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اح  إ ه ال ) ال الغ  ع ال (ج
رق ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠١٩/١٢/٣١

ادات اإلی

٨٢٣ ٨٣٦ ٠٦٦ ٣ ٠٦٥ ٠٣٨ ٩٢٢ ٢ (٣٢) الت  اد األتعاب والع إی

 ٨٨٠ ٣٨٠ ٤٨٥  ٠٢٥ ٧٥٨ ٣٧١ ة  ارات مال ع إس أراح ب

 ٥٧٩ ٥٦٢ ٥٢٣  ٧٢١ ٥٤٧ ٤٩٠ لي أج ال ا ال اد ن إی

٨٥١ ٣٥٢ ٥٧٦ ٢ ٣٦٤ ٢٤٨ ٢٤٧ ٢ زعات ائ وال اد الف إی

 ٧٧٩ ٢٣٢ ١١  ١٣٣ ٤٢٠ ٥٧٦ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

 ٥٣٣ ٣١٣ ٧٦  ٣٨٥ ٩١٢ ١٥٦ (٢٧) ادات أخ  إی

 ٤٤٥ ٦٧٩ ٧٣٩ ٦  ٦٩٣ ٩٢٤ ٧٦٤ ٦ ادات الي اإلی إج

وفات ال

( ٤٠٠ ٠٦٩ ٣٢٩) ( ٨١١ ٦٨٠ ٢٣٧) الت  وف األتعاب والع م

(٧٧٢ ١٩٤ ٢٨٩ ١) (٢٦٠ ٦٧٩ ١٠٢ ١) ائ  وف الف م

(٩٦١ ١٣٣ ٩٣٣ ٢) (٣٦٥ ٧٠٠ ٢١٧ ٣) (٣١) ة ودارة م وفات ع م

( ٠٦٦ ٦٠٥ ١٦٠) ( ٨١٨ ٥٥٤ ٤٢) (٢٢) ات  م

(١٧٨ ٨٣٢ ١٠٩) ( ٥٢٤ ١٤٣ ١٧١) (١٥),(١٤),(١٣) هالك إهالك وس

(٦٣٠ ٦٣٢ ٨٢) (٨٦٥ ٨٧٢ ٣٠٣) (٢٨) ل  ة األص الل فى  ء اإلض ع

- (٩٨٠ ٢٣٧ ٤) ة   ل ق ال قة حق ارات  ة م أراح إس ة ال ح

(٩٦٩ ٩٨٢ ٣٠٩) (٤٩٧ ٢٨٢ ١٥) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف

(٩٧٦ ٤٥٠ ٢١٤ ٥) (١٢٠ ١٥٢ ٠٩٥ ٥) وفات الي ال إج

٤٦٩ ٢٢٨ ٥٢٥ ١ ٥٧٣ ٧٧٢ ٦٦٩ ١ ائ ل ال األراح ق

( ٥١٥ ٠٦٧ ١٢٨) ( ٥٢٨ ٠٤٦ ٣٢٩) (٢٩) خل ة ال ض

 ٩٥٤ ١٦٠ ٣٩٧ ١  ٠٤٥ ٧٢٦ ٣٤٠ ١ أراح العام

ا یلى: زع  ی

٩٥٥ ١٠٢ ٣٧٨ ١ ١٢٩ ٤٠٣ ٣٠٥ ١ ة األم ة ال ق مل حق

 ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩  ٩١٦ ٣٢٢ ٣٥ (٢٥) ة ق غ ال ق ال

٩٥٤ ١٦٠ ٣٩٧ ١ ٠٤٥ ٧٢٦ ٣٤٠ ١

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٦١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

عة   خل ال ة ال قائ
ة) ة م اه ة م (ش
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ه ال ) ال الغ  ع ال (ج
٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠١٩/١٢/٣١ 

 ٩٥٤ ١٦٠ ٣٩٧ ١  ٠٤٥ ٧٢٦ ٣٤٠ ١ أراح العام

: امل اآلخ خل ال ال

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

( ١٥٠ ٠٦٦ ٨٦٩) ( ٠٥٩ ٧٨٧ ٩٦) ة  ات األج ل ة الع ج وق ت ف

  ٤٣٠ ٨٦٩ ٨٨ ( ٦٤٣ ٢١٢ ٣٢) ائ ل إلي األراح وال ة - م ات األج ل ة الع ج وق ت ف

  ٢٧٥ ٧٢٤ ٣٦ ( ٧٨٨ ٢٧٢ ٦٧٨) ة العادلة غ في ال امل - ال خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

( ١٤٨ ٧٩٤ ٤٣٦) ( ٧٧٣ ٥٦٨ ٤٧٤) ائ ل إلي األراح وال امل - م خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس

- ( ٤٧٣ ١٧٦ ٢) ة ل إلي األراح ال امل - م خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال إس
- ( ٤٢٩ ٠٠٢ ٢) ا العامل ا ام م اس إل ة م إعادة  ارة نات ائ اك خ

  ٣٧٦ ٠١٤ ٣٢   ٦٢٤ ٢٢١ ١٢ امل األخ  خل ال د ال علقة ب خل ال ة ال ض

(٢١٧ ٢٥٢ ١٤٨ ١) (٥٤١ ٧٩٨ ٢٧٣ ١) خل ة ال ع ض امل اآلخ  خل ال د ال ع ب م

  ٧٣٧ ٩٠٨ ٢٤٨   ٥٠٤ ٩٢٧ ٦٦ امل خل ال الى ال إج

: ل م اص  امل ال خل ال الي ال إج

  ٢٤٧ ٨٦٢ ٢٦٧   ٧٣٦ ٩٨٠ ٣٤ ة األم ة ال ق مل حق

( ٥١٠ ٩٥٣ ١٨)   ٧٦٨ ٩٤٦ ٣١ ة  ق غ ال ق ال

  ٧٣٧ ٩٠٨ ٢٤٨   ٥٠٤ ٩٢٧ ٦٦

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٦١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
EFG- Hermes

ة) ة م اه ة م (ش
عة امل ال خل ال ة ال قائ

ة في ه ة ال ال ة ال ع ال

-٣-



ة ل ق ال الي حق إج ة ق غ ال ق ال الى اإلج ة اح م ى خاص أر ا إح نى ى قان ا إح ال رأس ال

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

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

١٤٨ ٩٧٨ ٤٣٥ ١٤  ٢٨٦ ٧٢٣ ٤٣٧ ٨٦٢ ٢٥٤ ٩٩٨ ١٣ ٣١٥ ٧٨٩ ٥٩٧ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٢١٨ ٧٥٤ ٠٢٥ ١ ١٣٨ ٢٩٨ ٨٦٢ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ قاً  ضها سا ا ت ع ص فى ٣١ د ٢٠١٨, ك ال

( ٨٨٩ ١١٢ ١٣) (  ٧٣٤ ٩) ( ١٥٥ ١٠٣ ١٣) ( ٧٠٢ ٢٥٤ ٢٠) -  ٥٤٧ ١٥١ ٧ - - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

٢٥٩ ٨٦٥ ٤٢٢ ١٤  ٥٥٢ ٧١٣ ٤٣٧ ٧٠٧ ١٥١ ٩٨٥ ١٣ ٦١٣ ٥٣٤ ٥٧٧ ٣ ( ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦) ٧٦٥ ٩٠٥ ٠٣٢ ١ ١٣٨ ٢٩٨ ٨٦٢ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٣٦٨ ٣٣٨ ٧٧٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ل فى ٣١ د ٢٠١٨  ع ص ال ال

امل خل ال الى ال إج

٩٥٤ ١٦٠ ٣٩٧ ١  ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩ ٩٥٥ ١٠٢ ٣٧٨ ١ ٩٥٥ ١٠٢ ٣٧٨ ١ - - - - - - - أراح العام

(٢١٧ ٢٥٢ ١٤٨ ١) ( ٥٠٩ ٠١١ ٣٨) (٧٠٨ ٢٤٠ ١١٠ ١) - - ( ٦٤٠ ١١٧ ٣٦٧) ( ٠٦٨ ١٢٣ ٧٤٣) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٧٣٧ ٩٠٨ ٢٤٨ ( ٥١٠ ٩٥٣ ١٨)  ٢٤٧ ٨٦٢ ٢٦٧ ٩٥٥ ١٠٢ ٣٧٨ ١ - ( ٦٤٠ ١١٧ ٣٦٧) ( ٠٦٨ ١٢٣ ٧٤٣) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

- - - ( ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩) - - - - -  ٨٤٠ ٧٦٣ ٢٩ - ني ى القان ا ل إلى اإلح ال

( ٧١٣ ٨٠٦ ٦٥٠) ( ٥٦٦ ٢٨٧ ٥٦) ( ١٤٧ ٥١٩ ٥٩٤) ( ١٤٧ ٥١٩ ٥٩٤) - - - - - - - زعات ال

ة ل غ في ح ال ال

 ٨٦١ ٦٢٨ ١  ٩١١ ٤٠٠ ٢ (  ٠٥٠ ٧٧٢) (  ٠٥٠ ٧٧٢) - - - - - - - ة غ في ال ون ال ة ب ل غ في ح ال ال

( ٢٥٣ ١١٦ ٢) ( ٢٥٣ ١١٦ ٢) - - - - - - - - - عة ا ات ال ) في رأس مال ال ق ادة / (ال ة في ال ق غ ال ق ة ال ح

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

( ٤٢٠ ٥٧٩ ٣٢) ( ٨٢٨ ٨٨٥ ٥) ( ٥٩٢ ٦٩٣ ٢٦)  ٦٤٨ ٧٤١ ٦٧١  ٣٨٧ ٤٤٢ ٢٦ ( ٦٢٧ ٨٧٧ ٧٢٤) - - - - - ة  اس اسات م أث تغ س

٤٧١ ٩٠٠ ٩٨٧ ١٣  ٣٠٦ ٨٧١ ٣٥٦ ١٦٥ ٠٢٩ ٦٣١ ١٣ ١٧٩ ٣٢٤ ٠٠٢ ٥ - ( ٥٠٢ ٠٨٩ ٥٩) ٠٧٠ ١٧٥ ١١٩ ٢   ٢٦٩ ١٥٨ ٨٢٦ ٢٦٧ ٩٢٢ ١  ٢٠٨ ١٠٢ ٨٠٣ ١١٥ ٠٩١ ٨٤٣ ٣ ای ٢٠٢٠  ل فى ١ ی ع ص ال ال

امل خل ال الى ال إج

٠٤٥ ٧٢٦ ٣٤٠ ١  ٩١٦ ٣٢٢ ٣٥ ١٢٩ ٤٠٣ ٣٠٥ ١ ١٢٩ ٤٠٣ ٣٠٥ ١ - - - - - - - أراح العام

(٠٦٨ ٦٢٢ ٢٧١ ١) ( ١٤٧ ٣٧٦ ٣) (٩٢١ ٢٤٥ ٢٦٨ ١)   ٠٤٤ ١٧٤ - (٨٨٩ ٩٥٤ ١٤١ ١) ( ٠٧٦ ٤٦٥ ١٢٦) - - - - امل األخ  خل ال د ال ب

 ٩٧٧ ١٠٣ ٦٩  ٧٦٩ ٩٤٦ ٣١  ٢٠٨ ١٥٧ ٣٧ ١٧٣ ٥٧٧ ٣٠٥ ١ - (٨٨٩ ٩٥٤ ١٤١ ١) ( ٠٧٦ ٤٦٥ ١٢٦) - - - - امل خل ال الى ال إج

ة ي ال معامالت مع مال

عات ز ات وال اه ال

( ٢٤٩ ٥٨٩ ١٢٢) ( ٠٨٠ ٧٣٨ ٨١) ( ١٦٩ ٨٥١ ٤٠) ( ١٦٩ ٨٥١ ٤٠) - - - - - - - زعات ال

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

ة ل غ في ح ال ال

 ٩٨٦ ٥٢٧ ٣  ٦١٣ ٧٦٦ ٣ (  ٦٢٧ ٢٣٨) (  ٦٢٧ ٢٣٨) - - - - - - - ة غ في ال ون ال ة ب ل غ في ح ال ال

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

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

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٦١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
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عة في ٣١ د ٢٠٢٠ ة ال ل ق ال غ فى حق ة ال قائ

ات أخ  ا إح

ة األم ة ال ق مل  حق

ة) ة م اه ة م (ش
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اح  إ
٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠٢٠/١٢/٣١ رق

ه ال ) ال الغ  ع ال (ج

ل غ ة ال ة م أن ق فقات ال ال
 ٤٦٩ ٢٢٨ ٥٢٥ ١  ٥٧٣ ٧٧٢ ٦٦٩ ١ ائ ل ال األراح ق

ا یلي: ه  ی ت
  ١٧٨ ٨٣٢ ١٠٩   ٥٢٤ ١٤٣ ١٧١ (١٥),(١٤),(١٣) هالك  إهالك وس
  ٠٦٦ ٦٠٥ ١٦٠   ٨١٨ ٥٥٤ ٤٢ (٢٢) نة ات م م
( ٦٣٢ ٧٧٤ ٣٠) ( ٠٢٩ ٦٨٤ ٨) (٢٢) ات م م ال ال

- ( ١٨٠ ٢٥٥ ٣٥) (٢٢) ها ض م فى الغ ات إن م
( ٢٥٣ ٣١٢ ١) (   ٨٣٦) ة ل ثاب ع أص أراح ب

( ١٤٨ ٧٩٤ ٤٣٦) ( ٧٧٣ ٥٦٨ ٤٧٤) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس أراح ب
( ٧٧٩ ٢٣٢ ١١) ( ١٣٣ ٤٢٠ ٥٧٦) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ارات ال غ فى اإلس صافى ال

-   ٩٨٠ ٢٣٧ ٤ ة   ل ق ال قة حق ارات  ة م أراح إس ة ال ح
  ٦٣٠ ٦٣٢ ٨٢   ٨٦٥ ٨٧٢ ٣٠٣ (٢٨) ل ة األص الل فى  اإلض

( ٠٤٧ ٨٧١ ٢٩٠) ( ٠٣٣ ٨١٨ ٢٧) ة الت األج الع ة  ة األرص ج وق ت ف
  ٩٧٠ ٩٨٢ ٣٠٩   ٤٩٦ ٢٨٢ ١٥ لة وق تق ع ف

 ٤٥٤ ٢٩٦ ٤١٧ ١  ٢٧٢ ١١٧ ٠٨٤ ١ اولة امات ال ل واإلل ات فى األص غ ل ال ل ق غ أراح ال
غ في: ال

  ٦٢٤ ٨٢١ ١٦٩ ( ٣٢٥ ١٨٧ ٥٣) ل األخ  األص
  ٧٦٠ ٧٩٧ ٨١   ٧٣٢ ٩٦٠ ٩٤ ة أخ  ة دائ ن وأرص دائ

(٦٥٩ ٣٥٣ ٨٨٩ ٢) ( ٥٨٩ ٩٦٣ ٢٥٨) ة ی الء - ال ة الع أرص
 ٥٠٦ ٣٦٨ ٥٨٧ ٥ (٢٢٥ ٩٥٢ ٩٩٥ ١) ة ائ الء - ال ة الع أرص
 ١٠٤ ٦٣٨ ١٠٢ ٤ (٠٥٧ ٥٩٢ ٠٦٣ ٣) ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة دائ الء - أرص ع

(٨٦٠ ٨٠٢ ٩٠٩ ٣)  ٩٢٦ ٠٢٤ ٢٠٨ ٢ ائ ة العادلة م خالل األراح وال ال ة  ة م ارات مال إس
( ٦٩٣ ٩٢٩ ١٨٨) ( ٤٠٣ ٨٧٢ ١٧٣) دة ائ دخل م ض

 ٢٣٦ ٨٣٦ ٣٧٠ ٤ (٦٦٩ ٤٦٤ ١٥٨ ٢) ل غ ة ال احة م أن مة في) ال ة (ال ق صافى ال

ار ة اإلس ة م أن ق فقات ال ال
( ٢٠٧ ٦٧٠ ٤٧٩) (٤٧٨ ٥٥٣ ٤٧٧ ٢) وض للغ ق
( ٨٨٣ ٨٥٧ ١٢٥) ( ٩٢٢ ١٥٨ ١٠١) سة أخ  ل غ مل ة وأص ل ثاب اء أص ع إلق ف ال

  ٧٦٠ ٤٤٩ ١    ٦٩٩ ١٥٢ ة ل ثاب ع أص الت م ب م
  ٠٠٠ ٤٢٥ ٣١٣ - ع ض ال غ ف بها  ل م ع أص الت م ب م

 ٥٥٥ ٦٦٤ ٣٦١ ٦  ٨٣٥ ٤٠٢ ٥٦٧ ١٧ امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال ع إس الت م ب م
(٣٠٣ ٩٣٩ ٣١٦ ١٢) (٨٣٢ ٣١٥ ٧٦٧ ١٤) امل خل ال ة العادلة م خالل ال ال ة  ة م ارات مال اء إس عات ل ف م

( ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) ( ٧٤٩ ٣٣٣ ٥٢) ة ل ق ال قة حق ارات  اء إس عات ل ف م
( ٧١٦ ٣٦٠ ١) - اة) ق ة ال ق ع خ ال افى ( ال عة  ات تا ارات فى ش اء إس ع إلق ف ال

(٧٩٤ ٢٨٨ ٢٩٧ ٦)   ٥٥٣ ١٩٣ ١٦٩ ار ة اإلس مة في) أن احة م (ال ة ال ق صافى ال

ل ة ال ة م أن ق فقات ال ال
( ٥٨٢ ٠٠٨ ٦١٤) ( ٤٤٨ ٨٠٢ ١٣٢) عة ف زعات أراح م ت
  ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٠   ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ة األجل ات ق الت م س م

- ( ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠٠) ة األجل ات ق عات ل ف م
 ٣٩٥ ٠٣٤ ٠٠٣ ١  ١٩١ ٠٤٤ ٥٣٨ ١ الت ه وض وال ل م الق ال
( ٠٢٨ ٨٠٥ ٥٥٤) ( ٦٩٣ ١٩٥ ٩٨١) الت ه وض وال اد الق س
  ٧٨٥ ٢٢٠ ٢٣٤   ٠٥٠ ٠٤٦ ٥٢٤ ار ة اإلس احة م أن ة ال ق صافى ال

(٧٧٣ ٢٣١ ٦٩٢ ١) (٠٦٦ ٢٢٥ ٤٦٥ ١) ها ة وما في ح ق غ في ال صافي ال
 ٢٨٥ ٤٨٢ ٢٩١ ١ ( ٥٥٥ ٦٠٠ ٣٣٣) (٣٠) ای  ها في ١ ی ة وما فى ح ق ال
( ٤٨٨ ٧٤٩ ٤٠٠) (٦٢١ ٨٢٥ ٧٩٨ ١) (٣٠) ها في ٣١ د  ة وما فى ح ق ال

ة م القا ة - ه ال عة ال ة ال ش
EFG- Hermes

ة) ة م اه ة م (ش
عة ة ال ق فقات ال ة ال قائ

أ معها. ائ وتق ه الق أ م ه ءًا ال ی ة (٦١) تع ج ة (٦) إلى صف افقة م صف ة ال اس اسات ال احات وال اإل

ة في ه ة ال ال ة ال ع ال

-٥-
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 EFG - Hermes-هیرم�س القا�ضة -شر�ة المجموعة المال�ة 

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

 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١  فيالمال�ة المنته�ة سنة العن 
 )مالم یرد خالف ذلك المصري (جم�ع الم�الغ �الجن�ه 

______________________________________________________________________ 

 
 نبذة عن الشر�ة -١

 الك�ان القانوني   ١-١

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

 
 غرض الشر�ة  ٢-١

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

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

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

 
 أسس إعداد القوائم المال�ة -٢

 والقوانین المحاسب�ة �المعاییر اإللتزام ١-٢

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

 
 اإلعتماد  ٢-٢

 . ٢٠٢١  مارس   ١٦في  اإلدارة  تم إعتماد القوائم المال�ة لإلصدار من قبل مجلس  
 

 عملة التعامل وعملة العرض -٣

 والذى �مثل عملة التعامل للشر�ة.   المصري   ه العملة المستخدمة في عرض القوائم المال�ة المجمعة هي الجن� 



 ضةالقا�هیرم�س  –المال�ة وعة جممشر�ة ال
 معة لمجا �ةلمالوائم اللق لمتممةت ااحاتا�ع اإل�ض

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ى ة فه�لمنتا المال�ة سنةلا عن
 ك)ف ذلالخ در ی الممى ر المص ه�نلج�ا غلاالم�(جم�ع 
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 تاضإستخدام التقدیرات واالفترا -٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �ة  سات المحاسب الس�ا   في التغیر  -٥

مصر�ة  س�ة المحایر الیمعا أحكام تعدیل �عضب ٢٠١٩/ ١٨/٣خ �ي بتار للدو ا ن و التعاو االستثمار  ارةز و  امتق
ت دیالتعو  اییر المحاس�ة الجدیدةض معي تتضمن �علتاو   ٢٠١٥نة لس ١١٠ �قرار وز�ر االستثمار رقمة ر ادالص
 . ٢٠١٩ ل�ر أب ٢٥�خ ر اتلرسم�ة با�دة رها �الجر تم نش والتي  ائمةقلاییر اعلم�عض ا ىعل
ل تطبیق معاییر المحاس�ة بتأجیة قرار صدرت الهیئة العامة للرقا�ة المال� أ ٢٠٢٠إبر�ل  ١٢بتار�خ  -

�ة  لقوائم الماالعلى  ٢٠١٩ لسنة ٦٩رة �القرار رقم لصادالها  ة�حلمصاا عدیالتة والتالمصر�ة الجدید
مر بها البالد من تفشي فیروس تي تالف الحال�ة رو ظلل انظرً  ٢٠٢٠ستصدر خالل عام ي تلار�ة دو ال

  لوقا�ة ن تطبیق إجراءات اأمرت�طة �ه، فضًال عن ال�ة اد�ة ومالجدید وما الزم ذلك من آثار اقتص كورونا
 تظمة. من ةفا �صتهاقل طملشر�ات �كاا ة في ر�شل�ایود على تواجد الموارد رض قفه من ر اشانت هةومواج

ئة العامة للرقا�ة المال�ة ط�ًقا لقرار رئ�س مجلس الوزراء رقم هیأصدرت ال ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٠بتار�خ  -
راد من  ی) اإل٤٨رقم () األدوات المال�ة و ٤٧یر المحاس�ة المصر�ة أرقام ( معای جیلأبت ٢٠٢٠لسنة  ١٨٧١

 . ٢٠٢١ینایر  ١لى إ ) عقود التأجیر ٤٩قود ورقم ( عال
 إ�ضاح ) ٤٧مع�ار المحاس�ة المصري رقم ( :�التطبیق الم�كر للمعاییر الجدیدة التال�ة �ةر شقامت ال -

�ما في ذلك أي   ، )٢١-٣٨ح ( إ�ضا) ٤٩رقم ( و ) ٤-٣٨إ�ضاح () ٤٨رقم ( و ) ١٤-٣٨و ( )١١-٣٨(
)  ٢٥) و (١�شترط تطبیق معاییر المحاس�ة المصر�ة رقم ( حیث تعدیالت مرت�طة علي المعاییر األخرى 

 .ر�خفس التان فيًا ) مع٤٠) و (٢٦و (
) �ـأثر رجعـى ٤٩() و ٤٧نت�جة تطبیق مع�ـارى المحاسـ�ة ارقـام (حاسب�ة الس�اسات الم فيتم تطبیق التغییر 

رقـام أتعـدیل علـى ذلـك لـم یـتم  اً �نـاءتار�خ التطبیق األولـى و  في األولىاكمى للتطبیق مع األعتراف �األثر التر 
 نة.ر المقا
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 ٢٠٢٠ینایر   ١  في أول المدة  رصید  على    جدیدة ال  ر یی ا مع ال ثار تطبیق ا ة ل� تا ل ا   ول لجدا ا   ح وض ت  -
 . أول المدة  المحتجزة  األر�اح   رصید   على   جدیدة ال  ر یی ا مع ال تطبیق  ثیر أ ت   تالي ال   ول وضح الجد ی  -أ 

 
  المحتجزة  ر�اح ألا 
 ٥٣١ ٥٨٢ ٣٣٠ ٤ ٢٠١٩ د�سمبر   ٣١  في د  ی ص ة الر ا� ه ن 

 ١١٨ ٧٨٤ ٦٨٠ ٤٧  رقم  ى المصر  المحاس�ة  مع�ار  طبیق تأثیر ت 
 (٤٧٠ ٠٤٢ ٩) ٤٩  رقم  المصرى  المحاس�ة  مع�ار  تأثیر تطبیق 

 ١٧٩ ٣٢٤ ٠٠٢ ٥ ٢٠٢٠ینایر   ١  في الرصید  
 

 ٢٠٢٠ر ینای   ١  ي ف مال�ة  ل ا   صول تصن�ف األ و   المالي  المر�ز  قائمة   في  البنود ة بین التسو�   تالي ال   ول وضح الجد ی  -ب 

 �ة المال   األصول 

 من العادلة الق�مة
 لالدخ خالل

 /راالخ لماالش
 دین أدوات

 العادلة الق�مة
 الدخل خالل من

 /االخر الشامل
 الملك�ة حقوق 

 من العادلة الق�مة
 األر�اح خالل

 أدوات / والخسائر
 دین

 نم العادلة الق�مة
 األر�اح خالل

 / والخسائر
 ةلك�الم حقوق 

 جمالى إ  تهلكة س م ال لفة  تك ل ا 

 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ -- -- -- -- كمها ح  فى   ا النقد�ة وم 

 ٦٠٠ ٢٤٥ ٩٢٥ ٥ ٦٠٠ ٢٤٥ ٩٢٥ ٥ -- -- -- -- للغیر  قروض 

 ٤١٦ ٩١٤ ٤٨٣ ٢١ -- ٢٨٧ ٢٠٢ ٤٣٠ ٢ ١٢٢ ٧١٣ ٤٥٠ ٥ ٢٢٩ ٧٤٨ ٨٩٨ ٧٧٨ ٢٥٠ ٧٠٤ ١٢ العادلة  ق�مة ل ا �  مق�مة  مال�ة  استثمارات 

 ٥٠٣ ٩٤٦ ٥٢١ ٤ ٥٠٣ ٩٤٦ ٥٢١ ٤ -- -- -- -- عمالء 

 ١٨٣ ٥٣٤ ٥٢٤ ١٨٣ ٥٣٤ ٥٢٤ -- -- -- -- أخرى  أصول 

 ٩٧٤ ٧٦٣ ٤٣٩ ٤٢ ٥٥٨ ٨٤٩ ٩٥٥ ٢٠ ٢٨٧ ٢٠٢ ٤٣٠ ٢ ١٢٢ ٧١٣ ٤٥٠ ٥ ٢٢٩ ٧٤٨ ٨٩٨ ٧٧٨ ٢٥٠ ٧٠٤ ١٢ المال�ة  األصول اجمالى 

 
  ٤٧ع�ـار رقــم  والم   ٢٦  م �ة رقـ ر المصــ سـ�ة  ا المح �ـار  وفقــا لمع   لألصـول المال�ـة   بو�ـب والق�مـة الدفتر�ــة لت ا   التــالي   ول وضـح الجـد ی  -ج 

 ٢٠٢٠ایر ین   ١  في 

 المال�ة   صول األ 
ســــــــــــــ�ة  ا المح �ــــــــــــــار  لمع تصــــــــــــــن�ف  ال 

 القد�م   ٢٦المصر�ة رقم 
ــن�ف  ال  ــار  لمع تصــــــ ــ�ة ا المح �ــــــ   ســــــ

 جدید ال   ٤٧المصر�ة رقم 
ــة   ــة الدفتر�ـــ �ـــــار  لمع الق�مـــ

  المصــــر�ة رقــــم ســــ�ة  ا المح 
٢٦ 

ــار  ع لم ة  الق�مــــــة الدفترـ�ـــــ  �ــــ
ــر� الم ة  � ـســـ ا ح الم  ــم صــ   ة رقــ
٤٧ 

  ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩  ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ مستهلكة ال  ة ف التكل  ق ا تحق س اال تار�خ حتى   ا محتفظ به  كمها ح   فى   وما  النقد�ة 
  ٦٠٠ ٢٤٥ ٩٢٥ ٥  ١١٨ ٣٣٧ ٩٢٥ ٥ ستهلكة التكلفة الم  تحقاق االس  تار�خ  حتى   ا محتفظ به  للغیر   قروض 

 ب�ع ل ل   ة متاح  �ة ل ما  إستثمارات  العادلة  �مة ق ل ا �   مق�مة  ة ل� ما  استثمارات 
ة �الق�مــة  ل المال�ــة المق�مــ صــو أل ا 

  ٠٠٧ ٩٩٩ ٦٠٢ ١٣  ٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ مل شا ل ال خ د ل خالل ا   العادلة من 

 إستثمارات مال�ة �غرض المتاجرة العادلة  �مة الق �   مق�مة  مال�ة  إستثمارات 
ة ل المال�ـــــــــــة المق�ـمــــــــــ األصـــــــــــو 

 لالمـــــــن ـخــــــ  �الق�مـــــــة العادلـــــــة
  ٤٠٩ ٩١٥ ٨٨٠ ٧  ٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ لخسائراو  ر�احألا

  ٥٠٣ ٩٤٦ ٥٢١ ٤  ٩٥٥ ١١٥ ٥٣٣ ٤ هلكة ة المست ف كل ت ل ا  تحقاق االس  تار�خ  حتى   ا محتفظ به  عمالء 
  ١٨٣ ٥٣٤ ٥٢٤  ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ التكلفة المستهلكة  تحقاق االس  تار�خ  حتى   ا محتفظ به  أخرى   أصول 

  ٩٧٤ ٧٦٣ ٤٣٩ ٤٢  ٩٥٧ ٦٢١ ٤٥٦ ٤٢   المال�ة   األصول جمالى إ 
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  سـ�ة المحا   لمع�ـار   تر�ـة الدف   مـة والق� )  ٢٦(   م قـ ر   ى المصـر   المحاسـ�ة   لمع�ـار   الدفتر�ـة   القـ�م   بـین   الت التعـدی   التالي   الجدول   ح ض و ی  -د 
 : ٢٠٢٠ ینایر   ١  فى )  ٤٧(   رقم  �ار المع  تطبیق   عند   الجدید )  ٤٧(   رقم  المصرى 

 المال�ة   األصول 

�ار  لمع الق�مة الدفتر�ة  

 ٢٦  المصر�ة رقم س�ة  ا المح 

 ٢٠١٩مبر  �س د   ٣١  في 

 ن�ف ص ت   إعادة 

/    م التقی�   إعادة 

ق�مة    في   االضمحالل 

 األصول 

  ر ا � لمع ة  ر� الق�مة الدفت 

  ٤٧  م رق ة  صر� الم س�ة  ا المح 

 ٢٠٢٠یر  ینا   ١  في 

         المستهلكة   التكلفة 

  ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ -- --  ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ كمها ح   فى   ا �ة وم النقد 

  ٦٠٠ ٢٤٥ ٩٢٥ ٥ (٥١٨ ٩١)  --  ١١٨ ٣٣٧ ٩٢٥ ٥ للغیر   قروض 

  ٥٠٣ ٩٤٦ ٥٢١ ٤ (٤٥٢ ١٦٩ ١١)  --  ٩٥٥ ١١٥ ٥٣٣ ٤ عمالء 

  ١٨٣ ٥٣٤ ٥٢٤ (٢٢٩ ٧٤٤ ٤)  --  ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ أخرى   أصول 

  ٥٥٨ ٨٤٩ ٩٥٥ ٢٠ (١٩٩ ٠٠٥ ١٦)  -- ٧٥٧ ٨٥٤ ٩٧١ ٢٠ المستهلكة   لفة تك ال   جمالي إ 

 الــــدخل لالـخـــ  مـــن العادلــــة الق�مـــة

 االخر لمشالا

   

 

  / �ــــــــة لملك وق ا الحـقـــــــ   فــــــــي   االســــــــتثمارات 

  ٠٠٧ ٩٩٩ ٦٠٢ ١٣ (٧٨٤ ٨٥٢)  (١٧٢ ٤٧٣ ١٣٥ ٢)   ٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ دین   أدوات 

ــالي  ــة  إجمـ ــةالعا الق�مـ ــن دلـ  لالـخــ  مـ

  ٠٠٧ ٩٩٩ ٦٠٢ ١٣ (٧٨٤ ٨٥٢)  (١٧٢ ٤٧٣ ١٣٥ ٢)   ٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ االخر لمشالا الدخل

