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 للمجموعةبذة عن الشر�ة األم ن -١

 نى والنشاطالكیان القانو  -أ
لسـنة  ٩٥رأس المال رقم  ام قانون سوق خاضعة ألحك -شر�ة مساهمة مصر�ة –�ة) (الشر �ضة اقال رلالستثماوراسكوم أشر�ة 

تجـارى القـاهرة.  سـجل ،٢٠١١ نـوفمبر ٢٩ فـى ٣٩٤٠٦١قم وقیـدت الشـر�ة �السـجل التجـارى بـر  والئحتـه التنفیذ�ـة ،١٩٩٢
ـرمل –یتى ــــر�ة هو أبراج نایل ســــــــمقر الش ـالالعر�یـة. مـدة  جمهور�ـة مصـر –رة ة بـوالق، القـاهــــــــ ـس ٢٥ر�ة شــــــــــــ نة تبـدأ مـن ــــــ

 .٢٠١١نوفمبر  ٢٩

 غرض الشر�ة -ب
راقـًا مالیـة أو فـى ز�ـادة تصـدر أو  التـي مسـهأل�اس �افة الشر�ات المساهمة او التوصـیة الشتراك فى تأسیهو ا غرض الشر�ة

للشــر�ة أن  م قــانون ســوق راس المــال، و�جــوزحكــا�ــة و�ــاقى اذیلالئحــة التنفمــن ا ١٢٧لهــا مــع مراعــاة حكــم المــادة رؤوس أموا
قــد  التــيتــزاول أعمــال شــبیهة �أعمالهــا، أو  التــيغیرهــا �ات و أو تشــترك �ــأى وجــه مــن الوجــوه مــع الشــر  لحةتكــون لهــا مصــ 

هـا بهـا قحشـتر�ها أو تللها أن تنـدمج فـى هـذه الشـر�ات أو ت ضها فى مصر أو فى الخارج. �ما �جوزغر على تحقیق  ااونهتع
 التنفیذ�ة.بقًا ألحكام القانون والئحته ك طوذل

 المختصرة المجمعةاعتماد القوائم المالیة الدور�ة  -ج
  بواسطة  ، ٢٠٢١ یونیو ٣٠ة في المنتهیأشهر  الستة فترةالمختصرة للشر�ة عن  القوائم المالیة الدور�ة المجمعةتم اعتماد 

 . ٢٠٢١ برتمسب ١٢مجلس اإلدارة بتار�خ 

 ر�ة المجمعة المختصرةد القوائم المالیة الدو ادإعأسس  -٢

 �المعاییر المحاسبیة وااللتزامالعرض  إطار -أ
  القوائم ) "٣٠( لمحاسبة المصري رقم ا ارتطلبات معیمختصرة المرفقة طبقًا لملاتم إعداد هذه القوائم المالیة الدور�ة المجمعة 

داد القوائم المالیة �صورة مختصرة مقارنة ووفقا لذلك فقد تم اع ة�ر ساواللوائح الن المالیة الدور�ة" وفي ضوء أحكام القوانی
المختصرة ال  ةعجمیة الدور�ة المن تلك القوائم المالإ. ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المنتهیة في  �القوائم المالیة المجمعة للسنة المالیة

لمالیة السنو�ة المجمعة  قراءتها مع القوائم ا بج�و  نو�ة الكاملةلسلو�ة عند إعداد القوائم المالیة اجمیع المعلومات المطتتضمن 
"  IFRS" للتقار�ر المالیة وتتطلب معاییر المحاسبة المصر�ة الرجوع إلى المعاییر الدولیة ، ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١للشر�ة في 
 .اهتجلضح �یفیة معاتو أو متطلبات قانونیة  مصري  محاسبيدر �شأنها معیار �ص لم التيث والمعامالت احد�النسبة لأل

 أسس القیاس -ب
یــتم  التــيت التالیــة األصــول وااللتزامــالمبــدأ التكلفــة التار�خیــة فیمــا عــدا  قــاطبالمختصــرة  المجمعــةالدور�ــة لمالیــة ائم اأعــدت القــو 
 حا�ـ ر خـالل األ ة مندلعاقیمة الت المالیة المبو�ة �الاألصول وااللتزامالیة، و في المشتقات الما مثلتى توالتلقیمة العادلة قیاسها �ا

عامـة  . هـذا وتعتمـد التكلفـة التار�خیـة �صـفةةك�التكلفـة المسـتهلالتـي یـتم قیاسـها  ات المالیـةمول وااللتزاوأ�ضا األص سائرالخأو 
 .األصلول على لحصلمه یتم تسلی الذيقابل على القیمة العادلة للم

 رضالع عملة -ج
یع البیانات أن جم�ما  للشر�ة.ة التعامل وهي عمل ري صلما هنیجل�ارة لمختصا معةمجالدور�ة القوائم المالیة تم اعداد وعرض ال

 تـم إذاالفتـرة اال  �ـاحأر  تم تقر�بها الى أقـرب ألـف جنیـه مصـرى فیمـا عـدا نصـیب السـهم فـى المصري الجنیه ة �المالیة المعروض
 و �اال�ضاحات �خالف ذلك.الیة ألقوائم المشارة �ااال
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 یة المطبقةسبات المحاأهم السیاس -٣

س السیاســات المحاســبیة وأســلوب العــرض وطــرق الحســاب التــي ور�ــة المجمعــة المختصــرة إتبــاع نفــ الد المالیــةهــذه القــوائم  دادإعــ  يفــ  ىعــ و ر 
 یـــــــــــــة المنتهیـــــــــــــة المال عـــــــــــــن الســـــــــــــنةللمجموعـــــــــــــة لـــــــــــــة مالكا المجمعـــــــــــــةالمالیـــــــــــــة  كانـــــــــــــت مطبقـــــــــــــة ومتبعـــــــــــــة عنـــــــــــــد إعـــــــــــــداد القـــــــــــــوائم

 یــتم ســوف لــذيوا، ٢٠٢١ینایر  ١) ابتداءًا من ٤٩و () ٤٨( يرقم ینالمصر�  بةاسحالم ي معیار  یقتطب  �خالفو  ،٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 
القــوائم فقــد تــم إتبــاع السیاســات المحاســبیة �صــورة ثابتــة علــى �افــة الفتــرات المعروضــة بتلــك  ) فقــد١١-٣إ�ضــاح (فــي  أدنــاهتفصیال شرحه 

 .ة المختصرةالمالیة الدور�ة المجمع

السیاســات وفیمــا یلــي أهــم  .لتــأثیراٍت هامــٍة موســمیة أو دور�ــة ضمــا یتعــر عــادًة  الــذيُد مــن النــوع عَــ تُ  ال ةشــطة المجموعــ أن جــدیر �الــذ�ر أن  
 .ة المختصرةوالتي تنطبق على القوائم المالیة الدور�ة المجمع

 

 المختصرة ةمع المجالدور�ة لمالیة ا ئماو القاد أسس اعد ١-٣
ا (الشــر�ات ســیطرتهة تحــت الشــر�ات الواقعــ األم و  �ةر لشــ ل ئم المالیــةاالقــو فــى  المختصــرة ةالمجمعــ الدور�ــة المالیــة لقــوائم تتمثــل ا
 :وتتحقق السیطرة عندما تقوم الشر�ة القا�ضة �جمیع ما یلى. مر�ز مالي�ل  فى تار�خالتا�عة) 

 .افیه المستثمر أةالمنش على السلطة -
 . هفی رالمستثم ةنشأملا فى مساهمته خالل من المتغیرة العوائد فى الحق أو عرضتلا -
 منها. علیها التى �حصل دالعوائ مبلغ على للتأثیر فیها المستثمر ةأشالمن على سلطته دامتخاس ىلع القدرة -

  واحد أوغیرات لوجود مت روف إلىلظوا  ققائرت الحذا أشافیها إ ثمرالمست إعادة تقییم السیطرة علي المنشأة الشر�ة األمعلى 
 الیة.ع�ر�ن ثالثة المذ�و الثر من عناصر السیطرة أك
التى تم اقتناؤها أو استبعادها تا�عة سواء إیرادات ومصروفات الشر�ات ال المختصرة ةعمجالم الدور�ة ة الدخل مئاقن ضمتت

ز�ع إجمالي الدخل  و�تم تو  لة. الحاسب فعلى لالستبعاد حلاخ �تار الفعلى لالقتناء أو ال وذلك اعتبارًا من التار�خ الفترةخالل 
ب  سیطرة حتى و�ن أدى ذلك لظهور رصید سالالم حصص غیر ة وأصحاب ال�ضالقاة ر�اهمي الشسمبین التا�عة �ات شر لل

 صص غیر المسیطرة (عجز).ألصحاب الح
ها ل سیاسات�جع�ما ًا ما �ان ذلك ضرور�ل�ة عجمو الیة ألٍى من شر�ات المیتم أجراء التسو�ات الالزمة على القوائم الم

 موعة. ألخرى �المجا ت�ار لشل المطبقة ةیاسبحاسات المالسیع م المحاسبیة تتفق
دات والمصـروفات المتبادلة بین شر�ات المجموعة عند تجمیع القوائم  م االستبعاد الكامل لكافة المعامالت واألرصدة واإلیراتی
 مالیة لها. ال

   ا.جموعة بهملیة اقـوق ملكعن حة صلتا�عة �صـورٍة منفـر�ات الالشفى  رةطیالحصص غیر المس باصحأوق یتم عرض حقـ
لسیطرة مشتر�ة وتحتفظ بدًال من ذلك  ا المطلقة أو المشتر�ة على شر�ة تا�عة أو مشروع �خضعتهطر عة سیلمجمو تفقد اا مدنع

  ى تار�خ فقد ادلة فیمته الع�ق یاسه�ق شر�ة شقیقة وتقوم ىف رثمابقى �استاالستثمار المتعندئذ تعترف � علیهابنفوذ مؤثر 
و المشتر�ة فقدت فیه السیطرة المطلقة أ الذي التار�خ  في  المتبقير الستثماة العادلة لیمقال عدوت  مشتر�ة.لاأو  مطلقةال یطرةلسا

 األولى �االستثمار فى شر�ة شقیقة. االعترافكتكلفة عند 
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 تجمیع األعمال  ٢-٣

معاملٍة  في ل َحوَ مُ ال قابلقیاس الم مو�ت الستحواذ.ة ا�ق�استخدام طر  تحواذات)سالل (اعماألامعامالت تجمیع  ة عنبحاستتم الم
یم العادلة فى تار�خ اإلستحواذ لألصول الُمحولة من  ل �القیمة العادلة التى ُتحتسب على أساس مجموع القعماجمیع األلت

كیة  لمق الدوات حقو ا أل�ذتحوذ علیها و �ة الُمسلشر ین للسا�قلصالح المالك ا ة جموعمال تزامات المتكبدة �معرفةالمجموعة واالل
 الشر�ة الُمستحوذ علیها.   على السیطرةة فى مقابل وع مجمال هادرُ ُتص التى

الحصص غیر  ق ألصحاب ، وأى حقو ) مجموع: المقابل الُمَحَول١س أنها ُتَمِثل الز�ادة في (ى أساالشهرة علیتم قیاس 
ة  ملكیة الشر� قوق ى حف كهاتمتلمستحوذة لار�ة ى �انت الشلتا العادلة للحصة والقیمة ،  لیهاذ عي الشر�ة الُمستحوَ ف ةر سیطالم

قیم: األصول الُمستحوذ علیها وااللتزامات الُمتكبدة في  ) صافى٢ت) عن (علیها قبل تار�خ االستحواذ (إن وجد حوذالُمست
ع: عن مجمو  د�ة یز ت الُمتكبدمازاعلیها وااللت المستحوذول األصقیم التقییم أن صافى  ةداعد إ تحواذ. و�ذا ما تبین �عتار�خ اإلس

