
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیرمیس القابضة -شركة المجموعة المالیة 
EFG- Hermes 

 " شركة مساهمة مصریة" 
 المستقلةالدوریة  القوائم المالیة

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠فى  عن الفترة المالیة المنتهیة
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 المحتویات رقم الصفحة

 لدوریة المستقلةللقوائم المالیة ا 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  ١٢ -٦

 المطبقة المحاسبیة السیاساتأهم  ٣٢-٢٢

 







عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية

من ٢٠١٧/١/١ من ٢٠١٧/٧/١ من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٨/٧/١ إيضاح جميع المبالغ بالجنيه المصري

إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ رقم

اإليرادات

 ٤٥٦ ٤٧٢ ١١   ٠٩١ ٢٠٣  ١٨٥ ٤٦٢ ١٣٨  ٠٠٠ ٣٧٠ ١٢٥ (١٨) إيراد توزيعات

 ٧٥٨ ٤٤٩ ٩  ٤٥٧ ٣٩٣ ٢  ٨٤٥ ٨٦٣ ٩  ٦٤٥ ٨٠٦ ١ إيراد حفظ مركزى

 ٩٣٧ ٢٣٤ ١٠٥  ٥٢٧ ٠٢٩ ١   ٧٨٤ ٤٧٠   ٧٨٤ ٤٧٠ عوائد أذون الخزانة

 ٢٣٤ ١٩٠ ٨٦  ٦٠٩ ٤١٨ ٢٤  ٦٣٥ ٦٣٧ ١٤  ٢٥١ ١٨٣ ٢ (٢٦) إيراد فوائد

 ٥٣٨ ٨٤٣ ٨  ٣٨٧ ٥٩٢ ٤  ٧٩٠ ٩٣٥ ٤   ٣١٩ ٤٢٦ صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 ٩٢٦ ٢٠١ ١٨٠  ٤١٤ ٧٢٩ ٢٠  ٥٣٦ ٦٦٥ ١٨٤  ١٧٣ ٩٠٦ ٤ (٢٣) أرباح بيع/ إسترداد إستثمارات مالية

  ٤٢٦ ٥٨٦   ٥٧٢ ١٩  ١٩٩ ٤٧٩ ١٣  ٠٣٧ ٥٨٨ ٤ (٢٦) أرباح بيع أصول ثابتة

- -  ٦٥٠ ٣٥٥ ٨  ٦٩١ ٠٥٨ ٣ (٢٦) أرباح بيع إستثمارات عقارية

(١٥٢ ١١٨ ٥٦) (٦٢٠ ٤٧٩ ٦٣)  ٧٨٤ ٩٧٨ ٢٠  ١٣٩ ٩٩٨ ١ (١-٢٨) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 ٤٢٥ ٠٥٠ ٨٨  ٩١٦ ٩١٥ ٤٠  ٩١٤ ٣٠٠ ٤٠  ٩٠٨ ٢١١ ١٥ (٢٦) إيرادات أخرى

 ٥٤٨ ٩١١ ٤٣٣  ٣٥٣ ٨٢٢ ٣٠  ٣٢٢ ١٥٠ ٤٣٦  ٩٤٧ ٠١٩ ١٦٠ إجمالي اإليرادات

المصروفات

(٧٩١ ٥١٧ ٤١) (٨٢٠ ٣٣٩ ١٣) (٤١٢ ١٩٥ ٢٦) (٢٨٦ ٦٩٤ ١٧) مصروفات تمويلية

(٣٩٦ ١٠٧ ١٥٢) (٨٣٧ ٥١٢ ٦١) (٦٩٦ ٥٤٣ ١٩٨) (٥٩٠ ١٢٤ ٦٨) (١٩) مصروفات عمومية وٕادارية

(٠٥٣ ٧٩٧ ٧) (٢٢٦ ٧٥١ ٢) (٧٣١ ٩٧٠ ٦) (٩٢٠ ٥٢٥ ٢) (١٤) إهالك أصول ثابتة

(١٩٥ ٣٢١ ٧) (٣٩٩ ٤٤٠ ٢) (١٩٥ ٧٢٩ ٤) (٤٠٠ ٥٧٦ ١) (١٢) إهالك إستثمارات عقارية

- - ( ٨٥٥ ٤١٣) ( ٣٤١ ١٦٢) (١٥) إستهالك أصول غير ملموسة

(٤٣٥ ٧٤٣ ٢٠٨) (٢٨٢ ٠٤٤ ٨٠) (٨٨٩ ٨٥٢ ٢٣٦) (٥٣٧ ٠٨٣ ٩٠) إجمالي المصروفات

 ١١٣ ١٦٨ ٢٢٥ (٩٢٩ ٢٢١ ٤٩)  ٤٣٣ ٢٩٧ ١٩٩  ٤١٠ ٩٣٦ ٦٩ األرباح (الخسائر) قبل الضرائب

(٣٦٨ ٠٠٨ ٥٨) (١٠٤ ٤٥٩ ١) (٩٠٨ ٠٣٩ ٤)  ٥٣٤ ١٤٤ ١٦ ضريبة الدخل الحالية

 ٥٣٣ ٩٤٧ ١٠  ٠٨٣ ٥٨٣ ١٣ (٣٧٦ ٣٦٦ ٤) ( ١٦٣ ٦٤٩) (٢١) الضريبة المؤجلة

 ٢٧٨ ١٠٧ ١٧٨ (٩٥٠ ٠٩٧ ٣٧)  ١٤٩ ٨٩١ ١٩٠  ٧٨١ ٤٣١ ٨٥ أرباح (خسائر) الفترة

٠,٢ (٠,٠٥) ٠,٢٥ ٠,١١ (٢٤) نصيب السهم فى األرباح (الخسائر)

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٢) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المستقلة

٢٠١٨٢٠١٧
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شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل الشامل المستقلة  

عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية جميع المبالغ بالجنيه المصري

من ٢٠١٧/١/١ من ٢٠١٧/٧/١ من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٨/٧/١

إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ إلى ٢٠١٧/٩/٣٠ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠

 ٢٧٨ ١٠٧ ١٧٨ (٩٥٠ ٠٩٧ ٣٧)  ١٤٩ ٨٩١ ١٩٠  ٧٨١ ٤٣١ ٨٥ أرباح (خسائر) الفترة
الدخل الشامل اآلخر:

( ٥٨٨ ٩١٦ ٢٩٩) ( ٦٢٤ ٠٣٨ ٦٤) ( ١٦٦ ٣٢٨ ٤٠) ( ٨١١ ٥١٣ ٤١) إستثمارات مالية متاحة للبيع - التغير في القيمة العادلة
٩٧٠ ٧٣٨ ٦٥ ٢٢٤ ٣٦٥ ١٥ ٢٣٨ ٨١١ ٤  ١٤٦ ٥٦٦ ٥ الضريبة المتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى

( ٦١٨ ١٧٧ ٢٣٤) ( ٤٠٠ ٦٧٣ ٤٨) ( ٩٢٨ ٥١٦ ٣٥) ( ٦٦٥ ٩٤٧ ٣٥) مجموع الدخل الشامل اآلخر
( ٣٤٠ ٠٧٠ ٥٦) ( ٣٥٠ ٧٧١ ٨٥)  ٢٢١ ٣٧٤ ١٥٥  ١١٦ ٤٨٤ ٤٩ إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٢) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

٢٠١٨٢٠١٧
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اإلجمالى أرباح  إحتياطى قانونى رأس المال

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

خطر التدفقات النقدية
أصول ثابتة محولة
لإلستثمارات العقارية مالية متاحة للبيع

جميع المبالغ بالجنيه المصري

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

- (١٤٨ ٧٢٠ ٤) - - - - -  ١٤٨ ٧٢٠ ٤ - المحول إلى اإلحتياطى القانوني

- - - - - - - (٢٢٥ ٦١٨ ٧٦٨)  ٢٢٥ ٦١٨ ٧٦٨ (١٦) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

(٩٢٨ ٥١٦ ٣٥) - - - (٩٢٨ ٥١٦ ٣٥) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 ١٤٩ ٨٩١ ١٩٠  ١٤٩ ٨٩١ ١٩٠ - - - - - - - أرباح الفترة  المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٣٧٦ ١٤٠ ٩٦٥ ٧  ٢١٩ ٠٧٢ ٤٧٥ (٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٤٣٢ ٢٩٨ ٨  ٥٤٠ ٣٥٦ ٩٦٩ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٦٧٣ ٧٣٨ ٥٩٦ ٩ ١٣٧ ٩٤١ ٩٨٣ ١ (٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥ ٧١٥ ١٧٩ ١٠٣ ١ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨ ٢٥٠ ٧١١ ٥٢٣ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

- (١٩٥ ٥٢٥ ١٣) - - - - -  ١٩٥ ٥٢٥ ١٣ - المحول إلى اإلحتياطى القانوني

(٢٢١ ٠٦٩ ٧٨٣ ١) (٢٢١ ٠٦٩ ٧٨٣ ١) - - - - - - - توزيعات أرباح عام ٢٠١٦ 

(٦١٨ ١٧٧ ٢٣٤) - - - (٦١٨ ١٧٧ ٢٣٤) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 ٢٧٨ ١٠٧ ١٧٨  ٢٧٨ ١٠٧ ١٧٨ - - - - - - - أرباح الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

١١٢ ٥٩٩ ٧٥٧ ٧  ٩٩٩ ٤٥٣ ٣٦٥ (٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦)  ٩٧٩ ٤٤٩ ١٥  ٠٩٧ ٠٠٢ ٨٦٩ ٨١٨ ٢٦٧ ٩٢٢ ١   ٢٧١ ١٥٨ ٤٤٥ ٢٣٦ ٥٣٧ ١ ٨٩٠ ٤٧٢ ٠٧٤ ٣ الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٢) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة 

EFG-Hermes

إحتياطيات أخرى
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية إيضاح
المنتهية في رقم المنتهية فى 

 ٢٠١٧/٩/٣٠  ٢٠١٨/٩/٣٠
جميع المبالغ بالجنيه المصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١١٣ ١٦٨ ٢٢٥ ٤٣٣ ٢٩٧ ١٩٩ األرباح قبل الضرائب

يتم تسويته بـ:
٠٥٣ ٧٩٧ ٧ ٧٣١ ٩٧٠ ٦ إهالك أصول ثابتة
( ٤٢٦ ٥٨٦) (١٩٩ ٤٧٩ ١٣) أرباح بيع أصول ثابتة
- (٦٥٠ ٣٥٥ ٨) أرباح بيع إستثمارات عقارية
١٩٥ ٣٢١ ٧ ١٩٥ ٧٢٩ ٤ إهالك إستثمارات عقارية
-  ٨٥٥ ٤١٣ إستهالك أصول غير ملموسة
( ٦١٤ ٨٢٥) (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥) المستخدم من مخصص مطالبات 
١٩٧ ٨٠٦ ٢٣ (٤٢٥ ٧١٣ ١٠٨) (أرباح) خسائر بيع / إسترداد إستثمارات في شركات تابعة
(٥٣٨ ٨٤٣ ٨) (٧٩٠ ٩٣٥ ٤) صافى التغير فى اإلستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(٥٧٦ ٤٤٥ ١٩٥) (١٢٩ ٦٣٨ ٦٧) أرباح بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع
١٥٢ ١١٨ ٥٦ (٧٨٤ ٩٧٨ ٢٠) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 ٥٥٦ ٥٠٩ ١١٤ (٧٦٣ ٦٨٩ ٢٧)
التغير في