ــةلا الق�مـــة  األر�ـــاح خـــالل مـــن عادلـ

 والخسائر
   

 

  / ك�ــــــــة المل   قــــــــوق الح   فــــــــي   االســــــــتثمارات 

  ٤٠٩ ٩١٥ ٨٨٠ ٧ --  ١٧٢ ٤٧٣ ١٣٥ ٢  ٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ دین   أدوات 

 خـــالل مـــن ةادلـــ الع مـــةق�الى مـــالجا

  ٤٠٩ ٩١٥ ٨٨٠ ٧ --  ١٧٢ ٤٧٣ ١٣٥ ٢  ٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ ئرخساوال األر�اح

  ٩٧٤ ٧٦٣ ٤٣٩ ٤٢ (٩٨٣ ٨٥٧ ١٦)  --  ٩٥٧ ٦٢١ ٤٥٦ ٤٢ ة المال�   األصول جمالى إ
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 ع ب� ال  �غرض   بها  محتفظ   أصول  -٦

 �خطـة) تا�عـةشـر�ات ال(إحـدى ال ةدو دالمحـ  راتاإلمـا – �سهیـرم.جى.فإ.ىإالتزمـت  ٢٠٢٠ برسـمد� ٢٩ فـي
 ود لب�ـعهـ ت الجأبـد ،رض الب�ـع�غـ  حـتفظ �ـهم �أصـل تبو�بهاتم  التيو  (index tower) ستثمارها العقاري إلب�ع 

 .٢٠٢١مارس  خالل ومن المتوقع ب�عها األصل
 رنــایی ٥ فــيموقعــة شــراء ب�ــع و  اتفاق�ــة ســاسأعلــى  ٢٠٢٠مبر ســ �د ٣١ فــي لصــ ألللعادلــة تــم تحدیــد الق�مــة ا

 مبلـــــغ مـــــا �عـــــادلمر�كـــــي أدوالر  ٣ ٧٩٠ ٣٣٤�مبلـــــغ �ـــــع العقـــــار بد ســـــعر دـیــــ تـــــم تح �ـــــةتفاقلال اً ـقــــ فو و  ٢٠٢١
 .)١٣ إ�ضاح( ري صم هجن� ٥٩ ٦٤٠ ٨٩٨

 
 كمهاح فى وماد�ة النق -٧

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٩٩٤ ٨١٢ ٤٣ ٣٤ ٥٩٦  ٧٣٤ ةنقد�ة �الخز�ن

 ٢٥٢ ٩٦٠ ٥ ٤٦٥  ٠٠١ ت تحت التحصیلاكش�
 ٢٣٨ ٦٤١ ٨٦٠ ٨ ٦  ٠٦٢ ٠١٤  ٢٣٢ �ةت جار حسا�ا –بنوك 
 ٧٨٨ ٧٠٨ ٠٧٣ ١ ١  ٣٠١ ٨٥١  ٣٨٥ ودائع ألجل –بنوك 

 ______________ ______________ 
 ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ ٧  ٣٩٨ ٩٢٧  ٣٥٢ الرصید

   
 -- ) ١ ١٣٧ ٢٥٩( اإلضمحالل /م�خص

 ______________ ______________ 
 الرصید

 
٧  ٣٩٧ ٧٩٠  ٠٩٣ 

=========== == 
٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ 
=========== == 

 

 سائرخلالل األر�اح وا�الق�مة العادلة من خ إستثمارات مال�ة مق�مة -٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٦٣٧ ٣٩٩ ٢٦٦ ٢  ٧٨٦ ٠٣٣  ١٠٠ ستثماراالدیق وثائق صنا

 ٤٧٨ ٣٢٩ ٢٨ ١٢٨ ٠٧١  ٠٧٥ ك�ةلم ق و حقأدوات 
 ٦٧١ ٨١٥   ٦٦٠ ٤٤٥  ٥٧٠ أدوات دین
 ٣١٥ ٨٧٤ ١٨٥ ١٤٦ ٥٤٧  ١٤٣  أذون خزانة

 ٢  ٠٢٢ ٩٨١  ٧٧٥ مه�كلة سندات أذن�ة
_____________ 

١٣٦ ٠٢٣ ٢٦٤ ٥ 
_____________ 

 ٥  ٧٤٤ ٠٧٨  ٦٦٣ یدالرص
========== == 

٢٣٧ ٤٤٢ ٧٤٥ ٥ 
========== == 
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 ءعمال -٩

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 )دلةعمال(

 ١٧٠ ٣١٧ ٣١٨ ٧ ٤  ١١٥ ٩٣٦  ٥٣٥ عمالء 
   ٦١٨ ٥٥٢  ٤٣٥ ت سمسرة أخرى �اشر 

____________ 
(٢١٥ ٢٠١ ٧٨٥ ٢) 

_____________ 
 ۹۷۰ ٤۸۸ ۷۳٤ ٤ الرصید

========== == 
٩٥٥ ١١٥ ٥٣٣ ٤ 

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

 للغیر قروض -١٠

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 )المعدلة(   

 ٢٨٤ ٩٦٣ ٩١١ ١ ١  ٤٧٢ ٥١٧  ٠٩٧  غرة الصتناه�ض مقرو 
Vortex Solar Investments Sarl  -- ٦٥٠ ٢٠٨ ١٠٨ 

يتمو�ل جیرتأ عمالء   ٤٥٥ ٠٩٤ ٠٣٣ ٣ ٤  ٦٨١ ٤٨٧  ٣٧١ 
استهالكيعمالء تمو�ل    ٥٤١ ٩٤٨ ٣٠٥ ٠١٣ ٤٧٠ ٦٧٨ 

مص�الء تخعم   ١٣٥ ٤٤٢ ٣٣١ ٧٩٥ ٤٧٦ ٧٦٥ 
 ٠٥٣ ٦٨٠ ٢٣٤ ٨٦٧ ٧٢٧ ٥٩١  أخرى  وضقر 
  _____________ _____________ 

 ١١٨ ٣٣٧ ٩٢٥ ٥ ١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨  صیدالر 
  =========== =========== = 

 
 ٧٩٣ ٤٤١ ١٤٧ ٣ ١٧٩ ٢٨٨ ٩٤٧ ٣ العام ق خالل تستحساط قأ

 ٩٦٤ ٣٩٠ ٢٤٢ ٤ أكثر من عام تحق خاللأقساط تس
____________ 

٣٢٥ ٨٩٥ ٧٧٧ ٢ 
____________ 

 ١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨ الرصید
 === ======== = 

١١٨ ٣٣٧ ٩٢٥ ٥ 
===== ===== = = 
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 راآلخ شاملدخل الالل خال لة منالعادمق�مة �الق�مة  �ةالم إستثمارات -١١

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
   متداولة غیرمارات تثإس

 ٠٧٩ ٥١٥ ١٥٣ ١ ٠٠١ ٩٣٣ ٣٣ * أسهم 
 ٣٢٢ ٧٠٦ ٨٨٠ ١ ٩٢٥ ٠١٢ ٥٩ رتثماسإوثائق صنادیق 

 ٧٤٩ ٥٤٦ ٨٦ الدین أدوات  
______________ 

٨٠٧ ٧٢٧ ٤٠ 
______________ 

 ٦٧٥ ٤٩٢ ١٧٩ 
______________ 

٢٠٨ ٩٤٩ ٠٧٤ ٣ 
______________ 

   متداولة ت  راثماتإس
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٣٧٣ ٦٧٩ ٩١٩ ٩ ین أدوات الد

 ______________ ______________ 
 -- (٩٩٣ ٥٢٩ ١) اإلضمحالل

 ______________ ______________ 
 ٧٥٥ ٣٧٥ ٦٦٤ ١٢ ٣٨٠ ١٤٩ ٩١٨ ٩ 
 ______________ ______________ 
 ٠٥٥ ٦٤٢ ٠٩٧ ١٠ رصیدلا

 === ==== ===== = = 
٩٦٣ ٣٢٤ ٧٣٩ ١٥ 

==== ========= 
 
  حدوث  واحتمال�ة ،٢٠٢٠ عام في اديصتقاال الوضع تدهور استمرار ومع لبنان يف الراهن للوضع نت�جة *

  ذلك  و�ل االقتصاد، كماشنا ىلا ىدأ امم ةلالعم ق�مة يف فعور  ون،دیال سداد عن إضاف�ة تعثر حاالت
  في الراهن الوضع تقی�م و�عد المستجد،) ١٩-كوفید( ناو �ور  سرو یف تفشى مع عامة صح�ة زمةأ اعق�ه
  في المت�قي مارستثلال لكاملا� اضمحالل �عمل قرار اذتخ�ا ة �ر الش إدارة قامت فقد سوءا یزداد والذي لبنان
 . مصري ه �جن ٧٥٣ ٥١١  ٩٣٦  مبلغ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  في هتمق� غوال�ال نيانبلال عتمادالا بنك

 
 ك�ة مل ل ا  وق ق ح  ة �طر�ق  إستثمارات  -١٢

 % ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
    

    تركشمشروع م
 ٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٧٧ ٩٥٥ ١٢ ٥٠ وج�ا المال�ةأي في للتكنول –إف جى  يإشر�ة 
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٣٧٠ ٨٤٨ ٥٤ ٣٣.٣٤ رى قالع�ل اللتمو  ا�ةدبشر�ة 

    شر�ات شق�قة
 -- ١٢٣ ٢٩٢ ٣٥ ٣٧.٥٠ م .م.ش تكافل میلىر فاطو�یو مار�ن مص

  ____________ ____________ 
ید رصال   ٥٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٧٧٠ ٠٩٥ ١٠٣ 
  =========== =========== 
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 ة عقار� إستثمارات  -١٣

 ب�ان ينام�
 ةفلالتك 

 ٢٠١٩/ ١/١في   التكلفة ٧١٠ ٦٢٨ ٢٥٦
(٧٢٠ ٠٦٨ ٩) 

____________ 
 نب�ةجت األدة �العمالألرصافروق ترجمة 

٩٩٠ ٥٥٩ ٢٤٧ 
____________ 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ي ف فة التكل

 بیعاألصول المحتفظ بھا لغرض الالمحول الي  (٠٧٦ ١٤٨ ٧٦)
 جنب�ة�العمالت األ ةرصدة األمجتر  فروق  (٠٩٦ ٨٧٢ ١)

____________  
٨١٨ ٥٣٩ ١٦٩ 

____________ 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ فة فيالتكل

 ك مجمع اإلهال 
 ٢٠١٩/ ١/١ يف كمجمع اإلهال ٥٠٠ ٧٠٢ ٣٣
 معاالإهالك  ١٤١ ٤٦٧ ٩

(٠٧٣ ١٠٨ ١) 
___________ 

 �ةاألجنب تروق ترجمة األرصدة �العمالف

٥٦٨ ٠٦١ ٤٢ 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩هالك في إلمع ا جم

 عاملاإهالك  ٣٣٥ ٠٨٥ ٩
 بیعاألصول المحتفظ بھا لغرض اللي ول االمح (١٧٨ ٥٠٧ ١٦)

 لمحالضاال ٤٩١ ٣٨٤ ٣
 �العمالت األجنب�ةدة األرص فروق ترجمة (٩٠٠ ٥٥٨)

___________  
٣١٦ ٤٦٥ ٣٧ 

___________ 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠هالك في مجمع اإل

 ةفتر�صافى الق�مة الد 
٤٢٢ ٤٩٨ ٢٠٥ 

 =========== 
 ١٢/٢٠١٩/ ٣١  �ة فير تدف�مة ال لقصافي ا 

٥٠٢ ٠٧٤ ١٣٢ 
=========== 

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١  صافي الق�مة الدفتر�ة في

 
  ١٣٢ ٠٧٤ ٥٠٢ ق�متهوال�الغ  ٢٠٢٠ مبرد�س ٣١ ي فالعقار�ة  الستثماراتلة دفتر�ل الق�مة ا صافى مثل تی

 -ى :ا یلف�م ري مصجن�ه 
موعة  مجال ة �ر شل ة�و لمملا  ة حاللمس ة فتر�ة الدالق�م یتمثل فى مصري  هن�ج ١٢٦ ١١١ ٨٥٤مبلغ  -

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

ة  للوساط م�سهیر  ة�ة لشر�للمساحة المملو الق�مة الدفتر�ة  في یتمثل ري مص هجن� ٣ ٢٢٣ ٢١٣مبلغ  -
 .صري ه مجن�  ٠٠٠ ٧٥٠ ٩  عادلة ق�مة اليإجمبل مقا منیل ة في فرع ال�لمالاألوراق في ا

ساطة  س للو هیرم� حة المملو�ة لشر�ةاة للمستر�فدالمة الق� يفیتمثل  مصري جن�ه  ٢ ٧٣٩ ٤٣٥مبلغ  -
 . جن�ه مصري   ٤٥٠ ٢٩٢ ١١عادلة ق�مة إجماليبل مقا  هرمع الفر  مال�ة فياألوراق ال في
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 معة لمجا �ةلمالوائم اللق لمتممةت ااحاتا�ع اإل�ض

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ى ة فه�لمنتا المال�ة سنةلا عن
 ك)ف ذلالخ در ی الممى ر المص ه�نلج�ا غلاالم�(جم�ع 

_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٤ - 

  ةتأصول ثاب -١٤

ن  أماك تحسینات في ى وم�انأراضى  ب�ان

 مؤجرة 

 أثاث 

 ت ادعـ وم

 اإلجمــالى   عاتفناحق   ولصأ نقل  وسائلات و س�ار  ـىآلـ  بس احة هز أج

 

        فة ل تكلا

 ٥٩٩ ٠١٩ ٠٣٥ ١ -- ٨٥١ ٢١٥ ٢٧ ١٦٥ ٦١٨ ٣١٩ ٥٨٦ ٧٠٤ ٢٦٨ ٠١٥ ٩٢٣ ٥٦ ٢٣٦ ٥٧٥ ٩٨٢ ١/١/٢٠١٩ة فى كلفالت

 ١٠٦ ٥٣٦ ١١٠ -- ٥٨٨ ٨٥٣ ٦ ٢٧١ ٦٦٥ ٥٦ ٢٦٩ ٠٨١ ٢٧ ٩٧٨ ٩٣٥ ١٩ -- لعام ا اإلضافات خالل

 (٣٠٨ ٢١٩ ٤) -- (٦٥٦ ٤٧٢ ٢) (٥٤٥ ٦١٠) (١٠٧ ١٣٦ ١) -- -- عام لل اات خالداع�تساإل

 ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- ٤٧٠ ٥٢٥ -- -- -- عةا�ت �اتر ش على ستحواذاإل

 (٥٨٦ ٩٨) ةجنب�ألات العماألرصدة �الفروق ترجمة 

__________ _ 

(٧٩٠ ٣٠٤) 

 ___________ 

(٢٩٧ ٩٥٠ ١٧) 

 __________ _ 

(٩٣٤ ٤٥٥ ١٧) 

_ ____ __ _ __ _ 

(٥٣٣ ٢٣٣ ١) 

 _________ __ 

-- 

____ _____ ___ 

(١٤٠ ٠٤٣ ٣٧) 

 __ _____ ____ __ 

 ٣٩٦ ٤٥٩ ٣٦٢ ٣١/١٢/٢٠١٩ ىفمالى التكلفة ج إ

 __________ _ 

٢٠٣ ٥٥٤ ٧٦ 

 ___________ 

٤٥١ ٦٩٩ ٢٧٦ 

 _________ __ 

٤٢٧ ٧٤٢ ٣٥٨ 

__________ _ 

٢٥٠ ٣٦٣ ٣٠ 

 ______ ___ __ 

-- 

 _________ __ _ 

٧٢٧ ٨١٨ ١٠٤ ١ 

____ _ __ _ _ __ __ 

 ١٢٦ ٧٤٣ ٢٧٢ ١ ٣٩٩ ٩٢٤ ١٦٧ ٢٥٠ ٣٦٣ ٣٠ ٤٢٧ ٧٤٢ ٣٥٨ ٤٥١ ٦٩٩ ٢٧٦ ٢٠٣ ٥٥٤ ٧٦ ٣٩٦ ٤٥٩ ٣٦٢ ١/١/٢٠٢٠التكلفة فى 

 ٥٧٦ ٦٢٣ ١٣١ ٠٩٣ ٤٦٤ ٤٢ ٥١٤ ٩٠٥ ٧ ٢٩١ ٢٤٠ ٦١ ٦٨٤ ٩٢١ ١٢ ٩٩٤ ٠٩١ ٧ -- لعام ال الفات خ اضاإل

 (٨١١ ٧٨٠) -- (٦٥٥ ٣٥٩) (٢٩٨ ٢٠٤) (٦٢٨ ١٨٦) -- (٢٣٠ ٣٠) عام ال اإلست�عادات خالل

 (٧٦٨ ٢١) ة�جنباألالت معل�اة صدر ألاة فروق ترجم

 _____ _____ __ 

(٠٧٠ ٢٤٤) 

 ___________ 

(٢٦٦ ٢٩٢ ٣) 

 _____ __ __ __ 

(٦٧٢ ٧٢١ ٣) 

__________ _ 

(٨٤٥ ٢٠١) 

 _________ __ 

(٥٠٠ ٧٢٠ ٣) 

_ ______ __ __ _ 

(١٢١ ٢٠٢ ١١) 

 ___________ __ 

 ٣٩٨ ٤٠٧ ٣٦٢ ٣١/١٢/٢٠٢٠ فى ةفالتكل لىإجما

__________ __ 

١٢٧ ٤٠٢ ٨٣ 

_ _____ _____ 

٢٤١ ١٤٢ ٢٨٦ 

_ __ __ _ ____ _ 

٧٤٨ ٠٥٦ ٤١٦ 

_ _ ________ _ 

٢٦٤ ٧٠٧ ٣٧ 

_______ __ __ 

٩٩٢ ٦٦٧ ٢٠٦ 

____ ______ _ _ 

٧٧٠ ٣٨٣ ٣٩٢ ١ 

 ___________ __ 

        مجمع اإلهالك 

 ٤٢١ ٦٧٠ ٥٢٨ -- ٩٥٢ ٠٩٩ ١٨ ٨٢٦ ٦١٤ ٢٤٠ ٢٧٢ ٥٥٩ ١٨٧ ٤٠٨ ٨٢٤ ٢٩ ٩٦٣ ٥٧١ ٥٢  ١/١/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 

 ٤٨٤ ٦٥١ ٨٦ -- ٦٠٣ ٣٦١ ٤ ٤٧٠ ٣٩٠ ٣٧  ٢٢٦ ٥٨٥ ٢٥ ١١١ ٧٧٦ ٩ ٠٧٤ ٥٣٨ ٩ لعاما إهالك

 (٨٤٦ ٩٦٤ ٣) -- (٦٤٨ ٢٤٦ ٢) (٣٤٥ ٦٠١) (٨٥٣ ١١٦ ١) -- -- ست�عاداتاإل إهالكمجمع 

 ٠٣١ ٣٥ -- -- ٠٣١ ٣٥ -- -- -- شر�ات تا�عة على ستحواذاإل

 (٠٠٢ ٣٧٣ ٣١) -- (٢٢٠ ٩٩١) (٧٤٩ ١٠١ ١٦) (٥٥٨ ١٤٦ ١٤) (٧٠٦ ٩٩) (٧٦٩ ٣٣) جنب�ةاألعمالت األرصدة �ال ترجمةوق ر ف

  __________ _  __________ _  _________ __  _________ _  _________ __  _________ ___  ___________ __ 

 ٢٦٨ ٠٧٦ ٦٢ ٣١/١٢/٢٠١٩مجمع اإلهالك فى 

_ __ _______ _ 

٨١٣ ٥٠٠ ٣٩ 

__________ _ 

٠٨٧ ٨٨١ ١٩٧ 

 _________ __ 

٢٣٣ ٣٣٧ ٢٦١ 

__________ _ 

٦٨٧ ٢٢٣ ١٩ 

 ________ _ __ 

-- 

 __ _ _____ _ ___ 

٠٨٨ ٠١٩ ٥٨٠ 

 ______ _____ __ 

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

 ٧٥٩ ٢٢٠ ١٤٤ ٨٢١ ٣٨٧ ٤٣ ٨٥٧ ٨٠٦ ٤ ٧٨٧ ٧٣٧ ٤٦ ٧٨٩ ٣٢٢ ٢٨ ٤٥٥ ٤٤٢ ١١ ٠٥٠ ٥٢٣ ٩ ماعلالك اهإ 

 (٩٤٨ ٦٢٨) -- (٦٥٥ ٣٥٩) )٩٨٤ ١٥٣( (٣٠٩ ١١٥) -- -- اتعادست�إلاإهالك  معمج 

 )٥٤٨ ٨٨٣ ١( -- -- (٤٨٠ ٢٦٠ ١) (٠٦٨ ٦٢٣) -- -- لموسة ول غیر المصاأللى إ ولالمح 

 (٣٥٥ ٦١٤ ٦) (٧١٥ ٦٢٦) (٦٦٥ ١٦٥) (١٨٦ ١٢٧ ٣) (٨٥٠ ٥٦٤ ٢) (٣٨٠ ١٢١) (٥٥٩ ٨) ة�جنبألا تالعملا�ة األرصدمة فروق ترج 

  __________ _  __ _ __ _____ _  _________ __ _______ _ _ _ ____ _____ __  _________ ___ __________ _ __ 

 ٧٥٩ ٥٩٠ ٧١ ٣١/١٢/٢٠٢٠ ىف الكهمع اإلج م

 __________ _ 

٨٨٨ ٨٢١ ٥٠ 

 __________ _ 

٦٤٩ ٩٠٠ ٢٢٢ 

 __ ___ _ __ __ _ 

٣٧٠ ٥٣٣ ٣٠٣ 

__________ _ 

٢٢٤ ٥٠٥ ٢٣ 

 _____ _____ _ 

٨١٢ ٠٧٣ ٦٨ 

_ _____ ___ __ _ 

٧٠٢ ٤٢٥ ٧٤٠ 

_ ___ _____ __ __ 

        ر�ة صافى الق�مة الدفت

 ١٢٨ ٣٨٣ ٣٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٩فى  ر�ةتفد ة الم�الق صافى

========== 

٣٩٠ ٠٥٣ ٣٧ 

========== 

٣٦٤ ٨١٨ ٧٨ 

=========== 

١٩٤ ٤٠٥ ٩٧ 

========== 

٥٦٣ ١٣٩ ١١ 

========== 

-- 

=========== 

٦٣٩ ٧٩٩ ٥٢٤ 

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

 ٦٣٩ ٨١٦ ٢٩٠ ٣١/١٢/٢٠٢٠ فى ر�ةة الدفتصافى الق�م

========== 

٢٣٩ ٥٨٠ ٣٢ 

========== 

٥٩٢ ٢٤١ ٦٣ 

========== 

٣٧٨ ٥٢٣ ١١٢ 

========== 

٠٤٠ ٢٠٢ ١٤ 

========== 

١٨٠ ٥٩٤ ١٣٨ 

=========== 

٠٦٨ ٩٥٨ ٦٥١ 

============ 
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_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٥ - 

 لموسة أخرى م ریوأصول غرة هشلا -١٥

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ ) ١-١٥( رةهالش

 ٨٧٥ ١٥١ ٥٤ ٨٨٨ ٠٢٤ ٤٦  ءعالقات تعاقد�ة مع عمال
 ٨١٤ ٠٤٩ ١١ ٦٥٣ ٥٥٠ ١٠  التراخ�ص

 ٢٠٢ ٨٦٣ ٣٧ ٢٦٥ ٦٨٧ ٣٧  ألي حاسب برامج
  ____________ ____________ 
 ٨٠٢ ٠٧٧ ٩٩٩ ٩١٤ ٣٥٣ ٩٨٤  ید صر لا

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

 :التال�ة  ا�عةالت تا�ر شلا ىعل حواذست�اإل الشهرة رت�طت ١-١٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٨٠٣ ٩٢١ ٥ --   ن ش.م.مف جي هیرم�س عماإإى شر�ة 

  – ش.م.ك –مال�ة إ�فا للوساطة ال –المجموعة المال�ة هیرم�س 
 ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩ ٥٥٠ ١٤٨ ١٧٩  ت�الكو 

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

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

 ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥ ٧٤٠ ٨٠٠ ٣٢٥  ل�متد زر رتنانجمنت �امنت متسفتیر إننو فر 
 ____________ ____________ 

 ٩١١ ٠١٢ ٨٩٦ ١٠٨ ٠٩١ ٨٩٠ الرصید 
 == ========= ========= == 
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_____________________________________________________________________________ 

 - ۱٦ - 

 أصول أخرى  -١٦

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٠٣٣ ٢٧٠ ٤٢ ٧٤٨ ٩١٠ ٣٨ ) ١-١٦( الغیر  تأمینات لدى

 ٠٢٤ ٠٤٨ ٣٧ ٦٠٢ ٥٤٣ ٨٩  ردینو م –ة دمقمت عافد
  ٣٥٦ ١٤٥ ٦٠ ١٦٣ ٢٧٠ ٦٠  قدماً م وعةت مدفاوفمصر 

 ٥٨٤ ٨١٢ ٦٧ ٨٧٧ ٣٠٩ ٥٦  لفوس دعه
 ٣٢٢ ٠٩٣ ١٧٢ ٣١٦ ٥٨٧ ٢٥٧  قةت مستحإیرادا

 ١١٥ ٥٤٢ ٣٥ ٩٧٥ ٩٨٣ ١٩  ضرائب مستقطعة بواسطة الغیر
 ٨٥٦ ٦٢٣ ١١ ٨٥٦ ٦٢٣ ١ ) ٢-١٦( ماراتثء إستمدفوعات تحت حساب شرا

 ٩٥٥ ٢١٣ ٢٧ ١٧٤ ٤٨٠ ٢١  لتسو�اتان امض صندوق 
   ٧٠٥ ٥٦٤   ٧٩٤ ٥٥٣  نكا ار شر�ة ا لىعالمستحق 

شـر�ة تنم�ـة  -رى �جى المصبنك الخلالمستحق على عمالء ال
 غرلصمشروعات متناه�ة الل

 
٧٨٦ ٢٩٠ ١٤ ٠٢٠ ٣٠٦ ٢٣ 

 ٦٤٠ ٢٤٢ ٣٦ ٦٢٢ ٨٢٦ ٩  ستثماراتإب�ع  –مدینو 
 ٧٤٣ ٣٦٣ ٩ ٦٧٠ ٣٣١ ١٥ ) ٣-١٦( �قر و تالل�ة مع ضئاف
 ٢٩٣ ٠٦٧ ١٥ ٥٥٥ ٥١١ ٤٧  عةنو متنة مدیصدة ر أ

  ___________ ___________ 
 ٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩  ٣٧٢ ٢٣٩ ٦٤٢  جمالياإل

 -- (٠٥٢ ٠٢٧ ٢١)  اإلضمحالل �خصم: 
  ___________ ___________ 

 الرصید 
 

 ٣٢٠ ٢١٢ ٦٢١ 
 ========== =  

٤١٢ ٢٧٨ ٥٢٩ 
=========== 

 
حد البنوك ألدى  بى حساف ن�ةمجرى صم جن�ه ١٥ ١٧٢ ٠٥٢ لغیرى الد اتأمیند تیصر ن تضمی ١-١٦

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

 صر للمقاصة. م وع إلى شر�ةرجون الدبلغ الملك ذ  ف فىر �تین التصر شلا من ى أل حق�ال و  ال�ةالم
 

 ستثمارات ف�ما یلى:إشراء حساب ت فوعات تحتتمثل مد ٢-١٦
 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٨٥٦ ٣٤٨ ١ ٨٥٦ ٣٤٨ ١ �ة  ساس�ة األبلیو للبنه ا�ه دشر�ة ا�
 ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥ IDEAVLOPERS –ة للحضانات صر� الم شر�ةلا

 ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ةج�لو نو التكل للحلو  صرم س�تا �اى
 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ -- للتصك�كالمجموعة المال�ة هیرم�س 

 ___________ ___________ 

 ٨٥٦ ٦٢٣ ١ الرصید 
 ========== 

٨٥٦ ٦٢٣ ١١ 
== ======== 

 
م  اق التي قتور�لا امالتعم �فائض لقتعالم مصري  جن�ه ٦٧٠ ٣٣١ ١٥ غمبل �قر و تلا ئضاف غبل ٣-١٦

 . الصغر ه�ةنامت المشروعات تلخدما تنم�ة شر�ة فیذهانبت
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_____________________________________________________________________________ 

 - ۱۷ - 

 ل�ةاملات ساؤسللبنوك والمأرصدة مستحقة  -١٧

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٧٢٠ ٣٦٩ ٨٠٦ ٦ ٣٥٤ ٦٠٥ ٢٤٢ ٤ ال�ةم مؤسسات

 ٥٥٤ ٨٦١ ٩٩٢ ٤ شوفمكسحب على البنوك 
______________ 

٦٤٥ ٤٣٨ ٦٢١ ٣ 
______________ 

 ٩٠٨ ٤٦٦ ٢٣٥ ٩ صیدر ال
 ============ = 

٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠ 
===== ==== === = 

 
 رر�اح والخسائل األالخ من عادلةالق�مة ال�ة دائنة أرصد -عمالء  -١٨

 . عة جمو الم ت  �ا شر   حدى إ   إصدارها �   دین مه�كلة قامت   ت وا د أ   ل ب ا مق   ء ال م ع ل ل ستحق  لم ا   ق�مة   ثل هذا المبلغ �م 
 

 لجیرة االصدات ق نس -١٩
دار  �إص   ) ٪ ١٠٠  –  ة لتا�ع حدى الشر�ات ا (إ ة  وساطة في األوراق المال� رم�س لل ی �ة ه ر ش   مت ا ق   ٢٠١٩  سمبر � د   خالل  -

هرا  شـ   ١٢  ا ته د مـ و م  أسـه   ي لـ إ   ل للتحو�ـ ة  بلـ قا ر  غیـ و   ل مصري قابلة للتداو   ه ملیون جن�   ٤٠٠  ة م � �ق   الجل قصیرة ا ت  دا سن 
وذات عائد ثابت    ، ة لمد ا   �ة نها   في   دد س ت   د ح ا الو   د ن للس   الغیر)   فقط   اً � ر ص م   جنیهاً ة  (مائ   ن�ه مصري ج   ١٠٠م�ة  اس �ق�مة  
  �إجمـالي تـه سـنتین  ات مد ر دا إصـ   امج برنـ   ضـمن   عجل, اد الم للسد   ة ل قاب ر  ی غ و   ، ر ة اإلصدا �ة مد ها ن   �صرف في   ٪ ۱۲٫٦
 . ة � المال   ا تزاماته ل ا سداد  و ة  الشر� ل نشاط  � و صادر تم م   تنو�ع ت في  دا السن لة  ی ص ح   م تستخد و ى  مصر ن�ه  ج   ار مل�   ٢ق�مة  

 .٢٠٢٠ل د�سمبر ات خالالسند هذا وقد تم سداد �امل ق�مة
دار  �إص   ) ٪ ١٠٠  –  ة لتا�ع ت ا الشر�ا ى  حد (إ ة  وساطة في األوراق المال� رم�س لل ی شر�ة ه   قامت   ٢٠٢٠  سمبر � د   خالل  -

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

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

 
 أخرى  ائنةددة صر أون و دائن -٢٠

 ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 )المعدلة(

 ٠٥٢ ٥٨٣ ٢٨٠ ١ ٨٦٥ ٤٢٠ ٣٢٤ ١ ةحقستمصروفات م
 ٢٩٤ ٧٣٢ ٢٢٩ ٥٠٦ ٠٧٥ ٢١٢ )ةقسا� واتسن (تز�عاتو و ئندا

 ٩٦٢ ٧٠٢ ٧٣ ٤٥٢ ٩١٤ ٣٨ قدمةم اتإیراد
 ٩٢٠ ١٨٣ ١١١ ٠١٥ ٩٩٧ ١٦٠ ون وردم

 ٩١٨ ٦٨٥ ١٢ ٤٢٦ ٦٩٦ ١١ ى مر�ز  ء حفظت عمالكو�ونا
 ٧٩٤ ٥٩٠ ٣٤ ٥٤٦ ٤٨٦ ٢٥ بالضرائحة مصل جاري 