والقیمة العادلة للحصة التى  ستحوذ علیها ، الحصص غیر المسیطرة فى الشر�ة المُ  حابقوٍق ألصول ، وأ�ة ححلمُ ل اابلمقا
ٍذ یتم ت)، عندئوجد(إن واذ قبل تار�خ االستح اهیلذ عملكیة الشر�ة الُمستحو  كانت الشر�ة المستحوذة تمتلكها في حقوق 

 ).bargainpurchase(شراء من صفقة  مكسبفترة �لر اسائخ أو ر�احرًة فى أشاة مبتلك الز�ادب افاالعتر 

سبى من صافي أصول  التي ُتَمِثل حصص ملكیة حالیة وُتَخِوُل لحاملیها الحق فى نصیٍب ن ةص غیر المسیطر و�النسبة للحص
ى ألصحاب بلنسب اصیالنأو �عادلة ، لایمة ي إما �القولألند اإلعتراف اقیاسها عتم أن یمكن ة التصفیة فمن الملاح في منشأة

و�تم إختیار أساس القیاس لكل  -ُمستحوذ علیها صول المنشأة السیطرة فى القیم المعترف بها لصافي أالمحصص غیر ال
 دى. معاملة إستحواذ على ح

م ) تقو Entities under common control(موعة جمة للاحدالو ة طر سیللتخضع  التيألعمال ا ةطأنشفى تجمیع المنشآت و 
األصول واإللتزامات  افيلصمة الدفتر�ة جمیع األعمال ونصیب المجموعة فى القیت ین تكلفةجة الفروق بلمعاة �وعجممال

ء عن  اإلقتنا یاتعمل تسفروذلك إذا لم  ةلكیملا قوق یاطى تجمیع أعمال ضمن حالعرضیة المعترف بها للشر�ات المقتناة �إحت
تطبیق  عها قبل و�عد عملیات اإلقتناء. و�تمجمیلتي تم تو الشر�ات اأآت منشاللى عة ع ة للمجمو قلالمطأ السیطرة بدم تغییر فى
  ص ل ختأو سیطرة للشر�ات التا�عة یاسة أ�ضا فى حالة شراء المجموعة نسبة من حقوق أصحاب الحصص غیر المذات الس

 .عةتا�ة العلى الشر� یطرةفاظها �السحتإ �ة التا�عة معفى الشر  تهاملكیمن  المجموعة من نسبة

عترف بها للشر�ات المقتناة إال فى تار�خ ات العرضیة الماألصول واإللتزام لصافيد قیمة عادلة دیتح یتم حالة الذه الى هفو 
قق تحخ لفترة من تار�ت خالل اطرألتى ة وابنود حقوق الملكی ىف تیرااألخذ فى اإلعتبار التغتحقق السیطرة اَألَولى مع 

 السیطرة. ةنسبدة �اخ ز تار�لى حتى وَ األَ  السیطرة

المقتناة على أساس نسبة أصحاب تلك الحصص فى  رة فى المنشأة ى لحقوق أصحاب الحصص غیر المسیطس األولم القیاتی
 تحواذ. الس�خ اتار  یة المعترف بها فىضر علت اواإللتزامات واإللتزاماالقیمة العادلة لألصول 

وراسكوم أ(ـقسمة نوشر�ة م(أوراسكوم لالستثمار القا�ضة) اسمة ة قشر� ى شر�تینلاة �ر شال إنقسام  مت ،٢٠٢٠ام عالل خ
ى الها التا�عة �اتوشر ضة قل استثمارات الشر�ة في شر�ة بلتون المالیة القا�نلذلك قامت الشر�ة بجة یونت )ةقا�ض المالیة ال
(الشر�ة األم)   ر القا�ضة ماثتلالس مكو اسور أ  شر�ةاً یحال تمتلك تالي الو�، ة أوراسكوم المالیة القا�ضة)(شر� قسمةنالمالشر�ة 
 وق التالیة فى شر�اتها التا�عة:باشرة وغیر مباشرة الحق�صورة م
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 لكیةاستثمارات یتم المحاسبة عنها �طر�قة حقوق الم ٣-٣
ملكیة من الحصص في شر�ات شقیقة ومشروعات مشتر�ة. ولیس �طر�قة حقوق ال اهة عنالمحاسبتم ی تيتتكون االستثمارات ال

 طة �الترتیب.له حقوق في األصول والتعهدات �االلتزامات المرتب
 یة لتلكلیشغلتلیة والمات ال المشار�ة فى القراراالعلیها من خثیر جوهرى ع المجموعة بتأتتمتهى منشأه  ةالشقیق ر�ةالش

 السیطرة أو السیطرة المشتر�ة.  ى لدرجةقر یال  ولكنهنشأة لما
  یة. أما تلك حقوق الملكم طر�قة �استخدا للمجموعةیة مالئم الشقیقة �القواشر�ات الات الما والتز  ولصأال و معأ  جائتج نتدر 
لمتداولة  ا ر ل غیاألصو ) "٣٢(  قم لمصرى ر ا ارعیًا للمطبقها والتى یتم المحاسبة ب  عا �غرض البییتم تصنیفه التيستثمارات اإل
التكالیف  منها ومًا مخصة (ادل ة العر�ة أو القیممة الدفت�القی اتم قیاسهیفمرة" تسملا غیر حتفظ بها لغرض البیع والعملیاتالم
 ل. ع) أیهما اقالزمة للبیال
دلة  فة المعلكت�ال مجمعةلى الماالالمر�ز  ةئمقاقیقة �الشات اإلستثمارات فى الشر� الملكیة تظهرا و�استخدام طر�قة حقوق ذه

أى   �عد خصم ذلكة و مقتنات الشقیقة ال شر�ال الأصو  يفاص ناء فى تقخ اإل�ر اتل حقة بنصیب المجموعة من التغیرات الال
�ة  شر  ائرى نصیب المجموعة من خس�أى ز�ادة ف . وال یتم اإلعترافحديلى ار عمة �ل استثمرأ على قیط�الل قد إضمح

ى أو  قانونلاااللتزام  حدود ى ف ةادالز�ى الشر�ة الشقیقة إال إذا �انت تلك جموعة فملامار الستثتر�ة دفالالقیمة  نع قةشقی
 ر�ة. ا�ة عن تلك الشسددتها نی ة قد لمجموع كون اقد ت التي أو المبالغ شقیقة�ة اللشر ه اتجاموعة كمى على المجالح

أصول الشر�ة   لصافيیمة العادلة من الق ةعو لمجمصیب ااء وننتقكلفة اإلت ینب الفرق  عن  سبة تناء یتم المحا�خ اإلقوفى تار 
 ن: ى ذلك فإو�ناء علال عماألیع والخاص بتجم  )٢٩رقم ( مصرى لاالمحاسبة  لمعیار اقطبیقة الشق

  لة المحتم تاامتز واإلل ددةلمحامات الألصول واإللتز  ة العادلةقیمال صافي نصیب المجموعة فى عن  فة اإلقتناءى تكلادة فأى ز�
ة  قة ضمن القیم�ة الشقیالشر  ءامن اقتن ةجالنات ةر هلشرج اإلقتناء یتم اإلعتراف بها �شهرة وتدتار�خ ا ى فیقة الشق لشر�ةل

 .ن االستثمار �كلزء مك الشهرة �جضمحالل لتلم تقییم اإلر و�تستثمالال�ة فتر الد

یة  نسبة الملك الدولة  لنشاط ا الشر�ات التا�عة 
رة وغیر  المباش

 % ٥١ نستاكا�  جیاو لا وتكنو � دی م لیمتد )ةص ا خلت (اد أسوسی ورلشر�ة ترانس و   
 % ٩٩.٩٦ مصر العر�یة ر�ةجمهو  ولوجیامید�ا وتكن  )رةح ل المنطقة ا( ةا�ض اب القراكو أ�ة ر ش

  ٪١٠٠ مالطا  لوجیاكنو مید�ا وت راكاب فار إ�ست لیمتدشر�ة أو 
 % ١٠٠ شمالیةكور�ا ال أخري  اوسور�ون شر�ة 

 % ٩٩.٨ نان ب ل ة ار خدمات اد لبنانوم تیلكوم اسكأور 
  ٪١٠٠ �سمبرجو ل ري خأ لراز� الب  يت  تي أم شر�ة أو

  ٪١٠٠ هولندا ر عقاري اثمت اس ارمث ت إلسة ل�ضالقا وب�و  رفكتوا �ةر ش
  ٪١٠٠ هولندا استثمار عقاري  شر�ة فكتوار بي في

  ٪١٠٠ �لالبراز  عقاري مار استث  )ل� ز ا(البر  ٢ كاإن شر�ة 
  ٪١٠٠ البراز�ل ي ر عقار استثما (البراز�ل) ٩ كاإن �ة شر 

  ٪١٠٠ لالبراز�  ي ار قعتثمار سا )ل� ز ا(البر  ١١ كاإن شر�ة 
  ٪١٠٠ براز�لال اري استثمار عق ل)ز� راب ال( ١٣ كاإن  �ةشر 

  ٪١٠٠ ز�لابر ال استثمار عقاري  از�ل)(البر  ١٧ كاإن شر�ة 
  ٪١٠٠ �لالبراز  قاري ع استثمار ل)البراز� ( ١٨ كاإن شر�ة 
  ٪١٠٠ از�لبر ال عقاري مار ث است  البراز�ل)( ١٩ كاإن شر�ة 
 ٪٩٩.٩٩ ةر�ی العر هور�ة مصمج طاقة   قة اطلل تالأو �ابی 

 ٪٩٩.٩٤ جمهور�ة مصر العر�یة طاقة  والتمقات و �ابیتال للخدما وأ
 % ١٠٠ �یةعر مصر ال ر�ةجمهو  یاوتكنولوج�ا مید م.م.فینشرز شوم شر�ة أوراسكوم تیلیك

 هیة ی ترفامیدز للمشروعات الاوراسكوم بر�زم بیر 
 

 % ٧٠ ةر العر�ی مصة هور� مج أخري 
 %١٠٠ �یةعر الر ة مصجمهور�  رى أخ ةیهی رفلت ا  عاتشرو ز للمامیدبر  م�ة اوراسكو ر ش

حیة  اسی البیرامیدز الدارة المنشأت الفندقیة و وراسكوم أ   
 
 
 
 

 %١٠٠ عر�یةلاة مصر ر� هو جم رى أخ
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ملة للشر�ة الشقیقة  ت المحتامالتز ة واإللمحددا اتاإللتزامو ل صو ة لألل عادال القیمة صافي مجموعة فى یب الة فى نصأى ز�اد
موعة نصیب المج ند تحدیدیرادات عتثبت �إ أن علىثمار دفتر�ة لالستلقیمة المن ا دعتناء تستبقخ اإل�ر اتى اء فاإلقتنعن تكلفة 

 ر.ثماستتم خاللها اقتناء اال يالتن الفترة الشقیقة عو خسائر الشر�ة  اح أمن أر�
 بحدود نصی ىوذلك ف ةلادلمتبیقة یتم استبعاد األر�اح والخسائر اات الشق�ر شى الع احدوعة مجملمعامل ات لةاح وفى

لة یتم  ول وفى هذه الحاالمحقیمة األصل لى إنخفاض ائر دلیال عالخس تكون  وقدذا . هشقیقةذه الشر�ة الوعة من هالمجم
 . لحالضملمناسب لمواجهة هذا اإلص او�ن المخصتك
المالیة وراسكوم أ(قسمة نوشر�ة م(أوراسكوم لالستثمار القا�ضة) شر�ة قاسمة ین ت�ر لى شر�ة ات الشسمقتا، ٢٠٢٠ام عالل خ
 )ةشر�ات شقیق فياستثمارات (شر�ة ثروة �ابیتال القا�ضة ر�ة في شلثمارات ااستقل نلذلك قامت الشر�ة بجة یونت )ةقا�ضال