٩٢٥ ٣٠٤ ٢٨١ ٦٩٦ ٩٩٢ ٢٥١ إستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
٤٩٦ ٧٥٨ ٤٢٦ - أذون الخزانة

(٤٣٦ ٥٦٣ ٢٨٠ ٤) ٨٦٩ ٠٣٦ ٠٤٤ ٢ المستحق على شركات تابعة
(٠٥٨ ٦٨٤ ١١) ٦٥٨ ٧٣٧ ١٧٢ أرصدة مدينة أخرى

٠٣٣ ٨٩٢ ٦٨٤ ٤ (٠٨٨ ٢٢١ ٦٨١ ١) المستحق لشركات تابعة
(٣٨٨ ٧٥٨ ٩) - إلتزامات ضريبة الدخل الجارية

(٧٨٣ ٤٥١ ٢١٩) (٠٦٤ ٤٠١ ٩٠) الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
(٣٩٢ ١٣٢ ٦٩) (٦٦٤ ٠٥٢ ١٤٠) ضرائب الدخل المسددة
 ٩٥٣ ٨٧٤ ٩١٦  ٦٤٤ ٤٠٢ ٥٢٩ صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
(٤٦٠ ٢٥٠ ١١) (٨٩٨ ٣٣٥ ١٨) مدفوعات لشراء أصول ثابتة

 ٠٠٠ ٧٢٣ ٤٠٠ ٧٩٠ ١ متحصالت من بيع أصول ثابتة
- (٧٣٧ ٢٧٨ ٣) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

(٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢٠) (٠٠٠ ٨١٧ ٨٠) مدفوعات لقروض لشركات تابعة
٠٠٠ ٠٠٠ ٢٧٠ - متحصالت من قروض لشركات تابعة
(٤٦٩ ٠٦٨ ٦) ( ١٠٠ ٣٨٥) مدفوعات لشراء إستثمارات مالية متاحة للبيع
٤٦٣ ٨٨٩ ٣٠٤ ٤٩٢ ٣٣٩ ١٦٤ متحصالت من بيع إستثمارات مالية متاحة للبيع

( ٨٥٩ ١٤٣ ٤٧٨) (٢٠٠ ٤٨٥ ٤١١) مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة 
- ٢٢٥ ٨١٣ ٦ متحصالت من بيع (تصفية) إستثمارات في شركات تابعة 

( ٣٢٥ ٨٥٠ ١٣٩) (٨١٨ ٣٥٨ ٣٤١) صافى النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(٠٩٠ ٧٦٠ ٧١٠ ١) ( ٧١٦ ٧١٣ ٦٧) توزيعات أرباح مدفوعة

(٠٠٠ ٣٦٠ ٣٣) - مدفوعات لقروض طويلة األجل
- ٥٩٣ ١٦٢ ٢٤٨ متحصالت من قروض قصيرة األجل

(٠٩٠ ١٢٠ ٧٤٤ ١)  ٨٧٧ ٤٤٨ ١٨٠ صافى النقدية المتاحة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل

( ٤٦٢ ٠٩٥ ٩٦٧)  ٧٠٣ ٤٩٢ ٣٦٨ صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
 ٧٩١ ٦١١ ٥١١ ١  ٠٦٦ ٣٩٠ ٣٣٢ (٢٠) النقدية وما فى حكمها أول الفترة

 ٣٢٩ ٥١٦ ٥٤٤  ٧٦٩ ٨٨٢ ٧٠٠ (٢٠) النقدية وما فى حكمها آخر الفترة

معامالت غير نقدية:

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرافقة من صفحة (٦) إلى صفحة (٣٢) تعتبر جزءاً  اليتجزأ من هذه القوائم وتقرأ معها.

 - تم استبعاد مبلغ ٢٢٥ ٦١٨ ٧٦٨  جنيه مصرى الناتج عن زيادة رأس المال حيث تم زيادة رأس المال من تخفيض األحتياطى القانوني.

 - تم استبعاد مبلغ ٠٠٠ ٦٨٠ ٢١٤ جنيه مصرى من كًال من بندى متحصالت من بيع إستثمارات في شركات تابعة والمستحق على شركات تابعة حيث قامت الشركة القابضة بتخفيض استثماراتها 
فى شركة اى اف جي هيرميس اى بى ليمتد.

شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة
EFG-Hermes

(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة  

 - تم استبعاد مبلغ ٠٠٠ ٣٣٠ ٥٩٠ جنيه مصرى من كًال من بندى مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة والمستحق على شركات تابعة حيث قامت الشركة القابضة بزيادة استثماراتها فى 
شركة اى اف جي هيرميس فاينانس هولدنج.

 - تم استبعاد مبلغ ٠٠٠ ٤٤٠ ١٤١ جنيه مصرى من كًال من بندى مدفوعات لشراء إستثمارات في شركات تابعة والمستحق على شركات تابعة حيث قامت الشركة القابضة بزيادة استثماراتها فى 
شركة اى اف جي هيرميس اى بى ليمتد وذلك خالل الفترة.

-٥-



- ٦ - 

 هیرمیس القابضة -شركة المجموعة المالیة 
EFG - Hermes 

 (شركة مساهمة مصریة)
 المستقلةالدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيالمالیة المنتهیة  الفترة عن
 )مالم یرد خالف ذلك المصري(جمیع المبالغ بالجنیه 

________________________________________________________________________ 
 نبذة عن الشركة -١

 الكیان القانوني  ١-١
لســنة  ٩٥رقــم ألحكــام القــانون  تخضــعهیــرمیس القابضــة "شــركة مســاهمة مصــریة"  -شــركة المجموعــة المالیــة 

طریـق مصـر  ٢٨ب القریـة الذكیـة المرحلـة الثالثـة الكیلـو  ١٢٩یقـع مقـر الشـركة فـى  والئحته التنفیذیـة. ١٩٩٢
 جمهوریة مصر العربیة. –أكتوبر  ٦ –األسكندریة الصحراوى 

 
 غرض الشركة ٢-١

مؤسســــة مالیــــة رائــــدة حیــــث تتخصــــص شــــركات المجموعــــة فــــي تقــــدیم  المجموعــــة المالیــــة هیــــرمیستعــــد  -
بــین التــرویج وتغطیــة اإلكتتــاب وٕادارة األصــول والوســاطة فــي  تتنــوعالخــدمات المالیــة واإلســتثماریة، والتــي 

األوراق المالیـة والبحـوث واإلسـتثمار المباشــر. وذلـك باإلضـافة إلـى تقــدیم خـدمات التمویـل غیـر المصــرفي 
 وخدمات البیع بالتقسیط. تأجیر التمویلى والتمویل متناهى الصغروالتي تشمل ال

اإلشـتراك فـى تأسـیس الشـركات التـى تصـدر فـى القابضـة  المجموعـة المالیـة هیـرمیسیتمثل غرض شـركة  -
مباشــرة عملیــات شــراء وكــذا نشــاط أمنــاء الحفــظ المركــزى مباشــرة و أوراقــًا مالیــة أو فــى زیــادة رؤوس أموالهــا 

 المالیة بالهامش.األوراق 
 

 أسس إعداد القوائم المالیة -٢
 والقوانین المحاسبیة بالمعاییر اإللتزام ١-٢

ذات  یـــتم إعـــداد القـــوائم المالیـــة طبقـــًا لمعـــاییر المحاســـبة المصـــریة وفـــى ضـــوء القـــوانین واللـــوائح المصـــریة -
 .العالقة

 .٢٠١٨ نوفمبر ١٤ فيتم إعتماد القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  -
 

 عملة التعامل وعملة العرض ٢-٢
تعرض القوائم المالیة بالجنیه المصري والذي یمثل عملة التعامل للشركة، وجمیع البیانات المالیة 

 المعروضة بالجنیه المصرى.
 

 إستخدام التقدیرات واإلفتراضات ٣-٢
الحكم الشخصي یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة من اإلدارة استخدام 

والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات 
بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل  واإلیرادات والمصروفات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقة

 وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. متنوعة. هذاأخرى 
 إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفه دوریه.یتم  -
یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات المحاسبیة في الفتـرة التـي یـتم تغییـر التقـدیر فیهـا إذا كـان التغییـر یـؤثر  -

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



 EFG - Hermesهیرمیس القابضة  –شركة المجموعة المالیة 
 لمتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة اإلیضاحات اتابع 

 ٣٠/٩/٢٠١٨فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
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 قیاس القیمة العادلة  ١-٣-٢
یتم تحدیـد القیمـة العادلـة لـألدوات المالیـة علـى أسـاس القیمـة السـوقیة لـألداة المالیـة أو ألدوات  −

مالیــة مثیلــة فــي تــاریخ القــوائم المالیــة بــدون خصــم أي تكــالیف بیــع مســتقبلیة مقــدرة. یــتم تحدیــد 
زامــات قــیم األصــول المالیــة بأســعار الشــراء الحالیــة لتلــك األصــول، بینمــا یــتم تحدیــد قیمــة االلت

 المالیة باألسعار الحالیة التي یمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 
في حالة عـدم وجـود سـوق نشـطة لتحدیـد القیمـة العادلـة لـألدوات المالیـة فإنـه یـتم تقـدیر القیمـة  −

العادلـــة باســـتخدام أســـالیب التقیـــیم المختلفـــة مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار أســـعار المعـــامالت التـــي 
 - ةجوهریـ ةترشـاد بالقیمـة العادلـة الحالیـة لـألدوات األخـرى المشـابهة بصـور تمت مؤخرًا، واالس

ـــة المخصـــومة  یمكـــن قـــیم  أو أي طریقـــة أخـــرى للتقیـــیم ینـــتج عنهـــا -أســـلوب التـــدفقات النقدی
 االعتماد علیها.