 ٨٥٣ ٢٨٥ ١٠ ٣٢٢ ١٠٩ ١٦ اعىتمین اإلجللتأم �ةومالهیئة الق
 ٥٧٨ ١٣٦ ١١ ٦٨٢ ٦٠٥ ٩ كافل�ةت مةاهمسحق مست
 ٩٩٠ ٩٧٦ ١١ ٨٢١ ٦٣٩ ١٤ * و�ليتم ریأجعقود ت – یرلغت لیناتأم
 ٢٧٩ ٤٥٩ ٩٢ ٨٨٠ ٨١١ ١١٣  ن وعو متن ن و دائن

 _____________ _____________ 
 ٦٤٠ ٣٣٧ ٨٦٨ ١ ٥١٥ ٧٥٧ ٩٢٧ ١ الرصید

 =========== = =========== =  
 ٩٩٠ ٩٧٦ ١١لغمبل ابمق ٢٠٢٠ رد�سمب ٣١ في ي ر جن�ه مص ٨٢١ ٦٣٩ ١٤ لغمبفي غیر للت تأمیناتتمثل  *

 ل�ـةاالم المجموعـةشـر�ة ء العمـ مـن  لمحصـ لامین أتـ ال مـةق� لثـ والـذى �م ٢٠١٩ �سـمبرد ٣١ي فـي �ـه مصـر نج
 .التمو�ل�ة للحلول �سرمیه



 ضةالقا�هیرم�س  –المال�ة وعة جممشر�ة ال
 معة لمجا �ةلمالوائم اللق لمتممةت ااحاتا�ع اإل�ض

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ى ة فه�لمنتا المال�ة سنةلا عن
 ك)ف ذلالخ در ی الممى ر المص ه�نلج�ا غلاالم�(جم�ع 

_____________________________________________________________________________ 
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 ةلجؤ م�ة البالضر� )اتتزاملاإلاألصول ( -٢١

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

١/١/٢٠٢٠ 
ة  لمؤجلا  ضر��ةل ا
 ة فىر شا�م  ةبتمثال

 ل الدخ ئمةاق

الضر��ة المؤجلة  
رة فى مثبتة م�اشال

 ك�ة لمال  حقوق 

  مةترج فروق 
األرصدة 

  تمال عال�
 ب�ة نجاأل

أصول ضر�ب�ة   الصافى
 لة مؤج

�ة  بت ضر�ما زالتإ
 ة ل جؤ م

 )٦٣٨ ٦٦٩ ١٠( -- (٦٣٨ ٦٦٩ ١٠) ٠٣٢ ٤ -- (٩٩٩ ٤٧٤) (٦٧١ ١٩٨ ١٠) تةابصول الثألالك اهإ 
 -- ١٥٩ ٨٤٩ ١٥٩ ٨٤٩ (٦٤٤ ٢٥) -- -- ٨٠٣ ٨٧٤ ت �امخصص مطال

 -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ ٧٩٤ ٢٢٤ ١ -- -- -- ٧٩٤ ٢٢٤ ١ لو ق�مة األص محالل فيضاإل
 -- ١٣٧ ١٣٩ ٢٠ ١٣٧ ١٣٩ ٢٠ ٧٠٩ ٠٩٨ ١ -- ٩٤٢ ٦٢٨ ١٢ ٤٨٦ ٤١١ ٦ خسائر سنوات سا�قة 

ر طخ  ة�طتغ خسائرة عن اتج نلا �م وق التقیر ف
 -- -- -- -- (٥٩٧ ٦١٢ ٦) -- ٥٩٧ ٦١٢ ٦ نقد�ة ال  تاقالتدف

 (٤٦٧ ٦٠٠ ٢٩٠) -- (٤٦٧ ٦٠٠ ٢٩٠) -- ١٧١ ٩٠٦ ١١ (٢٦٠ ١٦٨ ١٠١) (٣٧٨ ٣٣٨ ٢٠١) ادلةالعالق�مة مق�مة �ارات استثم
 -- ٠١٨ ٩١٥ ٠١٨ ٩١٥ )٨١٤ ٥( -- (١٤٣ ٧٣٦ ٧٥) ٩٧٥ ٦٥٦ ٧٦ ة�بنج ألت ا�العمال صدةألر ا وق ترجمةر ف

 -- ١ ٨٦٧ ١٤٧ ١ ٨٦٧ ١٤٧ -- -- -- ١٤٧ ٨٦٧ ١ م)�قیلتا ةدعاى إ ط�اقار�ة (إحتالعات ستثمار اإل
 ____________ _ _________ __ _ _______ _ _ ______ __ _ ___________ _ _________ _ ____________ 
 (٢٤٧ ٨٨٩ ١١٧) 

============ 
(٤٦٠ ٧٥٠ ١٦٤) 

============ 
٥٧٤ ٢٩٣ ٥ 

========= 
٢٨٣ ٠٧١ ١ 

======== 
)٨٥٠ ٢٧٤ ٢٧٦( 

============ 
٢٥٥ ٩٩٥ ٢٤ 

========= 
)١٠٥ ٢٧٠ ٣٠١( 

=========== 

 
 ت خصصام -٢٢

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ ٥٧٠ ٥٦٧ ٣١٢ ) ١-٢٢(  �اتلامط صصخم

 ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٨٣٥ ٣٥٦ ٢١٣ ) ١-٢٢( دمةالخك تر  فأةمخصص مكا
 ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٢٤٦ ٠٣٢ ٤١ ) ١-٢٢( �ةالات مود ضمانمخصص عق

  ___________ ___________ 
 ٦٥١ ٩٥٦ ٥٦٦  دالرصی

 ========== 
٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ 
========= = 

١-٢٢ 

 
 ة.��العر  رصم ةر�رج جمهو خاة خاص �شر�ات المجموع *

 مخصص 
 مطال�ات 

 فأةاكم صمخص
 * مةدالخترك 

د و مخصص عق
 مال�ة اناتضم

 اإلجمالى

 ٨٨٧ ٣٨٢ ٥٦٩ ٤٩٥ ٩٥٢ ٣٠ ٩٦٢ ٥٠٧ ١٩٣ ٤٣٠ ٩٢٢ ٣٤٤ لسنةل اأو  في یدرصلا
 ٨١٨ ٥٥٤ ٤٢ ٧٥١ ٠٧٩ ١٠ ٢٥٧ ٢٩٢ ٢٧ ٨١٠ ١٨٢ ٥ سنةالل خالون المك
 (٢٧٤ ٠٤٤ ٣) -- (١٧١ ٥١٨ ٢) (١٠٣ ٥٢٦) رجمة األرصدة �العمالت األجنب�ةق تفرو 

 ) ٠٢٩ ٦٨٤ ٨( -- (٦٤٢ ٩٢٧ ٦) (٣٨٧ ٧٥٦ ١) سنةال خالل دمختمسلا
ــادة ــة مـــن إعـ ــة ناتجـ ــائر اكتوار�ـ ق�ـــاس  خسـ

 ٤٢٩ ٠٠٢ ٢ -- ٤٢٩ ٠٠٢ ٢ -- �ا العاملینتزام مزاإل
 (١٨٠ ٢٥٥ ٣٥) -- -- (١٨٠ ٢٥٥ ٣٥) نهالغرض منتفى اات امخصص

 ___________ ___________ ___________ ___________ 
 ٥٧٠ ٥٦٧ ٣١٢ سنةال رخآفى  دالرصی

=========== 
٨٣٥ ٣٥٦ ٢١٣ 

=========== 
٢٤٦ ٠٣٢ ٤١ 

========== 
٦٥١ ٩٥٦ ٥٦٦ 
========== 



 ضةالقا�هیرم�س  –المال�ة وعة جممشر�ة ال
 معة لمجا �ةلمالوائم اللق لمتممةت ااحاتا�ع اإل�ض

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ى ة فه�لمنتا المال�ة سنةلا عن
 ك)ف ذلالخ در ی الممى ر المص ه�نلج�ا غلاالم�(جم�ع 
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  تالیهوتس وضر ق  -٢٣
 :لىی امف� ٢٠٢٠ ربمسد� ٣١فى  تیالسهوالت ض و قر ل رصید المثیت

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

في  د الرصی  ستحقاق اإلتار�خ 
٣١/١٢/٢٠٢٠ 

في   صیدالر 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

  ولللحل هیرم�س المال�ة مجموعةلا
 ٤٩٥ ٩٨٩ ٣٤ ٨٨٣ ٤٧٣ ٧٤ ١٠/٦/٢٠٢٣ ١٠/٦/٢٠١٥ ون لی م ٢٥٠ *التمو�ل�ة

 ٠٦١ ٣١٠ ٩٢ ٢٣٧ ٢٣٠ ٧٧ ٤/٦/٢٠٢٢ ٤/٦/٢٠١٥ ون ملی  ١٥٠ ,,  
 ٠٦٥ ٥١٧ ٤٣٠ ٦١٢ ٥١٤ ٤٦٤ ١٤/٩/٢٠٢٢ ١٤/٧/٢٠١٥ ملیون  ٥٠٠ ,,  

 ٨٧٤ ٥٨٦ ٢٣٩ ٣٠٥ ٧٢٦ ٣٥٤ ٤/١١/٢٠٢٢ ٤/١١/٢٠١٥ ون لی م ٤٠٠ ,,
 ٧١٢ ٨٩٩ ١٥٩ ٦٨٨ ٩٩٤ ٦٣٨ ٩/٨/٢٠٢٣ ٩/٨/٢٠١٥ مل�ار ١ ,,
 ١٨٣ ٧٩٠ ٦٢ ٠٦٤ ٣٠٥ ٣٣ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ٣٠/٩/٢٠١٥ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٨٠٩ ٥١٦ ١٨٧ ٩٩٦ ٠٧٤ ٢٥٠ ١٤/٣/٢٠٢٣ ١٤/٣/٢٠١٦ ن و ی مل ٣٢٥ ,,
 ٨٨٠ ٩٨٩ ٤٠ ٤٦١ ٦١٨ ٣٩ ١/٦/٢٠٢٣ ١/٦/٢٠١٦ ن لیو م ٥٠ ,,
 ٢٠٧ ٩٨٠ ٨١ ٦٣٠ ٣١٠ ٧٨ ١٢/٦/٢٠٢٥ ١٢/٦/٢٠١٧ ملیون  ٢٠٠ ,,
 ٥٨٢ ٣٥٨ ٤٢ ٢١٦ ٨٢٣ ٣٩ ٣١/١٠/٢٠٢١ ٢٨/١١/٢٠١٦ ملیون  ١٠٠ ,,
 ٧٦٧ ٢٠٨ ٣ ١٨١ ٠٦١ ١ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ ن یو مل ١٢٠ ,,
 ٧٠٨ ٣٦٦ ١٥٨ ٢٥٨ ٧٠١ ٣٧٥ ٢٨/٢/٢٠٢٢ ١٢/٢/٢٠١٧ یون مل ٤٥٠ ,,
 ٠٨٢ ٩١٦ ٦٣ ١٣٦ ١٧٠ ١٩٥ ٣٠/٨/٢٠٢٤ ١٩/٢/٢٠١٧ ملیون  ٢٥٠ ,,
 ٦٨٧ ٧٠٥ ٧٥ ٣٧٤ ٤١٢ ١٢٩ ٣٠/٩/٢٠٢١ ١٥/١٢/٢٠١٦ یون مل ٢٠٠ ,,
 ٩٧١ ٨٦٢ ٢ ٩٧٩ ٠٤٤ ٢ ٢٤/٤/٢٠٢٣ ٢٤/٤/٢٠١٧ ن و ملی   ٢٠ ,,

 ٧٥٠ ٣٨٣ ٨٥ ٣٠٤ ٣٨٣ ١٠٩ ٢٥/٥/٢٠٢٢ ٢٥/٥/٢٠١٧ ون لی م ٢٥٠ ,,  
 ٩٩٥ ٦٤٧ ١٥٢ ٠٥٣ ٢٨٣ ١٣٩ ٢٩/٥/٢٠٢٤ ٢٩/٥/٢٠١٧ ون ملی  ٢٠٠ ,,  
 ٧٥٠ ٦٦٠ ٢١ ٥٠٠ ١٦١ ١٤ ١٩/١٠/٢٠٢٢ ١٩/١٠/٢٠١٧ ملیون  ٣٥٬٤ ,,  
 ٢٥٧ ٦٨١ ٤٣ ٦٠٢ ٣٧٥ ٢٢ ١/٦/٢٠٢٢ ١/١٢/٢٠١٧ ملیون  ٩٠ ,,  

 ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٠ ٧/٢/٢٠٢٣ ٧/٢/٢٠١٨ یون مل ١٧٥ ,,
 ٥٠٦ ٨٧٦ ١٦٥ ٥٩٥ ٧٣٠ ١٤٠ ٢٤/٩/٢٠٢٥ ٢٤/٩/٢٠١٨ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٦٧١ ١٨٠ ٣٦٠ ٥٢٣ ٧٤٠ ٢٩٦ ٥/٩/٢٠٢٨ ٥/٩/٢٠١٨ ون لی م ٦٠٠ ,,
 -- ٣٧٨ ٧٩٦ ٩٨ ١٩/٩/٢٠٢١ ٣/٥/٢٠٢٠ ملیون  ١٠٠ ,,
 -- ٧٧٥ ٠٥٧ ٢ ٢٦/١١/٢٠٢٧ ٢٦/١١/٢٠٢٠ ن ملیو  ١٠٠ ,,

 ٧٥٠ ٨٥٩ ٣٨ ٢٥٠ ٨٣٣ ٣٦ ١١/٥/٢٠٢٣ ١٢/٥/٢٠١٧ ملیون  ٣٦٬٨ ل�متدن تاساكس � یرم� ي هف جإإي 
 ٠١٩ ٠١٢ ٣٦ -- ٣٠/٩/٢٠٢٠ ٣٠/٣/٢٠١٩ ن و ی لم ١٠٠ رلصغ�ة اتناهم للمشروعات�ة تنم

 ١٧٣ ١٦٦ ٣٦ ٤٨٣ ٣٥٨ ٣٤ ٣١/١٠/٢٠٢١ ١/٦/٢٠١٨ ن ملیو  ٥٠ ,,
 ٧٥٣ ٨١٤ ١٤ -- ١٨/٦/٢٠٢٢ ١٨/٦/٢٠١٧ ملیون  ٥٠٠ ,,
 ٠٠٠ ٣١٣ ٨١ ٦٦٦ ٢٠٨ ٥٤ ٢١/١٢/٢٠٢٢ ١٠/٣/٢٠٢٠ ون ملی  ٨١٬٣ ,,

 يللتمو�ل االستهالكالیو فشر�ة 
ValU    ٠٥١ ١٢١ ٦٩ ٥٤٩ ٣٤٠ ٢٤ ٩/١١/٢٠٢٣ ١٠/١١/٢٠١٧ ون ملی  ١٤٠ 

 ٠٠٠ ٥٧٥ ٥٦١ -- ٦/١٠/٢٠٢٠ ٧/١١/٢٠١٩ ملیون  ٨٠٢ انت فین �ورب.ف جي إ إي
EFG Finance Holding ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٢٧/١٠/٢٠٢٧ ٨/١١/٢٠٢٠ رمل�ا ١ -- 

 ٠٩٠ ٧٦٤ ٣٧٩ ٨٣٦ ٣٧٨ ٤٨٠    **لي� و جیر التمأالت  دعقو تزامات لا
    ________ _____ _____________ 

 ٥٣٤ ١١٠ ٥٩٨ ٤   الرصید 
============ 

٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 
============ 

 ٥٨٣ ٤٣٥ ٤٣٢ ١ ١٠٢ ٦١٦ ٠٣٣ ١  ل عام خال تستحق أقساط 
 ٤٣٢ ٤٩٤ ٥٦٤ ٣ ماع منأكثر ل أقساط تستحق خال 

_____________ 
٢٦٥ ٦٢٠ ٤٥١ ٢ 
_____________  

 ٥٣٤ ١١٠ ٥٩٨ ٤   الرصید
============ 

٨٤٨ ٠٥٥ ٨٨٤ ٣ 
============  

ل تنـاز ن الما�ضـ  )ا�عـةت (شـر�ة ل�ـةالتمو� ولحلـ لل سرم�یـ ه ل�ـةاملا ةالمجموعـ �ة ر شـ ت لهیالوتسـ  ضو ر ق *
 .ةق�مة المدیون� دي حدو فك لذو ى مو�لتلأجیر اتلا ودة لعقر�اإل�جا ن الق�مةالبنوك ع حلاصل

ة عـــ و ملمجلشـــر�تى ا مصـــري ن�ـــه ج ٣٢٠ ١٨٤ ٦٠٣مبلـــغ  التمـــو�لي التـــأجیر عقـــود امـــاتتز ال نمتتضـــ  **
 علب�ـ �ـة اتفاقا ثـلمت تـيلاو  الصـغر �ـةمتناه  تعارو المشـ  اتمدخـ ل ة�ـ منت ةشر�و لقا�ضة �س اهیرم المال�ة

 .جیرتأال إعادة مع
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 الالمس أر  -٢٤
  ه جن�  ٣ ٨٤٣ ٠٩١ ١١٥ دفوع لم وا  ر د المص  ل ما ال  ورأس  مصري  �ه ن ج  ر �ا مل  ٦ �ه  مرخص ل ا  ل ما ال  س أ ر  غ بل  -

 . مصري   جن�ه   ٥  م سه   لكل   إسم�ة   ة م � �ق   سهم   ٧٦٨  ٦١٨  ٢٢٣  عدد   ى ل ع   موزعاً   مصري 
 

  ةطر �سملا ریغ وق قحال -٢٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 ٥٨٤ ٤٤٣ ١٧٣  ٢٠٧ ٠٩٥ ١٧٣ عو دفملوا ردصمل المالارأس 
 ٦٩٠ ٦٠٧ ١٣٧  ١٠٤ ٤٦٣ ١٢٠ راصدإ ةو عال

 ٥٦٩ ٩٦٠ ١٦  ٧٢١ ٠١٢ ٢٠ ونىإحت�اطى قان
 ٩٦٧ ٦١٩ ١١  ٨٢٠ ٢٤٣ ٨ ى ر أخات إحت�اط�

 ٣٢٥ ٠٦٧ ٤  (١٦٠ ٢٩١ ٤٦) ةمحتجز  حا�أر 
 ٩٩٩ ٠٥٧ ١٩  ٩١٦ ٣٢٢ ٣٥ عامالأر�اح 

 ١٣٤ ٧٥٧ ٣٦٢  ٦٠٨ ٨٤٦ ٣١٠ یدرصال
 

 طات �رت�اة و عرض� تاماتز لإ -٢٦

 مقابــل )ة�ات التا�عــ لشــر دى ا(إحــ  اتمــار إلا –ول �س للتــداهیــرم ةل�ــ مالا ةعــ مجمو لاة ر�شــ  ضــةقا�ال ة�ر شــ لا تكفــل
 :غلبمك �ممنوحة لها من البنو لات الضمان اا�خط
 ٩٢٠١  ٢٠٢٠/١٢/٣١ /١٢/٣١ 

 ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣  ٠٠٠ ٦٧٠ ٨٣ ىاتمار إدرهم 
 ٢٩٤ ٤٨٧ ٣٦٥  ٥٤٦ ٤٢٥ ٣٥٨ ري المص هلجن�ا� ادلالمع

 
 ي:تالال�ا انهب� ليماال�ز ر الم مةائق خارج زاماتل و�لتو صأ هایدل عةالمجمو 

مدارة  ولأص ظمحاف  ١٣١ ٩٠٠ ٧٨٠ ٥٤  ٠١٩ ٧٣٥ ٤٨٩ ٥٥ 
    

 تصك�كوال التور�ق عمل�ات -

 غیـر تالمعـاالم لـكتب قـةتعلالممـات اتز االلو  ولاألصـ ، ك�كصـ تلوا التور�ـق معـامالت �عض في موعةالمج لتخد
 أو األصـول بتلـك عـةمجمو لا تعتـرف لـم و�التـالي ، �ةمصـر لا المحاسـ�ة معاییر بجو م� االعتراف لمعاییر ةهلمؤ 
 .لتزماتاال

 :في المعامالت بتلك المتعلقة لتزماتاال أو األصول تتمثل
 ۳۰۸  ۰٤۳  ٦۹۹ التور�ق �معامالت المتعلقة ءمالالع افظحم

 ۲٤۲  ۲۱٦  ۷۱۸ ظحفال أمناء عم أرصدة
 ۰۰۰ ۰۰۰ ٦۰۰ ۲ كصك�تلا ت�معامال المتعلقة نيم�اوال اضير األ

____________ 
 ۳ ۱٥۰  ۲٦۰  ٤۱۷ صولاألجمالى إ

____________ 
 ٤۸۰  ۹۳۷  ۱۸۱ سندات

 ۰۰۰ ۰۰۰ ٦۰۰ ۲ التصك�ك
____________ 

 ۳ ۰۸۰  ۹۳۷  ۱۸۱ لتزماتالى االمجإ
____________ 
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 أخرى إیرادات  -٢٧
  .ةرر متك یرات غخدم تارادإی ىلإ �اإلضافة، رات اج�إ ةمق�ل دخال ائمة�قة هر ظاال ى ر خات األاإلیرادن ضمتت
 

 األصول ق�مة فى إلضمحاللا -٢٨

 
 لالدخ ضر��ة -٢٩

 
  اهمكح ىف  اوم ة�قدالن -٣٠

 :ىیل ا�مفا هكمح ىفا ومة د�قنة تتمثل الد�لنققات افدالت مةاد قائدإع لغرض
 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

٧  ٣٩٨ ٩٢٧  ٣٥٢ كو ة لدى البنوأرصد�ة نقد   ٢٧٢ ١٢٣ ٩٨٤ ٩ 
 (٣٦٥ ٨٠٨ ٤٢٧ ١٠)  (٩٠٨ ٤٦٦ ٢٣٥ ٩) ل�ةالما تاسسمؤ والق للبنوك ستحالم

 ٦٠٥ ٩٣٥ ٤٢  ٣٧ ٧١٣  ٩٣٥ م یو  ٩٠أقل من   خزانةأذون 
 -- رف الصر عافى أس ریلتغا أثر

_____________ 
 ٦٧ ١٤٨  ٩٣٣ 

_____________ 
 ) ١ ٧٩٨ ٨٢٥ ٦٢١( اوما فى حكمهة �دالنق

============ = 
 )٣٣٣ ٦٠٠ ٥٥٥ ( 

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

 فى  ته�ةمنال �ة مالال السنةعن   
  ٢٠١٩/١٢/٣١ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 ٢٦٧ ١٣٩ ١٦ ٧١٨ ٢٣٤ ٦٣  عمالء 
 ٣٦٣ ٤٩٣ ٦٦ ٤٥٣ ٢١١ ٢١٣  قروض للغیر

 -- ٣٢١ ٩١٨  حكمها فى ماو د�ة قنلا
 -- ٧٤٨ ٥٤٠ ١٦  ي خر األ ةندیلما ت�ااسحلا

 -- ٣٣٠ ٦٦١  مل اشالدخل ال من خالل  عادلة�الق�مة ال �مةقمت ار ااستثم
 -- ٨٠٤ ٩٢١ ٥  شهرة حقوق 

 ٤٩١ ٣٨٤ ٣  عقار�ة استثمارات
___________ 

-- 
 __________ 

 اإلجمالى 
 

 ٨٦٥ ٨٧٢ ٣٠٣ 
 ======== == 

٦٣٠ ٦٣٢ ٨٢ 
= ========= 

 فى  ته�ةنمل ا�ة مالال السنة نع  
  ٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠٢٠/١٢/٣١ 

 (٣٠٥ ٠٥٠ ٢٠١) (٠٦٨ ٢٩٦ ١٦٤)  �ة لالحا خللدا ة��ر ض
 ( ٤٦٠ ٧٥٠ ١٦٤)  مؤجلة لا ة ��الضر 

___________ 
٧٩٠ ٩٨٢ ٧٢ 

___________ 
 الى اإلجم

 
 (٥٢٨ ٠٤٦ ٣٢٩) 

=========== 
(٥١٥ ٠٦٧ ١٢٨) 
=========== 
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  ار�ة�دو  ة�ومعم اتف رو مص -٣١

 
 ثثال هتدم فآتامكنامج بر ل یعفتب تفآ اكملا جنةل ص�ةء على تو ناب ٢٠١٨ل عام الخة عو مجلما قامت *

ابها على أساس تساح یتمنقد�ة  تآفاكمالشر�ة  ومدیري ي وعة من موظففي منح مجم مثلتی نواتس
 بلغفي حكمها مما ت و ارت�مو أجور من بند ضو�ت ذاه  ،ةل سنة ��اهني ف ة ضقا�لا ة�ر شلا سهمسعر 

 د�سمبر ٣١ي منته�ة فالة �لاملا ةنسل ا  عن مجانر لبهذا ا فآتامكمصري من  ه�نج ٥٣٥ ١٨٥ ١٨٠
٢٠٢٠ . 

 

 

 فى  �ةهتمنال  ال�ةالم نةالسعن   

  ٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠٢٠/١٢/٣١ 
 ٥٥٠ ١٨١ ١٤٤ ٢ ٧٤٢ ٤٨٠ ٣٢٦ ٢  * مهاحك وما فى تا�رتجور ومأ

 ١٦٤ ٤٩٥ ٧٨ ٢٢٣ ٥٨٣ ١٣٢  تفات إستشارارو مص
 ٠٤٧ ٥١٦ ٦٨ ٧١٠ ٤٤٣ ١٦  تتقاالنو� ةمقا�و سفر  تافمصرو 

 ٦٥٨ ١٣٦ ١٢٣ ٩٣٢ ٢٨٨ ١٣٦  التر�ط و�تصا طو خط
 ٥٧١ ٤٢١ ١١٥ ٤١٩ ٦٩٣ ٥٧  الشغإلا اتوفر صوم رااإل�ج

 ٣٣٩ ٢١٠ ٥٤٨  ي خر أمصروفات 
_____________ 

٩٧١ ٣٨٢ ٤٠٣ 
_____________ 

 مالى جاإل
 

 ٣٦٥ ٧٠٠ ٢١٧ ٣ 
= ========= = = 

٩٦١ ١٣٣ ٩٣٣ ٢ 
========= == = 



 ةض�قاال�س مر هی –المال�ة  ةمجموع�ة الر ش

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

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١ى ف �ةته�ة المنمالال سنةال عن

 الف ذلك)جن�ه المصرى مالم یرد خلغ �الا(جم�ع الم�
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 ل�ةاعات التشغیقطال -٣٢

 ةات التشغیل�اعأساس القط )أ(

 . موعةجملاة �شطنألا عاخص قطالمتعلقة �القطاعات ت ةموضحمات الو لعمال
 . رةح ةدار إ� تاعاقطال بین سعیرتحدید الت مث یتعة حیو مجالم ةر ا�دو  داخلى تقار�ر ال ل اله�ك ىعل طلنشاا لقطاعلى  ألو ا لكلش�عتمد ا
 طاع م�اشرة.لقرت�طة �ات المتزامااإللو  ولصفى األ تااعج القطنتائ تتمثل

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

 ٢٠٢٠ رد�سمب ٣١في   المنته�ة ة�المال سنةلاعن 

 
القا�ضة   تا�لمع

 المال  أسواقو 
 رة السمس عاقط

نادیق  اع إدارة صطق

ر والمحافظ مااإلستث

 ة�الالم

ج  ترو�قطاع ال

 وتغط�ة اإلكتتاب

 رامثتساإل  قطاع

 شرم�الا

جیر أتاع الطق

 ىل�مو الت

�ل التمو  اعقط

 صغرال ىهامتن

 لتمو�لقطاع ا

 يكالتهاإلس
 لىاإلجما ات�تسو  لتخص�ماقطاع 

 ٠٦٥ ٠٣٨ ٩٢٢ ٢ (٩٧٣ ٩٦٧ ١٦) -- ٦٨٩ ٥٨٨ ٥٤ ٤٢١ ٢٧٤ ٥٣٦ -- ٣٣٦ ١٧١ ٤٤٤ ٧٦٥ ٤٣٤ ٢٢٥ ٤٠٦ ٠٧٦ ٤١٣ ٤٢١ ٤٦٠ ٢٦٥ ١ --   تال و عمل وا ب اعتد األرایإ

ت  ار ماثتإس ع�ب أر�اح

 مال�ة  
٠٢٥ ٧٥٨ ٣٧١ -- -- -- -- -- (٦٧٥ ٨٧) -- -- (١٣٦ ٤٦٧ ٣١) ٨٣٦ ٣١٢ ٤٠٣ 

  تأجیرالاط شراد نیإ

 ي تمو�لال
-- -- -- -- -- ٧٢١ ٥٤٧ ٤٩٠ -- -- -- -- ٧٢١ ٥٤٧ ٤٩٠ 

 ٣٦٤ ٢٤٨ ٢٤٧ ٢ (٣٢٤ ٧٦٠ ١٧) ٧٤٠ ٦٨٤ ٤٨ ١٤٥ ٥٩٥ ٨٢ ٠٨٩ ١٢٧ ٨٥٩ ١٣٠ ١٨٠ ٣ ٦٦٨ ٣٠٨ ٢٤ ٣٨٠ ٠٢١ ١٦ ١٧٦ ٦٠٦ ٧٠٠ ٧٩٢ ١٤٣ ٦٦٠ ٦٩٢ ٠٨٦ ١ ائد والتوز�عاتالفو  دإیرا

ر فى  یتغالصافى 

ات المق�مة  اإلستثمار 

ن  دلة معاة ال لق�م�ا

 رئسالخ او ح �ار ألا لالخ

١٣٣ ٤٢٠ ٥٧٦ -- -- -- -- -- ٧٤٧ ٢٩ -- -- ٨٨٢ ٢٣١ ١ ٥٠٤ ١٥٨ ٥٧٥ 

 ٣٨٥ ٩١٢ ١٥٦ -- ٦٨٩ ٨١٥ ١٦ -- ٧٤١ ٧٩١ ١٨ ٦٣٢ ٢٥٣ ١ ٥٠٠ ٦٧١ ١ ٠٧٩ ٧٥٢ ١٤٠ ٤٦٥ ٣٩١ ٨٧٦ ١٩ ٢١٣ ٢٨٦ ٩٧ ي خر أ  تإیرادا

 ٦٩٣ ٩٢٤ ٧٦٤ ٦ (٢٩٧ ٧٢٨ ٣٤) ٤٢٩ ٥٠٠ ٦٥ ٨٣٤ ١٨٣ ١٣٧ ٢٥١ ١٩٣ ٤١٤ ١ ٤٨٣ ٩٨١ ٤٩٤ ٥٧٦ ٠٩٣ ٤٧٠ ٢٢٤ ٢٠٨ ٢٤٢ ٧٢٢ ١٤٧ ٤١٤ ٢٥٨ ٨٩٤ ٣٩٨ ١ ٢١٣ ٤٥٠ ١٦٢ ٢ ت دا ار یاإلإجمالي 

            



 ةا�ضالق م�سر هی –لمال�ة وعة امالمج�ة ر ش

  عةمجملا ال�ةملائم اللقو ة ممالمت تع اإل�ضاحاتا�

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١ ىفة منته�لا ة�لاالم سنةال نع

 )كلذ فیرد خال المصرى ملمه ان��الجغ م�اللع اجم�( 
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القا�ضة   تا�لمع

 المال  أسواقو 
 رة السمس عاقط

نادیق  اع إدارة صطق

ر والمحافظ مااإلستث

 ة�الالم

ج  ترو�قطاع ال

 وتغط�ة اإلكتتاب

 رامثتساإل  قطاع

 شرم�الا

جیر أتاع الطق

 ىل�مو الت

�ل التمو  اعقط

 صغرال ىهامتن

 لتمو�لقطاع ا

 يكالتهاإلس
 لىاإلجما ات�تسو  لتخص�ماقطاع 

عاب  تف األمصرو 

 عموالت  وال
(٨٤٦ ٤٩٤ ١) )٨١١ ٦٨٠ ٢٣٧( ٤١٥ ٤١١ ١٠ )١٨٤ ٥٨٤( )١٧٠ ٢٢٠( )٨٢٠ ٨٨٤ ١٤( )٢١٨ ٦١٢ ٢( )١٦٧ ٥٦٤( )٧٤٨ ٣٢٣( )٣٢٩ ٣١٤ ١( )٧٤٤ ٠٩٣ ٢٢٦( 

 )٢٦٠ ٦٧٩ ١٠٢ ١( )٨٩٠ ٤٥٨ ٢٩(  )٧٢٤ ٥٤١ ٣٩( )٤٠٥ ٢٥١ ٢٦( )٣٩٣ ٧٢٧ ٣٢٢( )١٩٢ ٧٠٨ ٣٠٨( )٣٦٨ ٧٩١ ١( )٥٣٢ ١٧٣ ٥( -- )٠٦٩ ٣٥٤ ١٧٣( (٦٨٧ ٦٧٢ ١٩٥)  فوائدالوف ر ص م