 مافیة الشقیق الشر�ات في موعةمجالت استثمارات بصأك تلتم التالي �و  ،)ة أوراسكوم المالیة القا�ضة(شر� الشر�ة المتقسمةالى 
 :یلي

  المباشرة یةالملكنسبة  الدولة  النشاط  
 اشرة بم لار وغی

فینتشر ى جو�نت نولوجكت شر�ة شیو 
 

 %٧٥ كور�ا الشمالیة هواتف نقالة  تماخد

 البیع لمحتفظ بها لغرض المتداولة ااألصول غیر  ٤-٣
استرداد  ول والتزامات) التي یتوقعصكون من أي تتمنها الت صل خى التر جاال تعامجمو ال وأل (جطو�لة األ ولصیتم تبو�ب األ

 للبیع.االستمرار في استخدامها �أصول معروضة البیع ولیس قیمتها عن طر�ق 
م یت مث�ب و بة قبل التشر باة للشر�ة مالمحاسبیللسیاسة قًا التخلص منها) طبلمجموعة الجاري ا  اتونو مكل (أیتم قیاس األصو 

 أیهما أقل �عد ذلك. عادلة ناقصًا تكلفة البیع القیمة ال لدفتر�ة أومنها) �القیمة االتخلص  جاري جموعات ال ملا (أو  لصو ألا اسقی
ة  ل المالین واألصو عدا المخزو مات فیما ى األصول وااللتزاعلب تناسبة و بنس النخفاض في القیمةیتم تحمیل خسائر ا

ي  الستمرار فولكن یتم ال أي خسائر لها یتم تحمیال  املین حیثعلازا�ا م� قةلعمتل الصو أل اة و ل ج�بیة المؤ ضر الواألصول 
 لمحاسبیة للشر�ة. قیاسها وفقًا للسیاسات ا
�اح ذلك األر للبیع و�تفظ بها لألصول �مح عن التبو�ب األولىل دخة القائم� االنخفاض في القیمة یتم االعتراف �خسائر

 القیمة. النخفاض فيعن مجمع خسائر اتي تز�د ح الات األر�ابثإیتم  ال س.ایلقدة اعا إ� اصةخللالحقة واا  ئروالخسا
 العملیات الغیر مستمرة  ٥-٣

ل شكقطاع جغرافي أو ت ل رئیسي مستقال أوماأعطاع ثل قلیات المجموعة التي تم عملیة غیر المستمرة �مثا�ة أحد عمر التعتب
شرائها �غرض  �عه یتم�ه تاأو شر  فيراجغقطاع  أول قتمسیسي رئ لاأعم عرف في قطاتصللحده منسقه ن خطه واجزءا م

 ة بیعها.إعاد
ا الشروط،  یهعلطبق ا ینظ بها لغرض البیع عندمتفدما یتم بیعها، أو تبو�بها �أصول محو�تم التبو�ب �عملیات غیر مستمرة عن

 سبق.أیهما أ
رة من ة غیر مستملیأن العم رضف ل علىخلدا همائة �قرناقمال ماتبو�ب أرقه ادمرة یتم أعغیر مست یه �أنهاوعند تصنیف عمل

 .ة المقارنةبدا�ة فتر 
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 كاتهاألصول الثابتة و�هالا ٦-٣
ى الخسائر  �اإلضافة إلالك هإلا ًا منها مجمعمخصومر�خیة كلفتها التابت المالي المر�ز بتة �قائمةد األصول الثابنو  فةهر �اظت

صل.  ة مباشرة �اقتناء األتبطت المر فقا�افة النت ابثل الصألا  ةفتكل نمتضتو . هامتیفى قاإلضمحالل ن ع لناتجةجمعة االم
�كون من   دماعن فقط-الحالة  سبح- ل منفصلبها �شكصل او اإلعتراف تر�ة لألفالد ةمالقی حقة إلىالنفقات الال و�تم إضافة

  درجة البند ب ذابهصة خاال اءنتاإلق ةلفكتس یاق نكو�م�ة یة للشر بلتقمس اقتصاد�ة ا البند منافعاستخدام هذ�حقق  أن ح المرج
 لیها.د ع�عتم

تتحدد   .لهافات خالالمصرو  یتم تحمل تلك  التي مالیة ة النسعن ال  ة الدخل والصیانة �قائم روفات اإلصالحو�تم تحمیل مص
- دإن وج – داتبعسالاد ائع  صافيبین ق فر لى أساس الع تةألصول الثابأو تكهین ا دبعااستن ائر الناشئة عالخسر�اح و األ
 .خلائمة الدإدراجها �ق �تماألصول و  فتر�ة لتلكلدا یمةقالو 

 اإلنتاجي العمرمدار  خل وذلك علىالدقائمة  یله علىالقسط الثابت وتحم طر�قةك �الهلة لإلة القابو�تم اهالك األصول الثابت
 ع األصول.ل نوع من أنوا لكر دمقال

 اإلهالك: باحتساض ر لغ لاألصو  من للكر قدمال ياإلنتاجمر لع�ابیان  یليما وفی

 واتالسن صلألا
 سنة  ٥٠ مباني
 سنوات  ١٥ – ٨ إرسالات محط
 سنوات  ١٠ – ٥ آالت

 تنواس ٥ – ٣ ات �مبیوترومعد هزةجأ
 نوات س ١٠ – ٥ اتاث وتجهیز ثأ

 سنوات ٦ – ٣ وانتقالوسائل نقل 
 سنوات ٨ – ٣ دیداتجرة وتجماكن مؤ ت فى أتحسینا

 

 ة موسلملا ریغ ولصاأل ٧-٣
اط  غراض النشالمقتناة ألا و ولكن �مكن تحدیده ماديوجود  لتى لیس لهانقد�ة واطبیعة غیر الل ذات الصو أللجة اامعم تی

ة  أنظم خالف الشهرة)لملموسة (�یر اول غتتضمن األص سة. و میر ملصول غة �أتقبلیمس افعنا موالمتوقع أن یتدفق منه
ة  غیر الملموس األصول  تم قیاسو� ة.تجار�ات معالوق حقو  عافتناالوق حقو  تالاتصاالت خیص شبكاتر  ،لياآلالحاسب 
 االئتمانفترة  ز�د عنرات تلفت دلسدال اأجیتلة فى حا  بها،تراف األولى تار�خ اإلع ر النقدي فىلسعوالتى تتمثل فى ا�التكلفة 

سة  ر الملمو غیل صو األ رضع متدة. و�ائف� دسدلمابلغ لي المما�جو  دين السعر النقإلعتراف �الفرق بیفإنه یتم اد�ة العا
  غیر  صولاأل اقتناءفقات الالحقة على لة النتم رسممة. ییلقا اضمحاللائر الناتجة عن لخسوا ستهالكالا عد خصم � في�الصا

  أو ل صلألة یتقبلالمس ةد�صاقت الامن المنافع تز�د هذه النفقات فقط عندما ملة لمرس�ة لألصول ا دفتر ة الیمن القمة ضموسملال
فقًا  سة و ملمو غیر ال صولاأل استهالكیتم  ائمة الدخل.كبدها على قرى عند تقات األخالنفافة یل �حمت تما یینمب ،لألصو ا

ل غیر  لألصو  اإلنتاجيمر الع ذا �انال إسة إغیر الملمو  صولألجیة لإلنتاار ااألعمار مد ى عل لطر�قة القسط الثابت وذلك 
 .سنوي اس أسألصول على قیمة تلك اى ف اللمحضالل اختبار ءار جإم یت ندئذحدد فعم یرغ سةالملمو 

 العقار�ة   ت االستثمارا ٨-٣
 ولىألس اقیاوال ف اإلعتر ا -أ

إلیهـا العقار�ـة �التكلفـة مضـافًا  ماراتاالستثقیاس م �تیر و ) للغؤجرة (إ�جارًا تشغیلیاً ة في المباني المقار�الع االستثمارات تتمثل
مـة الدفتر�ـة ، یـتم مراجعـة القیل)الة (اإلضـمحمـ قیالفـي  اضخفـ االن رائخسـ و  كإلهـالا عمـ ا مجنهم ماً امالت مخصو معالتكلفة 
 ة مالیة.نها�ة �ل سن هالك فيوطرق اإل تراضیةفاالاألعمار ري، العقا راملالستث

ا عهـ م �صـعبت الاحـ  اك�انـت هنـ  ذاإ إال المالي زقائمة المر�في تار�خ  ماراتستثالاادلة لتلك لعا قیمةعن ال و�تم اإلفصاح
 ك.ن ذلفصاح عإلاة یتم في هذه الحال�طر�قة معقولة و  راتاالستثماذه هن م ألي لةادعة الیمقلا ددیتح
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   اإلهالك -ب
اجي المقـدر لكـل نـوع مـن اإلنتـ  مـدار العمـرى علـ وذلـك ثابـت لوفقـًا لطر�قـة القسـط االـدخل الك على قائمـة یتم تحمیل اإله

 مقدرة:لاجیة تانإلار عمااأل� اناً یب يا یل، وفیمقاري لعا االستثماراع أنو 
 

 

 تراض وتكلفة االقتراض قاال ٩-٣
قائمــة الــدخل  هلكة، یــتم تحمیــلمســتلافــة لكتوالحقــا �ال قــروضال علــىتكلفــة الحصــول  لقیمــة العادلــة ناقصــاتثبــت القــروض أوال �ا

ض ر فتـــرة القـــر ابهـــا علـــى مـــد ءلوفـــاا متیســـ  التـــي ةمـــ یقن الی�ـــ و  لقـــرضصـــول علـــى احالة ت ناقصـــا تكلفـــ لفرق بـــین المتحصـــال�ـــا
 .ائدة الفعلىستخدام طر�قة الف�ا

 شــهرا ١٢األقـل  ىلـ ت عامـ اتأجیـل تسـو�ة االلتز �ـان للشـر�ة حقـوق غیـر مشـروطة ل إذااال  متداولـةتصـنف القـروض علـى انهـا 
 �خ القوائم المالیة.تار  �عد

تـرة تسـتلزم ف التـيصول ك األملة وهي تلمؤهلة للرس لصو أ جتاان وشاء انا واء انتقا� رةاشتعلقة مبلما تراضلیف االقتضاف تكا
األصـول  ههـذ هیـ فل الوقـت الـذي تصـبح ى ان �حـ على تكلفة األصول الـ  –و البیع الزمن لتصبح جاهزة لالستخدام امن  طو�لة

 خدام او البیع.جاهزة لالست
تلـك الفـروق  ي تعتبـر فیـهالـذدى الـى المـ  ةیـ جنباألة لـ م�الع ضار تـ االق نمـ  تنشـأ التيملة عالق االقتراض فرو هذا وتشمل تكالیف 

ن تكلفــة یبــ مــا فی فــروق أســعار الفوائــدتعتبــر تعــدیال لتكلفــة الفوائــد  التــيئر ئــد. وتتضــمن تلــك األر�ــاح والخســالتكلفــة الفوا تعــدیال
 األجنبیة. �العمالتض تراعملة التعامل واالقاالقتراض �

ل یــتم خصــم الــدخ وفــي مثــل هــذه الحالــة للرســملة، ؤهلــةول معلــى أصــ  هاقــ نفا نیحــ ل �عینــه ضار القتــ  تقــ ؤ الم ثماراالســت تمیــ  قــد
 للرسملة. هلةمؤ التراض لذلك االقتراض من تكالیف االق المكتسب من االستثمار المؤقت