عنــد اســتخدام أســلوب التــدفقات النقدیــة المخصــومة كأســلوب للتقیــیم فإنــه یــتم تقــدیر التــدفقات  −
مســتقبلیة علــى أســاس أفضــل تقــدیرات لــإلدارة. ویــتم تحدیــد معــدل الخصــم المســتخدم النقدیــة 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 ٤٢رقم  یوجد لدى الشركة شركات تابعة وطبقًا لمعیار المحاسبة المصري
د الشركة قوائم مالیة تع ١٩٨١لسنة  ١٥٩من الالئحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم  ١٨٨والمادة 

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

 
 وما في حكمهاالنقدیة  -٣
  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٣٩٣ ٣٥١ ٦٥٧ ٦٧٣ نقدیة بالخزینة
 ٠٨٩ ١٨٥ ١٧٠ ٠٨٥ ٢٩٠ ٢٣١  حسابات جاریة لدى البنوك

 ٥٠٥ ٦٦٠ ٣٥٧ ٤٣٤ ٩١٤ ٤٩٣  ودائع لدى البنوك
 _____________ ___________ 

 ٩٨٧ ١٩٦ ٥٢٨  ١٧٦ ٨٧٨ ٧٢٥ الرصید
 ============ =========== 
 

 مقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإستثمارات  -٤
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٣٨٠ ٨٣٨ ٠١٧ ١٥٠ ٦٦٧ ١٣٣ وثائق صنادیق إستثمار
 ٦١٦ ٠٨٩ ١٠٦ ٧٣٠ أسهم شركات

  ___________ ___________ 
 ١٠٦ ٤٥٤ ٣٨١ ٢٥٦ ٣٩٧ ١٣٤ الرصید

  =========== =========== 
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 وأطراف ذات العالقة شركات تابعة المستحق على -٥
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٤٨٠ ٨٩٠ ٠٣٥ ١ ٧٧٥ ٣٦٧ ٤٥٧  أدفیزورى إنك هیرمیس –شركة إى أف جى  
 ١ ٣٢٠ ٠٣٠ ١٨٤ ٧٠٥ ١ شركة فلیمنج سى أى أى سى هولدنجز 
 ٠٥١ ٥٢١ ٤٧٤ ٣ ٠١٢ ١٢٦ ٣٠٣ ١  شركة اى اف جى هیرمیس اى بى لیمتد 
 ٧٠٨ ٠٦٢ ٧ ٧٩٩ ٠٨٦ ٤  شركة اى اف جي هیرمیس عمان ش.م.م 
 ٨٨٩ ٨٠٢ ٣ ٧٤٣ ٤١٣ ٢  ش.م.ك –إیفا للوساطة المالیة شركة  
 ٧٢٠ ٣٢٨ ٢١٦ --  شركة المجموعة المالیة هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب 
 ٤٤٠ ٥١٥ ٥٦ ٠٦٤ ٤٥٤ ٤١ هیرمیس السعودیة  –شركة المجموعة المالیة  
 ٥٠ ٥٣٠ ٦٥٠ ٢٣٣ ٠٦٩ ٩٥ شركة المجموعة المصریة إلدارة صنادیق اإلستثمار 
 ٥٩٤ ٠٣٨ ١٦ ٦١٠ ٠١٦ ١٠٠ شركة بایون انتربرایس لیمتد 
 ٧٨١ ٢٩١ ٢ ٤٣٩ ٣١٢ ٢ لبنان –هیرمیس القابضة  –شركة المجموعة المالیة  
 ٢٨٩ ٠٧٩ ١ ٠١٨ ٠٨٩ ١ شركة أي اف جي هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشر 
 ٠٣٩ ٠١١ ٥ ٩٨٩ ٠٦١ ٣٠ التمویلىشركة المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر  
 ٧٨٢ ٣١٠ ١ ٥٩٧ ٥٦٩ ١ شركة بیفورت انفیستمینت 
 ٥٠٤ ٦٩٧ ٢٧ -- شركة إي.إف.جي. هیرمیس لإلستثمار المباشر 
 -- ١١٤ ٥٣٣ ٧٠ للوساطة في األوراق المالیةهیرمیس شركة  
 ٢٤٦ ٦٠٥ ١٧ ٣٩٠ ٦٦٩ هشركة هیرمیس یو اس ای 
 ٧٣٣ ٧٨٤ ٠٣٥ ٦٠٥ ١ االردن -شركة المجموعة المالیة هیرمیس  
 ٨٣٦ ٧٣ ٣ هیرمیس مینا سیكیوریتیس -جى  فإ إى 
 ١٥٩ ٠٨٨ ١٣٦ ٠٥٧ ٣٥٥ ٣٧٤ شركة هیرمیس فرونتیر القابضة 
 ٦٠٣ ٤٤٩ ١١ -- المحدودة –شركة إى اف جى هیرمیس اإلمارات  
 ٥٢٦ ٢٣٦ ١ ٤٧٦ ٢٣٧ ١ االمارات –شركة إى اف جى هیرمس للتداول  
 ٦٥٣ ٥٧٠ ٢٠٥ ٠٥٢ ٣ إنفسمنت أنترناشونال ش.م.بأو إل تى  شركة 
 ٦١٣ ٢٨٦ ٤٥٠ -- القابضة ش.م .م سنشركة هیرمیس فاینا 

 ١ ٥٧٥ ٥٣٣ -- إف جى أس بى لیمتد   إىشركة 
 ٣٨٥ ٨٩ ٥٠٤ ٣٠٨   ت مانجمینتت أسبیفور شركة 

 -- ٦١ ١٥٢ فلیمنج المنصور لتداول األوراق المالیة
 -- ٦١ ١٥٢ األوراق المالیةفلیمنج سى.أى.أى.سى لتداول 

 -- ٤٧٩ ٠٠٥ ١ اف اى لیمتدشركة إى اف جى هیرمیس 
 -- ٥٨٤ ٩٢٢ ٦٢٧ بى اى هولدینجشركة إى اف جى هیرمیس 

 -- ٥١٥ ٣٣ شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر
  ____________ ____________ 
 ٩٩٨ ٢٤٣ ٦٨٢ ٥ ١٢٩ ١١٧ ١٢١ ٣ الرصید 
  ============ ============ 

 
 أرصدة مدینة أخرى -٦

  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 
 ٤٩٨ ٨٥٢ ٥ ٥٦٥ ٨٦  إیرادات مستحقة

 ٢٤ ٦٧٩ ٢٢٠ ٥٩٨ ٩٠٥ ضرائب مستقطعة بمعرفة الغیر
 ١ ٠٩٥ ٨٢٧ ٨٢٧ ١٧٨ ١ تأمینات لدى الغیر 

 ٩ ٨٨١ ١٠٠ ٢٠٢ ٤٣٦ ٢١ مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ٩٠١  ٥١٧ ٠٩٥ ٥٥٢ ١ عهد وسلف

 ٣٤٧ ١٠ ٩٩٤ ٥٩٦ ٤٤١ ١١ موردیندفعات مقدمة 
 ٨٤٩ ١٨٠ ١ ٩٥٣ ٥٩٩ ١ أرصدة مدینة متنوعة

٠٠٠ ٨٢٨ ٢٤١ ٨٧٣ ١٩٨ ٦٠ )٢٦إیضاح (- أصول ثابتة مؤجرة –دفعات مقدمة 
 ___________ ___________ 

٠٠٥ ٧٦٧ ٢٩٥ ٧٠٩ ٣٩٩ ٩٨ الرصید
 =========== =========== 
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  عالقة أطراف ذاتو  شركات تابعةالمستحق ل -٧
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٤٩٩ ٧٩٧ ٥١٤ ٢٨٢ ٧٣٢ ٧٥٤ هیرمیس فاینانشیال مانجمت (مصر) لیمتد –شركة اى اف جى 
 ١١٦ ٣٦٣ ٢٨٦ ٣٦٧ ٧٩٦ ٢٨٧ شركة إى أف جى هیرمیس ریجیونال إنفستمنت لیمتد

 ١ ٢٥٠ ٥٠٠ ١ ٢٥٠ ٥٠٠ الشركة العربیة للمرئیات
 ٧٨٢ ٧٩٠ ٩ ١٦٧ ٥٨٣ ٩ شركة هیرمیس لإلستثمار فى األوراق المالیة

 ٨٠٨ ٦٢٣ ٦ ٩٤٨ ٤٤٨ ٦ هیرمیس لتداول السندات -شركة المجموعة المالیة 
 ٥٧٢ ٨٦٠ ٩ ٩٩٧ ٨٢٧ ٩ شركة صنادیق إستثمار المجموعة المالیة هیرمیس

 ٠٥٢ ١٧٤ ٢٢٨ ٣٦ إى. إف. جى هیرمیس لإلدارةشركة 
 ١٦٥ ٩١٢ ٧ ١٦٥ ٩١٢ ٧ سوریا -سوریه المحدودة  –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 

 ٩٠٩ ٢٥٤ ٦٨ ٩٢١ ٠٩١ ٧٥ شركة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة
 ٩٨ ٣٨٩ ٣٧٤ ٢٦٤ ٢٧٦ ٩٩ شركة المجموعة المالیة هیرمیس لبنان ش م ل

 ٩٨١ ٤٠٣ ٢٦ ٦٠٨ ٤٨٤ ٢٣ شركة هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار
 ٨٩٩ ٧٩٦ ٢٣٩ -- شركة هیرمیس للوساطة في األوراق المالیة 

 ٢٥٥ ٧٢٢ ٣١ ٠٤٨ ٠٦٠ ٤٠ المجموعة المالیة للسمسرة فى األوراق المالیةشركة 
 ٥٠٣ ٢٤ -- شركة تنمیة لخدمات المشروعات متناهیة الصغر

 ١٤٤ ٩١٩ ٩٦٨ ١ ٠١٣ ٠٤٠ ٥٦ شركة إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد
 -- ٩٣٥ ٩٢١ ٥٤ إي أف جي هیرمس إس بي لیمتد

 -- ٨٩٦ ١١٠ ٢٤ فاینانسإي أف جي هیرمس 
 -- ٥١٣ ٧٤١ ٧٣ ستثمار المباشرلألإي أف جي هیرمس 
 -- ٨٣٧ ٦٧٣ اإلماراتإي أف جي هیرمس 
 -- ١٧٥ ٠٤٦ ٤٧ للترویج و تغطیة األكتتابإي أف جي هیرمس 

 _____________ ____________ 
 ٥٥٩ ٢٨٣ ٢٧٠ ٣ ٨٦٤ ٠٣٤ ٥٧٢ ١ الرصید 
  ============ ============ 
 

 دائنة أخرىدائنون وأرصدة  -٨
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٨٢٠١ 

 ٢٣١ ٣٦٧ ٨٢٩ ٣٤٨ الهیئة القومیة للتأمین اإلجتماعي
 ٢١٦ ٢٩٨ ١٧٨ ٣١٥ ٩٥٧ ٤٦ مصروفات مستحقة
 ٣٧٢ ٦٨٦ ٩ ٩٢٨ ٩١١ ١٠ عمالء حفظ مركزى

 ٩٧٨ ٨٤٢ ١٦٥ ٢٧٨ ٦١٩ ١٨٨ )٢٦إیضاح ( –مؤجلة  ةأرباح رأسمالی
 ٣٥٥ ٦٧١ ١٠ ٣٠٠ ٠٣٥ ٨ )٢٦إیضاح ( –إیرادات محصلة مقدمًا 