حصة الشر�ة من أر�اح 

إستثمارات �طر�قة حقوق  

  الملك�ة  

(٩٨٠ ٢٣٧ ٤) -- -- -- -- -- -- -- --    -- )٩٨٠ ٢٣٧ ٤( 

رصدة األة  ترجم ق و فر 

 ة�بنجاأل ت المع�ال
(٩٩٤ ٨٩٣ ٢٢) ٤٩٧ ٢٨٢ ١٥( -- -- -- -- -- -- -- -- ٤٩٧ ٦١١ ٧( 

 ١٤٥ ٠٤٤ ٤٠٥ ٥ )٧٧٢ ٧٧٥ ٥٣( ٥٢١ ٣٧٤ ٢٥ ٢٥٩ ٧١٢ ١١٠ ٠٣٨ ٥٨١ ٠٧٦ ١ ٠٧٣ ٦٦١ ١٨٣    ٠٤١ ٧٣٨ ٤٦٧ ٩٤٤ ٧١٠ ٢٣٦ ٣٩٣ ٨٣٣ ٤١٢ ٩٤٢ ٠٥٧ ٠٠٧ ١ ٧٠٦ ١٥٠ ٩٣٨ ١ تاإلیرادا ىصاف

  ةت عموم�افو ر ص م

 و�دار�ة
(٧١٢ ٢٣٤ ٩٧٠) )٣٦٥ ٧٠٠ ٢١٧ ٣( ٨١٣ ٣٣٦ ٦٦ )٤٧٣ ٠٨٠ ١٥( )٤٥١ ٣١٣ ٨١( )١٧٩ ٣٤١ ٥٢٦( )٧٩١ ٨٤٣ ٧٢( )٢٣٦ ٤٠٣ ١٣٧( )٩٦٣ ٩٣٤ ١٧٢( )١٠٨ ٤٥٣ ٣٢٦( )٢٦٥ ٤٣٢ ٩٨١( 

 )٨١٨ ٥٥٤ ٤٢( -- -- -- )٩٨٧ ٠٥٨ ١٠( -- -- )٩٤٠ ٩٣٣( )٩٦٨ ٤٦٦( )٠٦٠ ٠٦٢ ٢٨( (٨٦٣ ٠٣٢ ٣) مخصصات 

 )٥٢٤ ١٤٣ ١٧١( -- )٨٩١ ٧٥٤ ١( )١٠٧ ٠٩٦ ٥( )٣١٥ ٨٨٦ ٦١( )٤٦٢ ٢١٠( )٢٦٢ ٣٢٢( )٤٣٠ ٣٠٦( )٣٢١ ٩٧٦ ١٣( )٩٥١ ٧٠٤ ٣٦( (٧٨٥ ٨٨٥ ٥٠) و�ستهالكإهالك 

ضمحالل في  اإل عبء

 صول ق�مة األ
(٦٦٤ ٨٧٠ ٤)    (٦٨٥ ٢٧٦ ٨)   ٨٦٥ ٨٧٢ ٣٠٣( )٠٤١ ٥٦١ ١٢( )٢٥٣ ٨٧٦ ٢( )٤٢٨ ٠٥٨ ١٢( )٩٢٣ ٩١٢ ١٥٩( (٦٤٥ ٣٩٩ ٤٢) (٩٨٢ ٠٩٢ ٦١) -- ٧٥٦ ١٧٥( 

 )١٢٠ ١٥٢ ٠٩٥ ٥( ٢٩٧ ٧٢٨ ٣٤ )٥٢٥ ٨٣٧ ٥٩( )٥٦١ ٩٣٩ ١٢٤( )٦١٧ ٨١١ ٠٩٥ ١( )٣٠٨ ٧٧٤ ٤٢٦( )٠١٥ ١٧٤ ٢٠١( )٦١٣ ٦٧٢ ١٧٩( )٩٧٠ ٠٣٤ ٣٤٢( )٢٧٧ ٣١٢ ٤٤٦ ١( (٥٣١ ٣٢٣ ٢٥٣ ١) ت المصروفلي ا اإجم

ل بق )ئرساخ ال(األر�اح 

 ب ائضر لا
٥٧٣ ٧٧٢ ٦٦٩ ١ -- ٩٠٤ ٦٦٢ ٥ ٢٧٣ ٢٤٤ ١٢ ٦٣٤ ٣٨١ ٣١٨  ١٧٥ ٢٠٧ ٦٨ ٥٦١ ٩١٩ ٢٦٨ ٦١١ ٥٣٥ ٦٢ ٧٥٢ ١١٢ ٧٢    (٠١٩ ٤١٨ ٤٧)  ٦٨٢ ١٢٦ ٩٠٩ 

 ٥٢٨ ٠٤٦ ٣٢٩)( -- (١٣٠ ١٩٢ ٢) -- )٥٥٤ ٧٩٤ ٨٩( )٠٩٥ ١٣٢ ١٣( )٤٣١ ٦٤٩ ٤٤( )٥٦٢ ٦٧٣ ٣( ٦٦٢ ٧٠٦ ٥ )٠٤٤ ٤٨٢ ١٦( (٣٧٤ ٨٢٩ ١٦٤) للدخة ا��ر ض 

 ٠٤٥ ٧٢٦ ٣٤٠ ١ -- ٧٧٤ ٤٧٠ ٣ ٢٧٣ ٢٤٤ ١٢ ٠٨٠ ٥٨٧ ٢٢٨ ٠٨٠ ٠٧٥ ٥٥ ١٣٠ ٢٧٠ ٢٢٤ ٠٤٩ ٨٦٢ ٥٨ ٤١٤ ٨١٩ ٧٧ (٠٦٣ ٩٠٠ ٦٣)      ٣٠٨ ٢٩٧ ٧٤٤ العام ر)ائخس( �احر أ

 ٦٥١ ٠٠٩ ٧٤١ ٣٨ -- ٣٥٥ ٣٣٥ ٧٨٠ ٦٩٥ ٥٤٥ ٧٠٩ ٤٦٦ ٢٣٤ ٨٤٠ ٢ ١٢٥ ٧١٣ ٤٣٦ ٤ ٩٣٣ ٤٧٠ ٥٤٩ ٨٢٤ ٣٦٥ ٤٨٦ ٢٧١ ٥١٩ ٧٣٢ ٤٦٥ ٢٩٤ ٩٧٠ ١٢ ٥١٧ ٥٣٠ ٢٣٥ ١٥ لو ص ألا يلامجإ

 ٤٦٦ ٠٦٦ ٨٠٣ ٢٤ -- ٢٠٠ ٩٣٠ ٦٧٢ ٤٩٩ ٩٥٨ ٤٦٦ ٢٨٦ ٠٦٤ ١٧٣ ٢ ٩٧٥ ٧٦٧ ٨٧٥ ٣ ٠٠٩ ٠٨٥ ٤١٢ ٩٥٤ ٨٦٤ ٢١٧ ٩٧٦ ٠٥٩ ١٨٣ ٤٥٨ ٧٤١ ٤٣٠ ١٢ ١٠٩ ٥٩٤ ٣٧٠ ٤ ماتزااإللت إجمالي
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 ٢٠١٩  برسم�د ٣١في   ةالمنته� ةال�الم  سنةل ا نع

ضة  � اقلل�ات ا مع 

 لمال أسواق ا و 

یق  صناد ةقطاع إدار  قطاع السمسرة 

المحافظ ار و ستثماإل 

 لمال�ة ا

 ج�و لتر ا اعطق

 غط�ة اإلكتتاب تو 

  راثمتسإل اقطاع 

 لم�اشر ا

  یرجتأال اعطق

 ى �لمو لتا

 ل�و م تلا عاطق

 صغر ال ىاهنتم

 �لمو تلع اقطا

 ي هالك ستاإل 

 ى اإلجمال ات و�تس م �خصالت اعقط

 ٨٢٣ ٨٣٦ ٠٦٦ ٣ (٥٧١ ٥٠٢ ٨) ٤٢٠ ٩٤٠ ٩٦١ ٤١١ ١٨ ٠٤٣ ٧٩١ ٥٩٢ -- ٥٥٢ ٠٦٦ ٤٦١ ٠٧٧ ٧٢٩ ٢٦٢ ٣٦٥ ٩٢٧ ٣٢١ ٩٧٦ ٤٧٢ ٤١٧ ١ -- موالت علاو عاب تألا دإیرا

 ٨٨٠ ٣٨٠ ٤٨٥ -- -- -- -- -- ٧٧٠ ٢ -- -- ١٧٧ ٢٢٢ ١٩ ٩٣٣ ١٥٥ ٤٦٦ ة �لمارات ب�ع إستثما ح�اأر 

 ٥٧٩ ٥٦٢ ٥٢٣ ٠٠٠ ٣٧٥ -- -- -- ٥٧٩ ١٨٧ ٥٢٣ -- -- -- -- -- يللتمو�یر اتأج ال شاطراد نیإ

 ٨٥١ ٣٥٢ ٥٧٦ ٢ (١٩٠ ٠٧٧ ٧٠) ٠٥٢ ٩٢٣ ٢٧ ٢٤٩ ٧٤٥ ١٩ ٣٣٨ ٠٤٢ ٩٢٦ ٩٦٧ ٣٨٢ ٨ ٢٠٤ ٧٧٣ ١٥ ٤٦٣ ٩٩٥ ٨٤ ٠٦٣ ٧٠١ ٣٨١ ٦٦٦ ١٦٨ ٣٢٤ ٢٠٠ ٣٩٤ ١ التوز�عاتو فوائد إیراد ال

مة �ق�ال ت المق�مةاراتثمسإلا یر فىتغلفى ااص

 ٧٧٩ ٢٣٢ ١١ (٦٨٧ ٥٣٧) -- -- -- -- -- -- -- ٤٢٣ ٨٣٦ ٠٤٣ ٩٣٤ ١٠ ئراسخلح واا�ر ألال ن خالم العادلة

 ٥٣٣ ٣١٣ ٧٦ -- ٤٩٦ ١٣٩ ٧ -- ٨٤٩ ٤٦٣ ٣ (٥١٣ ٩٤٥ ٤) ٣٧٤ ٨٥١ ١ ٠٥٢ ٦٥٩ ٢٥٥ ٦٧٩ ٥٩٤ ٩١٥ ١٢ ٤٢٦ ٥٥٠ ٥٤ ي ر خ أرادات یإ

 ٤٤٥ ٦٧٩ ٧٣٩ ٦ (٤٤٨ ٧٤٢ ٧٨) ٩٦٨ ٠٠٢ ٣٦ ٢١٠ ١٥٧ ٣٨ ٢٣٠ ٢٩٧ ٥٢٢ ١ ٠٣٣ ٦٢٥ ٥٢٦ ٩٠٠ ٦٩٣ ٤٧٨ ٥٩٢ ٣٨٣ ٣٤٨ ٦٨٣ ٣٠٧ ٣٢٣ ٥٥١ ١١٣ ٦١٩ ١ ٧٢٦ ٨٤٠ ٩٢٥ ١ تادااإلیر لي إجما

 (٤٠٠ ٠٦٩ ٣٢٩) ٩٩٨ ٢٦٩ ٢٦ (٠٠٦ ٦٠١ ١) (٤٧٦ ١١٤) (٨٦٦ ٦٧٤ ١٥) (٧٢٥ ٥١٤ ١) (٦٤٣ ١٠٥ ١٣٨) (٣٩٩ ١١١ ١) (٠٤١ ٠٤٨ ٢) (٥٦٤ ٤١٣ ١٨٨) )(٦٧٨ ٧٥٥ ٦ ت  المو علاب واعتألا فو ر صم

 (٧٧٢ ١٩٤ ٢٨٩ ١) ٠٦٦ ٩٣١ ٣ (٣٨٣ ٢٩٠ ٢٥) (٣٤٩ ٠٠٣ ١٣) (٩١٣ ٥٦٢ ٤٥٨) (٤٥٥ ٦١٩ ٣٦٧) -- (٦٥٤ ٦٧٩ ١٩) ٣١٧ ١٧ (٢٩٦ ٢١٠ ٢٢٧) )(١٠٥ ٧٧٧ ١٨١ د  فوائلا  فو ر مص

 (٩٦٩ ٩٨٢ ٣٠٩) ٦٨٧ ٥٣٧ -- -- -- -- -- -- -- ١٨٥ ٧٠٢ ٤ )(٨٤١ ٢٢٢ ٣١٥ ةب�نجاأل التة �العمألرصدرجمة اق تفرو 

 ٣٠٤ ٤٣٢ ٨١١ ٤ (٦٩٧ ٠٠٣ ٤٨) ٥٧٩ ١١١ ٩ ٣٨٥ ٠٣٩ ٢٥ ٤٥١ ٠٥٩ ٠٤٨ ١ ٨٥٣ ٤٩٠ ١٥٧ ٢٥٧ ٥٨٨ ٣٤٠ ٥٣٩ ٥٩٢ ٣٢٧ ٩٥٩ ٢٧٦ ٣٢١ ٨٧٦ ١٩١ ٢٠٨ ١ ١٠٢ ٠٨٥ ٤٢٢ ١ ت ادار یاإل فىاص

 (٩٦١ ١٣٣ ٩٣٣ ٢) ٨٩٠ ٦٤٢ ٦٣ (٢٥٥ ٢٣٦ ١٦) (١٩٦ ٣٠٧ ٥٥) (٦٠٥ ٤٤٢ ٤١١) (٩٣٩ ١٢١ ٤٦) (١١٩ ٤٣٧ ١١٨) (٤٨٧ ٢٦٣ ١٨٥) (٨٢٦ ٤١٢ ٢٦٧) (٤٩٩ ٥١٠ ٠٤٥ ١) )٩٢٥ ٠٤٤ ٨٥١( �ةار �دو  م�ةمو ع مصروفات

 (٠٦٦ ٦٠٥ ١٦٠) -- -- -- (٣٨١ ٧٥٢ ١٩) -- -- (٧٧٨ ٣٩٧ ٢) (١٨٨ ١٤٨ ٥) (٤٥٨ ٠٤٢ ٢٧) )٢٦١ ٢٦٤ ١٠٦(   تاصصخ م

 (١٧٨ ٨٣٢ ١٠٩) -- (٣٥٢ ٤٠٢ ١) (٨٠٧ ٣١٠ ٤) (٧٢٧ ٥٧٣ ٣٥) (٩٩٠ ١٦٤) (٦٧٢ ٢٥٨) (١٧٧ ٢٧٥) (٠٧١ ٣٩٠ ١١) (٠٢٧ ٥٢٦ ١٧) )٣٥٥ ٩٣٠ ٣٨( كالك و�ستهالإه

 (٦٣٠ ٦٣٢ ٨٢) (١٩٣ ٦٣٩ ١٥) (٨٦٧ ٦٨١ ٣) (٧٦٨ ٧٣٣ ٥) (٧٢٨ ٥٧٧ ٥٠) (٠٠٠ ٥٠٠ ٦) -- (١٩٤ ٨٢) (٧٥٦ ١٧٥) (١٢٤ ٢٤٢) -- صول ضمحالل في ق�مة األاإل عبء

 (٩٧٦ ٤٥٠ ٢١٤ ٥) ٤٤٨ ٧٤٢ ٧٨ (٨٦٣ ٢١١ ٤٨) (٥٩٦ ٤٦٩ ٧٨) (٢٢٠ ٥٨٤ ٩٩١) (١٠٩ ٩٢١ ٤٢١) (٤٣٤ ٨٠١ ٢٥٦) (٦٨٩ ٨٠٩ ٢٠٨) (٥٦٥ ١٥٧ ٢٨٦) (٧٨٣ ٢٤٢ ٥٠١ ١) ١٦٥ ٩٩٥ ٤٩٩ ١)( فات صرو ملا يالمإج 

 ٤٦٩ ٢٢٨ ٥٢٥ ١ -- (٨٩٥ ٢٠٨ ١٢) (٣٨٦ ٣١٢ ٤٠) ٠١٠ ٧١٣ ٥٣٠ ٩٢٤ ٧٠٣ ١٠٤ ٤٦٦ ٨٩٢ ٢٢١ ٩٠٣ ٥٧٣ ١٣٩ ١١٨ ١٥٠ ٣٧ ٧٦٨ ٨٧٠ ١١٧ ٥٦١ ٨٤٥ ٤٢٥ بئاضر لال بق )ئرسا(خ األر�اح 

 (٥١٥ ٠٦٧ ١٢٨) -- ٠١٧ ١٨٥ (٩١٦ ٣٣) (١٨٠ ٧٥٥ ١٢٣) (٦٢٧ ١١٣ ٢١) (٨٥٩ ٤٥٨ ١٠) (٥٧٨ ٦١٣ ١) ٩٢٤ ٥١ (٦٨٤ ٥٢٦ ٤٣) ٢٣٢ ٩٧٠ ٦٨ الدخلضر��ة 

 ٩٥٤ ١٦٠ ٣٩٧ ١ -- (٨٧٨ ٠٢٣ ١٢) (٣٠٢ ٣٤٦ ٤٠) ٨٣٠ ٩٥٧ ٤٠٦ ٢٩٧ ٥٩٠ ٨٣ ٦٠٧ ٤٣٣ ٢١١ ٤٨١ ١٨٧ ١٤١ ٠٤٢ ٢٠٢ ٣٧ ٠٨٤ ٣٤٤ ٧٤ ٧٩٣ ٨١٥ ٤٩٤ العام ر)ائخس( �احر أ

 ٦٢٢ ٦٤٥ ٣٣٤ ٤٤ -- ٣٥٠ ١٧٥ ٣٤٢ ٠٦٣ ٢٩٨ ٣٨٠ ٤٧٢ ٥٧٠ ٩٨٥ ٢ ٢٢٤ ٦٦٠ ١٨٦ ٣ ٥٨٢ ٤٩٤ ٨٤٦ ٨١٠ ٤٥٣ ٥٠٢ ٩٦٩ ٠٤٦ ٦٠١ ٩١١ ٥١٤ ٠٥٦ ١٩ ٢٤١ ٤٣١ ٤٣٣ ١٦ لإجمالي األصو 

 ٧٣١ ١٦٥ ٣١٤ ٣٠ -- ٣٣٢ ٤٤١ ٣٢٤ ١٦٤ ٤٣٩ ٢٥٩ ٦٠٥ ٤٦٧ ٣٢٩ ٢ ٣٣٥ ٧٨٢ ٨٠١ ٢ ٤٠٦ ٥١٣ ٣٤٦ ٨٤٥ ٢٤٦ ٢٣٧ ٤٠٧ ٩٦٨ ١٠٥ ٣٠٠ ٢٥٩ ٧٦٩ ١٨ ٣٣٧ ٠٤٧ ١٤٠ ٥ اتلي اإللتزامامج إ
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 ةاف�ر غجال تاعاقطال )ب(

ت ا�لعمي لفاجغر لدات على الموقع اراإلیا اعقط دتنسا دقو  ،جغراف�ةومات الفي عرض المعل .ن بناجي ولخل�ون الالتعا مجلس ، دولرصم ة هي:��سرئة �فجغرا مناطق ثالثفي ة وعجمملا لمتع

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

 لة. عامات ال�ر شالقع و مء و موقع لمعظم العمالالفس ن هو، و ةملاعلا  ة�ر وقع الشه على مالجداول أدنا يفات یرادیل اإلتحلند ستو�

 

  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ 

اون ل مجلس التعود مصر 

 �جيلخلا

 اليجمإلا ى ر خأ نانبل

 ٦٩٣ ٩٢٤ ٧٦٤ ٦ ١١٨ ٤٢٠ ١٧٥ -- ٩٠٢ ٨٣٦ ٩١٠ ٦٧٣ ٦٦٧ ٦٧٨ ٥ تاداإلیر ا يلامجإ

 ٦٥١ ٠٠٩ ٧٤١ ٣٨ ١٧٦ ٩٤٠ ٤٧٤ ٠٠٣ ٣٥٤ ١ ٣٨٠ ٧٤٨ ٠٩٣ ١٠ ٠٩٢ ٩٦٧ ١٧٠ ٢٨ ألصولع اقطا

 

  ٢٠١٩ برسمد� ٣١ 

ون عالس التجدول م مصر 

 يج�لخال

 اإلجمالي ى ر خأ لبنان

 ٤٤٥ ٦٧٩ ٧٣٩ ٦ ١٩٥ ٨٨٩ ٢٧٨ ٢٥٥ ٧٥٨ ٦٩ ٥٣٠ ٦٩٤ ٤٤٨ ١ ٤٦٥ ٣٣٧ ٩٤٢ ٤ راداتیاإل يإجمال

 ٦٢٢ ٦٤٥ ٣٣٤ ٤٤ ٦١٧ ٣٥٠ ٤٥١ ٠٢٦ ٦٧٦ ٧٥٤ ٦٢٨ ٨٠٩ ٩٥٩ ١٦ ٣٥١ ٨٠٩ ١٦٨ ٢٦ لو صاع األطق
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 )�ضةقاالة (الشر� الضر�بي وقفمال -٣٣
  تافخالنهاء �افة ال�ص و تم الفح ٢٠١٧عام السنوات من بدء النشاط حتى ل، ألموا شر�ات ا ة لضر��ة�سنال� -

في المواعید   رار الضر�بيقاإل�م ة بتقدر�الش قامت ٢٠١٩ / ٢٠١٨وات سنلل، و�النس�ة ائبر ضال لحةصمأمام 
 . �عد حصلم یتم الفو  القانون�ة

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

و�النس�ة  نهاء الخالف مع مصلحة الضرائب�و  ٢٠١٨ حتى  ١٩٩٨م من عا حصالفتم  الدمغة �النس�ة لضر��ة -
 . وانهاء �افة الخالفاتفحص تم ال ٢٠١٩/٢٠٢٠للسنوات 

  ة فير��ضلا د�الشر�ة بتور  متاق السیتى لایالن مبنىو  الخاصة �مبنى القر�ة الذ��ة �ةالعقار  للضر��ةة س�لن�ا -
 . ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١ى حتسداد تم القانون�ة و ال عیدا و ملا

 
 نةلمقار قام ار أ  -٣٤

 ل�ـةاحال سنةال عرض مع فقلتتوا نةر قاالم أرقام �عض على والتعدیالت التصن�ف إعادة عمل�ات �عض إجراء تم
  :التالي نحولا على
 الرصید فى  الرصید فى 
 ٢٠١٩ د�سمبر ٣١ 

 ) إصدارها تم كما(
 ق�مة 

 لعدیتلا
 ٢٠١٩بر سم�د ٣١

 (المعدلة)
 مصري ه جن� مصري  �هجن ي مصر �ه نج 

    لي ماال �زالمر 
    أصول
 ١١٨ ٣٣٧ ٩٢٥ ٥ ٦٧٦ ٣٩٠ ٦٣٧ ٤٤٢ ٩٤٦ ٢٨٧ ٥ للغیر قروض
 ٩٥٥ ١١٥ ٥٣٣ ٤ (٨٣٢ ٦٣٧ ٦٧٨) ٧٨٧ ٧٥٣ ٢١١ ٥ عمالء

    
    تزاماتلاإل

 ٦٤٠ ٣٣٧ ٨٦٨ ١ (١٥٦ ٢٤٧ ٤١) ٧٩٦ ٥٨٤ ٩٠٩ ١ أخرى   دائنة رصدةأو  دائنون 
 

 عةمو مجت الر�اش -٣٥
 ال�ة:تلتا�عة ات الشر�اة الالقا�ضس �رمهی –ل�ة امعة اللمجمو ا�ة شر ك تلتم

 ةم�اشر  ریغ �ةلكم رة ملك�ة م�اش 
  % % 

 ۰٫۰۹ ۹۹٫۸۷ �ة لاملق اار و فى األ  ةسر لسمل  ة�المال  عةمو مجلا
 ۱۱٫٤۹ ۸۸٫٥۱ راتثماإلسق دیانص رةداإل ةالمصر�  عةو ممجال
 ۳۳٫٦۷ ٦٦٫۳۳ ة ل�ظ الماة المحاف ر اد إل �ةصر ملعة او مجملا
 ۲٫٤۲ ۹۷٫٥۸ ةالمال� اقور األطة فى ساللو  رم�سیه

 ۱۰٫۰٥ ۸۹٫۹٥ رماتثة صنادیق اإلسإلدار  هیرم�س
 ۰٫٤۸ ۹۹٫٤۲ ة�لالمق اراو األفي ار ستثمإلل سم�هیر 

 -- ١٠٠ إنك زورى یفأدهیرم�س  – ىج ف إ ىإ
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 ةم�اشر  ریغ�ة لكم رة م�اش ك�ةمل 
  % % 

 ١٠٠ -- تد�مل تنمجنما لش�انانیف سرم�هی -ى ج  فإ ىإ
 -- ۹۹٫۸۸ ط�ة اإلكتتابغیرمس لترو�ج وته –ة ال�المموعة  جمال
 -- ١٠٠ متد�لس �ار�ر انت ون ای�

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

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

 ۹۹٫۳۳ -- �ةلاالموراق ول األور لتدافل�منج المنص
 ٩٦ -- �ةالمال قار و األ لو دالتى.سى .أىأسى. منجفل�

 ۷٤٫۹۲ -- سنات فاینر ور�ى �ى.سى.أى.أج سفل�من
 -- ١٠٠ ة دو دالمح راتاإلما – �سهیرم.جى.فإ.ىإ

 -- ٩٩ ل م..ش –انبنل –ة�ضقاال س�رمهی– ل�ةاملاة  عجمو الم
 ۲٦٫۹ ۷۳٫۱ یرم�س السعود�ةه –لمال�ة عة امجمو لا
 ۰٫۹۷ ٩٩ ل ش.م. –ن لبنا –رم�س هی – ة�الملة امجموعلا

 ٩٥ -- تدنت ل�ممنجماتى تیونر و أب نامی
 ٩٥ -- تدم�ل دنج لو هى أى) فبى ا (مین
 ١٠٠ -- دمتل� س�ت�ر و یكا س�نمی سهیرم� - ىج  فإ إى
 ١٠٠ -- تنستمفنا لاش�ننیاف نامی
 ٥١ -- م .م. .ذمان ش�س عهیرم جى إف  إى �ةر ش

 -- ١٠٠ دل�مت تنتمسفان جیونال��س ر هیرمجى إى إف 
 ٥٠ --  **  نجلدهو  وف سیتأشر�ة 

 ٦۳٫۰۸٤ -- ك م..ش –�ة لاماطة السللو فا إ� –م�س ر هی لمال�ةاة  وعممجال
 ٥٢ -- IDEAVLOPERS – تانلحضال�ة المصر  ة�شر ال

 ١٠٠ -- متدل� جولدنه بى ىس س�مر یه - جى فإإى 
 -- ١٠٠ هولدنج ل�متدو�ال سى بى یرم�س جله - جىف إ ىإ
 ٢٠٬٣٧ ٤٩ *  ودةمحدال ور�اس �سمیر ه –ال�ة المة  وعجمملا

 -- ٩٧ *   ودةدالمحور�ا س ند�انس �ةشر 
 ٩٧ -- * اهر�وش سالشر�ة ط

 -- ١٠٠ ندر األ رم�سیه -ى ف ج إإى 
 ٥٠ -- * * دتمل� جندل و هر فید فالیو متر  - جلون نایم

 ٤٥ -- **  ل�متد نجستر هولدمالیو فا مر ت -نج لو  مینا
 ٤٥ -- * * تدم�ل جدنولجمنت همانو لیفا متر  -مینا لونج 

 ١٠٠ -- م.ل نج ش.دل و ل هأى س رم�سیه ىج ف إ ىإ
 -- ۹۹٫۹۹۸ رماستثادیق اإلصنلس یرم��ة هلمالوعة امجمال
 -- ١٠٠ تدبى ل�م اى سم�یر ه يجف إى إ ة�ر ش
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 ةم�اشر  ریغ ة�لكم رة م�اش ك�ةمل 
  % % 

 -- ١٠٠ للتور�ق المال�ة  ة موعجمال�ة ر ش
 ١٠٠ -- ینتتمس�انف فورت�ة ب�ر ش

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

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

 ٦٥ -- III زر رتنال �اتیاب� يإف ج يإ
 ٥٢٬٥ -- منتنجماث �ة هیلر ش

 ١٠٠ -- جي هیرم�س �ین�ا ل�متد إف  ىإشر�ة 
 ۰٫۱۸ ٩۹٫۸۲ م.م .شة �ضالقانس ینااف ة ل�ماال وعة مجمال شر�ة

 ٥١ -- دتل�م انست�اك رم�سهیجي  فإ إي
 ١٠٠ -- دمتل�ه �� یو سرم�جي هی فإ

 -- ۹۹٫۹ بم.ش.ل ناشوناسمنت أنتر نفإ تي ل إو أ �ةر ش
 ٥٠ -- **متدل� رزتنار نت �نجمما تمنتسفنإ ریفرونت

 ١٠٠ -- ف جي هیرمس إس بي ل�متد أ إي
 ١٠٠ -- ValU يللتمو�ل االستهالك والیف�ة ر ش
 ١٠٠ -- �ةلو�تمال ول لحلل س�رمهی المال�ة  عةجمو الم
 ١٠٠ -- دتم�لرز جانم أسترت فو �ب

 ١٠٠ -- ش�دجالبن �سهیرم جي فإإي 
 ١٠٠ -- دتم �ل أي فإ م�سهیر  جيف أ إي
 ١٠٠ -- قر�لتو ل �س�ة هیرمللماموعة اجمال

 -- ١٠٠ هیرم�س بي إي هولدینجز ف جيإإي 
 ۹٥٫۱۹٦ ۰٫۰۰۲ ار�ةلتجت اا�ل لعمل وایصتحلاو ستعالم لإل نقاتإ
 ٥۲٫٥ -- تجمننما ری�ث لیس هكأر أ

 ٥٠ -- * *  يأ�ي آس   زر نتر �ا مأ يآأف 
 ٨٠ -- �متدبى لد جى فنن �شو�یدإ تبجیإ�
 ١٠٠ -- دمتل� ا�ر �جینم�س هیر  يجف إ يإ

 -- ١٠٠ �ورب. ت فیننا سرم�هی جيف إ إي
 ٥٠ -- دتم�ل ه�یو � زنر رت�ا مأ يأف آ

 ١٠ ٩٠ �كك للتصس �مر یهة �اللماة  عو جمملا
 
 را ملموســاً یثتــأ تر ثــ أ تــىالو الى حــ لا قــتالو  داث فــىحــ أ نمــ  �ةر ســو لا ةر��ــ العة ور�ــ هجمال لــه ضعــر تت لمــا ار نظــ  *

فــي عــام  ة الشــر�ةإدار  رتقــر ك ذل�ة لــ شــر ال ىلــ علســ�طرة دان الــى فقــ إ ىأد اة ممــ د�اصــ تقالت القطاعــاعلــى ا
 راتامتثسـ إى لـ إ �عـةات تا�ر شـ  ىفـ ات مار سـتثإ مـن ة�ر و لسـ ا ة�ـ ر�لعا �ـةور الجمهي فـ  اهتر امثتل إسـ و�حت ٢٠١٦

  .تاار تثماإلس ك�مة تللكامل ق اللإضمح ن�كو وت خراآل لمشاالدخل خالل ال نة مدلة العا�الق�ممة مق�
ة ر�ة تا�عـ ش ىهف مثمن و  ة�ر والمال�ة للش ل�ةات التشغیاسالس�ي ف التحكمعلي  ا�ضة القدرةلقا شر�ةلاك لتتم **

 .موعةجللم
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 ابه ةقلعمتلا رطاخلما ارةل�ة و�داملات دوااأل -٣٦
ــدة أمال�ـــة ألصـــول الن اتضـــمتو  ، ةل�ـــ املا اتزامـــ تلواإل لألصـــو ا ىفـــ  ةلشـــر�ة ل�ـــ المال تواألدا لمثـــ تت  ة�ـــ دالنقرصـ
من ضــــ توت ون ،ئنداة القــــروض والــــ دأرصــــ ات إللتزامــــ تتضــــمن ا ، �مــــا ن دینو والمــــ المال�ــــة  تثماراتســــ إلاو نوك لبا�ــــ 
ل�ـة مالا تدواألم ااس أهـ �ـ قو  �ـاتإثسـس أن أ�شـ  ةعـ �تلما ة�بسامحلاات الس�اس ة�لاالم مئاقو للمة ملمتا ضاحاتإل�ا
 ت.وفامصر و  تادایر إ نم هاب ط�تر ا یمو 