 
 االیرادتحقق  ١٠-٣

 :التالیةة ر�) محل معاییر المحاسبة المص٤٨�حل معیار المحاسبة المصري رقم ( -
 ٢٠١٥" المعدلة في عام االنشاءات) "عقود ٨رقم ( لمصري محاسبة اال یارعم -
 ٢٠١٥) "اإلیرادات" �ما تم تعدیله في عام ١١رقم ( ي اسبة المصر معیار المح -

) علـى أن االعتـراف �ـاإلیراد �عتمـد علـى الخطـوات الخمـس ٤٨و�شكل أكثر تحدیًدا ، ینص معیار المحاسبة المصري رقـم ( -
 :ةلیتاال

 العمیل؛ مع لعقدتحدید ا -١
 األداء)؛ة �اسم التزامات الخدمات (المعروفتحدید االلتزام التعاقدي لنقل البضائع و / أو  -٢
 ؛ تحدید سعر الصفقة -٣
 ؛تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء المحددة على أساس سعر البیع المستقل لكل سلعة أو خدمة -٤
 ة لالص األداء ذي امتز االعتراف �اإلیرادات عند الوفاء �ال -٥

داخــل شــر�ات  اتت إلثبــات اإلیــرادمكــون مــن خمــس خطــوا) ال٤٨تطبــق المجموعــة نمــوذج معیــار المحاســبة الــدولي رقــم ( -
 .المجموعة

اعین ، حیـــث تـــم تقســـیم مصـــادر الحصـــول علـــى االیـــراد الـــى قطـــ )٤٨اعتمـــدت المجموعـــة معیـــار المحاســـبة المصـــري رقـــم ( -
األنشـطة األخـرى یـتم توجـد �عـد عقـاري، �مـا بحر�ـة واالسـتثمار الال بالتقطـاع الكـا مـاوهرئیسسیین داخل شر�ات المجموعـة 

 .ة األهراماتض األنشطة التجار�ة �منط�ععلى إیرادات مثل الدعم الفني و  الحصول منها
 
 

 السنوات لصألا
 ٥٠ ت مؤجرةداوح
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الل رادات مـن خــ یـ اإلقامـت اإلدارة بتقیـیم تـأثیر تطبیـق المعیـار الجدیــد علـى القـوائم المالیـة للمجموعـة، وتحلیــل التـدفقات مـن 
 المجموعة. یق نموذج الخمس خطوات والیوجد أي تاثیر علي إیراداتبطت

 :ر�ة فىما یلىرادات الشوتتمثل إی
 الكابالت البحر�ة: -١

راف ثالثـة. تعتـرف على أساس المقابل المحدد في عقد مـع عمیـل واسـتبعاد المبـالغ المحصـلة نیا�ـة عـن أطـ  تم قیاس اإلیرادی
 زامات األداء ذات الصلة.لعمیل و�تم الوفاء �التل ةلخدمدما تقدم اعنت الشر�ة �اإلیرادا
 طبیعة الخدمة
، مثــل االتصــاالت المــؤجرة الدولیــة الخاصــة ونقــل التــردديالنطــاق ا �شــكل أساســي مــن تقــد�م خــدمات ة إیراداتهــ تحقــق الشــر�

لقابــل لإللغــاء والــذي ا رم غیــ د االســتخداعقــ ء شــهًرا �اســتثنا ١٢هــي عقــد مــع العمیــل المــدة النموذجیــة للبروتو�ــول اإلنترنــت. 
 .شهًرا ١٨٠ته عادًة ما �كون مد

 اري قع االستثمارات إیراد -٢
مات) �قائمــة الــدخل علــى أســاس صــو خ أيصــم �عــد خ �الصــافي( قاقســتحاالطبقــًا لمبــدأ  العقــاري  مارســتثاالادات إیــر  تتثبــ 
 قد اإل�جار.سط الثابت خالل مدة عقال

 ت الفوائدادراإی -٣
م ئلــغ القــامبال أصــل االعتبــارمــأخوذًا فــى  النســبيزمنــى لا عس التوز�ــ اعلــى أســ  االســتحقاقبــدأ مل طبقــاً لفوائــد ت اادار إیــ  تثبــت

 .االستحقاقتى تار�خ المطبق عن الفترة ح الفعليئدة الفامعدل و 
 ر�احاأل تامن توز�عیرادات المجموعة إ -٤

 �خـالف –ة یـ فـى أدوات حقـوق الملك اهتار ثمااسـتعـة عـن و مجلما ا�ـاح التـي تسـتحقهاألر عـات وز�ة مـن تالناشـئتثبت اإلیرادات 
توز�عـات. ى اللمجموعـة فـى الحصـول علـ ور الحـق لد صـدلك عنوذ رالخسائ أواح ر�فى األ –فى شر�ات شقیقة  ماراتهاتثسا

 تناء.اإلق ةفكلن تدادًا لجزء مستر وح إمثل بوض�حیث تقتناء �اح ما قبل اإلعات أر وز�تب ماراتستثاالیض تكلفة تلك و�تم تخف
 

 اإل�جار دو عق ١١-٣
  أو  ریتأج عقد العقد كون �و . ریتأج عقد  تضمنی أو ریفي بدا�ة العقد تقوم المجموعة بتقییم ما إذا �ان العقد عقد تأج

 �ان إذا ما مییلتق. مقابل لقاء الزمن من لفترة محدد أصل الستخدام طرةیالس حق نقلی العقد �ان إذا ریتأج عقد تضمنی
 ةالمحاسب معیار في اال�جار عقد تعر�ف المجموعة تستخدم محدد، أصل استخدام ىلع طرةیالس حق لقنی ریالتأج عقد

 ) . ٤٩( رقم المصري 
، تقوم المجموعة بتوز�ع المقابل المادى في العقد لكل عنصر  عند البدء أو عند تعدیل عقد �حتوي على مكون ا�جاري 

دم فصل  إ�جار العقارات، اختارت المجموعة ع دو لعق ك، �النسبةذلع المستقل، وم ا�جاري على أساس السعر التناسبى
 سبة عن المكونات اال�جار�ة وغیر اال�جار�ة �مكون ا�جاري منفرد.المكونات غیر اال�جار�ة والمحا

ع فاأصل حق االنتتقوم المجموعة �االعتراف �أصل حق االنتفاع والتزام التأجیر في تار�خ نشأة عقد التأجیر. یتم قیاس 
قبل تار�خ نشأة العقد، دة في أو مبالغ مسدي أ�قد التاجیر و�تم تسو�ته لتى تتضمن المبلغ االولي اللتزام عوا كلفةأولیا �الت

�اإلضافة الى أي تكالیف مباشرة أولیة تم تكبدها والتكالیف المقدرة لفك و�زالة األصل محل العقد أو استعادة األصل نفسه  
 أي حوافز تأجیر مستلمة.  هنممًا صل ، مخصو االه الذي یوجد فیأو الموقع 

ها�ة مدة اال�جار، ما لم ر�قة القسط الثابت من تار�خ نشأة العقد وحتى نیتم استهالك أصل حق االنتفاع الحقا �استخدام ط
" تفاعناال"حق  أصل تكلفة �انت إذا أو ر،یالتأج عقد مدة بنها�ة المجموعة إلى العقد محل األصل ةی�حول اإل�جار ملك

 االنتاجى  العمر مدي ىلع االنتفاع حق  أصل استهالك یتم الحالة هذه في  الشراء، اریخ ستمارس عة جمو ملا أن تعكس
 االنتفاع حق اصل تخفیض دور�ا یتم انه الى، �اإلضافة والمعدات للعقارت االسس نفس على تحدیدها یتم والتي لالصل

 . التأجیر ماز تإل سقیا �إعادة الهتعدی و�تم وجدت إن  االضمحالل خسائر �قیمة
إل�جار التي لم یتم دفعها في تار�خ بدأ العقد، و�تم خصمها یتم قیاس التزام التاجیر مبدئًیا �القیمة الحالیة لمدفوعات ا

�سهولة فیجب أن یتم استخدام  ستخدام معدل الفائدة الضمني في اإل�جار، أو إذا لم �كن في اإلمكان تحدید ذلك المعدل �ا
 م.  ها االضافى �معدل للخص للمجموعة.و�شكل عام، تستخدم المجموعة معدل اقتراض ىفااالضاالقتراض  دلمع
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تحدد المجموعة معدل االقتراض االضافى من خالل الحصول على معدالت الفائدة من مصادر تمو�ل خارجیة مختلفة  
 جار ونوع األصل المؤجر.و�جراء تعدیالت معینة لتعكس شروط اإل�

 :اآلتى من ریالتأج عقد  التزام اسیجة في قر دمالر جاعات اال�دفن تتكو 
 ثابتة في جوهرها. دفعات ثابتة، تشمل دفعات      -
  ة�بدا خ�تار  في المعدل أو المؤشر �استخدام ایأول اسهایق تم�و  معدل، أو مؤشر على تعتمد رةیمتغ ریدفعات عقد تأج    -

 . ریالتأج عقد
   .ةیالمتبق مةیمانات القض بج�مو المستأجر  طة اسدفعها بو  توقعیمبالغ     -
  في اإل�جار  مدفوعات معقولة، �صورة اریة متأكدة من ممارسة ھذا الخسعر ممارسة خیار الشراء إذا �انت المجموع    -

 كرمبال اإلنهاء وعقو�ات ، التمدید خیار ممارسة من معقولة بدرجة متاكدة المجموعة �انت إذا االختیار�ة التجدید فترة
 .المبكر اإلنهاء  عدم من معقول �شكل متاكدة المجموعة تكن لم ام رجا�اإل لعقد
في  راتی�التكلفة المستهلكة �استخدام طر�قة الفائدة الفعلیة. والتي یتم إعادة قیاسها إذا �ان ھناك تغجیر أالتلتزام یتم قیاس ا
�ان هناك تغییر في تقدیر  عات، إذا فدلا  لكت د یم لتحدخدستفي مؤشر أو معدل م ریناتج من تغ ةیالمستقبل جار�دفعات اإل

تبقیة ، إذا قامت المجموعة بتغییر تقییمها ما إذا �انت ستمارس مان القیمة المالمجموعة للمبلغ المتوقع دفعه �موجب ض
 خیار الشراء أو التمدید أو اإلنهاء أو إذا �ان هناك دفع إ�جار ثابت من حیث الجوهر. 

تم تسجیله قیمة الدفتر�ة الصل حق االنتفاع، أو یه الطر�قة، یتم إجراء تعدیل على الذهبجار لتزام اإل�ا اسعند إعادة قی
 األر�اح أو الخسائر إذا تم تخفیض القیمة الدفتر�ة الصل حق االنتفاع الى الصفر. ضمن 

معدات‘  لاو الت قارات وااللعا  تعرض المجموعة أصول حق االنتفاع التي ال تستوفي تعر�ف االستثمارات العقار�ة ضمن
 والتزامات اإل�جار ضمن القروض والسلفیات في قائمة المر�ز المالي.