 ٤٠٢ ٣٣٧ ٨٤ ٦٨٦ ٦٢٣ ١٦ دائنو توزیعات سنوات سابقة
 ٨٠٦ ١٦٤ ٣ ٩٥٢ ٣٠٧ ٢ أرصدة دائنة متنوعة 

 ٣٣٣ ٥٦٠ ١ ٧١٠ ٥٤٦ ١ مصلحة الضرائب
 ___________  ___________ 

 ٦٩٣ ٩٢٨ ٤٥٣ ٩٩٨ ٣٥٠ ٢٧٥ الرصید
 =========== ========== 

 
 مخصص مطالبات  -٩
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٠٠٠ ٥٨٤ ١١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٣ العامالفترة / بدایة الرصید فى 
 ٦١٤ ٢٤١ ٩       -- العامالفترة / المكون خالل 

 )٦١٤ ٨٢٥( (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥) العامالفترة / المستخدم خالل 
 ____________ __________ 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٨ العامالفترة / الرصید في نهایة 
 =========== ========== 
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 لمتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة اإلیضاحات اتابع 

 ٣٠/٩/٢٠١٨فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١٠ - 

 
  قروض لشركات تابعة -١٠

 

 للبیع متاحة مالیة إستثمارات -١١
  ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 ٦٦٦ ٦٠٣ ٣٠٤ ١٩٠ ٩٩٨ ٧٦٤  أسهم شركات
 ٢٧٧ ١٢٠ ٦١٨ ١ ١ ٥٩٥ ٠٨٠ ٧٥١  وثائق صنادیق إستثمار

  ____________ ____________ 
 ٩٤٣ ٧٢٣ ٩٢٢ ١ ٥١٥ ٠٧٩ ٧٨٦ ١   الرصید

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

 وتتمثل اإلستثمارات المالیة المتاحة للبیع فیما یلى:
 ٦٣٣ ٨٨٥ ٤٠٨ ٠٢٧ ٣٦٥ ٢٨٤  إستثمارات مالیة مقیدة بالبورصة

 ٣١٠ ٨٣٨ ٥١٣ ١ ٤٨٨ ٧١٤ ٥٠١ ١  إستثمارات مالیة غیر مقیدة بالبورصة
  ____________ ____________ 
  ٩٤٣ ٧٢٣ ٩٢٢ ١ ٥١٥ ٠٧٩ ٧٨٦ ١ 

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

  

تاریخ القرض  مبلغ القرض العملة إسم الشركة
 المساند

الرصید في  تاریخ االستحقاق
٣٠/٩/٢٠١٨ 

الرصید في 
٣١/١٢/٢٠١٧ 

ــــرمیس للوســــاطة فــــي  شــــركة هی
 ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ -- ٠١/٠١/٢٠١٩ ٢٠/١٠/٢٠١٧ ملیون ١٥٠ جنیه مصري األوراق المالیة

 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -- ٢٠/١٢/٢٠٢٠ ١١/١٢/٢٠١٧ ملیون ٥٠ // 
 -- ٠٠٠ ٥٥٠ ٨٩ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٨/٠٩/٢٠١٨ ملیون ٥ دوالر أمریكى 
 -- ٠٠٠ ٧٣٠ ٥٣ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ ١٨/٠٩/٢٠١٨ ملیون ٣ دوالر أمریكى 

شـــــــــــركة المجموعـــــــــــة المالیـــــــــــة 
 ٠٠٠ ٨٧٥ ٨ ٠٠٠ ٩٥٥ ٨ ٢٨/٢٠/٢٠٢٠ ١٠/٣٠/٢٠١٨ ألف ٥٠٠ دوالر أمریكى األردن –هیرمیس 

المالیـــــــــــة شـــــــــــركة المجموعـــــــــــة 
 -- ٠٠٠ ٥٣٧ ١٢ ٢٧/١٢/٢٠١٨ ٢٧/٠٩/٢٠١٨ ألف ٧٠٠ دوالر أمریكى هیرمیس للتخصیم

       
 ٠٠٠ ٨٧٥ ٨٣ ٠٠٠ ٧٧٢ ١٦٤     اإلجمالى

       
 (٠٠٠ ٨٧٥ ٨) )٠٠٠ ٥٣٧ ١٢(   الجزء المستحق خالل عام من قروض لشركات تابعة

 ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٥ ١٥٢   تابعةالجزء المستحق خالل أكثر من عام من قروض لشركات 
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 لمتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة اإلیضاحات اتابع 

 ٣٠/٩/٢٠١٨فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

_____________________________________________________________________________ 

 
- ١١ - 

 إستثمارات عقاریة  -١٢
 
 مباني 

 

  ٢٠١٨ینایر  ١ التكلفة في ٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧
____________  

٨١٨ ٦٣٩ ١٥٧ 
____________ 

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيالتكلفة 

 ٢٠١٨ینایر  ١مجمع اإلهالك في  ١٨٥ ٦١١ ١٢

 ١٩٥ ٧٢٩ ٤ 
____________ 

 إهالك الفترة

٣٨٠ ٣٤٠ ١٧ 
____________ 

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيهالك اإلمجمع 

٤٣٨ ٢٩٩ ١٤٠ 
=========== 

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيالقیمة الدفتریة  صافي

٦٣٣ ٠٢٨ ١٤٥ 
=========== 

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١ فيالقیمة الدفتریة  صافي

 
جنیه مصرى فى ٤٣٨ ٢٩٩ ١٤٠ والبالغ قیمته  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠تمثل رصید اإلستثمارات العقاریة فى ی -

 القیمة الدفتریة للمساحة المملوكة للشركة فى مبنى نایل سیتى.
 



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

 ٣٠/٩/٢٠١٨فى عن الفترة المالیة المنتهیة 
 )مالم یرد خالف ذلك (جمیع المبالغ بالجنیه المصرى

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

- ١٢ - 

 إستثمارات فى شركات تابعة -١٣
 القیمة الدفتریة      

 عملة السداد نسبة المساهمة % الجنسیة الشركات المستثمر فیها
 

٣٠/٩/٢٠١٨ 
 

٣١/١٢/٢٠١٧ 

   
    

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

 ٢٣٣ ٤٢٧ ٤  ٢٣٣ ٤٢٧ ٤  مصريجنیه  ٨٨,٥١ مصریة ***المجموعة المصریة إلدارة صنادیق اإلستثمار

 ٥٠٠ ٣١٦ ٣  ٥٠٠ ٣١٦ ٣  مصريجنیه  ٦٦,٣٣ مصریة المجموعة المصریة إلدارة المحافظ المالیة 

 ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  ٩٦٩ ٧٦٣ ٢١٩  مصريجنیه  ٩٧,٥٨ مصریة هیرمیس للوساطة فى األوراق المالیة 

 ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  ٧٠٩ ٤٣٩ ٦  مصريجنیه  ٨٩,٩٥ مصریة هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار 

 ٠٢٩ ٤٧٦ ٥  ٠٢٩ ٤٧٦ ٥  مصريجنیه  ٩٩,٣٧ مصریة هیرمیس لإلستثمار فى األوراق المالیة 

 ٦  ٦  أمریكيدوالر  ١٠٠ BVI  .هیرمیس أدفیزورى إنك –إى أف جى 

 ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  ٠٠٠ ٩٩٠ ٧  مصريجنیه  ٩٩,٨٨ مصریة هیرمس لترویج وتغطیة اإلكتتاب  –المجموعة المالیة 

 ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  ٠٠٠ ٩٠٠ ٩  مصريجنیه  ٩٩ مصریة هیرمیس لتداول السندات  –المجموعة المالیة 

 ٤٩٠ ٢٤٩ ١  ٤٩٠ ٢٤٩ ١  مصريجنیه  ٩٦,٣ مصریة إى إف جى هیرمیس لإلدارة

 --  --  مصريجنیه  ١٠٠ مصریة فلیمنج سى أى أى سى القابضة 

 ٩٧٥ ٣٩  ٩٧٥ ٣٩  أمریكيدوالر  ١,٥٩ BVI * BVI –إى إف جى هیرمیس لإلستثمار المباشر 

 ٠٠٠ ٢٧٠ ٤٦٤  ٠٠٠ ٥١٠ ٧٥٠  أمریكيدوالر  ١٠٠ امارتیة اى اف جى هیرمیس اإلمارات المحدودة 

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

 ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  ١٥٨ ٩٠١ ٩٤  أمریكيدوالر  ٧٣,١ سعودیة هیرمیس السعودیة  –المجموعة المالیة 

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

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

 

- ١٣ - 

        (تابع) إستثمارات فى شركات تابعة

 القیمة الدفتریة   عملة السداد نسبة المساهمة % الجنسیة الشركات المستثمر فیها

     ٣١/١٢/٢٠١٧  ٣٠/٠٩/٢٠١٨ 
 ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  ٦٣١ ٦١٠ ٣٣  أمریكيدوالر  ١٠٠ اردنیة االردن  –شركة المجموعة المالیة هیرمیس 

 ۸۰۰ ۳۹۹ ٦  --  مصريجنیه  ٩٩,٩٩٨ مصریة اإلستثمار المجموعة المالیة ھیرمیس لصنادیق 

 ٦٢٢ ٣٤٣ ٩٥٧  ٦٢٢ ٣٤٣ ٩٥٧  أمریكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands إى اف جى هیرمیس جلوبال سى بى هولدنج لیمتد 
 ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  ٩٩٠ ٩٩٩ ٩  مصريجنیه  ٩٩,٩٩٩ مصریة شركة صنادیق إستثمار المجموعة المالیة هیرمیس

 ٨١٢ ٠٩٨ ٦  ٨١٢ ٠٩٨ ٦  یورو ١٠٠ لوكسمبورج شركة بیفورت إنفستمنت
 ٠٠٠ ٦٤٠  ٠٠٠ ٦٤٠  مصريجنیه  ٦٤ مصریة إى اف جى هیرمیس إلدارة صنادیق اإلستثمار المباشر

 ٠٠٨ ٥٠٠ ٨٨٦  ٠٠٨ ٥٦٠ ٩٢١  أمریكيدوالر  ١٠٠ Cayman Islands شركة اى اف جي هیرمیس اى بى لیمتد 
 ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  ٧٥٠ ٧٤٠ ١٣  أمریكيدوالر  ١٠٠ إماراتیة شركة هیرمیس فرونتیر القابضة

 ٥٠٠ ٥٣٧ ٢٦  ٦٠٠ ٧٨٢ ٥٤  دوالر أمریكى ١٠٠ أمریكیة شركة هیرمیس یو اس ایه
 ٢٩ ٧٠٠ ٠٠٠  ٠٠٠ ٠٣٠ ٧١٧  مصريجنیه  ٩٩ مصریة ** المالیة فاینانس القابضة ش.م.م شركة المجموعة