�ة لخفـض شـر لا اتت�عهـ التـى اءات ر جـ ات واإلسـ لس�اهـم المال�ـة وأ دوات األاك لـ ة بتقـ علمتلا خـاطرم المهأ یلى  وف�ما
 .رطاخمك التلر أث
 

 سوق الخطر  ١-٣٦
 ة�تقبلمســ لا ةنقد�ــ الت تــدفقالا وة أدلــ عاالة مــ الق� تال�ــ قت ىفــ  لثــ متمال الســوق ر طــ لخ موعــةمجال تعــرضت
العائــد لمعــدل  ةوحــ تفالم كــزار ملا ق عــنالســو  رطــ نــتج خســوق ، و�لا ارعســ أ فــى ریــ تغلا عــن جــةاتنال
ق و السـ ى صـة فـ الخامـة و اعال �ـاتر حللتمنها معرض  لن �ث أك�ة ، حیق الملو قتجات حة ومنالعملو 

عار أسـ  تالومعـدد ائـ ت العالدعـ ل ممثـ ر عاسـ ألأو ل ق و لسـ ا تدالعـ مل ةاسـ�وى الحستمسـ  ت فىراتغیوال
 .�ةلكملا وق قح اتو أد راسعوأ صرفلا

المتداولــة  مال�ــةلاوراق �ــع األاح جمائــد وأر�ــ قــ�م وع ىعلــ  رثتــؤ  لتــىا لمــ االعو ق فــى و طــر الســ یتمثــل خ
ــة أو العو و الب� ــىا امــــلرصــ ــؤ  لتــ ــة وع علــــى رثتــ ــح و ر د و اـئـــ ق�مــ ــة ماة ـقـــ ر �ــ ــاً ها، وط�تاذـبـــ ل�ــ  ةاـســـ �سلل قــ
 .رخطلا كلذ رأث فضخ ىإلى دیؤ  ام�ة ملاتلا اءاتجر إل�اع اتإ� قومت �ةشر لل ار�ةمثتسإلا
شركات  لمالیة  قى أورامار فإلستثا یضمن اراء بمشلا ر اقر ذاخ تإ ل بقزمة الال تلدراساإجراء ا -

 .نمورتھا على الدبق تتصف
 .تلفةمخال تطاعاقال فىتثمارات اإلس عیونت -
   .اھروطة وتركلشرات اامثتإس عةابمتل ةالزملا رةمتسمال تاسالدر إجراء ا -

 
 ة�بنجألا تالعمال رطخ ٢-٣٦

ى  لع یؤثر  والذىجنب�ة الت األار العمعأسى ف تالتغیر ا ىفة �ألجنباالت عمالل خطر تمثی -
 تاللعم�ا اتمالتز إلوا ولاألص ی�متق كلذ�و  �ةنبجاألت �العمال توضالمقبفوعات واالمد

 ة.األجنب�
  ةدار و ل ا ة�بساحمالة �اسسللًا ق��ة طبنجألاالت لعم�ات مااز لتاإلو  ل و صاأل صدة ر أ می�قت مت دوق -

 ة.جنب�ألت امالعلا� تعامالمة الجمتر ضاح إ��
 

 �ة المالارة المخاطر دإ ٣-٣٦
 وه طر خاملا لوقبو  ة ،وعل�ة متنامطر اخم ىإلا اولهطة التى تز شألنت�جة اموعة نض المجر عتت

 ةمعتجم رطالمخان م عةو مجم خاطر أولما عض�ارة �دو  م�قیوت لیلحت م�تو  ، ىل املاشاط أساس الن
ألثار لیل ا�لى تقلعائد و لخطر واان م بیئالمال ن ز او لتاتحقیق ى إل ة المجموعهدف تك لذلو  .اً عم
وخطر  نائتماإلر طخاطر خالم ع ا أهم أنو عد �و  ، ةوع جمللم داء المالىاأل على المحتملةسلب�ة لا

 ف صر  راأسع طرخ سوق لا رتضمن خطو�. رى خاأل �ةلیغشلتا رخطاألاو ة ل و یسلا رطخوق و الس
 .رى األخ رعلسااطر مخو  ئدعاال وخطر سعر  �ةبنجألا تالمعال

ه، �لع  ة ا�رقوال حدود للخطر وضعا ول وتحلیله المخاطر لتحدیدخاطر سات إدارة الموضع س�ا تموقد 
�أول.  الأو ة ثمحد اتمو لعم ظمنا و هیلعد متع� بیلاسل أود من خالدحل�ا امز تلواإل رطمخاال�ة لمراقو 
ى فت غیراتلس اتعك ثی�ح ایلهعدوت اطرلمخإدارة ا مونظ تاسا�سل ةر�و د ةعجار �م ة شر� ل ا  مو قتو 

 ة.دیثحب�قات الل التطضف مات وأوالخدنتجات اق والماالسو 
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. ةر ادإلا سلمج نممعتمدة ال ساتس�اال ضوءى ف طرخاالم دارةإ�ق ر ط ن عر اطالمختم إدارة تو 
ة ل�غیتشالالوحدات  عم قیثو لا ن و اعلتا� �ة لامال رمخاطال ة�طغقی�م وتد وتحدیبت راطمخلاة ار دم إو قتو 

فة إلى اإلض، �ااطر �كل ة المخر ا�ة إلدمكتو  إلدارة م�ادىءمجلس ا روف، و�ة ع لمجمو ا �  ةلفتالمخ
ت المعلا فر صعار وخطر أس نامئتاإل ر خطمثل  ةحددم خطرناطق مطى غت ة�تو مكسات س�ا

ى إل ة ة �اإلضاف�الملا تاقتشملار یغو  تاقمشتلا اتأدو  ماد، و�ستخد ائلعاعار أس رطخو  ، ةنب�جألا
�شكل   ا�ةالرقر و�یئة المخاط ةإلدار  دور�ةالمراجعة ال نعسئولة مد تع رطاالمخ ةر اد إ ن، فإ ك ذل

 .مستقل
 

 مانتئإلا رطخ ٤-٣٦
 صر دارة �حإلا ومق، وتتهادهعبتء ا الوف  مد�ع فار طألا د م أحج عن ق�اتانال خطرال هو انمئتاإلخطر 

ینشأ  تى الض ار قاإل ة طشنأ ى�ة ف اسأسة صف� اإلئتمان رخط لثمت�و  .رطخال كلذ ل ضتعر لا رةداإ�
ى عة عل و مجملا  ل و أصل تشتمعلیها أن  بترتى یتتثمار الة اإلسطشت وأنتسهیالوض والها القر عن
  لثم المالى  مر�زال ئمة اق ج ر اخة ل� االم تاو د ألا ى ف اً ض�ان أر اإلئتمخط وجدا ی�م دین. ل اات دو أ

ة خطر ر دا�ق إر فلدى  نامتئإلر اطخ لىع �ةقادارة والر اإل تا�لمع ز�ر تتو  .وضر قلت اات�اطإر 
 داتوحورؤساء  اعل�لا ةر داإلة واجلس اإلدار ملى ه إر فع تقار�الذى یر  لمخاطرارة افى إد إلئتمانا

 . ة�ر دو  ةصف� طاالنش
 

 ةلو یسلاخطر  ٥-٣٦
ل�ة عند  االم تاماز تلإلا� ةطت�ر ملت اادتعه�ال ءاففى الو  �اتو لصععرض لتا  رطخ هو ولة یسلار طخ
ت ازاملتإللوفاء �اق فى اافك اإلخعن ذل یتنج  �مكن أنسحبها و  تمی تىلاغ �الملا الد�ستبو  اقحقستإلا

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

 دئاالع خطر سعر ٦-٣٦
فقات دالت رخط وهو  ق و لسا فى ةدسائلا ئدعالا را�ات أسعتو مسى ف�ات قلتلا ارثآلعة و مجمال ضر عتت

 ىت فیراغ�سبب التمال�ة  ة ة ألدا تقبل�ة المسالنقدیـتدفقات لا ذببذت فىثل متملا دلعائا عرلسة د�النق
 ةجنت� ة�لمالا ة ا داأل ق�مةتقل�ات  ر طخهو د و عائر العسة لدل لعا�مة اقال رطخو  ، اة األدسعر عائد 

 نخفضت قدن لكو  التغیرات كلتل ةج�تن دئاالع شماه دیز� قدو  ، ق و سلاائد فى الع عارأس ىف ریغللت
 ى ستو حدود لمبوضع دارة إلامجلس  و�قوم. ةوقعغیر مت تحر�ات ثدو ح  لةاحى ح فا�ر األ

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

 همسألا ت أسعارل�اقر تمخاط ٧-٣٦
ار سعأ یر فىغلتا ةج�تنات ار مثتسإل ا فظةحم مة ق�ض فى إنخفا مسهألا راعسأ تال�قتر اطخل مثتتم

 ة.�لام اتار ستثملمجموعة �إاها ظ فیلتى تحتفسواق األ من اى ا�اً األسهم ف
 

 تمل�اعال طرمخا ٨-٣٦
 ب�سب فعل وأ لحدث جةنت� رةشلم�اا ریغو ة شر االم� رئساخلا رطامخ ت فىالعمل�ا رطامخ لمثتت

. لمؤثرةمل�ات ااطر العخم ا منهر وغی دار فاأل وشئون  �ةتحتلاوالبن�ه  ةج�و لو نتكلا تا�عمللاى ف لفش
 سات�اسلمن ا طار إ ل من خال ل�اتمعلا طر خالم ةوالمحتمل ة�لفعالخسائر ل التقلیل ة�الشر ى تسع

 ة �ر شلل �ةلداخلا ة�اقر نظم ال منتضت ،خاطرلما كلت یردوت مكحتوت م�قتو  ددحتى تراءات الجإلوا
ب ، تدر�لتسو�ة راءات اجا طات،ل س د الدیحت ، للوصو ا یدتحد صات،االختصا بین ح ضاو لا لصفال

 التقی�م.مل�ات عو وظفین الم
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 ةمال�لا تادو ألة للالعادق�مة لا ٩-٣٦
 مللقوائ مةتملماحات ضا�إلا� دةر لوااو  تمااز تلإلاو  لألصو تقی�م ا فى �عةلمتا م�لتقیاسس ألط�قًا 

المر�ز تار�خ  ىف �ةتر فدالها تم�قن ع�ًا هر جو ف تلتخمال�ة ال لا تا و دألل ةل دالعا ةم�قلا ن إف �ةماللا
 .  المالى
 

 اطرخالمود تغط�ة وعقات شتقملا ١٠-٣٦
 دو عقـ ال تلـك م�یـ تق ةداعـ إ  مت�ـ د، و خ التعاقـ �ر اى تـ ة فـ دلـ اعة المـ لق��ار المخـاطط�ـة غت دو عقـ ت ث�اإیتم  -

ة ب�اسـ حلمااسة س�للا �قط م الناتجة�قیتلا ق و فر  تا�إث م�تو  لةادعة ال�مقلا� مال�ة ةسنل � ةنها�ى ف
  .مال�ةدوات الاألقات تشلم

 ودعقــــ م �ــــإبرا متــــد�ل س�تر�یو ســــ�ك یــــرم�س مینــــاه - ف جــــى�عــــة إى أت التاا�ى الشــــر م إحــــدتقــــو  -
Fully paid Shares Swap Transaction  د قـ�م ا�سـدء لعمـالا ومقـ �ا بهـ ج�مو  اهـ ئالمع عمـ

 دلا�ـــ لتخ ا�ر اتـــ ى فـــ ذلـــك و  دةحـــدم �ـــةوراق مالألق و ســـ لا رســـع ساســـ أ ىلـــ ع �ةشـــر لل قاً �مســـ  ةددحــ م
عر ا �ســ هـ عب� د�عــ  ئهـا�ـة إلــى عمالللماق ااذه األور ق�مــة هـ  در�ة بـر م الشــ بــل تقـو ى المقاراء) وفـ شـ ال(

ن هـذا و�كـو ) قتفـااإل خ�ر تـان مـ عـام  دعـ � ن و كـ � امـ  ةد(وعـامس�قًا  كلذد لمحدال ختار�لى اف وق الس
ه ذهـ  وق ر سـ عسـ  راطخـ �ـة مغطت غـراضطـرفین ، وأللا لبـ ق نم تقو  ىأ ىفء غاللإل بلقاق افتإلا
 Back-to-back Fully Paid Shareرام عقـود�ة �ـإبر شـ قـوم الفـاق تل اإلتال�ـة محـ راق المو ألا

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

 
ط�قـًا لمع�ـار  ةالمال�ـ األصول  وتصن�ف لياملا المر�ز ةئمقا ودنب بین و�ةتسال التالي الجدول ضحو ی ١١-٣٦

 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ في ٤٧مصرى رقم لاالمحاس�ة 

 ل�ةالما ولاألص

 من دلةالعا الق�مة
 الشامل لخدال خالل
 دین أدوات -راالخ

 من العادلة الق�مة
 الشامل الدخل خالل
 حقوق ملك�ة -االخر

 من العادلة مةق�ال
 احاألر� خالل

 أدوات -والخسائر
 دین

 من دلةعاال الق�مة
 حر�ااأل لخال
ق قو ح - رائوالخس

 ةملك�

 اجمالى مستهلكةلا التكلفة

 ٠٩٣ ٧٩٠ ٣٩٧ ٧ ٠٩٣ ٧٩٠ ٣٩٧ ٧ -- -- -- -- احكمه يف وما �ةالنقد

 ١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨ ١٤٣ ٦٧٩ ١٨٩ ٨ -- -- -- -- للغیر وضقر 

 مق�مــــة ةمال�ــــ  إســــتثمارات
 ٧١٨ ٧٢٠ ٨٤١ ١٥ -- ١٧٥ ١٠٤ ٩١٤ ٢ ٤٨٨ ٩٧٤ ٨٢٩ ٢ ٩٢٦ ٩٤٥ ٩٢ ١٢٩ ٦٩٦ ٠٠٤ ١٠ العادلة �الق�مة

 ٩٧٠ ٤٨٨ ٧٣٤ ٤ ٩٧٠ ٤٨٨ ٧٣٤ ٤ -- -- -- -- ءعمال

 ٣٢٠ ٢١٢ ٦٢١ ٣٢٠ ٢١٢ ٦٢١ -- -- -- -- ى أخر  لأصو 

 ٢٤٤ ٨٩١ ٧٨٤ ٣٦  ٥٢٦ ١٧٠ ٩٤٣ ٢٠ ١٧٥ ١٠٤ ٩١٤ ٢ ٤٨٨ ٩٧٤ ٨٢٩ ٢ ٩٢٦ ٩٤٥ ٩٢ ١٢٩ ٦٩٦ ٠٠٤ ١٠ صول المال�ةاأل إجمالى

 
 ةل�اتلا تراتلفوا ل�ةماال الفترة خالل مةاه أحداث -٣٧

  لي إ  ٢٠٢٠ م اع لخال رصم هانمو  مل االع لو د �ل ضتعر  لى إ المستجد) ١٩-دیفو ك( ناو ر و � و�اء راتشان ادى
 لمنع �ةتراز حالا تراءاجاإل من محز  عمل� المصر�ة  ةمالحكو  وقامت. اد�ةقتصال ا ةنشطاأل يف الت�اطؤ  نم ةلاح
 :يف از�ةاالحتر  اءاتر اإلج هذه لوتتمث ،الو�اء تشارنا
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 :�ةماللا للرقا�ة العامة  یئةلهوا �زى ر مال  البنك لبق  من ءات ار اج - الً أو 
 ل:نا مثو ر �و  فیروس رااث ةمواجهل  �ةاز حتر اال ریابتدلا من همز حل �عمزي مر�ال بنكالقام 

 . ٪٣ة نس�ب دةلفائا رسعاض أفخ –١
على   ة ف�اضإامات غر  قبیم تطع عدمالء مع�ة للنمائتاالستحقاقات االبتاجیل لبنوك جم�ع ا ه�جو ت -٢

  ق.بیالتط ر، عند اخت�اشهرتة أس دةولم دا سدفي ال لیجتأال
ت  هاجلاعمالء  �اهل عن ءالعب عفر ي لئاستثنا ءاإجر  اذتخا� ة�المالة �اقر لل ةالعامهیئة لت ااموق -

 شر�اتال�ه جبتو ت ر ادو�في تحسین بیئة االعمال  �سهم ها �ماعمة ملتعاوالم اهابترقل اضعةلخا
مع   ،شهرأ تة س دةلمئها الاالئتمان�ة لعمقات قاتحاالس ة افأجیل �تب ام ة �الق�ئهیال لرقا�ةة عضالخا

ى  عل ذلك قو�نطب .طبیقتال راخت�ا دن، عكعلى ذل بتتتر تي ال ریخألتت اامار غ من معفائها 
و�ل ط التماى لنشر أخر ، بینما تم تطبیق معاییط�م فقالتخص طانشو  �ليلتمو ا رأجیلتا نشاط

 . اطألقسا اقاستحق تار فتن مد ضمتت يتلر واالصغ متناهي
 

 : عةجمو مال بلمن ق   ةز�ترا حإ إجراءات – اً ثان�
 ل معلا ة �رار ستما
 في مبهتامكفین من موظال ن م٪ ٥٠مل ث �عین حیلموظفا مس�قتعة على خطة لجمو الم تقفوا -

 ،دل عن �عمع�ق�ة ت٪ المت٥٠و  سم�یر هة ل�ها المجموعة الماي تعمل فیالتفة لختملا قعامو ال
 .عةمو المج ي�ثب لضمان سالمة موظف  نع ضع و لا راق�ةم� ةار االدم و قوت

 
 عمل ال  تراراق 

ف عن  خف�للت ةمختلف عروض مقد�تعلى  يفر مص رة التمو�ل الغیصنم ل الخن م  عةو مجمال وافقت
 الي : الت النحو  لىع وذلكونا المستجد فیروس �ور هة واجم راطإ  في كلوذ هائعمال هلكا
 .نك المر�زي بالل من قب دةالفائ راعأسخفض شى امتی ا�متسعیر لدیل اعت -
 . ون رسوم إدار�ةدبو ا لق�ا ةفلتخم قحقات استار �فت ةدیدج رامجو�ت اتجنم تقد�م -
ى  عل العمیلقة وافم لىع ل حصو لا�عد  رهشأ ٦ة تها لمددولة جداو�ع حقةلمستااط ساألق لیجتأ -

 .هذا االجراء
 ر.�كملا د االسدمات اوغر ر یخأقابل التمل عن از نتلا -
 المصدرة. الجدیدة  ضرو للقق احقستاال ةر تف مد -

 
 ةعق لمتو ا�ة انئتماالر سائخلا
ي  فة اد�صتنشطة االقألا ابر اضطى لا لماعجم�ع انحاء الي ف ١٩-COVID ءا�و  يشتف أدى -

 مان�ةتئاالخسائر لساب ا تحاي لمستخدمة فاضات ااالفتر  تعدیللى ا لكذ ى أد د قو ، �ةلالما اقسو اال
  ت�ارعاالي خذ فالا�ة مع االقتصاد�ة المستقبل ف رو الظ هثحدي قد تذلار التاثی سعكلت المتوقعة

ت. جاالالم ة�اف عن فخف�تلل ة ولمحا يفت اسواضعي الس�او  اتومكحلاا هذختت يتلایر التداب
 ةئتمان�ائر االلخساب حتساا ندتحفظًا عج اكثر هنة لمجموع ة لتلفمخال طةنشألاتخذت افقد  لكذ�و 

 .ةالمتوقع
 راشنت�ا �طةالمرت راتطو الت فةلكا تمرالمس والتقی�م تا�عةلم�ا �ثب نع حال�اً  ةعمو المج ومقوت
 وسر یفل �كون  نأ نتوقع ال ،المتاحة اتمو معللوا �ةلاحال امعرفتن ضوء وفي دتجسملا سو ر یفلا
 .ظورنالم بلالمستق في راالستمرا  ىعل  الشر�ة قدرة على تأثیراً  دالمستج)  ١٩-فیدو ك(
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 ةق�مطال ب�ةساحلم�اسات االس همأ -٣٨
 عةمجمال ل�ةلماأسس إعدد القوائم ا ١-٣٨

 الماألع تجم�ع ١-١-٣٨
عنـد  ذلكو اء تنقالاام طر�قة دخستا�موعة جملال خاداألعمال  عم�جن تع �ةسالمحا متت -

 .ةجموعلمطرة لالس� انتقال
ة بلـ القا ةناتقملألصول ا�م اق فيصا اذل و�و المح يداملقابل اال من الماس �یتم ق� امك -

 ة.ادل�مة العالقء �اقتنالا ةمل�ع ندید عحدتلل
 اح�ــ ر أ�ــة أ .ءاتنــ ق�ــة االلعم نمــ ة جــ اتنلاة ر هللشــ ا �ً و نســ  ضــمحاللر االا�ــ تاخ ءراجــ إ مو�ــت -

 خسائر.و الر�اح أاألفي  وًراف ف بهاعترایتم االض�ة و تفا راءش ة�لماتجة من عن
 لتحمــ  ایهــ تم فیــ  يتــ لا تالفتــرافــي  وفنــاء �مصــر القت�اة علقــ تمف ال�التكــال ةجــ لمعا تمو�ــ  -

�ـة نو دیمال لبـ قام ل�ـةمالا قرار األو إصـدا وهـ و حـد او  اءنثستا�ت دماالم الخاستف و �كالتلا
 .ة�كلمال ق و حقو أ

بــین  �ًقاائمـة سـاق قـاتة عالو�ة لتسـ مدفوعـ الغ الالم�ـ  محـولال ديامـ لاالمقابـل  نمتضـ ی ال -
 ر.ئاسخلو اأ احألر�ا يف لغ�اه المذبه فار م االعتا یتم دةوعا ةقتنامة وال�نتقمشأة الالمن

ــاتم یــ  - ــة�مــة اقلال �مــ حتلما ديامــ البــل س المقاق� ن الــة احي فــ و  ءانــ قتالخ ار�اتــ  يفــ  لعادل
یـتم ة ملك�ـ ق القـو داة حر�ـف أدة لتعلمحداروط الشي فو تسالمحتمل ا لابقمفع الدب مزاتلاال
 منضـ  هل قةالالح �ةو ستلعالجة اتم موته اس�ق عادةإ یتم  الو  ةالملك�ضمن حقوق ��ه تبو 

 هســ اق�إعــادة یــتم  رخــ أمــل تمحي دامــ  لبــ قاي مق فــان أســب مــا ف�خــال ،ة�ــ ملكلاق حقــو 
لق�مــة فــي ا یــراتتغ �ــاي فامــع االعتــر  ةل�ــ امئم الاو قــ لا داخ إعــد�تــار  يفــ  ةدلــ اعلا ةمــ لق��ا

 لخسائر.وا�اح األر ن لة ضمالعاد
 

 ةع�تات الالشر�ا ٢-١-٣٨
 .عةمو جملا یهار عل�طستي لتر�ات االش هية ا�عتلات ا�الشر  -
ــ� - ــتأة المنشـــ ال ىعـــة علـــ و جممالر طتسـ ــد اهـــ فی رثممسـ د ئـــ او عا هـــ �حـــق لض أو ر عـــ تت امعنـ

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

خ تــار� نمــ  اءً دعلیهــا بــ �طر تســ ي التــ  ةتا�عــ ل�ات ار شــ لا جمعــةمال�ــة المم الالقــوائ ضــمنتت -
 .ةلس�طر اد قف �خر ات تىح رةط�سال

 
 ة ر طلمس�ا یرغ وق حقلا ٣-١-٣٨

صول  ألا يفاص في اهب فعتر مم الالق� في اهتبنسب رةط�سملا رغی وق قس الحم ق�اتی
 تناة.قالم نشأةلما  يید فتحدللة لبالقا

ة �طر سال إلى فقدؤدي ت التي لا عة و �التا اهت�اي شر لمجموعة ف �ة اقوق ملكفي حتغیرات لا
 .�ةملكوق الحق حابصبین أ تالاممع� هالیع �ةساحلمایتم 

 
  �طرةسلافقد    ٤-١-٣٨

 زاماتتلالاألصول وا دع�تستا نهإف ةع�تالاى الشر�ة لع رةطس�لا عةو ملمجا دقفتا عندم
�اي  عترافالا عم. لخاصة بهاخر اامل األل الشود الدخنو��طرة مسال غیرق و قحوال
اي راف �عتاال مر و�تئساخالو أ احر�ألا نمضة ر الس�ط فقد عن ر ناتجةخسائو أ �احر أ

 .ةر ط�الس  فقد  دلة عنداعلاة م�قال� اقً �اس ةعا�ت�ة الالشر  يف�ة ق�ت متار ماثتاس
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 �ة لكق المحقوة �ق�طر  انهمحاس�ة علام مارات یتاستث ٥-١-٣٨
ي  فص لحصمن ا لك�ةلما وق قح ر�قةطا �نهعة س�حاي یتم المالت تثماراتسن االتتكو 

ات ماز تاللا�دات هعالتل و صو األ في قوق حول�س له .  �ةر تشت معامشرو و  ة�قت شقر�اش
 .یبتر تل�ا طةرت�الم
  اتس�اسلا مؤثر على ذفو ة فیها نع جمو ملن لو ك�تي لا ت�ار �قة هي الشقشال ات�ر شال
 .شتركموع شر مو أ رة�ونه س�ط إلى ال �متدولكنه تشغیل�ة الل�ة و لماا

ي  ق فحقو و تر�ة مش طرةس� ه �ة فوعلمجمل ن كو رك �مشتیب تتر هو شترك ع المو شر الم
 ب.رتیتلا�طة �تالمر  لصو األ افيص
 �ةت المشتر اروع شموال ةقشق�لا  ت�ار ت في الشارامتثسالا ص حص ن ع ة�ساحملا یتم

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

  ر�ةتفد لة ام�الق ض�تخفأو دة ز�اة بجمعم�ة المالال ئم او قال فيحق اللاس لق�ام او�ت
  ي فر امل األخشال لخالد دو و�ن رئاخسلا ألر�اح أواي ف ة عو مجملایب صنب راثمستلال

 ها.فیر ستثممالالشر�ة 
 

  عةجملمالمال�ة اائم من القو عادات االست� ٦-١-٣٨
ر  غی ائرسوالخ �احألر وا ة عجمو لمین اب ةدلمت�اال �اتلعموال رصدة األ من �ال داست�عاتم ی
 . ةعو مجمال نیب ةلادمت�ال التماعمال نع تجة انال ققةلمحا
ها  عناس�ة لمحا تمات یر مامع استث لمعاة من التجناتلاقة قحمال ریغ اح�عاد األر ت�سام تی

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

 .ولألصل المحاة مق� لالحمضال ارً شؤ م
 

 �ةبجنألات المعال ٢-٣٨
 ب�ة جناألت عماللمعامالت �الا ١-٢-٣٨

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

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

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

  ل امالدخل الش لالخ نم ة لداعالة م�قل�امة مق�ال ة�كلالم ق حقو  تاأدو في ات مار ستثاال -
شامل  ل الالدخد نو ب نملة ملعوق ار ب ف�تبو ادة عإ  الل، حیث یتمحماالض ثناءتسا�(

 ر). ئاسخالي األر�اح أو الاألخر 
 فيصا خطرة �طغلت مخاطر ة�طتغ�أداة  اهص�خصت لتي تمال�ة الما تاملتزااال -

 .ةفعال ط�ةغتلاامت دما  يبأجن طاشن الستثمار فيا
 لة. اعف ت التغط�ةماد  اة م�دالنق تاقدفتة في خطر المخدتسملا ة�طغتالت  او دأ -
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 بينجاأل شاطنال ٢-٢-٣٨
 رعتناء �ساالق ندعات �و لتساو ة ر لشها  ىللتزامات �اإلضافة إ ألصول واالجمة اتر  متی
 جنبياال اطشنت للافو صر لماو  تة اإلیرادارجمت ة و�تمل�م الماالقوائ داعدعند إ  فر صلا

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

م  تی يلتا ألجنب�ةعمالت الة امجتر  وق فر  عدا مات�اطي فروق ترجمة ف�جمع ضمن احالم
 .المس�طرةقوق غیر لى الحععها توز�

 أو فوذ المؤثرنلا وأ ةر ط�سلاد فق ثلم زئ�ةأو جل�ة � ةر �صو  جنبيألان �اكال عند است�عاد
رجمة  التفروق ي �اطحتا نكم ضماتر لمالة العم ق و فر فان مبلغ  ة�ر تالمش �طرةسلا

ئر اوخس ن أر�احم ءجز � الخسائر�اح أو ر لأل هتبو��د ا�ع أن علق بذلك الك�ان �جبوالمت
 ست�عاد.اال

ب ج�ف ةر طس�ال اء�قمع  ا�عة�ة تر ش ي ف اهحصت نم زءج ة وع موفي حالة است�عاد المج
 رة.�طمسلغیر ا وق حقل ب األصحا ماكملة المتر علا ق فرو  غمبل نم ةئ�ز الحصة الج ةداعإ 
ة  ر�ت المشتلمشروعااأو  ةلشق�قا تر�االشمجموعة لجزء فقط من لاست�عاد اي حالة فو 
إلى   ة�ئجز لاحصة لا �ببو تة دة ف�جب إعاتر�طرة المشأو الس� المؤثر نفوذ�قاء ال عم

 .رائلخسا أو�اح األر 
 

 ةر مستم�ات غیر اللمعلا ٣-٣٨
دفقاتها النقد�ة مل�اتها وتز عتمیی كن�م تي الو وعة، ممجال �اتمن عمل ءز المستمرة ج یرغ�ات العمل
   موعة.مجلي ا�اقعن 
فها �نصت ات�طلتالعمل�ة لماء ند است�فعاد او عاالست� عند لمستمرةا رغیة العمل� ق تبو�بقیتح
 .بر قأ هماایع الب�غرض ها �ب ظفحتمك
ر لخسائا او احر�ة �األنار مقلم اارقا لیعدرة، یتم تمتسم غیر تمل�اع� ةل�متبو�ب الع متی ادمنع
 .لمقارنةا ةتر ف ن بدا�ةعادها م�است  مقد ت �ةللعمت امل االخر �ما لو �انالدخل الشاو 
 

 دیرااإل ٤-٣٨
 ت ار اثمستاإل ب�ع )خسائر(أر�اح  ١-٤-٣٨

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

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

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

 ز�عات د تو إیرا ٢-٤-٣٨
ى  للشر�ة ف �ه حق ف نشأ الذي ی  خ � ر تا ال دخل فى ائمة ال ق ح � ا � األر  ات ع وز� د ت یتم اإلعتراف �إیرا 

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

 ي ز �المر  ظفحال إیرادات ٣-٤-٣٨
 لفاتورة. ر ا و�صدا ة  خدم ال ء  ا ند أد ع ي  �ز ر الم الحفظ    ات ت إیراد �ا ث إ م  ت ی 
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 دئاعال فاتإیرادات ومصرو  ٤-٤-٣٨
  د " وائ ف ال أو " مصروف  "  توز�عات  وائد وال ات الف د إیرا ن بند " م ض   ل خ د ل قائمة ا راف فى  ت ع إل ا   یتم 
ى تحمل  ت ل ا  ة ال� م ل ات ا و د أل ا  ع الفعلى لجم�  د ئ ا لع ا  ة ق � ر ط ام د خ ست �إ ائد ع ال  ت روفا ص م و  ات د ا �إیر 
من   ة عادل ل ا   ة ق�م �ال " بو�بها عند نشأتها  ت التى تم    ة أو تاجر لم ا   غرض ة � لمبو� ا ك  تل   ا عد   ف�ما  د ائ �ع 
 .  " ر ئ ا س خ ل ر�اح وا الل األ خ 
 

 لعموالتاو ألتعاب راد ایإ ٥-٤-٣٨
تأد�ة   د ن ع  ات د ا ر ی إل ا من ض  یل سه أو ت  قرض  خدمة  ن ع  قة ح ت المس  عاب ألت ا �  یتم اإلعتراف 

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

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

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

 ة ر سملسوالت امع ٦-٤-٣٨
  مالء ع ال  ح لصال  ة ل� ما ال راق و األ �ع � و  عمل�ات شراء ن لناتجة ع لسمسرة ا والت ا م ات ع یتم إث� 