 یرة األجل و��جارات األصول صغیرة القیمة اإل�جارات قص 
اختارت المجموعة عدم االعتراف �أصول حق االنتفاع والتزامات التأجیر إل�جارات األصول صغیرة القیمة واإل�جارات 

�جارات ات. تعترف المجموعة بدفعات اإل�جار المرتبطة بهذه اإلتكنولوجیا المعلوم تادك مع�ما في ذل ،لجقصیرة األ
 على أساس طر�قة القسط الثابت على مدى فترة اإل�جار. كمصروف

 
 ٢٠٢١ینایر  ١بدا�ة من  هابتطبیق الشر�ة قامتمعاییر محاسبیة جدیدة  ١٢-٣

م معــاییر المحاســبة المصــر�ة عــدیالت علــى �عــض أحكــات يلــدولوالتعــاون ار ســتثماالوز�ــر ا اصــدر، ٢٠١٩مــارس  ١٨بتــار�خ 
، والتــي تتضــمن معــاییر محاســبیة جدیــدة و�ــذلك إدخــال تعــدیالت علــى ٢٠١٥لســنة  ١١٠م رقــ  �قــرار وز�ــر االســتثمارالصــادرة 

ي التلیة مافترات الاله التعدیالت وتطبیقها على هذ�عض أحكام معاییر المحاسبة المصر�ة القائمة. المعاییر. �ان �جب إدخال 
 .٢٠٢٠ینایر  ١تبدأ في 

) ، قـررت هیئـة الرقا�ـة المالیـة ١٩-مرض فیروس �ورونا الجدید (كوفیـد ي لكن �سبب التباطؤ االقتصادي والتراجع نتیجة تفش
 .٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المالیة المنتهیة في  للقوائم التطبیق، تأجیل ٢٠٢٠أبر�ل  ١٢ في
المحاسـبة جیل موعد تعدیل تطبیـق معـاییر تأب ،٢٠٢٠) لسنة ١٨٧١(قم اء ر زر لو مجلس ار قرا ،٢٠٢٠سبتمبر  ١٧ر في دص

 .٢٠٢١ینایر  ١على الفترات المالیة التي تبدأ في أو �عد  ٤٩و  ٤٨و  ٤٧م قاأر   المصر�ة
 ءًا بــــــد"األدوات المالیــــــة"  ٤٧رقــــــم ي هــــــذا وقــــــد قامــــــت الشــــــر�ة إختیار�ــــــا �ــــــالتطبیق المبكــــــر فقــــــط لمعیــــــار المحاســــــبة المصــــــر 

 .٢٠٢٠ر ینای ١من 
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 "ء اإلیراد من العقود مع العمال") ٤٨(یتم عرض التأثیر االنتقالي من تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم  ول التاليفي الجد
 للمجموعــــــة  ليعلــــــى األرصــــــدة اإلفتتاحیــــــة للمر�ــــــز المــــــا عقــــــود التــــــأجیر"" )٤٩(ومعیــــــار معیــــــار المحاســــــبة المصــــــري رقــــــم 

 :٢٠٢١ینایر  ١في 

 مصري) جنیھ (باأللف
األرصدة  
اإلفتتاحیة  

 للمركز المالي 
تطبیق  تأثیر 
 )  ٤۸(معیار  

تطبیق  تأثیر 
 )  ٤۹(معیار  

األرصدة اإلفتتاحیة  
 المعدلة للمركز المالي 

 
    

      تداولةغیر مأصول 
              - ۹٦٥٬٤٦٥ أصول ثابتة

  
۸۰٬٦۲٦ ۱٬۰٤٦٬۰۹۱ 

                - ۳۷٬۳۸۱ أصول غیر ملموسة 
     

- ۳۷٬۳۸۱ 
                - ٦۷۳٬۲٥٤ إستثمارات عقاریة 

   
- ٦۷۳٬۲٥٤ 

                - ٦۱۳٬٦۳۲ ریقة حقوق الملكیةإستثمارات یتم المحاسبة عنھا بط
   

- ٦۱۳٬٦۳۲ 
               -  ۱۰۲٬٥۷۹ أصول مالیة أخرى 

     
- ۱۰۲٬٥۷۹ 

      ۱۲٬۰۱۹ ۲۳۸٬٤٥۱ ى أخر لأصو
           
  

(۲٬۳۸٥) ۲٤۸٬۰۸٥ 
     ۱۲٬۰۱۹ ۲٬٦۳۰٬۷٦۲ إجمالي األصول غیر المتداولة

         
  

۷۸٬۲٤۱ ۲٬۷۲۱٬۰۲۲ 
      أصول متداولة

                - ۱۲٬۱٥٤ مخزون 
     

- ۱۲٬۱٥٤ 
                - ۳۹۳٬۲۰۳ عمالء 

   
- ۳۹۳٬۲۰۳ 

               -  ۱۱۸٬۱٥٥ أصول مالیة أخرى 
   

- ۱۱۸٬۱٥٥ 
        ۸٬۲۹۱ ۱٤۱٬۱٤۹ أصول أخرى 

         
  

(٥٬۱۷۸) ۱٤٤٬۲٦۲ 
                - ۳٤۳٬۰٥٦ نقدیة وما في حكمھا

   
- ۳٤۳٬۰٥٦ 

        ۸٬۲۹۱ ۱٬۰۰۷٬۷۱۷ متداولةألصول الا إجمالي
         

  

(٥٬۱۷۸) ۱٬۰۱۰٬۸۳۰ 
     ۲۰٬۳۱۰ ۳٬٦۳۸٬٤۷۹  إجمالي األصول

         
  

۷۳٬۰٦۳ ۳٬۷۳۱٬۸٥۲ 
      

      حقوق الملكیة وااللتزامات
        ۳٬۳۷۳ ۱٬۲۷۲٬۸۳٤ إجمالي حقوق الملكیة للشركة األم

      
  

(٤٬۹۷٥) ۱٬۲۷۱٬۲۳۲ 
        ۳٬۲٤۰ ۲۸٥٬۰٦۰ ةصص غیر المسیطرحأصحاب ال وقحق

         
  

(٤٬۷۷۹) ۲۸۳٬٥۲۱ 
        ٦٬٦۱۳ ۱٬٥٥۷٬۸۹٤ ق الملكیةحقو ماليجإ

      
  

(۹٬۷٥٤) ۱٬٥٥٤٬۷٥۳ 
 

     
      االلتزامات

      لةالتزامات غیر متداو
                - ۳۷٦٬۳٦۷ اقتراض   

   
٥۹٬۹۷۱ ٤۳٦٬۳۳۸ 

      ۲۱٬٦۹۹ ۱۰۰٬٤۲۱ دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
           
  

- ۱۲۲٬۱۲۰ 
    (٤٬۸٤۸)  ۱۱۸٬۲۸٤ ؤجلةالتزامات ضریبیة م

            
  

- ۱۱۳٬٤۳٦ 
     ۱٦٬۸٥۱ ٥۹٥٬۰۷۲ إجمالي االلتزامات غیر متداول

            
  

٥۹٬۹۷۱ ٦۷۱٬۸۹٤ 
 

     
      متداولة تالتزاما

                - ۱٦۰٬۷۳٤ اقتراض 
   

۲۳٬۰٦٥ ۱۸۳٬۷۹۹ 
     (۳٬۱٥٤) ۸۹٦٬٤۲۰ دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

            
  

(۲۱۹) ۸۹۳٬۰٤۷ 
                - ٥٤٬۳٦٤ ة دخلیبضر –التزامات ضریبیة 

     
- ٥٤٬۳٦٤ 

               -  ۳۷۳٬۹۹٥ مخصصات 
   

- ۳۷۳٬۹۹٥ 
     (۳٬۱٥٤) ۱٬٤۸٥٬٥۱۳ لةإجمالي االلتزامات المتداو

         
  

۲۲٬۸٤٦ ۱٬٥۰٥٬۲۰٥ 
     ۱۳٬٦۹۷ ۲٬۰۸۰٬٥۸٥ إجمالي االلتزامات 

         
  

۸۲٬۸۱۷ ۲٬۱۷۷٬۰۹۹ 
     ۲۰٬۳۱۰ ۳٬٦۳۸٬٤۷۹ إجمالي حقوق الملكیة وااللتزامات

         
  

۷۳٬۰٦۳ ۳٬۷۳۱٬۸٥۲ 
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- ۱٦ - 
 

 العقود مع العمالء" د مناإلیر "ا ٤٨ي رقم معیار المحاسبة المصر 
 ۸ي رقــم رصــ بة الماد" ومعیار المحاس"اإلیر ۱۱محل معیار المحاسبة المصري رقم  ٤۸یحل معیار المحاسبة المصري رقم 
اإلعتــراف بــاإلیراد مــن العقــود  ٤۸ي رقــم بة المصــراســ ر المحمعیــا لیتنــاو حیـث. ةالعالق"عقود اإلنشاء" والتفسیرات ذات 

 یــدسوف یتم توضیحة بمز والذيعمیل،  لیف اإلضافیة المتكبدة للحصول على عقد معاكذلك معالجة التكوالء رمة مع العمالمب
 فاصیل أدناه.من الت

 ة: س التالیخمالى الخطوات  لعرادات �عتمد على أن االعتراف �اإلی ٤٨الدولي رقم  المحاسبي ریاالمعینص 
 ) تحدید العقد مع العمیل١
 داء) البضائع و / أو الخدمات (المعروفة �اسم التزامات األ لتحو�ل اقديلتزام التع) تحدید اال٢
 . المعاملة) تحدید سعر ٣
 و  ،ةسلعة أو خدم المحددة على أساس سعر البیع المستقل لكل األداء زاماتتلا على لمعاملة ر اسع ز�عو ت )٤
 اد عند الوفاء �التزام األداء.اف �اإلیر تر ) االع٥

 

ت اإلفصاح عن البیانات المالیة، فیما یتعلق �طبیعة ومبلغ وتوقی ٤٨رقم  المصري ار المحاسبي معیلا مل�ش إلى ذلك،�اإلضافة 
 .بها المرتبطةات النقد�ة ذات قفوالتد تأكد من اإلیراداتوعدم ال
 ةیالاالنتق القواعد 

تــم لتطبیــق المعیــار اكمــي رالت األثــرنــي أن ، ممــا یعلمعــدلباستخدام طریقة األثــر الرجعــي امعیار لا یقموعة بتطبقامت المج
 المقارنة.رقام عدیل أت یتم ولم ،۲۰۲۱ینایر  ۱عتباًرا من إ المرحلةاالعتراف بھ في األرباح 

، ۲۰۲۱ینایر  ۱، اعتباًرا من وعةجملما میزانیةتاحیة لة اإلفتاألرصد على ٤۸رقم  المصريمعیار المحاسبة  بیقطتأثر یظھر 
 .قالسابلجدول ھ في ایحم توضكما ت

 "التأجیر عقود" ٤٩ رقمیار المحاسبة المصري عم
المحاسبیة المتعلقــة عد والمعاییر "القوا ۲۰ي السابق رقم سبة المصرحامحل معیار الم ٤۹المحاسبة المصري رقم  معیار حل

 قائمــة فــي أجرةالمســتة لشركبل امؤجرة من قاألصول ال یتم تسجیل یر الجدید،التأجر عیابموجب م تأجیر التمویلي".بعملیات ال
 على النحو التالي:، مقابلال االلتزام تسجیل مع للشركة المالي المركز

 التأجیر في تار�خ بدء عقد اإل�جار. عقود تاوالتزام تفاعاالنالعتراف �أصل حق �ا، أجرةمستال تقوم الشر�ة
المعــدل و التــأجیر عقــد اتامــ زتلال األولــياس لقیــ ي لمبلــغ المســاوعلــى أنــھ ال االنتفــاعقیــاس حــق تم ، یــ ليواأل ترافاالععند 

عاد الســتب المقــدرلتــزام لال المخصــومة الحالیــة القیمــةو جیرتــأالوالتكلفة المباشرة األولیــة وحــوافز  السابقةمدفوعات اإلیجار ب
القیمة.  في نخفاضاال خسائر معمجستھالك وخسائر اال مجمعًصا ناق لفةتكبالاألصول  انتفاعاألصل. بعد ذلك، سیتم قیاس حق 

 أیھما التأجیردة عقد أو م اعاالنتفالقسط الثابت على األعمار اإلنتاجیة المقدرة ألصول حق  ب االستھالك على أساسم احتسایت
 .أقل

بتــة ذات ثاالالمســتقبلي ومــدفوعات الخــدمات  یرجتــأالقــد حالیــة لععند االعتراف األولي بالقیمــة ال التأجیر ام عقدیتم قیاس التز
 للشــركة. اإلضــافيأو معــدل االقتــراض  التــأجیرئدة الضمني علــى عقــد ، مخصومة بمعدل الفاالتأجیررة فت مدارى عل لعالقةا
لفــة لتكاب حــقلالیر  اتــأجال عقدویتم یتم قیاس التزام  ھذاالخصم.  كمعدل اإلضافيقتراض ام، تستخدم الشركة معدل االشكل عب