 --  ١٠٠  مصريجنیه  ٠,٠٠٢ مصریة شركة إتقان لإلستعالم والتحصیل والعملیات التجاریة **
 ٤٧ ٨١٨ ٨٥٨  ٤٧ ٨١٨ ٨٥٨  بحرینى دینار ٩٩,٩ بحرینیة شركة أو إل تى إنفسمنت أنترناشونال ش.م.ب

     ٩٠٤ ٨٦١ ٢٢٣ ٣  ٣٠٤ ٣٣٧ ٢٥٤ ٤ 

    *** في اإلستثمارات في شركات تابعة اإلضمحاللمجمع 
 )٤ ٤٢٧ ٢٣٣(  )٤ ٤٢٧ ٢٣٣( 

 ٦٧١ ٤٣٤ ٢١٩ ٣  ٠٧١ ٩١٠ ٢٤٩ ٤     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 حـق إتقان لإلستعالم والتحصیل والعملیـات التجاریـة فى شركة  %٩٥,٢تمتلك نسبة  -للشركة  %٩٩المملوكة بنسبة لمالیة فاینانس القابضة شركة المجموعة ا **

 التحكم فى السیاسات التشغیلیة والمالیة للشركة ومن ثم فهى شركة تابعة للمجموعة.
 إستثمارات غیر مقیدة  ببورصة األوراق المالیة. اإلستثمارات فى شركات تابعة تتمثل فى -
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- ١٤ - 

 ثابتةأصول  -١٤
 مبانى * أراضى * بیان

 نشاءاتإ و 

 أثاث
 ومعـدات

أجهزة حاسب 
 آلــى

سیارات ووسائل 
 نقل

 اإلجمــالى تجهیزات

 

        التكلفة

 ٩٨ ٧٣٤ ٨٧٠ ٤ ٢٠٢ ٧٤٧ ٩ ٠٦٢ ٩٣٥ ٦١ ٥١٧ ٩٢٧ ٢٣ ٩٥١ ٢٦١ -- -- ١/١/٢٠١٨التكلفة فى 

 ٨٩٩ ٣٣٥ ١٨ ٩١٢ ٠٦٦ ١ ٠٠٠ ٢٦١ ٣ ٩٦٨ ٠٥٢ ١٢ ٠١٩ ٩٥٥ ١ -- -- الفترةاإلضافات خالل 

 )٢٣٢ ٥٥٨ ١( -- )٩١٢ ٥٢٨ ١( (٣٢٠ ٢٩) -- -- -- الفترة خالل اإلستبعادات 

 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣٠/٩/٢٠١٨التكلفة فى 

__________ 

-- 

___________ 

٢٨٠ ٩٠٦ ٢٥ 

_________ 

٥٧٥ ٥٤١ ٧٣ 

__________ 

٠٢٣ ٧٩٥ ١٠ 

_________ 

٦٥٩ ٢٦٩ ٥ 

_________ 

٥٣٧ ٥١٢ ١١٥ 

___________ 

 ٢٥٢ ٣٩٢ ٠٦٠ ٤ ٢٠٢ ٧٤٧ ٩ ٦٩٧ ٤٩١ ٥٢ ٤٠٣ ٢٦٧ ١٩ ٣٣١ ٥٨٤ ١٥٤ ١٥٩ ٨٧١ ١٢ ٥٩٧ ١٠٠ ١/١/٢٠١٧التكلفة فى 

 ٤٦٠ ٢٥٠ ١١ -- -- ٩٤٩ ٦٠٦ ٧ ٥١١ ٦٤٣ ٣ -- -- الفترةاإلضافات خالل 

 )٦٨٤ ١٢٦( -- )٥٥٦ ٦٣٤( (٥٧٠ ١٣) -- -- --  الفترةخالل اإلستبعادات 

 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

 ٢٦٢ ٩٩٤ ٣٩٤ ٤ ٢٠٢ ٧٤٧ ٩ ٠٦٢ ٩٣٥ ٥٩ ٩٩٦ ٦٤٦ ٢٢ ٩٧٥ ٠٩٥ ٨٧١ ١٥٩ ١٥٤ ١٠٠ ٥٩٧ ١٢ ٣٠/٩/٢٠١٧التكلفة فى 

 __________ ___________ _________ __________ _________ _________ ___________ 

        مجمع اإلهالك

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

 ٧٣١ ٩٧٠ ٦ ٤٧٠ ٦٢ ١١١ ٠٠٤ ١ ١٨٥ ٠٠٣ ٥ ٩٦٥ ٩٠٠ -- -- الفترةإهالك 

 )٢٣٢ ٧٦٨( -- )٩١١ ٧٣٨( (٣٢١ ٢٩) -- -- -- مجمع إهالك االستبعادات

 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 

 -- ٣٠/٩/٢٠١٨فى مجمع اإلهالك 

__________ 

-- 

__________ 

٣٨٨ ٤٢٦ ٢٠ 

_________ 

٧٦١ ١٦٧ ٤٩ 

__________ 

٢٥٣ ١٨٩ ٦ 

_________ 

٥٠٧ ٢٣٦ ٤ 

_________ 

٩٠٩ ٠١٩ ٨٠ 

___________ 

 ٩٨ ١٨٦ ٩٧٣ ٤ ١٦٢ ١٥٣ ٥ ٢٦٥ ٥٢٦ ٣٩ ٧٥١ ٠٩٩ ١٩ ٠٥٤ ٦٩٣ ٢٩ ٩٥٣ ٥٠٢ --  ١/١/٢٠١٧مجمع اإلهالك فى 

 ٠٥٣ ٧٩٧ ٧ ٩١٣ ٨ ٩٠١ ٨٧٣ ٩٠٦ ١٩٤ ٣ ٧٣٧ ٢٥٠ ٣ ٤٦٨ ٥٩٦ -- الفترةإهالك 

 )٥١١ ٥٥٢( -- )٥٠٣ ٤١٠( (١٤٢ ٨) -- -- -- مجمع إهالك االستبعادات

 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 
 ١٠٥ ٤٧٢ ٤٧٤ ٤ ١٧١ ٠٦٦ ٥ ٦٣٦ ٠١٧ ٤٢ ٩٣٧ ٨٦٣ ١٩ ٣٠٥ ٤٣٠ ٣٣ ٤٢٢ ٠٩٨ -- ٣٠/٩/٢٠١٧فى مجمع اإلهالك 

 __________ __________ _________ _________ _________ _________ ___________ 
        صافى القیمة الدفتریة

فى  قیمة الدفتریةصافى ال
٣٠/٩/٢٠١٨ 

 
-- 

========== 

 
-- 

========== 

 
٨٩٢ ٤٧٩ ٥ 

========== 

 
٨١٤ ٣٧٣ ٢٤ 

========== 

 
٧٧٠ ٦٠٥ ٤ 

========== 

 
١٥٢ ٠٣٣ ١ 
======== 

 
٦٢٨ ٤٩٢ ٣٥ 

========== 
فى  قیمة الدفتریةصافى ال

٣٠/٩/٢٠١٧ 
 

١٢ ٥٩٧ ١٠٠ 
========= 

 
١٢٠ ٧٣٧ ٧٧٣ 

========== 

 
٦٦٥ ٦٦٩ ٣ 

========= 

 
١٧ ٠٥٨ ٧٨٣ 

========= 

 
٣ ٤٢٦ ٩١٨ 

======== 

 
٣١ ٦٨١ 

======== 

 
١٥٧ ٥٢١ ٩٢٠ 

========== 
فى  قیمة الدفتریةصافى ال

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 

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

 
-- 

========== 

 
٨٣٨ ٤٢٥ ٤ 

========== 

 
٠٣٠ ٣٢٤ ١٧ 

========== 

 
٨٨٢ ١٣٨ ٣ 

========== 

 
٧١٠ ٢٨ 

======== 

 
٤٦٠ ٩١٧ ٢٤ 

========== 

 ).٢٦إیضاح ( القریة الذكیةفى مبنى المركز الرئیسى للشركة فى یتمثل بندى األراضى والمبانى واإلنشاءات  *
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- ١٥ - 

 غیر الملموسة األصول -١٥
األصول غیر  

 الملموسة
 -- ١/١/٢٠١٨في التكلفة 

 ٧٣٧ ٢٧٨ ٣ اإلضافات خالل الفترة
________ 

 ٧٣٧ ٢٧٨ ٣ ٣٠/٩/٢٠١٨في التكلفة 
_________ 

 ٨٥٥ ٤١٣ إستهالك الفترة
________ 

 ٨٥٥ ٤١٣ ٣٠/٩/٢٠١٨مجمع اإلستهالك في 
_________ 

 ٨٨٢ ٨٦٤ ٢ ٣٠/٩/٢٠١٨صافي القیمة الدفتریة في 
========= 

 
 .قیمة تراخیص برامج الحاسب اآللى فيیتمثل رصید األصول غیر الملموسة  -

 

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

 .مصريجنیه  ٥سهم بقیمة إسمیة لكل سهم  ٦١٤ ٨٩٤ ٥٧٨ عدد موزعًا على
 ٣ ٠٧٤ ٤٧٢ ٨٩٠قررت الجمعیة العامة العادیة للشركة زیادة رأس المال المصدر من مبلغ  ٢٠١٨مایو  ٦بتاریخ  -

 بزیادة قدرهاسهم  ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣موزعًا على عدد جنیه مصري  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥صري إلى مبلغ مجنیه 
جنیه مصري توزع  ٥سهم القیمة اإلسمیة للسهم  ١٥٣ ٧٢٣ ٦٤٥جنیه مصري موزعة على عدد  ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٥

بالقوائم المالیة للشركة عن  من اإلحتیاطى القانوني الظاهر تحویالكأسهم مجانیة بواقع سهم مجانى لكل أربعة أسهم قائمة 
 إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأشیر بالزیادة في السجل التجارى للشركة. تمو  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١السنة المالیة المنتهیة في 

 
 إلتزامات عرضیة وٕارتباطات -١٧

للوســاطة فــى األوراق المجموعــة المالیــة للسمســرة فــى األوراق المالیــة ، هیــرمیس  –تكفــل الشــركة الشــركات التابعــة لهــا 
مقابــل التســهیالت اإلئتمانیــة الممنوحــة لهمــا  -ٕاى إف جــى هیــرمیس عمــانلمجموعــة المالیــة هیــرمیس األردن و المالیــة ، ا

اإلمــارات مقابــل خطابــات الضــمان الممنوحــة لهــا مــن  –مــن البنــوك ، وكــذا شــركة المجموعــة المالیــة هیــرمیس للتــداول 
 جنیه مصرى).  ٨٥٦ ٧٢٩ ٥٧٨ماراتى (المعادل لمبلغ درهم إ ١١٨ ٦٧٠ ٠٠٠البنوك بمبلغ 
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- ١٦ - 

 توزیعاتإیراد  -١٨
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 المالیة  فترةعن ال 
 ١/٧/٢٠١٨من 
 ٣٠/٩/٢٠١٨حتى 