 . ة دار الفاتور ص � و   �ة ل م ع ال   ذ نفی ت   ند ع 
 

 ارةداإل تعابأ ٧-٤-٣٨
یق  عاقد" لكًال من صناد ت لشروط ال  �قاً ده ط حد "م �ة مئو بنسب  رة دا إل ب ا أتعا  ب سا یتم ح 
 . إلستحقاق ساس ا أل قًا  رتها ط� ا د إ �   ة � وم الشر التى تق   ار م ث ت اإلس   ظ ف ا ومح 

 
 داءاألأتعاب ُحسن  ٨-٤-٣٨

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

 صیلها.  ح ت   ن م   �اف   د ك أ ت ود  ووج 
 

 لعقاري ثمار اتاالسا�جار  دراای ٩-٤-٣٨
مدة    ى ل ع   ت اب ث ل ا ط  س ق قة ال ر� ط   اساس على  عقاري  ل ا ار  ثم الست ا   ن م ر  ا �ج م االعتراف �إیراد اال ت ی 

  ال�جار على ا   ایراد   لي إجما   یتجزأ من  ال �جزء   حة نو م م ل ا   ز اإل�جار ف ا حو � اف ر االعت   م ت � و   . العقد 
 ى. ر ت أخ �إیرادا   رى خ األ عقارات  من ال ر  ا �ج إل ا د  یرا إ �   اف ر عت ال م ا ت قد. و� ع ال   مدة 
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 صغرلا�ة اهمتن تاعو شر مال د مقابل خدمات تمو�لراإی ١٠-٤-٣٨
 �قا للعقدط غرصال ةناه�تم تاوعر تمو�ل المش تمادخ لبامق نراد میاال�ات م اثیت -

  ئد العا عدلمعت�ار اال ا في زمن�ه أخذ �ةساس نسأ علي  اوعمالئه ة ین الشر�ب رمبملا
م  دائد �استخدات العا�إیرا لالدخ قائمة  يف افتر تم االعصل یاألعلي  مخدمستلا

 .ئداعحمل �ت تية المال�وات الداأل �علجم يلعفال ائدطر�قة الع
توز�ع  و المالي  صل أل ل ةلكفة المستهلكلتا اب سقة ح�ر ط يه  يئد الفعلعالاة ق�ر ط -

لمعدل  لي هو االفعائد الع لدمعا. و هة بقالمتعل اة داأل ي مدار عمرعللعائد ا اداتر إی
  مر الع لالا خهالمتوقع تحصیل �ةالمستقبلالنقد�ة دفقات تم الخدم لخصت�سي لذا
 .اليمل ال صألل�ة  ر ق�مة الدفتلاي لل او ص لو ل  وذلك �ةالالم داة وقع لألتمال

 تراف یتم االعال الحالةب �حس ةیر منتظمغء �أنها العمالوض د تصن�ف قر نع -
،  لمال�ةاائم رج القو اخ �ةمشجالت هاها في سقید و�تمها ب ص خاد الئلعاارادات ی�إ

  .اهتحصیلم یتدما ك عندي وذلقناس اللألس اقوف تا ضمن اإلیرادابهالعتراف و�تم ا
ه�ة اوعات متنر نوح للمشممالل مو�عائد الت نبی ق لفر اق�مة  يفت الالعمو إیراد  ثلمیت -

من  م�اشرة دماتالخ  ابلقم اعقطستاك �لر�ة وذشال  لدى  حقات البنكستصغر ومال
 مشروعات. أصحاب الها من لتحصیتي یتم لا لغ�االم

ق االستحقا أبدم لاً قوف ة الخدمة د�ن تأجة ع ت الناتلعموالد وائاو الف�یتم االعتراف  -
مال�ة  ة من فتر ر أكث ىادات تغطر تلك اإلیت ان� إذالعمیل إال ة ل م لخداد�ة أت دمجر �

 ى.لزمنع ا�ز و الت اسسى أبها عل فراتاالعیتم 
  لشر�ة وذلك عند ا ح لعمالءض الممنو ة القر من ق�م  ٪٨�ة ر داا لةصیل عمو یتم تح -

  ل الدخ ةئمقا�ة �دار اإلعمولة لاد ار ای و�ثبت رضلقار ااصد بل خدمة الك مقد وذقاعالت
 یل. لقرض للعما ة اصدار دمخ �ةتأدنتهاء من اال عند

 العقود یها ضمنق علتفااال متینسب ب طقساداد األس ن خیر عیتم تحصیل عمولة تأ -
 . أخیرتلادد مسداد على أساس المالء عن تأخر الع�مجرد  بها العترافام �تو 

 
 ق التور� ت  �ا عمل   ر�اح أ   ١١-٤-٣٨

  ال  لحوالة أول لمتالمس ابل قمللالق�مة العادلة ین رق بف�ال ق�ات التور عمل�أر�اح اس م ق�تی
 ور�قتالظ افلمح ر�ةة الدفتلق�مواق ور�تلال�ة عم ا�ةق في نهو حقر�ة �یزال مستحقًا للش

 . د الحوالةر�خ عقفي تا �ةر الشر تدفا في
 

 دخللا ��ةر ض ٥-٣٨
، او خسائر الفترةاح أر� ي روف فصاد أو �مالمؤجلة �إیر  ر��ةضال�ار�ة و لجا ر��ة �الضعتراف الیتم ا

في  ة أولفتر س افن في  –ه �رف حدث �عت أو مل�ة یها الضر��ة من عف شأي تنحاالت التلما عدا اف�
  ةلملك�وق احق ضمن لشامل األخر أوا في الدخلئر سواء الخسا و اح أج األر�ر خا –ة ة مختلففتر 

 .عمالاألع تجم�أو  م�اشرة
 

 الجار�ةضر��ة الدخل  ١-٥-٣٨
عد  � ا سداده قة والتي لم یتم ا� لس ات ا تر �ة والف ترة الحال لف ل  الضرائب الجار�ة ف � عترا تم اال ی 

ة تز�د  �ق رات السا �ة والفت الحال  ة لفتر عل في ا ف ال �  ها تم سداد ب التي ضرائ ت ال �ان  ا ما إذ أ  زام، كالت 
س ق�م  تقا  ادة �أصل. الز�  ذه ه تراف ب ع اال یتم ات ف ه الفتر ذ عن ه  تحقة مس ل ة ا م عن الق� 

سدادها   قع المتو ت السا�قة �الق�مة را الحال�ة والفت ة للفترة ر� جا ول) الضر�ب�ة ال ألص ت (ا لتزاما اال 
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ار�ة  ضرائب) الس وانین ال ئب (وق ا الضر أسعار  م دا تخ اس �ب�ة، � رة الضر إلدا ن) ا ا م ه د ستردا (ا إلى 
  ة ح للضر�� وز�عات األر�ا ضع ت خ ت  . لمال�ة ا  رة الفت ا�ة ار�خ نه ت ر في تصد  ن أل ها ل أو في سبی 

عند   زامات الضر�ب�ة اال لت ه لألصول واال عمل مقاص  تم ی  ��ة الجار�ة. ال لضر من ا كجزء 
 نه. عی وط م �فاء شر ت اس 
 

 لةة المؤجضر��ال ٢-٥-٣٨
ل  و لألص  اسبي مح ل س ا ا للفروق المؤقتة بین األس  �النس�ة  لمؤجلة ا ��ة ف �الضر ا تر ع اال یتم 
ة  �الضر��ة المؤجل اف عتر یتم اال  لتزامات. ك األصول واال لتل  ي �ب ر اس الض س األ ات و تزام واالل 
 یلي: عدا ما    ما �ة ف� ینتظر خضوعها للضر� ي  ق المؤقتة الت م�ع الفرو لج 
 شهرة، �ال ولىاأل فار العتا •
 عمل�ة التي: لتزام للأو اال  ألصلولى �األا افتر عأو اال •
 ل.امعألل�ست تجم�ع ا ) ١(
 ة).�ر�بضرة ال اسبي (الخى الر�ح الضر� علالو  يلمحاسبا �ح الر  صافي ثر على  ؤ تال  )٢(
  ص حصقة و ت تا�عة وشر�ات شق��اتثمارات في شر ت�طة �اسر لمة االفروق المؤقت •

تلك  عكس ى توقیتلع رة�طسف�ه الي �مكن الذ لمديي ال ا تر�ةمشعات و في مشر 
 بلمستقي العكسها ف من یتوق ل فر لا ه ذؤقتة ومن المرجح ان مثل هفروق المال
 .لمنظورا

الحق في  ضر�ب�ة و ل ا  ائر عن ترحیل الخس  اشئ ن ال  ل المؤج  ي الضر�ب  عتراف �األصل م اال ت ی 
ل  ا ك احتم كون هنا ما � عند  خصم ل ل  ابلة لق تة ا ق وق المو ر لف م وا لضر�بي غیر المستخد ا  الخصم 

ع بهذا  ا ف النت ها ا ل ال خ ن م لضر��ة في المستقبل �مكن ح تخضع ل ق أر�ا ی تحق  إمكان�ة � ي قو 
ة  شر� لمستقبل�ة لكل ل ا م الع  ق خطة � ر لي عن ط ضر�بي المستقب ح ال � لر ا تحدید م �ت ل. و األص 

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

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

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

 .  ا ه ت زاما لت ا وا ه ة ألصول � تر الدف اد أو سداد الق�مة  رد لمجموعة لالست تت�عها ا   التي   لإلجراءات 
 ت�فاء شروط معینه.  عند اس ب�ة اال � الضر تزامات  ل ال وا ل  و ه لألص مل مقاص تم ع ال ی 

 
 إلهالكاو بتة الثال وصألا ٦-٣٨

 س اق�لاراف و عتالا ١-٦-٣٨
ومجمع خسائر  اإلهالك  مجمع  ا ة مخصومًا منه كلف لت �ا ة ثابت ل ا  األصول تم االعتراف � ی 
 حالل.  ضم ا 

إنه  ف فة، �ة مختل ج ا ت إن ر ما ها أع ثابتة ل ل ال ألصو د ا و ن ب  من  ند ة لب ر� ت الجوه ا ون لمك واذا �انت ا 
 ة. بت الثا صول  تلك األ   ضمن )  �س�ة رئ ات  ن و مك ( �ة عنها �بنود مستقلة  م المحاس یت 

 أو الخسائر. �األر�اح    ثابتة ل عاد األصول ا � ست ا ن  م جة  نات ل ر ا لخسائ �األر�اح أو ا راف  ت ع ال ا   یتم 
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 اءتنلى االق عة حقالتكال�ف الال ٢-٦-٣٨
قع أن ینشأ عنها  من المتو ا �ان ذ قط إ األصل ف  لى ع  اء قتن اال  حقة على الال قات لنف ا  ة ل م رس  م یت 

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

  كالهإلا ٣-٦-٣٨
ا  ة األصل مخصوم ل في تكلف ث ي تتم ت وال  –إلهالك ل ة ل اب ق ال  ابت ث ال  األصل م إهالك ق�مة یت 

المقدر   جي تا ن اإل  لعمر مدار ا  على  وذلك ت) ب ا ث ل ا سط ق قه ال ر� فقا (لط و - �ة منها ق�مته التخر�د 
یتم   ال  ائر. الخس �اح او ر األ ى ك عل ال إله ا  یل صول الثابتة، و�تم تحم أنواع األ وع من ن لكل 

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

 اتنو الس     األصل
 ٥٠-٣٣.٣     م�اني

 ١٦.٦٧-٢   ة�ائ��ة و�هر مكتبدات ومع ثاثأ
 ٥-٣.٣٣     لىآ بحاس أجهزة
 ٨-٣.٣٣    نقل وانتقال   وسائل

 
أیهما   ا ه ل  ي اج اإلنت  ر أو العم  دار مدة العقد لى م ع ة ر مستأج  كن ما ي أ ف نات سی التح  ك إهال  یتم 
 .   أقل 

  ة �ل � ا نه في ة ت الثاب  صول أل ة ل لتخر�د� �م ا مار اإلنتاج�ة والق ع واأل  ة اإلهالك اجعة طر�ق ر یتم م 
 ر ذلك. ب األم ل ا تط یلها إذ د تع م  �ت ال�ة، و فترة م 

 
 ي عقار المار ثالستاعادة تبو�ب إ ٤-٦-٣٨

لى  إ ة المالك ف ر ع م � ة مشغول  ت من عقارا یر استخدامها تغی  م یت  ت التي را قا الع  بو�ب ت  إعادة  یتم 
   . ار�ة ق ع ال ثمارات  الست ا   بند   لي إ ثابتة  ال   ول األص   بند   ة من رات عقار� ا استثم 

 
 فیذحت التنات تعو شر الم ٧-٣٨

 اشرةم�علقة تت المنفقاالافة �لفة ك. تتضمن التالتكلفة�ذ التنفیت تحت اشروعاف �المر عتالا یتم
تم ن أجله. یمي أقتنى الغرض الذ ي فو  ابهشغیله تلتي یتم إلى الحالة ا ألصلاز یة لتجهزمالوال

متاحة   ا وتكون منه ءاتهالنا مما یتدة عنتثابصول الى األعات تحت التنفیذ إلرو المشتحو�ل 
 ام. دتخسلال

 
 شهرةوسة والمملیر الصول غألا ٨-٣٨

  الشهرة -
 رئا سخ عها مجمنخصومًا مها �التكلفة ماف بر عت�تم االو  ة، تا�عت الر�االش ءااقتنمن  رةالشه تنشأ

 ل.االضمحال
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 �ر اث والتطو �حاأل -

 ها.اقنفف فور إمصرو ف بنفقات األ�حاث �راالعتیتم ا
ة �فقات المنسو �اس النقن ان �مكإذا � طر فقالتطو� نع تجنالموس الغیر المصل ألا� رافعتالیتم ا
  لامتك�ة السنة جدوى فا، توافر دراسعلیه مدترجة �عبدر طو�تة التر الل فخ لموسالم یرصل غلأل
 فوس سو لملما یراألصل غ�ان لالستخدام، ما إذا و �ع أتاحًا للبا �جعله م�ململموس ألصل غیر ا ا

د  ار المو و ل�ة االفن�ة والملموارد ار ، تواف محتملة بل�ة�ة مستقدصاقتا ق منافعلى تحقیًا ع ر دقاون �ك
الستكمال   ة�نلا ر ، توافسر الملمو ب�ع األصل غی  م أو ا خدت�ر واسطو ت مالكالستة لكاف�ا خرى األ

 وس.لمملغیر ا صل األع م أو ب�تخدا �عه، القدرة على اسلبأو  الستخدامهالملموس  یراألصل غ
یتم  وليألاالعتراف ا ها. �عدقفافور إنمصروف �و�ر ات التطقنفب اف االعتر  ذلك یتمالف خ�و 

ك الهتساالمجمع  اومًا منه�التكلفة مخص طو�رتال اتج عن لنا موسلالم یرصل غألااف �عتر اال
 محالل.ضسائر االومجمع خ

 
 وسة األخرى لمالم ألصول غیرا -

محدد  نتاجي إعمر ل ولها اعمألا ن تجم�عقتناه مالم ،ى خر األة سو الملمغیر ل صو اف �األعتر یتم اال
 ل.الضمحاالسائر خ مجمعك و هالالستاجمع مصومًا منها كلفة مختال�
 

 العقار�ة اراتمتثساال ٩-٣٨
 ق�متها في رتفاعا أو ارإ�ج حقیقلت بهافظ محتال راتاالعق في ةر�اعقلا ماراتثاالست ثلتتم -

 ماً و خصم لفة�التك االحقق�اسها  تمو�، التكلفةأول�ا �ر�ة قاعلا تارامثالستا �اسق تمهما. و��لیأو 
خسائر ك و الهإلاصروف م یلتسج و�تم، ةمجمعلا اللضمحاالائر سوخ كالاإله مجمع امنه

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

  ٣٣ر�ة اثمارات العقي لالستجتااإلن العمر رو�قد عقاري،لا ارثمد االستمن بنو  بند كلل قدرالم
 . سنة

 
 لب�عا رضا �غظ بهحتفول مصأ ١٠-٣٨

 اتلتزامأصول وا لتي تتضمنا اخلص منهلجاري التا  ةوعمجأو الم لمتداولةاألصول غیر ا بو�بتم تی
 ي أساسة �شكل �تر دفالق�متها سترداد تم ای نأ �ة عال هبدرج رجحام ان، إذا �ب�عمحتفظ بها �غرض ال

 .هاخدامتفي اس ن االستمرارول�س م عب�ل المن خال
و لدفتر�ة أا اتهم�امه �قعها �صفه اري التخلص منالج لصو ألعات امو مجاو  صولاأل هذه س�ام قیت

قة  متعلل الضمحر ائاي خسأال �أو ة ل الشهر حمیع أیهما أقل. یتم تب�فة القصًا تكللعادلة ناة االق�م
  ولألصقي ا�اعلى  تناسبو سارة بنس�ة اقي الخ�ل تحمی ثم یتم منهاالتخلص  ري جاالجموعات �الم
  المال�ةواألصول  ون ز مخلال على ئر اضمحالیتم تحمیل خساال  ،لكذ اء منثنست، وااماتلتز واال
صول  األ او ي قار الع رتثماسواالن لیا العامزا�األصول المتعلقة �مو  مؤجلةر�ب�ة الألصول الضوا

 .  موعةمجى للر األخ ةات المحاسب�للس�اس قاً هم وفي ق�اسفرار االستم میتي لتیو�ة واالح
و لغرض ض الب�ع اغر �ا هبمحتفظ للألصول ا تبو�ب األولى د النع لضمحالاالر خسائاف �عتر اال میت
 ئر.ساخلو اح اا�األر ��اس لقا  �إعادة اصة خسائر الالحقة والخالح أو ك األر�اوز�ع و�ذلالت
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ة  ثابتالصول ك لألالالك او استهجراء اهام ال یتالب�ع  �غرضفظ بها تمحل صو بو�ب �أعند الت
تم ات التي یار متثسك�ة لاللحقوق المستخدام طر�قة عن ا قفو تتم الو�ة لموسالم غیرصول األو 

 �ة.لكق المر�قة حقو ة عنها �طاس�المح
 

 مال�ةال دواتاأل ١١-٣٨
 ٢٠٢٠ر ایین ١ فى ةقلمط�ا�اسات الس
 يلاألو  الق�اسو  ف راعتاال ١-١١-٣٨

خ  �ر في تاة در المصدین دوات ال أو  ن�یتجار ال نینیالمد� يل و عتراف األة �االوعالمجم تقوم
ل�ا في  أو بهم االعتراف تم یالمال�ة االخرى ت اامز تواالل ة ل المال�جم�ع االصو  ا،شأتهن
 .  �ةة المالة لألدا اقد�تعالام حكالافي   ا عة طرفتص�ح المجمو  ر�خ المعاملة عندماتا
 أو )همم لمو�ت ون كم دون ب ن�یالتجار  نینیالمد �كن لم  ما( ي المال لاألص ق�اس متی

 م�اشرةً  ُتنسب التي لمعامالتا فل�اكت إلى ة�اإلضاف  العادلة لق�مة�ا ائ�ً دبم اليلما تزاماالل
 یتم. رئاسخلا أو حار�األ  الل خ من العادلة  الق�مة� ل�س لبند إصدارها و أ ح�ازتها لىإ

 .ةلالمعام �سعر امبدئ�ً  همم تمو�ل صرعن یهمدل �سل الذین ءمالعلا ق�اس
 

  قحالال ق�اسوال و�ببتلا ٢-١١-٣٨
 ة مال�لا لواألص
  و أ ستهلكةالم فةل�التك قاسم أنه  على  المالي  صل ألا ب�و تب یتم ي لو األ ف االعترا عند

رات اثمستو�الدین  ي أدواتف تاثمار إست�ر ل األخالدخل الشام خالل  من  العادلة �الق�مة
 ئر.اخسوال�اح ر األ لخال من  العادلة الق�مة� أو الملك�ة حقوق  تأدوافي 

  المجموعة  قامت ا إذ الإ  بها لى و ألا ترافاالع �عد ال�ةالم لصو ألا و�بتب ة إعاد یتم ال
 جم�ع �بتبو  إعادة  یتم الحالة  هذه وفي ، المال�ة  األصول رةإلدا أعمالها نموذج ییربتغ

 ییرالتغ د�ع ىلو األ ةالمال� التقار�ر ادإعد  فترة من لو األ مالیو  في رةأثمتال ال�ةالم صولألا
 . مالاألع نموذج يف
  تم ی ولم لیینالتا الشرطین استوفى  ا ذإ  ةكلمستهلا التكلفة� �مق�م لمالي ا صل اال بتبو� تمی

 :رئخساال أو حا�ر األ  خالل من  لعادلةا �الق�مة مق�م أنه  ىعل تحدیده
 اظاالحتف إلى یهدف عمل وذجنم ضمن  ألصل�ا تفاظحالا تمسی �ان  اإذ الةح يف -

 و ؛ةاقد�تع  قد�ةن تفقاتد لصیتحل ل�األصو 
 ر�ختوا في نقد�ة تدفقات  ة�الملا صولألل عاقد�ةالت الشروط عن نشأی هنأ حالة يف -

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

  إذا  ر اآلخ الشامل الدخل لخال ن م لعادلة ا  ق�مةل�ا نالدیات و أدي ف ستثمارالا بو�بت متی
ر�اح ألا ل الخ من  ة لالعاد مة�الق�مق�م  نه أ لى ع هدیتحد میت م ول نالییالت طین ر لشا ىستوفا

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

 و ؛هما�لی ل�ةالما  ولاألص �ع�و  قد�ةعاتلا  �ةنقدال تدفقاتال
  تي الو  دةمحد توار�خ يف د�ةت نققاتدف يلماللألصل ا  قد�ةالتعا طو شر عن ال ینشأ -

 .القائم األصلي لغمبلا  ىلع  ائدةفالو  يصل األ المبلغ عاتمدفو  قطف تمثل
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ض غر ل هاب محتفظغیر  الملك�ةمار في أدوات حقوق تث�إس ليو األ فااالعتر  ندع
  لدخل ا ضمن ضتعر  �أن �هف هعرج ال ار�ختا� ومتق أن وعةمجللم نمك� اجرةلمتا

  ا هذ إجراء یتم ،ارمثلإلست ةدل العا مة�الق في  ةحقلالا اتر یالتغ اآلخر،  الشامل
 . هحد لىع آداة  لكل رات�خاال

 مق�مة أو المستهلكة �التكلفة مق�مة نهاأ على تبو�بها میت لم لتي ا المال�ة األصول -
 �الق�مة �ةو مب نهاأ  على هابتبو� یتمخر األ لامالش دخلال  لخال  من ةلادالع لق�مة�ا
 .  المال�ة صولاأل تمشتقا ل� تضمنی ذا وه ائر،سلخوا ر�احألا ل الخ من لعادلة ا

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

  أو احألر�ا خالل من  العادلة مة��الق مل أودخل الشاال اللخ من  العادلة مة�قال�
  ي ف ت�الثا دمع - ي وهر ج �شكل قلص� أو ل�ز ی كلذ ب ام�لقا �ان إذا  الخسائر

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

 ال ماألع  نموذج می�تق - لمال�ةا صولألا ٣-١١-٣٨
  ل أص� تفاظاالح هف� تمی الذي مالعاأل جذنمو  لهدف تقی�م �إجراء عةالمجمو  متقو 

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

 ما كذل لم�ش. عملً�ا الس�اسات تلك وتشغیل ةللمحفظ علنةالم دافهألوا تالس�اسا -
  على اظالحفو  ، �ةدالتعاق دالفوائ إیراد ب�س ىعل تر�ز ةار داإل ةت�ج�رااست تن�ا ذاإ
 إلتزامات أي مدة مع المال�ة األصول دةم ومطا�قة ، نمعی فائدة معدل تعر�ف فلم
 ب�ع لخال من ةالنقد� فقاتالتد یققتح وأ لمتوقعةا نقد�ةال تدفقاالت أو صلة تذا

 األصول؛ 
 بها؛ عةمو المج ارةإد بالغ�و  فظةالمح ءأدا متقی� ك�ف�ة -
 يف بها تفظالمح المال�ة  لصو األو ( عمالاأل ذجو نم أداء على تؤثر التي اطرخلما -

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

 و لة؛ حصلما  �ةعاقدلتا  د�ةقالن تدفقالتا أو  المدارة  لألصول العادلة ةالق�م
 هذه �ابوأس السا�قة تاتر الف في ل�ةالما لو األص عاتمب� وتوقیت جمحو  راكر ت -

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

 .ولصاأل� رمالمست عةمو المج رافعتا  مع قیتف ا�م ،رضالغ الهذ مب�عات تعتبر
  أدائها  �مقیت یتم والتي  ةالمدار  أو المتاجرة غرضل ابه ظتفالمح مال�ة لاألصول ا ق�اس یتم

 .ةار الخس  أو الر�ح  خالل من دلةالعا ق�مة�ال العادلة الق�مة أساس  على
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 اتعفو دم طقف  هي �ةقدعاالت ةتدفقات النقد�الإذا �انت  ما قی�مت –�ة لالماصول األ ٤-١١-٣٨

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

 اطرالمخ ابلومق للنقود، ة�الزمن مة�الق قابلم هي الفائدة كون تو  يلو األ العترافا
 رطخام بلاومق نةیمع ة�زمن فترة اللخ القائم ألصليا بلغ�الم ةط�رتلما ة�ئتماناال
  ة افض�اإل ،ر�ة)ا�ف اإلدلالتكالسیولة و اطر خ( ف�لتكالوا ى ألخر ا ة�سساألا ضراإلقا
 . الر�حهامش  لىإ

،  ئدةوفا أصل تمدفوعا  فقط هي  اقد�ةالتع النقد�ة دفقاتلتا �انت إذا ما ند تقی�مع
  إذا  ما تقی�م تضمن ذلك�و داة. د�ة لألقلتعالشروط ااا ره�افي إعت لمجموعةخذ اتأ
 مقدار وأ وقیتت یرغ� نأ �مكن يقدتعا رطش ى عل  ي و تح� يال الم صل األ نكا

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

 ؛النقد�ة تدفقاتلا یتتوق أو غبلم یرتغی نهاشأ من يالت تملةمحلا األحداث -
 لعدمال زاتمی كذل  يف ما� ، ة�دقتعاال ائمقسال لدمع تعدل قد التي الشروط -

 تغیر؛مال
 و ت؛ اضافواإل بقسالم لدفعا میزات -
  المحددة ولاألص من النقد�ة اتفق�التد لمجموعةا مطال�ة تقصر التي روطالش -

 ).دةلالستعا  قابلة غیر یزاتم ، المثال لسبی على(
  لدفع ا  مبلغ �ان  اذ إ قط ف الفائدةو  األصل  مدفوعات مع لم�كرا سداد لا زةمی ماشىتت -

 مبلغال على ةدلفائوا صلألا من وعةدفالم غیر الغ�الم ري هجو  شكل� ثل�م قمسبلا
. لعقدل م�كرال نهاءإلعن ا معقوالً  و�ًضاتع �شمل قد الذيو  لمستحق،ا  األصلي
  أو  صم�خ علیها لحصول ا یتم التي  ة�اللما  صوللأل  ،النس�ة� لك ذ لىإ ة�اإلضاف

  داد سلا بطلتت أو حسمت میزة هيو  قد�ة،اعالت ةسم�الا �مةقال علىإصدار  عالوة
  ة د�التعاق لفائدة ا إلى افة �اإلض لتعاقديا غمبلال وهري ج شكل� �مثل بلغ�مالم�كر 

 ءهانإلل وًال معق ًضاتعو� ًضا أ� تتضمن  قد والتي) (المدفوعة یرغ ولكن( المستحقة
  دلة اعال مة�قال تن�ا اذإ �ارعالم هذا مع تتوافق أنها ىعل معها لتعاملا یتم) م�كرلا

 . ألوليا االعتراف دعن ؤثرةم یرغ كر�لما لسدادا زةلمی



 ة�ضالقا م�سهیر  –ة �لماالعة و لمجمة ا�شر 
 ة عالمجم ة�مالال مائقو لللمتممة ا ضاحاتإل�ا �عتا

 ١٢/٢٠٢٠/ ٣١فى  ةالمال�ة المنته�سنة العن 
 )ذلك الفد خر مصرى مالم ین�ه اللج�الغ اع الم�جم�( 

_____________________________________________________________________________ 

 - ٤٥ - 

 
 ئرساواألر�اح والخس الالحق الق�ا -ل�ة ماال صولألا ٥-١١-٣٨

 
  المق�مة األصول المال�ة

ل خالعادلة من �الق�مة ال
 ائرح والخسر�ااأل

 

 ةمالق�في  اتیر تغلف �او�تم االعترا ،ادلةلع�مة اقلاا �حقالل�ة الما ولصألا استق
  .ائرالخس وأاألر�اح أر�اح ضمن  اتعوز�ت وأعوائد ي ا ضمنهمت ة العادل

 كلفة�الت لمال�ةا صولاأل
 تهلكةسالم
 

 م�استخدا ستهلكةالم كلفةالت� الحقا ةمستهلكال �التكلفة ةالمق�م  المال�ة ولصألا تقاس
   .اللضمحاال ئراس�خ هاتخف�ض یتم مستهلكةال كلفةتلا  ة،عل�فال ةالفائد ة�قطر 

 منض مبه ترافاالع  متی ضمحاللواال العملة ق و فر  رائسوخ �احأر  ، وائدالف اتإیراد
  ضمن لتسج اإلست�عادالناتجة عن  لخسائروا لألر�اح نس�ةو�ال، رائوالخس ر�احاأل

   .سائرالخو  األر�اح
  الق�مة� ة�ممقلدین الأدوات ا

 خلالد لالخ من لةدعاال
 اآلخر الشامل

 

  الحقا  لشاملا للدخ ا لخال من لةادالع �مةق�ال �مةقلما ةمال�ال ولصاأل استق
 . ةالعادل �الق�مة

 فروق  وخسائر حأر�ا الفعل�ة، ائدةلفا طر�قة تخدام�اس سابهااحت یتم ائدفو ال اتدیراإ
 . ئروالخسا ح�ار األ ضمن همب عترافاال یتم اللواالضمح ةالعمل
  عند . الشامل خلالد  ضمن  ابه ف االعتر ا یتم األخرى  سائرلخوا  اح�ر األ افى ص
 ل�ص�ح  �هو�تب ادةإع یتم الشامل الدخل منض والخسائر اح�ألر ا عممج ،اد�عستاإل

 . والخسائر األر�اح نضم
 

  �ةالملك حقوق  تثماراتاس
 خالل من عادلةال �الق�مة

 اآلخر شاملال للدخا
 

  قا الح لالشام الدخل خالل من لةادالع ةم�ق�ال مة�مقال لمال�ةا لصو ألا تقاس
   . لعادلةا ةق�م�ال
  كنت المم رسائوالخ ر�احألا ضمن اد�إیر  بها افتر عاال تمی ر�احاأل تز�عاتو 

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

 . سائرالخ أو ر�احاأل منض  قطالاإل ىعلها تبو�ب إعادة یتم
 

  ائرسلخوا �احألر او  قالالح سالق�او ب التبو� – �ةالمال تماااإللتز  ٦-١١-٣٨
  من  دلةلعاا ق�مة�ال أو المستهلكة تكلفة�ال مق�مة أنها على ةالمال� تزاماتاإلل بو�بت یتم
   .ئرسالخر�اح وااأل اللخ
  ئر ساوالخاح �ألر ا لالخ  من لةادلعا ةم��القمق�مة  هاأن على  ة�اللما اماتاإللتز  بو�بت یتم
  �ةات المالقمشتضمن ال تان� وأ ةاجر لمتاغراض أل بها تفظمح أنها على اهو�ببت م ت إذا
 .ليو األ ترافاالع ندع  سائرالخ أو االر�اح خالل  من  العادلة �الق�مةا هبتبو� تم أو
  ة لق�ما� ائرخسالو  �احر األ  خالل من لة العاد  ةم�لق�امق�مة ال ل�ةاالم لتزاماتاإل س�اق یتم
  منض دائو فال وفمصر  ذلك في �ما سائروالخ ألر�احا  يصاف� فااالعتر  م�تو  لة عادلا

 .والخسائر األر�اح
  ة الفائد طر�قة متخدا�اس لكةالمسته فة�التكل حًقاال�اسها یتم ق خرى األ مال�ةال اإللتزامات

  ف ر صعار أسي ف راتیغالت وخسائر احأر�و  ئداو لفا �مصروف عترافاال م�ت، و �ةلفعال
  ن ع تجةلناا  رخسائوال اح�لألر  س�ةو�الن ،سائرلخاح و ار�األ ضمن ةب�ألجنا تعمالال