 ة الفعلي.معدل الفائدة باستخدام طریق المستھلكة
 التأجیر الحًقا في حالة حدوث أحد األحداث التالیة: عقدوالتزام  االنتفاعأصول حق  دة قیاس سیتم إعا

 . المالیة القوائمل في فترة أصبح ساري المفعو الذي  معدلؤشر أو ال�سبب الم التأجیر عقدي سعر فغیر تال • 
 التأجیرى عقد  علت الدی• تع

 التأجیر عقدة • إعادة تقییم مد
 لقیمــةاة للبنــود منخفضــ  التــأجیرشھًرا بما في ذلك خیارات التمدید) وعقــود  ۱۲جل بطبیعتھا (أقل من ة األقصیر جیرأالتعقود 

 .تكبدھا عند الخسائر أول رباحاألئمة مصروفات في قااالعتراف بھا في ال سیستمر
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 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ يفالمنتھیة أشھر  الستة رةفتعن مختصرة العة مجمال یةرودلمالیة الاائم وللقة متمملا تااإلیضاح

 
 

- ۱۷ - 
 

 ةیاالنتقال واعد الق
تــم لتطبیــق المعیــار التراكمــي  األثــرمــا یعنــي أن ، مالمعــدلر الرجعــي طریقة األثــ م باستخداالمعیار المجموعة بتطبیق امت ق

 المقارنة.یتم تعدیل أرقام  ولم ،۲۰۲۱نایر ی ۱عتباًرا من إ المرحلةاالعتراف بھ في األرباح 
، ۲۰۲۱ینایر  ۱ من، اعتباًرا لمجموعةیة لمیزانیة اتتاحفاألرصدة اإل على ٤۹رقم  المصريمعیار المحاسبة  طبیقتأثر یظھر 

 .في الجدول السابق ھتم توضیحكما 

 اعیةطلقا ر�ار تقال -٤
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠منتهیة في الستة اشهر ال  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠الستة اشهر المنتهیة في 

سائر) قبل ر�اح (الخألا
الضرائب  و  الفوائد

  تاك الهالاو 
 لة دمعال كاتالته سالاو 

یل شغت داتاإیر 
من عمالء 

ین عن جر خا
 المجموعة 

  اتد رایا
لیة بین  خدا

 القطاعات 

 یرادات تشغیلإ
 ة دلالمع

بل ق لخسائر)(ا�اح ر ألا
ب  الضرائ د و الفوائ
كات  االهالو 

 دلة المع اتكهالستالاو 

ل ت تشغیادا إیر 
من عمالء 

 جین عنر اخ
 موعة مج ال

یة  ایرادات داخل
 بین القطاعات 

 ل تشغی داتاإیر 

 ) مصرى  هیجن لف ألا�(

 استثمار عقاري  ۳۳٬۱۳٥ - ۳۳٬۱۳٥  ۲۹٬۲۰۲          ۲۷٬۲٤۸ -  ۲۷٬۲٤۸  ۱۸٬۷٦۱         
 ة �حر �ل كواب ۳۸۱٬۰٤۰ - ۳۸۱٬۰٤۰  ۱٦۰٬٦۸۳        ۳۲۸٬۹۸٤ -  ۳۲۸٬۹۸٤  ۱۳۰٬۷۹٦    

 خرى أ ۲۰٬۷۸٥ (٧٬٦٩٠)  ۱۳٬۰۹٥ (۸۷٬٦۱۲)        ۹٬٦۰۰     (٩٬٠٨٥)  ٥۱٥      (۹٦٬۰۲٦) 

 اجمالى  ٤۳٤٬۹٦۰ (٧٬٦٩٠) ٤۲۷٬۲۷۰  ۱۰۲٬۲۷۳        ۳٦٥٬۸۳۲ (٩٬٠٨٥)  ۳٥٦٬۷٤۷  ٥۳٬٥۳۱       
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠ة في الثالثة اشهر المنتهی ٢٠٢٠یونیو  ٣٠الثالثة اشهر المنتهیة في 

سائر)  (الخ /ر�اح ألا
الضرائب  و  الفوائدقبل 

  تاك الهالاو 
 لة دمعال كاتالته سالاو 

یل غشت تدا اإیر 
من عمالء 

ین عن جر خا
 لمجموعة ا

  اتد رایا
لیة بین  خدا

 القطاعات 
 یرادات تشغیلإ

 ة دلالمع

بل ق لخسائر)(ا / �احر ألا
ب  الضرائ د و الفوائ
كات  االهالو 

 لة دالمع اتكهالستالاو 

ل غیت تشادا إیر 
من عمالء 

 جین عنر خا
 وعة ممج ال

یة  ایرادات داخل
 ل تشغی اداتإیر  بین القطاعات 

 ) مصرى  هیجن لف ألا�(

 استثمار عقاري  ١٦٬٥٨١ - ١٦٬٥٨١ ١٤٬٨٦٨ ١٢٬١٨٠ - ١٢٬١٨١ ٨٬٥٨٤
 ة �حر �ل كواب ١٩٦٬٤٠٤ - ١٩٦٬٤٠٤ ٧٦٬٧٠٨ ١٦٥٬١٥٥ - ١٦٥٬١٥٥ ٦٢٬٦٩٣

 خرى أ ١٢٬٩٠٦ (٥٬١٨٧) ٧٬٧١٩ (٤٨٬٣٠٥) ٤٬٥٨٣ (٤٬٥٨٣) ٠ (٥١٬٦٧٦)

 الى اجم ٢٢٥٬٨٩١ ( ٥٬١٨٧) ٢٢٠٬٧٠٤ ٤٣٬٢٧١ ۱۸۱٬۹۱۸ ( ٤٬٥۸۳) ۱۷۷٬۳۳٦ ۱۹٬٦۰۱

 

 ة تر الفأر�اح  / خسائر  صافيللوصول الى  المعدلةكات التهسالاو  تاكالهالاالضرائب و و  ئدقبل الفوا ر�احألاتسو�ات على یوضح الجدول التالى ال
 : لضرائب الدخ قبل 

المنتهیة ثالثة اشهر ال
 ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في 

ثة اشهر المنتهیة الثال
 ٢٠٢١یونیو  ٣٠في 

هیة لمنتالستة اشهر ا
 ٢٠٢٠ یویون ٣٠في 

الستة اشهر المنتهیة 
 )ري یه مص جن لفاأل(�  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في 

 معدلة ال كات الته سال او  تا كالهالاالضرائب و د و وائفلقبل ا ر�اح ألا  ١٠٢٬٢٧٣ ٥۳٬٥۳۱ ٤٣٬٢٧١ ۱۹٬٦۰۱

 تعدیالت:     
(٢١٬٤٤١) 

 
(٣٥٬٣٠٧) 

 
(٤٣٬٩٥٤) 

 
(٦٦٬٠٠٧) 

 
 استهالك اهالك و  

٣٢٥ ٧٢٧ ٧ 
 

١٬٠٧٩ 
 

 صول غیر متداولة ستبعاد أأر�اح ا 

   یةلت تمو�راداإی  ٣٬٥٠٤ ٦٩٬٢٣٨ ١٬١٧٤ ٥٨٤

 مو�لیة تكالیف ت  (٣٨٬٦٧٨) (٣٢٬٤٣٢) (١٩٬٢٦١) (١٠٬٤١٣)

 جمة أرصدة �عمالت أجنبیةر ت(خسائر)  فيصا  (٤٬٣٢٩) (٨٬٩٩٤) ١٬٤٥٦ ٤٬٣١٩

 حقوق الملكیة  ا �طر�قة عنه بةیتم المحاس  نصیب الشر�ة في أر�اح استثمارات  ١٬٤٣٢٬٦٤٨ ١٬٦٠٢٬١٢٥ ٧٥٧٬٦٢١ ٥٣٧٬٤٣٣

 ة ها �طر�قة حقوق الملكیحاسبة عنیتم الم ثمارات تإسفي  الل صافي اضمح  (١٬٤٣٢٬٦٤٨) (١٬٦٠٢٬١٢٥) (٧٥٧٬٦٢١) (٥٣٧٬٤٣٣)

(۷٬۳٤۳) (٧٬٩٤٠) ۳۷٬۷۱(٢٬١٥٨) ٤ 
 

خل  / أر�اح الفترة قبل ضرائب الد )ئرخسا(   
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   للألصوالتقار�ر القطاعیة 

 : ةر�ة لالدار رة دو ها �صو مد� تقیتم اعداد التقار�ر و لكل قطاع و  األصوللتالى ضح الجدول ایو 
  ٢٠٢١ یونیو ٣٠ ٢٠٢٠سمبر د� ٣١

 لي ااألجم 
ق  و قحت ا و دا

 ة ملكی
  رثمااست
 ري اعق

  غیرل وأص
 ي الم جاأل أصول ثابتة  ة سملمو 

  ق قو ح تا و دأ
 كیة مل

ر  ماتثسا
 عقاري 

غیر   أصول
 تة ابل ثأصو ة موسلم

 ) ى جنیه مصر  لف �األ(

 ي قار عمار استث - - ٦٩٤٬١٥٨ - ٦٩٤٬١٥٨ - - ٦٧٣٬٢٥٤ - ٦٧٣٬٢٥٤
 ة �حر�كوابل   ۱٬۰۱٤٬۸۳٤ ٤٣٬٠٦٣ - - ١٬٠٥٧٬٨٩٧ ٨٦١٬٩١٧ ٣٧٬٣٨١ - - ٨٩٩٬٢٩٨
 ى ر خأ  ۱۱٥٬۸۱۸    - - ٦١٣٬٦٣٢  ٧٢٩٬٤٥٠  ١٠٣٬٥٤٨ - - ٦١٣٬٦٣٢ ٧١٧٬١٨٠

 الى اجم  ۱٬۱۳۰٬٦٥۲  ٤٣٬٠٦٣ ٦٩٤٬١٥٨ ٦١٣٬٦٣٢ ٢٬٤٨١٬٥٠٥ ٩٦٥٬٤٦٥ ٣٧٬٣٨١ ٦٧٣٬٢٥٤ ٦١٣٬٦٣٢ ٢٬٢٨٩٬٧٣٢

  ة �عالت �ات اشر ال ىلإ لرئیسياالمقر  ة مر�ز�ة منر صو األنشطة المقدمة � تبطة � المر  لیف اتكالو اإلیرادات  فيمخصصة غیر التتمثل البنود 
  ت واالتصاال ةی یة، والمشورة المالنون خدمة القاال مثل سعة النطاق داخل المجموعةاذوي المسئولیات و ملین العاة وظائف نشطاألذه هن تضمت و 
 خلیة.جعة الداوالمرالمستثمر�ن ت اقاعالو 

 

 :ة ما یليلتشغیلی ات اري على القطاعاالستثمق اافن الال مث ت كما ی 
  ة تهیلمنا  هرش أ الستة ة تهیلمنا  هرش أ الستة ة تهیلمنا  هرش أ ثةثالال ة تهیمنلا  هرش أ ثةثالال

 أللف جنیه مصري)(�ا ٢٠٢١  یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في  ٢٠٢١  یویون ٣٠في  ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في 
ة� �حر كوابل  ١٦٩٬٠٧٨ ٣٢٬٣٥٨ ١١٠٬٤٠٨ ١٤٬٧٢٣  
رى أخ ١٤٬٨٣٧ ٣٬٥٠٩ ٦٬٤٤٢ ١٬٦٣١  