 المالیة  فترةعن ال
 ١/١/٢٠١٨من 
 ٣٠/٩/٢٠١٨حتى

 المالیة  فترةعن ال
 ١/٧/٢٠١٧من 
 ٣٠/٩/٢٠١٧حتى 

 المالیة  فترةعن ال
 ١/١/٢٠١٧من 
 ٣٠/٩/٢٠١٧حتى

 ٧٠٣ ٤٦٦ ١١ ٣٣٨ ١٩٧ ١٨٥ ٠٩٢ ١٣ -- عائد إستثمارات مالیة متاحة للبیع
عائد إستثمارات مقیمة بالقیمة 

 ٧٥٣ ٥ ٧٥٣ ٥ -- -- العادلة من خالل األرباح والخسائر
 -- -- ٠٠٠ ٣٧٠ ١٢٥ ٠٠٠ ٣٧٠ ١٢٥ شركات تابعة فيعائد إستثمارات 

 ___________ ___________ ___________ _____________ 
 ٤٥٦ ٤٧٢ ١١ ٠٩١ ٢٠٣ ١٨٥ ٤٦٢ ١٣٨ ٠٠٠ ٣٧٠ ١٢٥ اإلجمالي

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

 مصروفات عمومیة وٕاداریة  -١٩
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
من المالیة  فترةعن ال 

١/٧/٢٠١٨ 
٠٣/٩/٨٢٠١ 

من المالیة  فترةعن ال
١/١/٢٠١٨ 
٠٣/٩/٨٢٠١ 

من المالیة  فترةعن ال
١/٧/٢٠١٧ 
٠٣/٩/٧٢٠١ 

المالیة  فترةعن ال
 ١/١/٢٠١٧من 
٠٣/٩/٧٢٠١ 

 ٢٤٤ ٦٥٤ ٧٧ ٦٧٩ ٦٠٣ ٢٦  ٠١٤ ٢٤٤ ٧٧ ٧١٤ ٨٢٦ ٢٥  أجور ومرتبات وما فى حكمها
 ٩٩٩ ٢٨٠ ٨ ٠٥٩ ٣١٠ ٥ ٧٦٨ ٦٢٦ ٢ ٤٧٢ ٧١٦  مصروفات إستشارات

 ٠٧١ ٨١٤ ٦ ٤٨٠ ٧٦٦ ٢   ٧٦٢ ٠٨٤ ٧ ٥٤٩ ٨١٢ ١ مصروفات سفر وٕاقامة وٕانتقاالت
 ١١١ ٧٠٧ ٧ ٥١١ ٩٦٣ ٣ ٤٢٧ ٢٢٩ ١٢ ٦١٨ ٥٤٨ ٣ خطوط ربط وٕاتصاالت

 ٨٨٨ ٦٨١ ٩ ٦٩١ ٨٣٠ ٤   ١٨٥ ٥٢٨ ٥٩   ٤٧٦ ٤٢٤ ٢٤ اإلیجار ومصروفات االشغال
 ٧٦١ ٧٩٥ ١١   مصروفات أخرى

____________ 
  ٥٤٠ ٨٣٠ ٣٩ 

____________ 
  ٤١٧ ٠٣٨ ١٨ 

____________ 
٠٨٣ ٩٦٩ ٤١ 

___________ 
 ٥٩٠ ١٢٤ ٦٨ اإلجمالى

============ 
  ٦٩٦ ٥٤٣ ١٩٨ 
============ 

  ٨٣٧ ٥١٢ ٦١ 
============ 

٣٩٦ ١٠٧ ١٥٢ 
========== 
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___________________________________________________________________________________ 

 
- ١٧ - 

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

المالیة  الفترةعن  
في المنتهیة 

٠٣/٩/٢٠١٨ 

المالیة  السنةعن 
في المنتهیة 

٣١/١٢/٢٠١٧ 
 ٩٨٧ ١٩٦ ٥٢٨ ١٧٦ ٨٧٨ ٧٢٥ النقدیة وما فى حكمها كما تم عرضها في قائمة المركز المالى

 (٩٩٠ ٩٩٩ ١٩٩) (٤٠٧ ٩٩٥ ٢٤) سحب على المكشوف -بنوك 
 -- أثر التغیرات فى أسعار الصرف

____________ 
٠٦٩ ١٩٣ ٤ 

_____________ 
 ٧٦٩ ٨٨٢ ٧٠٠ المعدلةالنقدیة وما فى حكمها 

=========== 
٠٦٦ ٣٩٠ ٣٣٢ 

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

 اإللتزامات الضریبیة المؤجلة -٢١
 الضریبیة المؤجلة فیما یلى: اإللتزاماتیتمثل رصید  

 ٣١/١٢/٢٠١٧ ٣٠/٩/٢٠١٨ 
 إلتزام  إلتزام 

    الضریبة المؤجلة(أ) 
 ٢٤٤ ١٣٨ ٢  ٣١٢ ٠٥٧ ٤ الثابتة (اإلهالك) األصول

 ٥٢٦ ٢٨٧ ١  -- )إلهالكثمارات العقاریة (ااإلست
 (٦٥١ ٧٢٠ ٨)  (٤٢٥ ٠٠٠ ٤) فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبیة

 (١٤٧ ٨٦٧ ١)  (١٤٧ ٨٦٧ ١) االستثمارات العقاریة (إحتیاطى إعادة التقییم)
 ٠٠٨ ٩٧٨ ٨  ٦١٦ ٩٩٢ ٧ أرباح رأسمالیة مؤجلة

 ____________  ____________ 
 ٣٥٦ ١٨٢ ٦ إلتزام االضریبة التى ینشأ عنهإجمالى 

=========== 
 ٩٨٠ ٨١٥ ١ 

=========== 
 (ب) الضریبة المؤجلة المثبتة مباشرة في حقوق الملكیة : 
 ٣١/١٢/٢٠١٧  ٣٠/٩/٢٠١٨ 

 * فروق التقییم الناتجة عن خسائر تغطیة خطر التدفقات النقدیة
 إستثمارات مالیة متاحة للبیع ** –إحتیاطى القیمة العادلة 

 
 
 

 الرصید

 (٥٩٧ ٦١٢ ٦) 
٠٢٩ ٦٥٠ ٢٦١ 
___________ 
٤٣٢ ٠٣٧ ٢٥٥ 
___________ 
٧٨٨ ٢١٩ ٢٦١ 

=========== 

 )٦ ٦١٢ ٥٩٧( 
٢٦٧ ٤٦١ ٢٦٦ 
___________ 
٦٧٠ ٨٤٨ ٢٥٩ 
___________ 
٦٥٠ ٦٦٤ ٢٦١ 

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

الظــاهر بقائمــة التغیــر فــى  اســتثمارات مالیــة متاحــة للبیــع -القیمــة العادلــة  فــيیــتم خصــمها مباشــرة مــن بنــد التغیــر  **
 حقوق الملكیة.
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 قروض قصیرة اآلجل -٢٢

مـایو  ٢٣البنوك للشركة طبقًا لعقد القـرض المبـرم بتـاریخ  تتمثل القروض قصیرة اآلجل في قیمة القرض الممنوح من أحد
 .٢٠١٩أبریل  ٢٩على أن یتم سداد كامل قیمة القرض حتى تاریخ  ٢٠١٨

 

 إستثمارات مالیة / إسترداد بیع أرباح -٢٣
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
المالیة  فترةالعن  

 ١/٧/٢٠١٨من 
 ٠٣/٩/٨٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/١/٢٠١٨من 
 ٠٣/٩/٨٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/٧/٢٠١٧من 
 ٠٣/٩/٧٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/١/٢٠١٧من 
 ٠٣/٩/٧٢٠١إلى 

 (١٩٧ ٨٠٦ ٢٣) -- ٤٢٥ ٧١٣ ١٠٨ -- شركات تابعة  فيإستثمارات 
إستثمارات مقیمة بالقیمة العادلة من 

 ٣٩٢ ٣٨٠ ٩ ٥٦٣ ٥٠٥ ١ ٩٨٢ ٣١٣ ٨ ٠٢٣ ٠٤٧ ٤ خالل األرباح والخسائر
 ٥٧٦ ٤٤٥ ١٩٥ ٧٤٨ ٢٣٧ ١٩ ١٢٩ ٦٣٨ ٦٧ ١٥٠ ٨٥٩ مالیة متاحة للبیعإستثمارات 
 (٨٤٥ ٨١٧) (٨٩٧ ١٣) -- -- ةأذون خزان

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٩٢٦ ٢٠١ ١٨٠ ٤١٤ ٧٢٩ ٢٠ ٥٣٦ ٦٦٥ ١٨٤ ١٧٣ ٩٠٦ ٤   اإلجمالي

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

 (الخسائر) نصیب السهم فى األرباح -٢٤
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
المالیة  فترةالعن  

 ١/٧/٢٠١٨من 
 ٣٠/٩/٨٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/١/٢٠١٨من 
 ٠٣/٩/٨٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/٧/٢٠١٧من 
 ٠٣/٩/٧٢٠١إلى 

المالیة  فترةالعن 
 ١/١/٢٠١٧من 
 ٠٣/٩/٧٢٠١إلى 

 ٧٨١ ٤٣١ ٨٥ الفترة (خسائر) أرباح
____________ 

١٤٩ ٨٩١ ١٩٠ 
____________ 

(٩٥٠ ٠٩٧ ٣٧) 
____________ 

٢٧٨ ١٠٧ ١٧٨ 
____________ 

 ٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ المتوسط المرجح لعدد األسهم
___________ 

٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ 
___________ 

٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ 
___________ 

٧٦٨ ٦١٨ ٢٢٣ 
___________ 

 ٠,١١ (الخسائر) األرباحنصیب السهم فى 
=========== 

٠,٢٥ 
=========== 

)٠,٠٥( 
=========== 

٠,٢ 
=========== 

 
 الموقف الضریبى -٢٥

تم الفحص وانهاء كافة الخالفات  ٢٠١٦عام السنوات من بدء النشاط وحتى ل، بالنسبة لضریبة شركات األموا -
الضرائب  طبقًا ألحكام قانون اإلقرار الضریبيقامت الشركة بتقدیم  ٢٠١٧، وبالنسبة لعام أمام مصلحة الضرائب

 .وتعدیالته ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 
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، وتم إنهاء كافة الخالفات ٢٠٠٨ام بالنسبة لضریبة كسب العمل تم فحص دفاتر الشركة من بدایة النشاط حتى ع -
 أمام اللجنةوأحیل الخالف  وتم الطعن في المواعید القانونیة تم الفحص تقدیریا ٢٠٠٩/٢٠١٢وبالنسبة للسنوات 

 لم یتم الفحص. ٢٠١٣/٢٠١٧الداخلیة بالمأموریة وبالنسبة للسنوات 
وبالنسبة  وٕانهاء الخالف مع مصلحة الضرائب ٢٠١٦حتى  ١٩٩٨بالنسبة لضریبة الدمغة تم الفحص من عام  -

 لم یتم الفحص بعد. ٢٠١٧ عاملل
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٢٦
 العالقة فیما یلي:تتمثل المعامالت مع األطراف ذات 

الشركة إلى بعض  جنیه مصري یمثل قیمة إیجار المساحات بمقر٥٤٠ ٤٦٣ ١٤یتضمن بند إیرادات أخرى مبلغ  -
 .الشركات التابعة

ض و جنیه مصرى وذلك قیمة الفوائد على القر  ٥٥٣ ١٩١ ٣یتضمن بند إیراد الفوائد الظاهر بقائمة الدخل مبلغ  -
 ٦٢٥ ٢٠٠مبلغ ، و  %٩٧,٥٨شركة تابعة  – من الشركة إلى شركة هیرمیس للوســاطة في األوراق المــالیة ةالممنوح

فوائد على  مصري هجنی  ٤٨٢ ٣مبلغیلى ، و لى شركة هیرمیس للتأجیر التمو إفوائد على القرض الممنوح  مصري هجنی
 القرض الممنوح الى شركة هیرمیس للتخصیم.