 .ئرساوالخ األر�اح ضمن تسجل اإلست�عاد
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 االست�عاد ٧-١١-٣٨
 المال�ة  صولاأل

  ت قالتدفا في د�ةقلتعاا لحقوق ا  ءضانقإ عند يمالال لصاأل عادست��إ وعةمجمال تقوم
 النقد�ة تادفقتال ستالمإل �ةعاقدالت لحقوق ا لبتحو� قومت  أو ،يالمال األصل نم نقد�ةلا

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

 . ةل�الما صولاأل  على �الس�طرة حتفظت وال �ةالملك عنافمو 
 ائمةق في اهب لمعترفا األصول �لحو تب اهجبو �م قومت تعامالم يف  مجموعةلا دخلت

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

ء ضانقا أو هائالغا أو اقد�ةالتعت زاماتال�ة عندما یتم سداد االلامات المااللتز  �عادستإیتم 
 .امدته

فقات  والتد اهعدیل شروطم تدما یتنع ةل�االمات تزامااللد است�ع�إ امجموعة أ�ًض ال قومت
  اف تر تم االعلحالة یذه افي ه ، و  جوهر�اا لمعدلة تختلف اختالفلاللتزامات ا  نقد�ةال
 .ادلةالع مةالق��على أساس الشروط المعدلة الجدیدة مال�ة لات االلتزاما�

ي  (�ما ف عو فمدلل اقابوالم فتر�ة دلق�مة الالفرق بین ان ا ة ف�الممات الزالتاال عاد�ستإعند 
من  راف بها ضت مفترضة) یتم االعتالتزاما أوها تحو�لم د�ة تغیر نق ل لك أي أصو ذ

 ر.والخسائ�اح األر 
 

 ال�ة الم واتدألا صةمقا ٨-١١-٣٨
ما،  ندع لي الما �زر الم ئمةاق في  صافيال درج�و  المال�ة وااللتزامات ول االص اصةمق تتم
 :  قطفما دعنو 

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

 ط�ة التغ ةحاس� مو  المشتقة  المال�ة ألدواتا ٩-١١-٣٨
ت عمالال فصر  عارسأ لمخاطر تعرضها ط�ةتغل قةتمش مال�ة اتدو �أ ةعمو جالم تفظحت
مض�ف ال العقد عن  الضمن�ة قاتلمشتا فصل  تمی .ائدةالف اسعار طرومخاة �بنجألا

  شروط رتواف  الةح فيو  اال�ً م أصًال  �فمضال العقد لم �كن إذا فصلةمن عنها اس�ةوالمح
 .محدده

  قة العال ذات  المعاملة  فل�ابتك افر االعت تم و� دلةالعا الق�مة� ل�او أ هااسق� متی المشتقات
  لعادلة ا �الق�مة تقاتالمش سق�ا تمی ليو ألا العترافا د �ع. ئراسخلا وأ حر�ااال ضمن
 .ئرالخسا وأ ح�ار اال في  ةالعادل  ق�مةال يف رتغی يأ� فاالعترا و�تم
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 تدفقاتال في تالفخاإل نم �ةغطللت ةتغط� �أدوات معینة مشتقات لمجموعة ا حددت
  صرف  عار أس في راتیغتلا نع  ةاشئن �ة للغا ةلمحتم عاتتوق معامالت� ةت�طر لما  نقد�ةال
 غط�ةت� قةمشت غیر مال�ة ات�لتزامو  معینة شتقاتوم الفائدة عاروأس �ةاألجنب لعمالتا
 .أجنب�ة عمل�ة في تثماراالس افيص على ةجنب�األ التملعا  رفص مخاطرل

 �ةجو�سترات� المخاطر رةداإ دفه ةعالمجمو  قوثت ، ةینعالم حوطتال اتقالع ءبد دنع
 ،غط�ةالت أداة و  غط�ةالت بند بین �ةقتصاداال القةالع أ�ًضا عةالمجمو  قثو ت .ط�ةغلتا یذتنف
  ندلب نقد�ةال قاتفالتد في  راتیتغال ضتعو  أن المتوقع من �ان  إذا ما ذلك  يف �ما
 .ضال�ع ا�عضه غط�ةالت وأداة  غط�ةالت
 
 ةالنقد�ت قالتدفار طط�ة مخاغت
 �الجزء فاالعترا میت نقد�ة، لا تقافلتدا رمخاط تغط�ةل �اداه  قمشت تحدید میت دمانع

 ها�عتجم �تمو  االخر  املالش دخلال بنود يف للمشتق العادلة مةالق� في  التغیر من  الالفع
  عادلة لا �مةالق في راتیالتغ من الفعال الجزء تصر�ق .خاطرالم �ةطتغ ياحت�اط يف
  العادلة  مة�لقا يف ياكمالتر  تغییرلا على خراآل الشامل خل دال يف ابه ترفمعال قاتمشتلل

 ء الجز  .�ةغطتال بدا�ة  منذ ، الحال�ة  لق�مةا  أساس  على تحدیده تمی والذي ،غطىمال للبند
 ضمن ةم�اشر  �ه  عترافاال یتم تقللمش دلة العا ةمالق� في راتیتغال ن م فعال الغیر

 .الخسائر او احالر�ا
  اآلجلة  رفلصا دعقو ل ي لفور ا عنصرلل  لعادلةا الق�مة في ریغیتلا طقف وعة جمملا ددتح
  دلة العا مةالق� في رالتغی احتساب یتم. ةالنقد� التدفقات �ةغطت عالقات في ةتغط� أداة ك

 تغط�ة �تكلفة منفصل كل�ش ) اآلجلة النقاط(  جلةاآل صرفل ا ودعقل اآلجل للعنصر
 .�ةلكمال ق قو ح ضمن ةط�غتال فال�كت ت�اطيحا في بها رفومعت

  ثلم مالي غیر �أصل االعتراف الحقا غطاهلما ةبل�ستقالم معاملةلا عن نتجی عندما
 اشرة�م �ةغطالت لفةتك �اطياحتو  ط�ةتغ احت�اطي يف المجمع المبلغ و�بتب یتم المخزون،

 .ه� رافاالعت عند المالي غیر  بندلل ول�ةاأل  لفةكالت في
  ةط�غت �اطيإحت من المكون  غالمبل تبو�ب ةادإع تمی ،هطاغملا بل�ةقمستال مالتاعالم لكل

 وأ الفترة نفس في  ئرالخسا أو  االر�اح ى ال التغط�ة كلفة ت احت�اطيو  النقدي دفقلتا
  الر�ح  على طاهالمغ قعةالمتو  ةقبل�المست ة�قدلنا لتدفقاتا تؤثر لهاالخ تيال الفترات

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

  من كون الم لغبالم فإن د�ةقلنا اتالتدفق تغط�ة ةحاس�م قافإ� یتم ندماع. مستقبلي
  ن م ة�طغتلا لیسب على ،تىح ملك�ةلا قوق ح في لظ� ديالنق التدفق تغط�ة حت�اطيإ

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

  ةعوقالمت ةل�المستقب ةنقد�ال تقافالتد فیها تؤثر التي الفترات أو ةلفتر ا نفس يف رةالخسا
 .ةر الخسا  أو ر�حلا  لىع ةاطغملا
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 تصن�ف إعادة یتم ة،طاالمغ مستقبل�ةال النقد�ة التدفقات وثحد قعو متلا  من �عد مل إذا
  أو  ر�ح لا لىإ �اشرةم ةط�تغال كلفةت ت�اطياحو  �ةلتغطا احت�اطي في  المكونة الم�الغ

 .لخسارةا
 

 نبيط أجشان في راالستثما صافي تغط�ات
  ي افلص ةط�غت في تغط�ة �أداة  تقمش غیر مالي متزالا وأ ةتقشم ة ا دأ �فتصن میت دمانع

 ألداة  ةالعادل  الق�مة في التغیرات من الفعال ءالجز  فإن ب�ة،أجن عمل�ة يف استثمار
 األجنب�ة العمالت فصر  ائرخسو  ر�احأ� افاالعتر  متی ، قةالمشت رغی أو ةمشتقال ط�ةغالت

  اطي احت� في  عرضها تم�و  رخآلا ل مشالا دخل ال يف تغط�ةلا  داة أ من  ةتقلمشا غیر
  .�ةملكلا ق حقو  ضمن مةجالتر 

  ائرخسو  ألر�اح العادلة الق�مة في التغیرات نم الفعال غیر �الجزء ترافاإلع �جب
. الخسارة أو الر�ح في رةاشم� قاتتالمش غیر من ةقشتلما جنب�ةاأل التالعم وأ اتقالمشت

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

 
 ٢٠٢٠نایر ی ١ قبلات المط�قة اسلس�ا
�الق�مة   مبو�ة �ة مال ول صأ ال�ة: تال تالفئا نیب ةقشتغیر المة لمال�ا ولصاال ب�بتبو  موعة مجال قومت
وض ر تحقاق، قتى تار�خ االسا حهبظ تفحم تاار مثاست ائر،سخال أو احر�األ لالخ من ة ادلعال

 �ع.بلل ةمتاح �ة مال ولصأو  ،تان�یو ومد
 ة�بو مال�ة مت تزاماال: �ةلتالا الفئات نبی ةمشتقغیر ال ال�ة و�ب االلتزامات المتبعة بوم المجمو تق
 ي.خر أ ل�ة مات اماز الت  لخسائر وفئه�اح أو ال األر الة من خللعادلق�مة اا�
 

 دعا�الستوا  رافتاالع  -ة �ة غیر المشتقمال لات مااتز لاالو  ل�ةاالم لصواأل ١٠-١١-٣٨
في  ة مصدر ن اللدیات المدیون�ات وادو واولي �القروض االعتراف االة �عمو المج ومتق
ا �راف بهم اولاالعت تمیخرى ال�ة ات المالاماتز لة واالل�ول الماالصاع جم� ،تهاخ نشأ�ار ت

 مال�ة.  د�ة لألداة العاقتلا  امكحاالي ف  رفاطعة و ممجح ال�تصما عند  لةاملمعافي تار�خ 
  ي في ن الحق التعاقد�انتهي فترة سر تمالي عندما ال ل صاد اال�عستا�ة عمجمو ال قومت
قدي  ق التعاحلال و�ت بتحامق أو ي، ماللا الصل امن قد�ة نت تدفقا على  حصول ال
 طرمخا �ل ل�حو ها تیف تم املةمعي ي فلاالصل الما نت النقد�ة ملتدفقاا ستالمال
أو �ل تحو بة مجموعالم قتم لإذا و أة. �ورة جوهر صل المالي �صاال ة�لكم عافمنو 

  ةوعلمجمافظ م تحتلو  المالي صل ة االلك�فع م�كل مخاطر ومناي اظ �شكل جوهر فاالحت
لناتج عن  االتزام �أو �أصل  قطعترف فتان  ول، على حملا صلى االعللس�طرة �ا
 �ل.تحو لاد عن هاب فظحتالم  أو ةئاشالن تماتزاااللو أ قوق حال

نتهاء ا أوالغائه أو  �التخلص منهما اي ینته ماندع لي االم امز لتالمجموعة اتست�عد ال
 . لعقد�ا اردةمدته الو 

مر�ز لفي ا لمقاصة ا ي افص وعرض يل تزام ماوال ليل ماصن أ صة بیامقم عمل یت
 ءاجر إل اذنفللل قابلي انو انالق قلحا احال�ة وعمجملدما تمتلك اندما، وفقط ععن الىلما
ى اساس صافي  ل ء التسو�ة عجراإل ة امان�ال ایهدا ولبه ترفع�الغ الممقاصة بین المال
 . واحد ان ام فيز لت�ة االوتسو صل �األراف االعتأو م�الغ ال
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 ق�اسال  –قة تشمالر ال�ة غیول المصاأل ١١-١١-٣٨
 ائرسلخ او أ اح�ر اال لالخ من ةق�مة �الق�مة العادلمال لمال�ةا ألصولا

  ا تم الخسائر إذ  وأ اح�ر ألال من خال ةادل عال ة�مق�م �الق�م اليملا  صلاالب و�تبیتم 
س قاي ل�لاف االو تر عند االتبو��ه ع تم  وأرة المتاج ألغراضه �أصل محتفظ � تبو��ه

و أء انتاقة �ر عاملة المرت�طة م�اشمال تكلفة ر،الخسائ أوح ر�ااأل لال خ منلعادلة ق�مة ال�ا
  .ادهبتك عند  لخسائراأو  �احر األ�اشرة ضمن ا مهبف راتعاالم یتالي الم ل صالر ااصدا

�مة  لق�اسائر الخاح أو ر�ألال ة من خال العادلة لمق�مة �الق�ممال�ة ال التقاس االصو 
توز�عات أر�اح أو  دوائه اي ع منلة متضد العاالق�مة  يفت را�التغی عترافالتم او�دلة االع
 .رائسالخ أو احر�ألا فيهم سأ
 
 اققستححتى تار�خ اال بها ظتفمحلا اتار ثمالستا
  كلفة ة الى تاإلضاف� لق�مة العادلة ولي �اف االعند االعترا لو صالا ههذ ستم ق�ای

 تمولي، یف االاالعترا دع� ي.ل المال ر االص ااصد اوناء تشرة �اق�ام رت�طةعاملة المالم
 ل�ة.علفا دة ئفالا �قةر ط امتخدسلتكلفة المستهلكة �ااا �ق�اسه

 
 تا�وندیمالو  وضقر ال
الى تكلفة   اإلضافةلة �لق�مة العادا� ليو الااف ر االعت دعن لصو التم ق�اس هذه ای
 میت، االولي عترافالعد ا� الي.مالصل الا ارو اصد�اقتناء ارة شم�ا لمرت�طةاملة امعال
 .�ةفعللدام طر�قة الفائدة ا خاستهلكة �ستفة الملالتك�اسها �ق
 
 �علبحة للمتااة �ماللا لصواأل
تكلفة  الى ة �اإلضافة لدالعاة ملق�اولي �الف ااعتر االصول عند االذه ه اسق� تمی
 ي، یتملاالو ف عترا�عد اال ي.ال ل المصدار االص و ااناء رة �اقتة م�اش�طلمعاملة المرتا

  رائخس فال�خلة دیرات في الق�مة العاغالتتراف �ع�تم االو لة، ة العادم�قال� ق�اسها
  ن ضم دینل دوات اة أل�جنبرف العمالت االر صاعاسي فت راغیلتار اواث لالحضمالا
ه  ست�عاد هذن اعة، و العادل الق�مةي جمع في احت�اطالخر وتمل االدخل الشا دو نب

خل  دال ن بنودضمف بها ر لمعتراكمة اتملا ئر و الخسار�اح اب االو�ة تبدیتم اعال صو اال
 . رائسالخ او  احر�الا لىا اقالشامل االخر سا�

 
 �اسالق –ة  المشتقیر غ �ةالمالت مازااللتا ١٢-١١-٣٨

تم  اذا سائر الخ اح اور�ة من خالل االق�مة العادل�ال ي �مق�مالالم امز لتالابو�ب تیتم 
 سقاولي ل�الف ااالعترا د نع �هتم تبو�جرة او لمتاا ضغرا تفظ �ه ألحم تزام�ال و��هتب

و تناء ا�اق ةشر �امة �طرتلملة امعاملكلفة ا ت، رئاسخلا و ا �احر �مة العادلة من خالل اال�الق
، بدهاند تكع اح او الخسائرة ضمن االر��اشر ف بها مرا عتالا میتي المال مااللتزا دار صا

�مة  قل�ا الخسائر واح �ال االر ة من خالعادل ال �مةقق�مة �المالل�ة المامات لتزاس االتقا
  يف ئد واف  صروفاي م متضمنة لة د اعلا ة�ملقي ا ف �تم االعتراف �التغیراتة، و لدعاال
 .رسائاو الخاح �ر الا
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 ا ايا منهخصومدلة معا�ا �الق�مة الق�اسها اول یتم ة االخرتقلمشار یغ �ةالمال تاللتزاماا
 ههذق�اس  مت، یاالولي فار عتال. �عد االلتزامار اصدااو  �اقتناء ةشر م�ا ت�طةة مر تكلف
 .عل�ةالف ةالفائد قة�ر ط مادتخاسة �كلتزامات �التكلفة المستهاالل
 

 ة �ط�ة التغسمشتقة ومحالا ةل�امالت ادو ألا ١٣-١١-٣٨
 تالعمال صرف أسعار راطلمخ تعرضها �ةلتغط مشتقة مال�ة  أدوات� وعةممجلا فظتحت

  ف�المض العقد نع �ةمنالض قاتالمشت لفص میت. دةئالفا سعارا ومخاطر األجنب�ة
  طو شر  رافتو  الةح فيو  الً�ام صًال أ �فمضلا دقعال �كن لم إذا منفصلة هاعن س�ةحاوالم
 .هددمح

  لعالقة ا ذات  المعاملة  بتكال�ف رافاالعت و�تم لةعادلا  ةلق�م�ا ل�او أ ق�اسها یتم المشتقات
  لعادلة ا ة�ملق�ا تقاتالمش اسق� میت ولياأل عترافاال �عد. الخسائر أو االر�اح ضمن
 .ئراخسال أو ح�ار الا ي ف عادلةال الق�مة في غیرت �أي افاالعتر  و�تم
 تقاتدفلا يف فاإلختال من تغط�ةلل تغط�ة دوات�أ ةنعیم تقاشتم عةمجمو ال ددتح

  صرف  رعاأس في التغیرات عن  ناشئة للغا�ة تملةمح توقعات امالت�مع لمرت�طةا النقد�ة
 ة�تغط� مشتقة غیر  مال�ة ات�لتزامو  ینةمع تقاتشمو  ة ئدالفا اروأسع �ةجنباأل التمالع

 .أجنب�ة �ةل مع في ارثمستالا فيصا  ىل ع نب�ةجألا تعمالال فر ص رلمخاط
 ت�ج�ةراو�ست المخاطر إدارة هدف  ة المجموع وثقت نة،یمعلا  �ةالتغط تعالقا دءب عند
 ،غط�ةالت داة أو  �ةغطالت بند بین �ةتصادقاال ةقالعال ًضاأ� المجموعة توثق. ةالتغط� تنفیذ
 ة دا وأ  �ةغطلتا لبند د�ةقالن اتقدفالت في اتر یغتلا أن وقعالمت من �ان إذا ما ذلك يف �ما
 .ال�عض ها�عض تسوي  غط�ةالت
 

 قات النقد�ةدفالت طراة مختغط�
 ءالجز � االعتراف میت النقد�ة،  دفقاتالت مخاطر لتغط�ة ه دا �ا مشتق تحدید یتم عندما

 ها�عتجم و�تم .رخاال لشاملا  لدخلا بنود يف مشتقلل لةالعاد  ةم�قال يف لتغیرا من الالفع
  یتم  لعادلةا الق�مة في  التغیر من  عالف یرغ ءجز  يا . خاطرالم ةتغط� يط�ااحت في
  .الخسائر او االر�اح ضمن م�اشرة �ه افعتر اال
  م ت�و  خراال املالش دخلال دنو ب في بها حتفاظالا یتم الملك�ة قوق ح في  المجمعة لق�مةا

 یهاف تؤثر يلتا تفتراال وا ةر الفت فسن في خسائرال او الر�احا ضمن هابتبو� اعادة
 المغطى البند یؤثر وا رئساخال وا ر�احاال على ةالمغطا بها بئمتنلا ةد�قلنا اتفقالتد

  .ائرخسال او االر�اح على
  روط ش ل �ةوفمست غیر لتغط�ةا او ، حدوثلا متوقعة یرغ  المتوقعة معاملةال اص�حت إذا 

  لحق ا مارسةم وا ةتغط�ال ة ادا  فسخ  وا �عب تم او اجل هىانت او ،لتغط�ةا س�ةمحا
  المعاملة  ت�حاص اإذ .ط�ةالتغ ة�محاس عن مستقبلي �أثر وقفتلا تمی ابه طت�المر 

  او  حر�اأ �أ�ة رالخسائ او االر�اح ضمن  االعتراف یتم وثالحد متوقعة ر غی المتوقعة
 .�ةالتغط ة ا دا  ىعل  صله  اتذ مجمعة ائرخس
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 ل الماس رأ ١٢-٣٨
 ةعاد�لا هماألس ١-١٢-٣٨

ا �خصمه ااس�ة عنهاد�ة یتم المحالع مهسالار داإص� اشرةة م�قالمتعل لةعامالم �فالتك
�ة كملحقوق ال� لة المتعلقةممعالا رت�طة بتكال�فل المة الدخلك�ة.  ضر��لمق او حق من
 ". خلدئب الا"ضر  )٢٤قم (ر  ي صر لمحاس�ة ا�ار الملمع قاا وفهعن محاس�ةالیتم 

 
 )ز�نةهم خسد�ة (أالعم االسها ارداص عادة�و  اءعادة شر إ ٢-١٢-٣٨

ل  د مقابلمبلغ المسد�ااف ر عتم االانه یتفالمصدر  سهم راس المالء أار ش دةااعد عن
ف�ض �تخ اءالشر  ادةقة �إععلة والمتر اش�ف الم�الن �افة التكمیتض ذيدة الشراء والاعا
ة  وممخص رضها عو  نةسهم خز�أ�فها �تصن تمی اشرائه عاد مال سهمالا ة.ك�وق المللحق

بلغ ف �المام االعتر م الخز�نة، یتأسه ر اداص دةعاا  واب�ع عند  ملك�ة.لا قوق من ح
  ملة یتمعاناتج عن الملز اجلعوالفائض او ا  اهمینق المس�ادة في حقو �ز صل حلما

 ر. اصدوة االعالضه ضمن  ر ع
 

 نينو طى القااإلحت�ا ١٣-٣٨
  ى ط حت�ا اإل  ن لتكو�  ة و� لسن اح ا ر� أل ن ا م  ٪ ٥ ى از یو ع مبلغ ا ى إقتط ة عل ر� لش ل ساسى األ  م نظا ص ال ن ی 
ر�ة المصدر،  ل الش رأس ما یوازى نصف  اً قدر  طى ا حت� موع اإل ج تى بلغ م ذا اإلقتطاع م ف ه ق � و  نى و ان لق ا 
 ع. قتطا اإل   دة إلى عو تعین ال   حد هذا ال   عن اإلحت�اطى    ص نق   ى مت و 

 
 ضمحاللاال ١٤-٣٨

 ٢٠٢٠یر ینا  ١ من �اراً تاع ةالمط�ق ةساس�ال
:قة تمشالیر غل�ة الما األصول  ١-٤١-٣٨  

 :د قعالل وأصو  ة�الالم دواتألا
:توقعة فيمال االئتمان�ة رئساخة للالخسار  عة �مخصصتعترف المجمو   

 المستهلكة.المقاسة �التكلفة  �ةصول المالاأل -
 .خرل اآلل الشامخدلا  لة من خال العادل ق�مةالاس �قالدین الم  تأدوا -
   العمالء. مع قودالع  لأصو  -
   .وضالقر  ءاللعم ةقعتو مة الن�امالئتئر ا�الخسا  فار عت�اإل عةمو لمجاتقوم  -
  لخسائرل ىٍ مساو  �مبلغ المال�ة  داة لأل  ةر الخسا مخصص اس��ق  مجموعة لتقوم ا -

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

 : شهًرا ١٢على  ة عالمتوق مان�ةالئتار الخسائ ساق�
 .التقر�ر �ختار نخفضة في مة ن�اات مخاطر ائتمات الدین ذندس -
 ریشكل �ب� ه�نمااالئت اهخاطر م تز�دتى لم لا البنوك أرصدةالدین األخرى و سندات  -

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

ألصل  اى عل طر االئتمان�ه�انت المخاا ذما إتحدید ب ن تقوما مجموعةال ىعل�جب  -
ائر ب الخساوعند إحتسنذ االعتراف االولي هري مزادت �شكل جو  قد المالي 

العت�ار ان تكون هذه خد في اوعة األمجالمجب على �ة قعتو ن�ة المائتماال
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مل  �شلهما وهذا  رر  مبالد جه وأة لفتكدون ب حةدة ومتا�ؤ ة ومعقولم لوماتالمع
خبره السا�قه الي تعتمد على تلوا مات والتحلیالتاءة المعلو �فو م�ة حة و�ص مدى

  ة.قبل�المست تالمعلوما ی�م االئتماني وأ�ضاالتقو 
 :ندما ا عمتعثر  يللماصل ا األ ةعو ممجبر العتت -
كامل  ل�اوعه ممجان�ه للتمئه االاتامفع التز دبدین الم ومان �قحتمل ر الم�كون من غی -

 . )د(ان وج ةمال� قراأو است�عاد مثل  في إجراءات  ةعمجمو قبل ال جوع من لر ادون 
ن  ن الممكم�كن م مال  یوم ٩٠ استحقاقهاموعد  ةصول المال�ألعندما تتجاوز ا -

 .اضهدح
تى ة الالمتوقع مان�ةالئتا خسائرعلى مدى العمر هى ال ةوقعالمت ة�نالئتمااائر خسال 

  لعمر المتوقع لالداه ا ىى مدملة علتداد المحالتخلف عن السداث ح أ جم�ع عن جنتت
 . �ةمالال

تمان سائر االئمن خ ءجز ي شهر ه ١٢ مدى المتوقعة على  نمار االئتئخسا 
   التقر�رار�خ من تر شه ١٢ل خالكنه م�ه مافتراض ثدااحن تنتج ع  عة التيمتوقال
  . شهرا ) ١٢  نم أقل داة ألل توقعالم رالعم نا� اذا قصر  أ فترة أو( 
 ن�ةاتمئاال  سائرخلا  اس�ق  عند  لحس�انا  في  ذهاأخ  �جب  تيلا  رةللفت  ىصاألق  لحدا  إن

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

 
 ةمتوقعة الن�ئتماق�اس الخسائر اال ٢-١٤-٣٨

 قاس. تُ ان�ةتمئاال خسائرلا لاحتمال رجحةقدیرات مت هي عةمتوقال �ةانتمئر االالخسائ
ت  ن التدفقاق بیر فالي النقدي (أ عجز م�ع حاالت اللجة الحال� ة�مالق�مان ئر االئتاخس
)  لهاحصیموعة تتوقع المجتي تالالنقد�ة ت دفقاتوال ا للعقدفقً و  عةجمو للم لمستحقة�ة ادالنق
 .  يلامل الصأل ي للئدة الفعاالف عر�س وقعةمتال ن�ةئتماائر االسلخم ام خصیت
 

 :  نخفضم مانيتى إئذات مستو  ة�المالل األصو ٣-١٤-٣٨
  م ت تياللمال�ة الصول انت ااإذا � بتقی�م ماوعة مجلما لي ، تقومر ماار�خ �ل تقر�ت في

امل  دخل الشلل االمن خة لعادلات الدین �الق�مة اوسندة المستهلكة تكلفلا �اتصن�فه
ما دعن نخفضن مئتماا  ى مستو ذو  هنأ� األصل  د�ع .االئتمان فاضخانمن  انيتعر خاآل

ت  ى التدفقار علاضر ثیون لها تأي �كاالحداث الت منر أو اكث دحع واققد و �كون 
 لي . صل المالألة در المق�ة لمستقبل�ة ادالنق

 كنلممانات الب�اض فمنخ نئتماا مستوى ذو األصول المال�ة ان  لىاألدلة عل تشتم
   �ة : التالاث دالحال ها حو صدر 
 .ینلمدل  بیرة� ة�لام تصعو�ا -
  �خ ار من تیوم  ٩٠ن أخیر ألكثر متالسداد او ل اعن  رعثالتقد مثل عق الخر  -

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

 .  أخرى 
 خر.  ي الام ة تنظ�ماد�عس أو إفالدخل في  یسوف  نمدیالل أن  من المحتم -
 .ل�ةات الما�لصعو ب ا�سب ةل�االم ألوراقاوق سشاط ن ءختفاا -
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 ليماالمر�ز القائمة  يف  عةالمتوق  تمان�ةالخسائر االئص عرض مخص ٤-١٤-٣٨
من  تكلفة المستهلكةال� م ق�اسهاي یتلتال�ة الما ولصالل  ئرت الخسام مخصصام خصیت
   . صولتر�ة لألفة الدق�ملا جماليإ
 یلیتم تحم ،آلخراشامل للدخل ا ا  لخال لة منداالع ق�مةال� �مةالمق ندیال ات�ة ألدو سنال�
 . راآلخلشامل افي الدخل اف �ه ر عتاالة و�تم الخسار لى الر�ح أو  ع ص الخسارةخصم

 
 یندال مداإع ٥-١٤-٣٨

عة  المجمو  ىون لدك �ال  عندماجمال�ة لألصل المالي اإل الدفتر�ة�مة لقاشطب یتم 
  تقوم فراد ، ء األمالللع ةس�ن�ال ء منه. ز جأو  امل الكلي �اأصل م اد در ستقولة المعت وقعات
 ١٨٠بـ  خراً متأل المالي ن األصو �كما ل�ة عنداإلجمامة الدفتر�ة ق�شطب ال�ة وعجملما

قوم  ت ،ةر�ء الشلعمال �النس�ة .ةماثلالم صول أداد ستر ال ةسا�قخبرة اللا اسأسًا على یوم
ا  إذ ماى لًء عب بناطشال غومبلت یبتوقیتعلق ا �مفم تقی� لم�عي فرد �شكلمجموعة لا

شطوب. لغ المبلمن اترداد مأي اس وقع المجموعة تت. ال رداد تسالل معقولاك توقع نهن كا
نفاذ من ت اإلة لنشاطاعرض  ظلتأن  �ة �مكنو شطلما المال�ة األصول فإن ك ، ذل ومع

 . ةقالمستح لغ�االم درداعة الستو المجم ءاتراإلج لأجل االمتثا
 

 ةل�الما رغی صولاأل ٦-١٤-٣٨
  صول غیر �ة لألالق�م الدفتر ة عة �مراجعجمو مالقوم مال�ة، ت ة�ل فتر  ةنها�خ �تار  في
الصول  وا، ءالالعمقود مع عالل صو وأ ار�ةات العقثمار تساال ف(�خال ر�ة�ة للشلماال
  ذلك � مر�ان اال ا �ذو  .لمحالشر لالضؤ ناك مان ه� ا إذا لتحدید مة المؤجلة) �ضر�بال

 لر االضمحالخت�اا اء یتم اجر صل. ة لأل د�استردإلا ة�مقر للیدقة �عمل تموعمجال تقوم
 .او�شهرة سنلل
  ر غصأ ليل معا اع االصو تجم�صل یتم الق�مة ألمحالل ضا �اراختراء إلج -

 ل ستعمااال مناخلة تولد تدفقات نقد�ة د التيو  االصل منتضت لاصو  مجموعة
  الخرى ا لو صالمن ا ةل �ة الداخنقدالت التدفقن ا ع یرى حد �بلاة ستقلر ومالمستم

تجم�ع  ندة عتس�المك شهرة لا م توز�عیت د.ولید النقات تحد و -صول األعات و مجم او
�ة  شر لدى الت داوح لذه اموعات هجم اود لد النقالتي تو دات لى الوحاالعمال ع 

 . جم�عل�ة التممن ع فادةستا االمقتن�ة والمتوقع منهلا
ف ا تكال�اقصنادلة لعامته ق� هيد للنق ةددة الموللوحو لا للألص د�ةاردة اإلستم�لقا -

مة  هي الق��ة لألصل ستخداماالمة الق�ر، ما أكبایهخدام�ة ستالو ق�مته ا�ع ابلا
خصومة �سعر خصم قبل  ها مدوثوقع حلمتاة �تقبل�ة المسدنقلات للتدفقا لحال�ة ا
لمخاطر  وا قودنللن�ة مالز  مة�ة للق�ر الجاوق الس تقدیرات �عكس الذيب لضرائا
 . نقدال دتولی دةحاو و ل ص ألل حددةمُ لا

وحدة  صل او للر�ة لألتدفال  ق�مةال ا �انتإذ  ضمحاللاالة راف �خسار العتا یتم  -
 . ةداد�اإلستر  همت�قن أكبر م  دة للنقمولدال

 والاها وز�عو�تم ت .خسائرو الا ر�احسارة االضمحالل في االف �خترااالع یتم  -
 صولف�ض االتخ مقد، ثلنا لید تو  دةوحعلى  ةعرة الموز لشهة ل�ر تالدف �مةقاللتخف�ض 