عملیات خدمات مالیة (ضمن  - ٦٤٤ - ٢٤٦
تمرة)غیر مس  

جمالي إ ١٨٣٬٩١٥ ٣٦٬٥١١ ١١٦٬٨٥٠ ١٦٬٦٠٠  
 

 یلشغإیرادات ت -٥
  ة تهیلمنا  هرش أ الستة ة تهیلمنا  هرش أ الستة ة هیتلمنا  هرش أ ثةثالال ة هیتمنلا  هرش أ ثةثالال

 )ى جنیه مصر  فاألل�( ٢٠٢١  یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في  ٢٠٢١  یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في 

 ال التبادلياالتص تعر�فة ٣٨١٬٠٤٠ ٣٢٨٬٩٨٤ ١٩٦٬٤٠٤ ١٦٥٬١٥٥
 اري عق راستثما داتایرا ٣٣٬١٣٥ ٢٧٬٢٤٨ ١٦٬٥٨١ ١٢٬١٨١

 أخرى  یراداتإ ١٣٬٠٩٥ ٥١٥ ٧٬٧١٩ -
 ت ادا ر اإلیي الجمإ ٤٢٧٬٢٧٠ ٣٥٦٬٧٤٧ ٢٢٠٬٧٠٤ ١٧٧٬٣٣٦
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 خدمات�ات و شتر مالیف تك -٦
  ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ ةالست ةتهینلما هرش أ ثةثالال ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال

) ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  مصرى ه ف جنی�األل ) 
        

د عقو و  ،ةی ن فلوا یةن دمواقع االتصال المار إ�ج ٦٥٬٠٩٤ ٥٧٬٥٧١ ٣٤٬٣٥٩ ٣٠٬٣٥١
 مواد تكلفة ع و البضائ  لفة شراء الموادتك  ٢٠٬٧٦٢ ١٤٬١٢٦  ١٢٬١٩٦  ٦٬٣٠٧   

 ل دولي اصات تعاب أ  ٣٥٬٥٠٥ ٣٤٬٠٦٨  ١٨٬٢١٥ ١٧٬١٩٦     
 لصیانةاالیف تك  ٢٠٬٨٦٤ ١٩٬٣٨٦  ١١٬١١٧ ١٠٬١٥٧
 قة تكالیف المرافق والطا ٤٬٧٠٧ ٣٬٣٨٨ ٢٬٤٠٩ ١٬٠٠٩

 نعالإلاة و � اعالد تماخد ٤٬٦١٣ ٢٬٤٧٧ ١٬٩٢٦ ٧٢٥
 هنیة ملدمات االخات و ستشار أتعاب اال ١٧٬٤٣٤ ٣٠٬٨٢٠ ٨٬٩٨٨ ١٥٬٨٧٢

 نتأمی  مصروفات ٩٠٤ ٨١٦ ٥٨١ ٤٧٤
 ةبنكی  تصروفام ٤٦٦ ٢١٣ ٢٢٠ ٥٧
 ان ر ی طات  فمصرو   ١٠٧ ١٬١١٠  ٣٠    ٣١

   ةقام �و مصروفات سفر   ١٧٤ ٧٤١  ١١٥   ١٤٤
 ة تكنولوجیدات معدات مصار�ف تور�   ١٬٠٤٠  ٩٩١  ٤٦٢ ٣١٦

 واقع عملم فی تكال  ٥٬٧٩٥ ٩٬٠٣٩  ٤٬٢٨٣ ٥٬٩٨١
 ة س راح �فر مصا  ٢٬٦٧٥ ١٬٥٧٤  ١٬٤٦٦ ٧٧٢
 أخرى  خدماتیف الكت   ٤٬٤٥٦ ٣٬٧١٠  ٢٬٣٧٩ ١٥٩

 مالي  إج  ١٨٤٬٥٩٦ ١٨٠٬٠٣٠  ٩٨٬٧٤٦ ٨٩٬٥٥١
 

  �لالتمو ادات إیر /  )الیفكت( يصاف  -٧
  ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال

) ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  مصرى  أللف جنیه�ا ) 

  : جة منت التمو�ل الناتداإیرا        

 (*) ةنئدا فوائد  ٣٬٥٠٤ ٦٩٬٢٣٨ ١٬١٧٤ ٥٨٤

 ل  إجمالي إیرادات التمو�   ٣٬٥٠٤ ٦٩٬٢٣٨ ١٬١٧٤ ٥٨٤

 اتجة من: لنالتمو�ل ا ر�فمصا     

 دینة مائد فو   (١٦٬٣٨٠) (٢٨٬٠٩٩) (٨٬١١٥) (١٠٬٥٥٧)

  تأجیرمن عقود  ةلیتمو�صروفات م (٥٬١٢٠) - (٢٬٤٧٦) -

 أخرى ة و�لیتمفات صرو م (١٧٬١٧٨) (٤٬٣٣٣) (٨٬٦٧٠) ١٤٤

 التمو�ل إجمالي مصار�ف   (٣٨٬٦٧٨) (٣٢٬٤٣٢) (١٩٬٢٦١) (١٠٬٤١٣)

(٤٬٣٢٩) (٨٬٩٩٤) ١٬٤٥٦ ٤٬٣١٩ 
 عمالت�ة ترجمة أرصد احار� / )خسائر( صافي 

  ةیبنأج

 عمالت أجنبیة م تقیی �احار  / ) خسائر(مالي إج  (٤٬٣٢٩) (٨٬٩٩٤) ١٬٤٥٦ ٤٬٣١٩

 مو�ل  الت تارادای / ) فالیتك(  صافى   (٣٩٬٥٠٣) ٢٧٬٨١٢ (١٦٬٦٣١) (٥٬٥١٠)

 ةقیمـ  ىفـ یتمثـل فـي الـف جنیـه مصـري  ٦١٬٦٩٤، مبلغ ٢٠٢٠ یونیو ٣٠هر المنتهیة في أش الستةة تر ة خالل ففوائد دائنالن مضتت (*)
 رشـ بام ذ المباشـر أو الغیـراإلسـتحو ا� الخـاصبیـة و البنوك األجن ح من أحدالممنو  رضالق ةقیم لملكا لجمعلا دادسلاتج عن الر�ح النا

 براز�ل.ال ىنب�ات المالكة لملشر سهم اعلى أ
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 خلائب الدضر  -٨
  ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال ةتهیلمنا رهش أ ثةثاللا

 )جنیه مصري  فل�األ( ٢٠٢١ نیویو  ٣٠في  ٢٠٢٠ ونییو  ٣٠في  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في 
 ة الدخل الجار�  بة� ر ض ءبع (٢٣٬٦٩٩) (٢٤٬٤٥٠) (١٠٬٤٩٣) (١٠٬٦٨١)

 مؤجلة ة ضر�ب  (٥٬٣١٢) ٦٤٦ (٢٬٩٠٠) (١٧٦)
 الدخل  ةضر�ب إجمالي (٢٩٬٠١١) (٢٣٬٨٠٤) (١٣٬٣٩٣) (١٠٬٨٥٧)

 
 ة یالملك �طر�قة حقوق  یتم المحاسبة عنها اتر استثمإ -٩

 ٢٠٢١ نیوو ی ٣٠ ٢٠٢٠مبر  �سد  ٣١
ة نسب

 الملكیة % 
 )�األلف جنیه مصري ( لدولة ا

شمالیةكور�ا ال ٧٥ ١٣٬٩٠٥٬٤٠٨ ١٢٬٤٧٢٬٧٦٠  ینك ر�ول�ه �و شر  
 ثمارات : االضمحالل في قیمة االست صم�خ   (١٣٬٢٩١٬٧٧٦) (١١٬٨٥٩٬١٢٨)

٦١٣٬٦٣٢ ٦١٣٬٦٣٢    

 
جة عالالم دیلتعتم  تيوالك نور�ولی لمحلى �االت اصاإلت  من مشغل ٪٧٥ة لغبالا صةلحا في شمالیةال�ور�ا  في ثمارات الشر�ةإست  لث تم

 في رات ثمامن إست  قة بدالً ی �ات شقشر  فيتثمارات ها �إسات ب لك �إثذو  ،٢٠١٥بر سبتم ٣٠ يف ةی تهمن لاة ی لالما فترةال للها خالة سبی االمح
لیة لمات اصعو�الود وای دة القاید حتز  ضوء فيوذلك  ةر طسی  ودمن وج دالؤثر ب نفوذ مد ة بوجو موعجة المإدار ن م قاً � صدكت  ا�عةت  اتشر�

ة دت المتحاالوال� ك ذل في�ما  يالدول معت ة المجط سوافرضه ب  والذى تم  يلو دال ظرحال ةنتیجلینك ر�و �و شر�ة  جهتوا التي یةیلغالتشو 
سلع لراد ای ر و�ستوتصدی ة ی لمالا عامالتملاد ی قی ت  في ظرلحذلك ال أثر مث ة. و�ت تحدممم الاألُ ة ظمومن  �يرو األو  ادتحاال ولة، د�كی األمر 

  ة ر� لشعلى ا فروضةالمود قی ل الي ا هف ضاصاالت اكات اإلت ب ش ر� وتطو  ةان ی صیل و لتشغ زمةالمات الخد وال لسلع اك ذل في ا مت، � دماالخو 
  صرف حر  وق س غیابع م) ليصاألطنها مو  إلىاألموال دة اإع( ةلشر�ل احأر�  �لحو على ت  ةیقالشقة لشر�ة اعلى قدر  تي تؤثرلوا
سة افن ماخرى  تالاشبكة إتص لی غشاء وت شإن �  �ةور ة الككوملحقیام اف الخ� هذا ة، الی الشم اور��ك �زي لمر ا كن البن ر�ا مالت �كو معلل

 مل.و�ة لها �الكاممل
وتحظر ع ن مین ت ان و ق ارصد�إ عضاءول األالدیلزم  ،٢٠١٧سبتمبر  ١١�خ ار بت  اً رار ق ةحدمت م ال�ع لألماالت  مناال لسجم أصدر دوق
  ة ق فموا لى عل و الحص الة ح ي ف إالة ی المشالا �ور�  ر�ةهو جممع  یةبلقت المسأو مة لقائ ا �اتشر وال ر�ة شت مالعات مشرو لفي ا �ةر المشا

  .تركشلموع امرار في المشر ست �اال
 ن ماألس ل مجفي  ةللجنة المختص یةر� العر ة مصجمهور� ارجیة � خوزارة الخالل ن م ميرس طلب� ة ر�لشرة اإدا امتقدد صالهذا ي فو 
 .تهاراتثماسإ قة على إستمرار موافلل دةتحمألمم ال�ا

ت ا� قو �العة ل لصذات ا ات قرار ا�عة تنفیذ اللمت من ألر مجلس ااقر نشأة � مال ةن جم لل قدمال بطل على ال  قةفواتم الم، ٢٠١٨مبر د�س ٢٦وفى 
ر�ة أوراسكوم  ح لشاسمالو  ةالشمالیا � ر و ي �ف ةبی ألجن ااالستثمارات  ظرح من نك�ولی شر�ة �ور  ثناءت س�اك لوذ الیة،شملا اعلى �ور� 

 دم ت تقمجال االتصاالفي یة اسبنیة أس ةر�ارها شب عت ا  ىلنص عال مع ةلی ا الشمار� و � طها فيشان  يفرار ستمضة �اال� االقر تثماسالل
 ة. معاخدمة 

 :ةتر لفا لالینك خة �ور�ول�شر  يف اتار ماالستث ر�ةین حتالي یبلا  لو جدال
 صري)مجنیه  لف�األ( ٢٠٢١ یونیو ٣٠ ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١

 صول ي األإجمال ٢٧٬٩٢٣٬٩٢١ ٣٤٬٥٦٧٬٨٦٠
 امات ز ت لاال ليإجما (١٬٧٤٦٬٢١٣) (٤٬٤٣٠٬٣٤٥)
 ي األصول  ٢٦٬١٧٧٬٧٠٨ ٣٠٬١٣٧٬٥١٥