شركة هیرمیس األردن (في قیمة القرض الممنوح لشركة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠یتمثل رصید القروض لشركات تابعة فى  -
و قیمة القرض الممنوح  )جنیه مصري ٠٠٠ ٩٥٥ ٨ (المعادل لمبلغمریكى أألف دوالر  ٥٠٠) بمبلغ %١٠٠ -تابعة 

قیمة القرض ه مصري) و جنی ١٤٣ ٢٨٠ ٠٠٠ملیون دوالر أمریكى (المعادل لمبلغ  ٨لشركة هیرمیس للوساطة بمبلغ 
 مصري) هجنی ١٢ ٥٣٧ ٠٠٠دوالر أمریكى (المعادل لمبلغ  ٧٠٠ ٠٠٠الممنوح لشركة هیرمیس للتخصیم بمبلغ 

 ).١٠(إیضاح رقم 
 قیمة إیجار یمثلجنیه مصرى  ٣٠٠ ٠٣٥ ٨ مبلغ -إیرادات محصلة مقدماً  –بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى  یتضمن -

 ).٨بمقر الشركة لبعض الشركات التابعة (إیضاح رقم  المؤجرة المساحات محصل مقدما مقابل
ادة اإلستئجار لكامل أرض أبرمت شركة المجموعة المالیة هیرمیس القابضة عقد بیع مع إع ٢٠١٨أبریل  ١٩بتاریخ  -

وشركة  -ومبنى عقار الشركة بالقریة الذكیة بین الشركة وكًال من شركة األمارات دبى الوطنى للتأجیر التمویلى 
) قیمة ٨هذا ویتضمن بند الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى (إیضاح  المجموعة المالیة هیرمیس للتأجیر التمویلى

، وكذا یتضمن بند األرصدة  ٢٠٢٤سنوات تنتهى في نوفمبر  ٧ة والتي یتم إستهالكها على األرباح الرأسمالیة المؤجل
 ٧) قیمة الدفعات المقدمة المتعلقة باألصول الثابتة المؤجرة والتي یتم إستهالكها على على ٦المدینة األخرى (إیضاح 
 .٢٠٢٤سنوات تنتهى في نوفمبر 

 
  المخاطر المالیة -٢٧

لـي مخـاطر مالیـة متنوعـة، بمـا فـي ذلـك مخـاطر السـوق (یتضـمن مخـاطر األنشـطة التـي تزاولهـا إركة نتیجـة تتعرض الش
أسعار صرف العمالت األجنبیة ومخـاطر القیمـة العادلـة ألسـعار الفائـدة ومخـاطر األسـعار) ومخـاطر االئتمـان ومخـاطر 

   .السیولة
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 خطر السوق ٢٧/١

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

 والمقبوضات بالعمالت األجنبیة وكذلك تقییم األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبیة. وقد بلغت قیمة األصول
 مصري،جنیه  ٨٩٧ ٢٠٩ ٩٤١ ٤غ ما یعادل مبل المركز المالىواإللتزامات بالعمالت األجنبیة فى تاریخ 

جنیه مصرى على التوالى، وفیما یلى بیان صافى أرصدة العمالت األجنبیة فى تاریخ  ٣٨٥ ٣٥٣ ٥١١ ١
 : المركز المالى

 )عجز(/ فائض   العمالت األجنبیة
 مصريجنیه 

 ٣٦٣ ٧٤٣ ٠٨٥ ٣ دوالر أمریكى
 ٢٨٨ ٥٢٩ ٣٢٥ یورو

 ٥٢٨ ٩٨٤ ٨ درهم إماراتى
 ٠٠٧ ٩٧٩ ٧ إسترلینىجنیه 

 ١٣١ ٦٦٧ ١ فرنك سویسرى
 (٨٠٥ ٤٦) سعودى لایر

ــًا للسیاســة المحاســبیة  تــم تقیــیم أرصــدة األصــول واإللتزامــات بــالعمالت األجنبیــة الموضــحة أعــاله وقــد طبق
 ) ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة.١-٢٨باإلیضاح رقم ( ةواردال
 

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

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.

 
 ألسعارخطر ا -ج
وطبقًا للسیاسة اإلستثماریة للشركة تتعرض الشركة لخطر أسعار السوق الخاصة بأدوات حقوق الملكیة  

 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  -

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

 خطر اإلئتمان ٢٧/٢
 تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالیة التي تتمتع بمالءة إئتمانیة عالیة مما یحد من خطر اإلئتمان.  
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 السیولةخطر  ٢٧/٣
و كـل مـن إلتزاماتهـا، وطبقـًا أر علـى قـدرة الشـركة علـى سـداد جـزء یتمثل خطـر السـیولة فـي العوامـل التـي قـد تـؤث

لسیاسـة الشـركة یـتم اإلحتفـاظ بالســیولة المناسـبة لمواجهـة إلتزامـات الشـركة الجاریــة ممـا یـؤدي إلـى تخفـیض ذلــك 
 الخطر للحد األدني.

 
 مخاطر رأس المال ٢٧/٤

ســـتمرار بمـــا یحقـــق عائـــد و الحفـــاظ علـــي قـــدرة الشـــركة علـــي اإلدارة الشـــركة مـــن إدارة رأس المـــال هـــإن هـــدف إ
للمساهمین وتقدیم منافع لألطراف األخري التي تستخدم القوائم المالیة. كمـا تهـدف إدارة الشـركة للتـوفیر والحفـاظ 

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

 القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٧/٥
طبقًا ألسس التقییم المتبعة فى تقیـیم أصـول وٕالتزامـات الشـركة والـواردة باإلیضـاحات المتممـة للقـوائم المالیـة فـإن  

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

 عقود تغطیة المخاطر ٢٧/٦
یتم إثبات عقود تغطیة المخاطر بالقیمة العادلة فى تاریخ التعاقد، ویتم إعادة تقییم تلك العقود فى نهایة كل فترة  

 مالیة بالقیمة العادلة ویتم إثبات فروق التقییم الناتجة طبقا للسیاسة المحاسبیة لمشتقات األدوات المالیة.
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 أهم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٢٨
 .بتطبیق السیاسات المحاسبیة اآلتیة بثبات وهى تتفق مع تلك المطبقة فى جمیع الفترات المعروضة تقوم الشركة

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة  ١-٢٨

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

بإستخدام سعر األقفال ، ویتم ترجمة البنود ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالقیمة بالعمالت األجنبیة 
م فیه تحدید القیمة العادلة ، ویتم العادلة بعملة أجنبیة بإستخدام أسعار الصرف السائدة في التاریخ الذى یت

ترجمة البنود ذات الطبیعة الغیر نقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بإستخدام سعر الصرف السائد في 
 تاریخ المعاملة.

 
 األصول الثابتة واإلهالك ٢-٢٨

 العتراف والقیاس ا ١-٢-٢٨
 . 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 ٢-٢-٢٨

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

 
 اإلهالك  ٣-٢-٢٨

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  یلي بیانًا باألعمار اإلنتاجیة المقدرةوفیما  .األراضيإهالك 
 العمر اإلنتاجى المقدر      االصل

 سنة ٣٣,٣  نشاءاتإمبانى و  
 سنوات ٥  ومعدات مكتبیة وكهربائیةأثاث   
 سنوات ٥  آليأجهزة حاسب   
 سنوات ٥  ووسائل نقل سیارات  
 سنة 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 العقاريإعادة التبویب  ٤-٢-٢٨
 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 ٥-٢-٢٨
كافة النفقات المتعلقة مباشرة یتم االعتراف بالمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة. تتضمن التكلفة 

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  ٦-٢-٢٨
یتم إثبات األصول غیر الملموسة بتكلفة االقتناء مخصومًا منها مجمع االستهالك وأى خسائر 

) ویتم إستهالك األصول غیر الملموسة بطریقة القسط ٧-٢٨اضمحالل فى قیمتها (إیضاح رقم 
  الثابت ویتم تحمیلها على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجى المقدر.

 
 أذون خزانة  ٣-٢٨

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

 لم تستحق بعد التيمنها رصید العوائد 
 

 اإلستثمارات ٤-٢٨
 المقیمة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخلاإلستثمارات   ١-٤-٢٨

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 

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

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

 إستثمارات مالیة متاحة للبیع  ٢-٤-٢٨
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،  )٧-٢٨إیضاح 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 
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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.
 

 إستثمارات مالیة في شركات تابعة ٣-٤-٢٨
التابعة بالتكلفة مخصوما منها أى خسائر إضمحالل فى قیمتها یتم إثبات اإلستثمارات فى الشركات 

 ، المركز المالى) هذا وتقوم الشركة بتقییم اإلستثمارات الخاصة بها فى تاریخ ٧-٢٨( رقم إیضاح
وفى حالة إضمحالل القیمة القابلة لإلسترداد لإلستثمار عن قیمته الدفتریة یتم تخفیـض القیمة 

 خسائر اإلضمحالل وتحمیله على قائمة الدخل. بقیمـة الدفتریة لهذا اإلستثمار
 

 إستثمارات عقاریة  ٤-٤-٢٨
تتمثل االستثمارات العقاریة في العقارات المحتفظ بها لتحقیق إیجار أو ارتفاع في قیمتها  -

الحقا بالتكلفة مخصومًا  ویتم قیاسهاأوكلیهما. ویتم قیاس االستثمارات العقاریة أولیا بالتكلفة، 
المجمعة، ویتم تسجیل مصروف اإلهالك وخسائر  اإلهالك وخسائر االضمحاللمنها مجمع 
 .باألرباح أو الخسائر االضمحالل

 اإلنتاجيوذلك على مدار العمر  )لطریقه القسط الثابت(وفقا  العقاري االستثماریتم إهالك  -
وال یتم إهالك األراضي.وفیما یلي بیانًا باألعمار  ،يالعقار  االستثمارالمقدر لكل بند من بنود 

 اإلنتاجیة المقدرة:
 

 العمر اإلنتاجى المقدر     االستثمار العقاري
 سنة ٣٣,٣     مباني خرسانیه

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

 
 أصول محتفظ بها بغرض البیع  ٥-٢٨

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 مرجحاغرض البیع، إذا كان ببها 

 ولیس من االستمرار في استخدامها.
لغرض التوزیع  البیع اوغرض بحتفظ بها المصول لأل عند التبویب األولى 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 

الملموسة ویتم التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة لالستثمارات التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق 
 الملكیة.
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 االدوات المالیة ٦-٢٨
 خالل من بالقیمة العادلة مبوبة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب الشركة تقوم
 متاحة مالیة الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصول اح أواالرب

 للبیع.
لة من التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة العاد الفئات بین تقوم الشركة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة
 .خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالیة اخري

 
 االعتراف واالستبعاد-یر المشتقة صول المالیة وااللتزامات المالیة غاأل ١-٦-٢٨

 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 

 عندما تصبح المجموعة طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة.
تقوم الشركة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على 

ل المالي، او قامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من تدفقات نقدیة من االص
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 

بالسیطرة على االصل المحول، على أن تعترف فقط كأصل او  االصل المالي ولم تحتفظ الشركة
 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.

لتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط یتم عمل مقاصة بین أصل مالي وا
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  ٢-٦-٢٨
 ادلة من خالل االرباح او الخسائراألصول المالیة المقیمة بالقیمة الع  ١-٢-٦-٢٨

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

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

 .الخسائر
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 المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاقاألصول  ٢-٢-٦-٢٨
یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 

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

 
 القروض والمدیونیات ٣-٢-٦-٢٨

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

 االولي، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 

 االستثمارات المالیة المتاحة للبیع ٤-٢-٦-٢٨
یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة 

باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف المعاملة المرتبطة مباشرة 
االولي، یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة 
بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت االجنبیة 
ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتیاطي القیمة 

عادلة، وعن استبعاد هذه االصول یتم اعادة تبویب االرباح او الخسائر ال
المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او 

 الخسائر.
 

 القیاس –المالیة غیر المشتقة لتزامات اإل  ٣-٦-٢٨
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 واها مباشرة ضمن االرباح االعتراف ب

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

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

 بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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 المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیةاألدوات   ٤-٦-٢٨
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 بتكالیف المعاملة ذات العالقة  االعترافیتم المشتقات یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة و 
. بعد االعتراف االولي یتم قیاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم عند تكبدها االرباح او الخسائر

  االعتراف باي تغیر في القیمة العادلة في االرباح او الخسائر.
 تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة ١-٤-٦-٢٨

 . یتم االعترافمخاطر التدفقات النقدیةداه لتغطیة اعندما 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. 

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

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

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 

تراف ضمن االرباح او اصبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث یتم االع
 . الخسائر بأیة ارباح او خسائر مجمعة ذات صله على اداة التغطیة

 
 االضمحالل  ٧-٢٨

 األصول المالیة غیر المشتقة ١-٧-٢٨
االصول المالیة غیر المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك 

في تاریخ نهایة كل فترة  حقوق الملكیة تقوم الشركةالحصص التي یتم المحاسبة عنها بطریقة 
 مالیة بتقدیر ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في قیمة االصل.

 تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحالل قیمة االصل:
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین. •
 لتقبلها في ظروف اخرى.اعادة جدولة مبالغ مستحقة للشركة بشروط لم تكن المجموعة  •
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. •
 التغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضین او الُمصدرین. •
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة. •
بلیة وجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات النقدیة المستق •

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

 االنخفاض الهام او المستمر في القیمة العادلة عن التكلفة. 
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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.

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 للبیعاأل
الخسائر التي تم االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل بإعادة تبویب 

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 

ي استهالك او سداد اي من أصل المبلغ) والقیمة (بالصافي بعد ا
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 

موضوعیة بحدث وقع الحقة وكانت هذه الزیادة ذات عالقة بدرجة 
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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

 في االرباح او الخسائر.
 

 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 
ائر ویتم عكس االعتراف بخسائر االضمحالل في االرباح او الخس

خسارة االضمحالل عند حدوث تغیرات تفضیلیة في التقدیرات 
 المستخدمة لتحدید القیمة االستردادیة.

 
 األصول غیر المالیة ٢-٧-٢٨

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 
قیمته اإلستردادیة. تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة یمكن تحدیدها من األصول التى 

ة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من غیرها من تولد تدفقات نقدیة داخلة وتكون مستقل
 األصول أو مجموعات األصول. یتم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل.

تتمثل القیمة اإلستردادیة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد فى قیمته اإلستخدامیة أو قیمته العادلة 
 ناقصًا تكالیف البیع أیهما أكبر.

مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها فى الفترات السابقة لألصول األخرى فى تاریخ قائمة یتم 
المركز المالي. وفى حالة وجود مؤشرات إلنخفاض الخسارة أو عدم وجودها یتم عكس أثر خسائر 
اإلضمحالل وذلك فى الحدود التى ال تتجاوز فیها القیمة الدفتریة لألصل قیمتة التى كان سیتم 

 دیدها (بعد خصم اإلهالك) لو لم یتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل.تح
 
 النقدیة وما فى حكمها  ٨-٢٨

ستحقاقاتها ثالثة إتتجاوز  رصدة التى الالنقدیة وما فى حكمها األ ضمنألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة ، تت
 وأذون الخزانة. لدى البنوك والودائعالحسابات الجاریة النقدیة بالخزینة و ، وتتضمن قتناء شهر من تاریخ اإلأ
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 اإلقتراض بفائدة ٩-٢٨
یتم اإلعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئیًا بالقیمة العادلة مخصوما منها تكلفة المعاملة. وبعد اإلعتراف 

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

 
 المخصصات  ١٠-٢٨

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

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

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

 حالى لها.
 

 اإلحتیاطى القانوني١١-٢٨
القانونى ویقف من األرباح السنویة لتكوین اإلحتیاطى  %٥نص النظام األساسى للشركة على إقتطاع مبلغ یوازى ی

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

 
 رأس المال ١٢-٢٨

 ألسهم العادیةا ١-١٢-٢٨
عنها بخصمها من تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاسبة 

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

 
 دار االسهم العادیة (أسهم خزینة)إعادة شراء واعادة اص ٢-١٢-٢٨

 بالمبلغ المسدد مقابل اعادة االعترافراس المال المصدر فانه یتم  أسهمعند اعادة شراء 
الشراء كتخفیض لحقوق  بإعادةیتضمن كافة التكالیف المباشرة والمتعلقة  والذيالشراء 

الملكیة. االسهم المعاد شرائها یتم تصنیفها كأسهم خزینة وعرضها مخصومة من حقوق 
لخزینة، یتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزیادة في الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم ا

 حقوق المساهمین والفائض او العجز الناتج عن المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار.
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 مشتقات األدوات المالیة ١٣-٢٨
تستخدم الشركة مشتقات األدوات المالیة لتغطیة تعرضها لمخاطر أسعار الصرف ومخاطر أسعار الفائدة. 
المشتقات یتم اإلعتراف بها أولیا بالقیمة العادلة كما یتم اإلعتراف بتكالیف المعاملة ذات العالقة على قائمة 

 .الدخل عند تكبدها
 یتم إدراج التغیرات فى القیمة العادلة طبقا لما یلى : المركز المالىوفى تاریخ 

التدفقات النقدیة یتم اإلعتراف بها مباشرة التغیرات التى تطرأ على القیمة العادلة ألدوات تغطیة مخاطر  −
بحقوق الملكیة الى المدى الذى یعتبر به أداة التغطیة فعالة ویتم اإلعتراف بها بقائمة الدخل اذا 

 .أعتبرت أداة التغطیة غیر فعالة
أما إذا أصبحت أداة التغطیة غیر قادرة علي الوفاء بمعاییر محاسبة التغطیة أو إنقضت مدتها أو تم  −

بیعها أو تم اإلنتهاء منها أو تم استخدامها، فإن المحاسبة عن التغطیة یجب أن تتوقف مستقبًال والربح 
المجمع أو الخسارة المجمعة التي تم إقرارها مسبقًا في حقوق المساهمین تظل هناك حتي یتم اجراء 

 المعامالت التجاریة المقدرة مسبقا.
رة عن أصل غیر مالي فإن المبلغ الذي تم إقراره في حقوق وعندما یكون البند الذي تم تغطیته عبا

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

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

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

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

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

 البند المغطى أصًال مالیًا متاحًا للبیع.
 

 اإلیرادات ١٤-٢٨
 أرباح / خسائر بیع اإلستثمارات ٢٨-١٤-١

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 ٢٨-١٤-٢

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

 
 إیرادات الحفظ المركزي ٢٨-١٤-٣

 یتم إثبات إیرادات الحفظ المركزي عند أداء الخدمة وٕاصدار الفاتورة.
 

 إیراد الفوائد  ٢٨-١٤-٤
العائد یتم اإلعتراف بإیراد الفوائد بقائمة الدخل على أساس نسبة زمنیة أخذًا فى اإلعتبار معدل 

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

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

 
 نظام معاشات العاملین ٢٨-١٥-٢

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

 على قائمة الدخل طبقًا ألساس اإلستحقاق.
 

 ضریبة الدخل ٢٨-١٥-٣
كل من ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة،  تتضمن ضریبة الدخل علي أرباح أو خسائر العام −

ویتم إثباتها بقائمة الدخل مباشرة بإستثناء ضریبة الدخل المتعلقة بأحد البنود التى یعترف 
 بها مباشرة ضمن حقوق الملكیة فیتم إثباتها ضمن حقوق الملكیة.

ات ضریبة الدخل الحالیة علي صافي الربح الخاضع للضریبة باستخدام أسعار هذا ویتم إثب
باإلضافة إلي الفروق الضریبیة الخاصة  المركز المالىالضریبة الساریة في تاریخ إعداد 

 بالسنوات السابقة.
یتم اإلعتراف بالضریبة المؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بین قیمة األصول واإللتزامات  −

اس المحاسبي وقیمتها طبقًا لألساس الضریبي. هذا ویتم تحدید قیمة األصول طبقا لألس
واإللتزامات الضریبیة المؤجلة فى ضوء الطریقة التى سیتم بها تحقیق قیم هذه األصول أو 

 .المركز المالىسداد هذه اإللتزامات، بإستخدام أسعار الضریبة الساریة في تاریخ إعداد 
ضریبیة المؤجلة للشركة عندما یكون هناك إحتمال قوي بإمكانیة یتم اإلعتراف باألصول ال −

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

 الضریبیة المتوقعة خالل السنوات التالیة.
 

 ربحیة السهم ١٦-٢٨
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 
 

 في األرباححصة العاملین  ١٧-٢٨
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 
 .ساهمى الشركة بإعتماد هذا التوزیعالمالیة التى قام فیها م سنةحقوق الملكیة وكإلتزام خالل ال
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