 حدة. صل في الو لكل أ ةر�دفتة ال ق�مساس الى اناسب عللت�اى للوحدة الخر ا
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ة الحقة.  �النس�ة فتر  في لشهرةة امق� حاللعن اضم ةجماناللخسارة ام عكس  یتال  -
ق�مة ال عدىتی ي الذال ى مدلى الإ لحالمالضئر اعكس خسا ، یتمخرى االصول لأل
م یت ) ما لمكهالك واالستالهالا �عدالصافي (� احدیدهت مسیت ان�ي لتر�ة ا تفالد

نوات  سال يف ة لألصل��النس ق�مةحالل المة عن اضمالناج ةار لخسف �اترااالع
 .ةسا�قال

 
 ٢٠٢٠ینایر  ١قبل  ط�قة�اسة المالس

 ة مشتقر الال�ة غیمول الاألص ٧-١٤-٣٨
 ا�مئر او الخسأح ار�األل ن خالم ةعادل�مة القق�مة �ال�م بو�ةیر الم�ة غلماصول الاأل
في  وعة المجمم ملك�ة تقو قوق الحة ر�قعنها �طحاس�ة یتم الم التي ص صذلك الح يف

  في الل حضمدلیل موضوعي على ا  هناكإذا �ان ما  یردبتق ة مال�ةر فتل � خ نها�ةتار�
 ل. صة االق�م

 صل: اال�مة حالل قاضم ى علوضوع�ة  لما  دلةن االتتضم
 ة مدین. طاد بواس السد في تأخراو ال قاخفا •
ف  رو بلها في ظعة لتقو جمالملم تكن �شروط مجموعة قة للتحسم�الغ م ةول دج ادةعا  •

 ى.خر أ
 .رُمصدن او ال یمدالس لى افالؤشرات عم •
 .در�نو الُمصارضین مُقتللس�ة نة في حالة السداد �العاكسیرات المالتغ •
 ة. �لمالو�ات اعالص �سببلي المالألصل شطة نالالسوق  اءتفاخ •
�ة  ت النقدلتدفقاسه في ان ق�امك�انخفاض  د جو و ى لإ رواضحة تشی ب�انات وجود •

 . �ةالصول الممن اال  موعةمن مجة ة المتوقعستقبل�مال
ضمحالل  لى اال�ة عوع لموضاملك�ة، تتضمن االدلة قوق ي اداة حار فثمتلالسالنس�ة �

 .  لتكلفةاادلة عن  الع�مة في القتمر سلمام او ا لها خفاضاالن
 

 ستهلكة  مال فةتكلللمثبتة �االمال�ة صول األا
 ذه ه في ق�مةضمحالل وث الى حدع ة موضوع�ة اك ادل نه �انما إذا تقدیر جموعة بم المقو ت
 ها�متقی یتم �مفردها نسب�ةم�ة اهمثل تجمع. �ل االصول التي الم المستوى  على او فردةصول منالا

تم یة دفر من لهذه االصو  اضمحاللعلى  لة دود ا عدم وج وفي حالةة، نفردحالل مالضملة �النس�
 ة.ردل المنفى االصو ه علتحدیدد لم یتم �عحدث و  ة�مالقالل في ي اضمح�شأن ا مجمعةا هتقی�م

 فيل محالي اض�شأن ا ةمجمع �مهاقیتم تیدة �أصول هامة نسب�ا منفر عت�ارها تم ا ی متي لصول الالا
 معا. ةبهاتشالم ت المخاطراذات سم الصولا عتجم�ل یتم و جمع لألصالمی�م ض التقغراأل. الق�مة

ن  عة خ�ر�ات التاالمعلوموعة المجمم صول تستخدمع لألجلمى االمستو  ل علىاالضمحالقی�م ت دعن
  الت إذادیتععمل وم �دة، وتقبالمتكائر خسة المجمة عن االضمحالل وق�الناالخسارة داد تر سات اتوقیت

 أكثر ون كرجح ان تاال منلة اسائر الفعخح ان الة توضل�االح تمان�ةئد�ة واالتصااالقلظروف نت ااك
 تار�خ�ة.رات ال شمؤ �المتوقعة من ال او اقل 

ة  د�النق �مة الحال�ة للتدفقاتوالقة لألصل فتر�لدا�مة بین الق رق لف�اضمحالل ائر االب خسم حسایت
  فاالعتراو�تم . يلمالألصل ااالخاص � صلي اال لفعل�ة دة ائفا�سعر الة وممخص وقعة�ة المتلمستقبال
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ام استخدل صل من خال�ة لألر فتالدالق�مة تخف�ض ر و�تم لخسائا والر�اح ااي فة سار خ�ق�مة ال
 . لص اضمحالساب مخصح
�مة ل ق ن اضمحالعاتجة الن رةلخسااحتماالت حق�ق�ه لعكس جد انه ال یو عة امو جالم اعتبرت اإذ
 . العالقة ذات�مة ام القاعد میتل فانه صاال

مع حدث وضوعي �شكل م نخفاضالار�ط هذا  كنموأل الرة االضمحاق�مة خسحقا ال تنخفضإذا ا
ها من  رف بمة المعتالق�ل ضمحالخسارة ا رد م یتعندئذ  الق�مة،الل اضمح رةتراف �خساد االعع� �قع

 .خسائرو الا ر�احقبل من خالل اال
 

 ع�لبمتاحة لالة مال�ل الصواأل
ي تم ر التئاسبو�ب الخت ةادإع� �عمتاحة للبلال�ة ا ول المصالفي امحالل ضسائر اال�خ ترافم االعیت
ترف و�ع لة دالعاالق�مة  طي�احتعة في اوالمجم الخر مل الشاد الدخل امن بنو ضا �قف بها ساالعتراا

ه رف �والمعتك�ة للمحقوق ا مند ست�عالم المجمعة خسارةغ البلثل ممالر�اح او الخسائر، �في ابها 
أصل   اي من و سدادالك اهتس�عد اي ا يفصاال(�ء ة االقتنافین تكللفرق با رخسائاو ال حي االر�اف

 سبق ل المالي االصا ذة لهل الق�محالضما سارة فيا ا�ة خمنه صوما مخ ة العادلةوالق�م غ)بلالم
 سائر.الخ  او�اح ر االعتراف بها في اال

ت ذا الز�ادة  هانت هذحقة و�ال فترةي ا�ه فة للب�ع تاحة �من مبو�ه دیا دعادلة الالة لق�مدة اعند ز�ا
سائر او الخ ر�احاال في ل الق�مةاضمحال ةار خسعتراف ��عد االث وقع ة �حد�عو درجة موضب ةقعال
  .ي االر�اح او الخسائرذه فالق�مة هالل  محضرة ارد خسا میتذ دئعن
ار في ثمتي اسس�ة ألنسائر �الالخاو  الر�احفي ا هامعترف بالة لق�مل ار اضمحالئد خساتم ر ی ال

 خسائر. او ال ر�احالا للب�ع في حامت� وبمبوق ملك�ة قاداة ح
 

 ةك�وق الملر�قة حق�طا عنه  س�ةیتم المحاالتي  ترا مااالستث
 تهق�م ارنةك�ة �مقلق المحقو  قة�طر� الي یتم المحاس�ة عنهار مفي استثمالل محضاال س خسائراتق
 م تخسائر و�لا  اوح �ار الل في االحاالضم �خسائرف اعتر �تم االو سترداد، لالبلة ة القالق�ما� لدفتر�ةا

�مة قالد دیدمة لتحالمستخ یراتلتقدي ا تفضیل�ة فغیرات تث دو ل عند حالضمحالسارة اعكس خ
 ة.د�استرداال

 
 صول غیر المال�ةاأل ٨-١٤-٣٨

ر  یلألصول غ�ة دفتر ق�م الة العاجوعة �مر جملموم ا، تقة مال�ةر �ل فتا�ة نهر�خ افي ت
حدید ما لتلة) المؤج ر�ب�ة ضلاواالصول  ،ةر�قالعا ستثماراتالا خالف(� ر�ةلشلل�ة الما
دیر ل تقعم�وعة م المجمو تقك ذلاالمر �ذا �ان و�  .حاللضمك مؤشر لالان هنا�ا إذ

 ا.و�سنهرة للش ضمحاللال�ار ااخت اءاجر  مإلسترداد�ة لألصل. یتمة اللق�
  عة أصغر مجمو  عا اليصول ماال جم�عیتم ت لق�مة ألصال حاللار اضماخت� اءإلجر 

  تقلةومس تمرعمال المساالست ن م لة قد�ة داخ فقات نولد تدلتي تا و  من االصل ضتتل صو ا
صول  األاالخرى او مجموعات صول ة من االداخل ال قد�ةقات النفتدالن �بیر ع الى حد

ات  الوحد ى عمال علاال جم�ععند ت تس�ةكلملشهرة اا �عتوز  یتم النقد. دتولی حداتو -
فادة تساالقع منها والمتو قتن�ة ة الم�ر شت لدى الادحلو ا ذهه  و مجموعاتاالنقد تولد  تيلا
  م�ع.لتجن عمل�ة ا م
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ف كال�تق�مته العادلة ناقصا هي  دة للنقدلمولا ةلوحدصل او ل لألة د�إلستردالق�مة اا 
ل�ة  حالمة اي الق�هة لألصل ام�ستخدمة االالق� ر،هما أكبایة دام�ستخ�مته االقع او الب�
الذي   بائضر م قبل السعر خص صومة �ها مخثو دلمتوقع حا ةل�قبستلمالنقد�ة ا تدفقاتلل

ل او وحدة  لألصلُمحددة طر اخاموال للنقود ةن�زمالللق�مة لجار�ة وق االس رات�عكس تقدی
 .  دتولید النق

  ةمولدحدة الو صل او لللأل ر�ة الدفت ق�مةلا ذا �انتإ لضمحالاال �خسارة فعترام االیت 
 . �ةادردستق�مته اإل كبر منلنقد أل

ف�ض لتخ والها اوز�عم تسائر. و�تاو الخ احر�ل في االضمحالارة االف �خسار تیتم االع 
خرى  ل االصو اال ضتولید النقد، ثم تخف�حدة عة على و لموز ا ةلشهر فتر�ة لدالة �مالق
 دة.حل في الو أص لكل  دفتر�ةة المق� اساس الى  علاسب التنلوحدة �ل

نس�ة  .  �الالحقة فترة يف ة الشهرةم�قل المحاضناجمة عن لسارة اكس الخع م یتال 
 مة�الق  یتعدىالي لذا ى المدى حالل الالضمئر اخسایتم عكس  الخرى،ال صو لأل
تم ی لمما  الك)واالسته هالكد اال�عافي صان سیتم تحدیدها (�التي �فتر�ة الالد

 . قةا�لسا  ي السنواتفلألصل  لنس�ة �ا ق�مةالل الحة عن اضماجمالن لخسارةف �ااتر االع
صل  األ كلفة(ت ل المؤجرةاألصو  يف �ةة الدفتر التكلفعلى  لضمحالالاتم حساب ی

�مة  قالمضمون استرداده أي غیر ضمحالل) اال ابس�خ ح في تار  دائلعا  ًا إل�ه مضاف
شر�ة.  لها لدى ا ظ بمحتفمینات ة تأ�أ �عد خصمك ذلله و تحصیكوك في شر الم�جااإل

ن�ف �كل تصخاصة لا إلضمحاللا بنسد دیتح�الشر�ة ب مخصصاتجنة الل موتقو 
  ي خر فول التأدلج قاً صیله ط�ك في تحمشكو ر ال�جاق�مة اإل �ة على سحتلمتماني واائ
هذا جعة �تم مراو ن�ة، ئتماالات ار ث تغیر سلبي في المؤشحدو  د أو عندلسداا
 د. ا �ستجملدراسة  اجةالح  أو عندر�ة  و د صص �صفة مخال
 

 خصصاتالم ١٥-٣٨
  مخص معدلة �قعة مخصومالمتو  ةل�قب�ة المستالنقد تدفقاتل�ة للاحلق�مة الا� تاصصمخة الد ق�مدحت
لتزام.  دة لالحدمُ الخاطر ملالزمن�ة للنقود وا ق�مةر�ة للجاق السو لات ادیر تق سك�ع ي لذضرائب ال ال بق

 سكتعي والتال�ة ح لالق�مة د ا �جاإل لخصم خدام اتجة عن اسناتص الللمخص  تر�ة فلدلق�مة ا ا  في ادة �الز 
 ض. راكلفة اقتبها �تعتراف م االتی ور الوقتر م
 

 نة أذون خزا ١٦-٣٨
 حقستت تي لملاد على هذه األذون و عوائثبت الوتم�ة سألمة الق��ا ة نزاخلا اء أذون ت شر ال�مت عتثب

منها  اً مست�عدلى لماا زلمر�ائمة اقلخزانة �ن اأذو  وتظهر خرى"أة دة دائنرصوأنون ئ"دامن بند ض�عد 
 د.عحق �تستالتي لم  د ئاو لعا رصید

 
 األخرى  دینةمال صدةاألر ن و والمدینو الق�ض قراأو لعمالء و ا ١٧ -٣٨

 �ةإلسمامة ا �الق�هإث�اتم یتى األخر  ةون واألرصدة المدینمدین�ض واللقاق اور أء و عمالال ةدرصأ -
 .افى ق�متهاض نخفنها اإلًا ممصو تظهر مخو 
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�صفة   همب المتعلقةمؤجرة صول الواأل  ة �ر ن مع الشیلماعمتالر�ن مستأجلا ف �افةصن�وت �میم تقیت -
من توافر  تأكدمع ال صلالمحر اإل�جة ا�مق� �نر جتأء المسلعمالا ة دأرص ف�ض تخ ور�ة و�تمد

 تأجر.مسالمن  ةار�ة اإل�جمالق�  لىع  ولللحص  يسضمان أسا
 

 ى حكمها ا ف ة ومالنقد� ١٨-٣٨
  ز او تج لتى ال ت رصدة ا ها األ م ى حك ف  ا نقد�ة وم ل ا  ن م تض ت  �ة ، النقد  ت ا التدفق مة قائ د ا إعد  ألغراض 

تحت التحصیل  كات والش�  نة لخز� �ا  قد�ة الن ن م ض ت وت  ، ء اإلقتنا ر�خ ا ت  ن ر م أشه  ثة اقاتها ثال إستحق 
 ة.  � مال سسات ال ؤ والم   وك بن ال   على   ق ح والمست 

 
 اح ألر� ن في ا املی ع ال حصة   ١٩-٣٨

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

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

 صغر ل �ة ا اه ن ت روعات م مش ل ا ل و� م ء ت عمال  ٢٠-٣٨
 ئتمانالا حس�اسة من ١-٢٠-٣٨

 لتمو�ال  منح إعت�ارات
ن  مــ   لتأكــد ا ال تقــل عــن ســنة و�ــتم  اطه  ال نشــ مجــ   ة فــي بــر خ ملــك  �   ذي لــ ا   ل میــ لع ل   التمو�ــل نح  مــ �  -

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

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

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

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

  عالم عـن ت ة واسـ ر ز�ـا   ء اجـرا   ج ادر االسـتعالم (نمـوذ ومص   سمعته ي و فصیل ت   ل لعمی ا   اط ش ن   ن بی ت 
 . ل) عمی 

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

م  یـت نح  مـ ى ال افقـة علـ و ة الم حالـ   ي ف نح و م قبل ال  IScore شر�ة   ل من ی العم عن    الم ستع م اال ت ی  -
 . فاته ومصرو  یل م ت الع ادا ب إیر ا تس د اح �ار عن ت في االع   رى ة أخ فوع لجه مد ال  سط اخذ الق 

 
 ء  مالعالن على میأتال
 ن. ی لتأم ا ى  ل ة ع � ا ق لر ا  من هیئة ا  ه ص ل خ المر ن لتأمی ى شر�ات ا ل لد ی م لع ا على ح�اة  تأمین تم ال ی 
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 الء مالع ا�عةمت
ن  ر� متعثـ قبـل ال   ین ظمـ ت من مـالء ال لع ا   م�ـع ج �عـة  على متا   لفروع ن �ا ی ص لمخت ا على ق�ام  یتم الحرص  

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

نـات  عـدة ب�ا قا ل  خـال ذلـك مـن  م  �ـت ة و �ـ یوم   ء و�صـفة العمـال �عـة  ا ت لف م م یل ز�ارات العمالء � تسج 
 . مهور�ة لج ا  حاء ن ا م�ع في ج  ة شر ت المن  روع ع الف � جم لي ل ام اآل ظ فرها الن یو 
 

 صغرهي التنا�ل ممو التض ل قرو ضمحالإخسائر 
لصغر في  ا اهي ن تمو�ل مت ال  ض رو ق الل ضمح إ صص خ م  ر ی قد ت م یت  ة ل� الما  ائم و الق ر�خ تا  في 
  دارة مجلس إ  قرار � ة الوارد  ات صص لمخ ا ساب س ح وأس  ن ئتما ال ح ا ن م د واع ق ء أسس و ضو 

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

 
 جیرأتود العق ٢١-٣٨

 رضإعادة ع یتم لم اليتو�ال رجعي أثر� )٤٩( رقم المصري  ةس�حالممع�ار ا قبتطبی وعةالمجم تقام
  یلتفاص. )٢٠( مصري رقمال س�ةالمحا رمع�ال اوفق نهاع احفصإلا مرو�ست نةر المقا ماتو لمع
 .تقلمسكل �ش عنهاح فصاإلا یتم )٢٠(ري رقم صلمة اس�محاار ال�معلوفقا  سب�ةاحالم �اساتالس

 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ من   ةمط�قال �اسةالس
 العقد ون �كو . رتأجی عقد منضیت أو جیر أت عقد العقد  �ان  إذا ما م�بتقی المجموعة وم تق دالعق بدا�ة  يف

  من  رةفتد لمحد  لص أ مستخداال رةط� الس حق  قلین دعقال ن �ا إذا  تأجیر قد ع تضمن ی أو یرتأج دعق
  خدم تتس ،محدد صلأ  مداتخاس على س�طرةال حق ینقل یرتأجال عقد �ان إذا ما �متقیل .قابلم لقاء الزمن

 .  )٤٩(رقم   ي المصر  س�ةاحر الماال�جار في مع�ا قدع ر�فعت مجموعةال
 .عده�و أ ٢٠٢٠ایر نی ١ة في رمالمبالعقود على  سةه الس�اهذق تطب
   أجرلمستا ١-٢١-٣٨

  ل بلمقاا توز�عب ةلمجموعا قومت ، اري �جا ن كو م على �حتوي  عقد  لیعدت د عن أو  لبدءا  دنع
  ،  ذلك  ومع المستقل،تناسبى ر العالس أساس  لىع ي ر ا�جا عنصر لكل قدلعا  في دىالما
 �ة�جار اال یرغ لمكوناتا فصل عدم وعةلمجما تاختار  ، ترالعقاا ارجإ� قودعل س�ة�الن

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

زام اللت ليلغ االو مبال ضمنتت ىتوال فةل�التكل�ا و أتفاع أصل حق االنتم ق�اس ی .ریالتأج
  الى  ةفضاقد، �اإلعلا ةأنشتار�خ  قبل وفي ألغ مسددة ام��اي سو�ته ت�تم و یر اجالت عقد
  أوالعقد  ل محل صالة األز لفك و� قدرةالمل�ف ها والتكاتكبد  تم �ةولأ شرة�ال�ف متكا أي

  ر جیتأ افزحو  يأ  منهاً مخصوم ،  لصاال �هف یوجد الذي الموقع أو هسنف األصل دةتعاسا
  ة.تلممس
 ةأنش�خ ار تمن  سط الثابتقخدام طر�قة التاسقا �اع الحفحق االنتل ك أصاستهال یتم
  إلى  دالعق حلم صلاأل ك�ةمل إل�جارا حول� مل ما ،جار�دة االمها�ة ن وحتى قدالع
  ن أ عكست" عافاالنت حق" صل أ تكلفة �انت إذا  تأجیر،أوال عقد  مدة بنها�ة ة وعجملما
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اع على فنتق االأصل ح كم استهالتلة یهذه الحافي  ،اءلشر ا ارخ� سمار تس عةجمو الم
ت معداوالارت عقلل سساالس فعلى نا دیدهتحم یت يتال ل و الصجى لمر االنتاعمدي ال
إن   حاللضمسائر االخ ق�مة�فاع ق االنتحل اص ض �ا تخف�یتم دور  انه  ، ة الى�اإلضاف
 . یرلتأجلتزام اإق�اس ادة إعلها �و�تم تعدیوجدت 

 
  في هاعدف یتم لم  تي لا اإل�جار  عاتو مدفل �ةالحال ة�الق�م ابدئ�ً م لتاجیرا امز تلا ق�اس تمی

  لم  إذا  أو  ،  ارإل�جا في ني الضم ائدةفال عدل م امخداست�  امهخص تمو� ،  لعقدا دأب تار�خ
 قتراضاال دلمع ماتخدسا یتم أن ف�جب هولة�س المعدل لكذ یددتح ناإلمكا يف نك�

دل  ع�م ضافىاالا هضاقترادل ععة مم المجمو ستخدت ،شكل عام و�.ةجموع للم االضافى
   للخصم. 

  من  ةدفائال دالتمع لىع لصو لح ا ل الخ من  فىضاالا قتراضاال دل عم لمجموعةا ددتح
  وعون رجااإل� روطش تعكسل ینةمع یالتدتع ءراو�ج لفة مخت ةج�خار  تمو�ل رمصاد
 .ؤجرالم األصل

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

 . یرأجالت  دعق ةبدا�  �خر تا يف دل المع أو مؤشرال
   . �ة�قالمت �مةالق ناتاضم جب�مو  جرلمستأا بواسطة هادفع وقعیت غالم� -
  رالخ�ا ذا ھ ممارسة من ةكدأتم موعةالمج تن�ا إذا ء االشر سة خ�ار ممار  عرس -

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

 م�كر.ال نهاءاإل عدم من لو عقم �شكل دةكامت ةجموع المتكن  لم ما جار�اإل
  میتتي وال. �ةالفعل دةلفائا قةطر� دام استخ� هلكةالمست فة لك�الت یرالتاج متزاال سق�ا متی

  شر مؤ  في تغیر نم تجان �ةلمستقبلا  رجا�اإل فعاتد في راتغی ناكھ ان� إذا  سهاق�ا ادةإع
  غ للمبل عة مجمو لا تقدیر يف ریتغی هناك ان � ذاإ ،عاتالدف كتل یدلتحد مستخدم دلمع وأ
  إذا  ما �مهایقت بتغییر موعةجمال تقام إذا ، لمت�ق�ةا ق�مةلا ن ضما �موجب هدفع توقعمال

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

  الدفتر�ة  �مةقال على  یلعدت جراءإ تمی ، �قةر لطا هبهذ اراإل�ج التزام ق�اس ة إعاد عند
 �مةقلا تخف�ض مت ذاإ سائرالخ أو حا�األر  منض جیلهست میت وأ ،اعفتحق االن لالص

 لصفر. لى اع انتفاالق ال حالص الدفتر�ة
ة قار�الع اتالستثمار ا عر�فت وفيتست ال يلتا اعاالنتف قح أصول وعةلمجما ضتعر 

  في  �اتلسلفوا ضو قر ال ضمن ارج�اإل اماتلتز وا ‘تدالمعت واالواال العقارات ضمن
 . ليالما ز�المر  ئمةاق
 

 �مة قلا صغیرةل ألصوا ارات �ج�و  جلألاقصیرة  �جاراتاإل
 تاار �جإل لتأجیرا زاماتوالت فاعنتاال حق  صول�أ فترا االع معد  وعة لمجما اختارت
 �اولوجنتك اتمعد لكذ  في �ما ، األجل رةقصی ارات�جواإل�مة لقرة ایصغ لاألصو 

  على  روف�مص اتر �جااإل بهذه ةطالمرت� راإل�جا بدفعات وعةممجال عترفت .تلوماالمع
 .اراإل�ج رةفت ىدم  ى عل ثابتال طسقال ةطر�ق ساسأ
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 ركمؤج ٢-٢١-٣٨
  تخص�ص  عةمجمو لا ومتق ، ري ا�جا ون مك على وي �حت دعق لتعدی ندع أو لبدءا ندع
 ن كو للم تقلمسال سبيلتناا  عرالس ساسأ على ري إ�جا مكون  لكل العقد في قابللما

 .�جاري اإل
  د عق ل � �ان اإذ ما ر�جااإلبدا�ة  عند تحدد فإنها ، مؤجر� وعةمجالم تكون  ندماع
 ي.غیلتش راجیت أو يمو�لت اجیرتهو  اجیرت

  التأجیر  قدع ان� إذا لما ملشا م�تقی �إجراء ةوعجملما تقوم ، تاجیر عقد �ل فن�لتص
ى هذه  فو . دالمحد صلاأل ةك��مل لقةتعلما فعلمناوا رخاطمال �عجم ي هر جو  كل�ش ینقل

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

 . صللأل ديقتصااال العمر من كبراأل جزءال �مثل
  لرئ�سيا ر�جااإل قدع في حصصها حتسبت فإنها ، اطً س�و  ؤجًرام عةمجمو ال ن تكو  دمانع

  وعالرج� نال�اط من رجیالتأ عقد صن�فت می�تق متو�. منفصل  ل�شك ال�اطن نم والعقد
  ل ألصا لىإ �الرجوع �سول يسلرئ�ا تأجیرلا قد ع من ناتجال" فاعالنتا حق " لأص  إلى 

 . العقد محل
  المجموعة  عل�هذي تطبق وال لجاأل قصیر رجیتأ دعق يرئ�سال رأجیلتا قدع �ان اإذ
جیر تأ عقد نهأ ى عل نطال�ا نم جیرأتال دعق تصن�ف ف�جبه، وف أعالموصء الالعفاا

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

 قد.الع في لقابلم�ص ا خصلت )١١(ة المصري رقم اس�المحر مع�ا
لواردة  ا الق�مة  في الل ضمح واال فاتر دلعاد من ا �الستا تطل�اتم یقبتطب جموعة لما تقوم

 تقوم .رالتأجی قدع في ارستثمالا فيصا على ) ٤٧(رقم ري مصال محاس�ةار ال�عم ي ف
  جمالي إ احتساب في دمةستخالم رةالمقد نة مو المض غیر لمت�ق�ةا مق�ال مراجعة� جموعة الم
 .منتظمة رةصو یر �لتأجا قدع يف ارثمالستا
  على یرادإ� یليالتشغ ارجاإل� قودع موجب� ةستلمالم راجاإل� عاتفبد ةالمجموع عترفت

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

 ٢٠٢٠ رینای ١قبل   قةط�لما س�اسةال
 �حتوي  و أ یرجتأ التفاقا ان � ذا إ ما عة مجمو لا ددت ح ،  ٢٠٢٠ یرینا ١ قبل  المبرمة عقودلل ة�النس�
 :�ان ا إذ ام می�تق على ءً بنا أجیرت على
  – و ؛ ددةمح أصول وأ ل أص م ااستخد على دمتع� قاالتفا ذیتنف
حد من  ء وافات�تم اس ذاصل ا�اال النتفاعاق ح اقاالتف ل.و�حو ل االصفاع �نتحق اال ول�حق تفااال -

 :تال�ةاإلجراءات ال
 من  أكثر في تحكمال أو ه�عل حصوللا اءأثن ألصلا یلغتش في لحقا أو درةالق المشتري  لدى نكا -

 ؛     تلمخرجاا نم ةیر مؤثر غ كم�ة
 �ه عل ل و حصال ءأثنا صل لأل اديالم تخدام ساال في  حكمالت في الحق وأ رةقدال ي المشتر  دى ل نكا -

 وأ ؛ اتلمخرجا من من یر مؤثرةغ �م�ة نم أكثر  يف تحكملا أو
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   ةر یر مؤثغ �م�ة نم رأكث رى ألخا األطراف ذتأخ أن ست�عدالم نم  هأن إلى فرو والظ ائقالحق یرشت -
 وحدة للك يالحال ق السو  سعر ساوي � وال اجتإن ةحدو  كلل ثابًتا ل�س ةحدالو  رسع وأن ، تجانلا من

 .إنتاج
 

 جرستأكم ٣-٢١-٣٨
  حولت  لتيا �جارإلا قودع �فصنبت جر�مستأ المجموعة امتق ، نةالمقار  ةتر الف يف
  م ت حالة،لهذه ا  عند. �ليمو ت جیرتأ دو قع� لملك�ةا افعومن خاطرم فةا� جوهري  لشك�

  األدنى  لحدل ل�ةحا ال الق�مة أو دلةالعا ةلق�ما ساوي � �مبلغ اول�أ رةالمؤج لاألصو  سق�ا
  وعات دفلما يه اإل�جار مدفوعات من ىدناأل الحد. أقل اأیهم ، �جاراإل تعامدفو  من

 أي هانعد ممست� ، ابه ق�املا  جرالمستأ ن م اً �لو مط �ان تي ال جاراإل� عقد دىم على 
هذا  ة للمتاحاب�ة اسالمحللس�اسة  فقاو  ولن األصعحاس�ة مال متا الحق . عرضي إ�جار

 األصل. 
ولم یتم  یل�ةشغ�جارات ت�إو�ة بوالمخري أر یاجت ودفقا لعقظ بها و محتفول الصاأل

  تم ت لتيا دفوعات�الم افاالعتر  تمی وعة.لمجملمالى لا مر�زة الئمقامن تسجیلها ض
 بتالثا لقسطا سساأ على ئر او الخسأاح �ر ألا ئمةاق في التشغیل�ة راإل�جا ودقع �موجب

 نم جزأیت ال ءز �ج ةلمالمست راإل�جا وافز�ح افتر االع ، تم�جاراإل فترة مدى لىع
 .ار�جاإل فترة مدى على  ارإل�جا  مصروف ليماإج

 
 مؤجرك ٤-٢١-٣٨

  تأجیر عقد �ل ان� إذا ما راجاإل� عقد نشأة عند ددتح ، رجؤ م جموعةلما تكون  دماعن
 ي.لتشغی ریتأج وأ مو�ليت

 ر اإل�جا عقد �ان إذا لما ملشا تقی�م جراء�إ جموعة مال تامق ، إ�جار عقد �ل فن�لتص
  �ان  ذاإ  .اسياألس لصاأل  �ملك�ة المتعلقة فعلمناوا  المخاطر ع�جم ي جوهر  �شكل لقن قد

  �جار إ عقد �ان فقد ، كل�ذ ن�ك مل اإذ ؛ �ليو تم رإ�جا هو  �جارإلا فإن ،  اللحا هو هذا
 إذا ام مثل راتلمؤشا ض�ع سةابدر  عةمجمو ال قامت ، �مقیلتا هذا نم �جزء .ليیغتش
 ل. لألص اديتصقاال لعمرا من سي�رئال ءالجز  هو إل�جارا انك

 
 ة یل� القطاعات التشغ  ٢٢-٣٨

ع طا(ق  خدمةو أ جتنتقد�م م ي رك فوعة و�شاجملما يتمییز فللل ابلقصر العنهو ا طلنشاا اعطق
لمخاطر  عتخض لتيفى) ااجغر  اع(قط د�ة محددةتصاإقة خل بیئاخدمة د أو جتمنقد�م تأنشطة) أو 

  لى ة عى للتقار�ر القطاع�ألولا مد الشكلعت�ى. ر ت أخعاا قطاهل ضعتخك التي ف عن تلتختلئد او وع
 ة.طشاألن عطاق
 


	تقرير ديسمبر 2020
	EFG- Hermes

	قوائم ديسمبر2020
	قوائم ديسمبر20201
	قوائم ديسمبر20202
	قوائم ديسمبر20203
	قوائم ديسمبر20204
	الايضاحات ديسمبر 2020
	شركة المجموعة المالية - هيرميس القابضة-EFG - Hermes
	(شركة مساهمة مصرية)
	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
	- بتاريخ 12 إبريل 2020 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم 69 لسنة 2019 على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خلال عام 2020 نظرًا للظروف الحالية التي تمر به...
	- بتاريخ 20 سبتمبر 2020 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020 بتأجيل معايير المحاسبة المصرية أرقام (47) الأدوات المالية ورقم (48) الإيراد من العقود ورقم (49) عقود التأجير إلى 1 يناير 2021.
	- قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية: معيار المحاسبة المصري رقم (47) إيضاح (38-11) و (38-14) ورقم (48) إيضاح (38-4) ورقم (49) إيضاح (38-21)، بما في ذلك أي تعديلات مرتبطة علي المعايير الأخرى حيث يشترط تطبيق معايير المحاسبة المصرية رقم...