     

 ة المنتهیاشهر  الستة
 ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في 

 ة یالمنتهشهر ا الستة
 ٢٠٢١  ونیوی ٣٠في 

 مصري) نیهج  لف(�األ

 ت اإلیرادالي اإجم ٣٬٤٣٧٬٢٧٩ ٣٬٠٧٩٬٤٠٤
 ت المصروفا (١٬٥٢٧٬٠٨٢) (٩٤٣٬٢٣٨)

 ئب ار الض�عد  ح�لر صافي ا ١٬٩١٠٬١٩٧ ٢٬١٣٦٬١٦٦
 الشقیق  موعة في أر�اح الشر�ة ب المج ١٬٤٣٢٬٦٤٨ ١٬٦٠٢٬١٢٥
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 نك خالل الفترة:لی و ة �ور� ارات في شر�تثمسر�ة االح یبین التاليول الجد
 ة المنتهیاشهر  ستةلا

 ٢٠٢٠  یونیو ٣٠في 
 ة یلمنتها اشهر  الستة

 ٢٠٢١  یونیو ٣٠في 
 )یه مصري ن(�األلف ج 

 ة  دم ال أولید  صر ال ١٢٬٤٧٢٬٧٦٠ ٩٬٧٧٤٬٥٢٩
 الشقیق الشر�ة استثمار ب المجموعة في أر�اح نصی  ١٬٤٣٢٬٦٤٨ ١٬٦٠٢٬١٢٥

 د الم ر خآالرصید  ١٣٬٩٠٥٬٤٠٨ ١١٬٣٧٦٬٦٥٤
   

 مدة لا ول أ  لاضمحال (١١٬٨٥٩٬١٢٨) (٩٬١٦٠٬٨٩٧)
  لشقیقةا الشر�ة حأر�االمجموعة في نصیب  االضمحالل فى (١٬٤٣٢٬٦٤٨) (١٬٦٠٢٬١٢٥)

 ة د م لار خآ لالحماض (١٣٬٢٩١٬٧٧٦) (١٠٬٧٦٣٬٠٢٢)
٦١٣,٦٣٢ ٦١٣٬٦٣٢  

 
  سةغیر ملمو ول أصو  ةثابتأصول  -١٠

جنیه مصري) لفأل�ا ثابتة أصول  وسة ملمصول غیر أ ) 
 ٢٠٢١ینایر  ١في  صیدالر  ٩٦٥٬٤٦٥ ٣٧٬٣٨١

 ٤٩تطبیق معیار اثر  ٨٠٬٦٢٦ -
 ٤٩تطبیق معیار �عد  ٢٠٢١ینایر  ١في  الرصید ١٬٠٤٦٬٠٩١ ٣٧٬٣٨١

 * إضافات ١٧٦٬٦٠٩ ٧٬٣٠٧
 داتعاستب ا (٤٧٬٠٦٩) -

 كستهالاهالك و إ  (٤٠٬٠٣٥) (٢٬٠٣٧)
 )٤٩ رقمانتفاع ( معیار  أصل حقهالك إ  (١٦٬٢٢٠) -

 نبیة أجت ایان �ترجمة  فروق  ١١٬٢٧٦ ٤١٢
 ٢٠٢١ نیویو  ٣٠في  دفتر�ةیمة ال صافى الق  ١٬١٣٠٬٦٥٢ ٤٣٬٠٦٣

   
 ٢٠٢٠ر ینای ١ يف رصید ال ١٬٠٧٩٬٣٣٣ ٤٠٧٬٥٠٤

 ضافات  إ ٣٤٬٨٢٠ ١٬٠٤٧
 مستمرة ن عملیات غیر م فاتضاإ ٦٤٤ -
 تتبعادااس (٢٬٣٦٥) -

 تهالكاسو  إهالك (٣٣٬٨٦٤) (١٬٦٩٢)
 من عملیات غیر مستمرة ض  تهالكاسو  إهالك (٧٬١١٦) (٢٬٥٧٨)
 بیة ن جاأل اتان �ی روق ترجمة ف (٦٢٬٠٥٣) (١٬٨٠١)

 ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ة في �دفتر ة ال لقیما صافى ١٬٠٠٩٬٣٩٩ ٤٠٢٬٤٨٠
 
تتمثل في ألف جنیه مصري  ٤٩٬٤٥٣بلغ م ٢٠٢١ونیو ی ٣٠تهیة في ترة الستة أشهر المن ثابیة خالل فلصول األاإضافات تتضمن  *

 .ق انتفاعأصول حإضافات 
 
ر�ة للش حةجنیه مصري وذلك مقابل التسهیالت الممنو  ملیون  ٩٠٩ بلغما �عادل �منس وورلد را�ة ت ر هونة لدى شول مر یوجد اص -

 ).٥( مرق SMW ري بحلي الكابل افت عاوسلت ل
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  ة�قار عت اراإستثم -١١
  ات مار ث االست تلك ة عن سب ز�ل. و�تم المحابراوار �الكت ف ات شر� خالل من مهالكامت عة طوابق تم ب العقاري قیمة س مارتث سالارصید  منتضی 
  .�قة التكلفةر ط� 

) ٢٠٢١ یونیو ٣٠ ٢٠٢٠ یونیو ٣٠   ى �األلف جنیه مصر  ) 
 التكلفة    ٧٧٣٬٦٤٠  ١٬٠٨٦٬٣٠٧
 محالل  ضاالك و ستهالاالمع مج  (١٠٠٬٣٨٦) (١٠٩٬٠٣٦)
لمدة ول ا أ �ة فتر الدیمة قصافي ال  ٦٧٣٬٢٥٤ ٩٧٧٬٢٧١  

 الفترة ك الاه  (٧٬٧١٥) (٨٬٣٩٨)
 یة عمالت األجنب لمة ارجت  فروق   ٢٨٬٦١٩ (٢٥٣٬٩٦٤)
   مدةال رخالدفتر�ة آ مةقیالافى ص  ٦٩٤٬١٥٨ ٧١٤٬٩٠٩
   ةكلفت ال  ٨٠٧٬١٤٦ ٨٠٤٬٠٠٥
 الل  ضمحاالاالستهالك و  معمج  (١١٢٬٩٨٨) (٨٩٬٠٩٦)

 
 ري أخ ل مالیةأصو -١٢

٢٠٢٠بر  د�سم  ١٣ ١٢٠٢ یونیو ٣٠    
  ة لو داغیر مت تداولة م االجمالى ولة غیر متدا اولة دتم جمالىاال

 دینة م ةلی ل ماأصو  ٧٬٢٥٠ ١٤٦,٠٢٠ ١٥٣٬٢٧٠ ٤٣٬٥٥٥ ١١٧٬٩٦٨ ١٦١٬٥٢٣
 �ة مقیدةقدون  عودائ  ٥٥٬١٣٤ ٤ ٥٥٬١٣٨ ٥٩,٠٢٤ ١٨٧ ٥٩٬٢١١

٦٢٬٣٨٤ ١٤٦٬٠٢٤ ٢٠٨٬٤٠٨ ١٠٢٬٥٧٩ ١١٨٬١٥٥ ٢٢٠٬٧٣٤  
 

 :دةد�ة مقی ي بیان ودائع نقوفیما یل
٢٠٢٠مبر  سد�  ٣١ ٢٠٢١ نیویو  ٣٠    

) اولة متد غیر  ولة متدا ىاالجمال اولة د ر متغی متداولة  ىالجمالا صرى م جنیه �األلف ) 
 نةو رهم دائعو  ٣٬١٥١ ٤ ٣٬١٥٥ ٣٬١٥٠ ١٨٧ ٣٬٣٣٧

 لیةشماا ال� ر وك �كو ة �البن � دنق ١٠٧٬٨٥٠ - ١٠٧٬٨٥٠ ١١١٬٧٤١ - ١١١٬٧٤١
 ة ی المكور�ا الشك � بنو نقد�ة �المة قی الل في محضا )٥٥٬٨٦٧( - (٥٥٬٨٦٧) (٥٥٬٨٦٧) - (٥٥٬٨٦٧)
٥٥٬١٣٤ ٤ ٨٥٥٬١٣ ٥٩٬٠٢٤ ١٨٧ ٥٩٬٢١١  

 

 

 مهاحك في امو  د�ةقن -١٣
 جنیه مصري) لف(�األ ٢٠٢١ یونیو ٣٠ ٢٠٢٠ر  بد�سم  ٣١

 *ة � ت جار حسا�ا -بنوك  ١٨٦٬٢٤٧ ٣٤١٬٨٩٨
 �نة  �الخز نقد�ة  ٩٧٧ ١٬١٥٨

١٨٧٬٢٢٤ ٣٤٣٬٠٥٦  

 والر امر�كــي)د ملیــون  ٢.٢( مصـري یــه یــون جنلم ٣٥.٧غ مبلـ  ،٢٠٢١ یونیــو ٣٠�ــة فـي جار ســا�ات ح -د بنـوكرصــیتضـمن ی *
محلیــة بلبنــان لــى المصــارف النیــة عاللبنا لمفروضــة مــن قبــل الحكومــةد اللقیــو  فقــاو  ذلــكو  ،بنــانل زة فــيتجــ مح غالمبــ  فــي مثــلتی
 د.ارج البالقد�ة خنلات التحو�العلى  ع قیودوضو 
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 رى خول أصأ -١٤
٢٠٢٠ر  مبد�س  ٣١ ٢١٢٠ یونیو  ٣٠    

  لة متداو  یرغ لة و امتد لىاالجما  ة ولمتدا غیر ة اولتدم االجمالى
 روفات مدفوعه مقدما  مص ٢٤٢٬٩٠٤ ٥١٬٩٤٩ ٢٩٤٬٨٥٣ ٢٣٨٬٤٥١  ٤٣٬٥٩٤ ٢٨٢٬٠٤٥

 ة للموردین دفعات مقدم - ٩٬٧٤٧ ٩٬٧٤٧ -  ٧٬٤٠٨  ٧٬٤٠٨
 ائب  ر ض ال ةمصلح  من اتمستحق - ٢٤٬٠٧٣ ٢٤٬٠٧٣ -  ١٩٬٧٣٢  ١٩٬٧٣٢
 ة مدین  خلد  ائبضر  - ٧٣٬٩٢٤ ٧٣٬٩٢٤ -  ٥١٬٢٥٢  ٥١٬٢٥٢

 خرون آنون مدی  - ١٤٬٥١٧ ١٤٬٥١٧ - ٢٢٬٢٠١   ٢٢٬٢٠١ 
 تحصیلها  شكوك فىدیون م - (٣٬٠٣٨) (٣٬٠٣٨) - (٣٬٠٣٨)  (٣٬٠٣٨) 
 اإلجمالي    ٢٤٢٬٩٠٤ ١٧١٬١٧٢ ٤١٤٬٠٧٦ ٢٣٨٬٤٥١ ١٤١٬١٤٩ ٣٧٩٬٦٠٠

 
 وعف مدالدر و صالملمال ا أسر  -١٥

ــاللمرأس الــغ ، �ــان یبنقســاماالبــل ق ــدر و لا المــ رأس الیبلــغ ن �ــا�مــا صــرى نیــه مجر الیــ م ٢٢ مبلــغ ه�ــ المــرخص  ــ وع فدالمــ مصــ
 .ى صر م هجنی .٤٢٠هم �قیمة إسمیه س ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠ل فى مثیت ي صر مجنیه  ٢٬٢٠٣٬١٩٠٬٠٦٠

 قــدف ةالشــر�قســیم علــى تضــه القا� ارثمالســتل كومســ راو أ ةر�لشــ  ةعاد�ــ لغیــر ا ةامــ الع ةالجمعیــ وافقــت ، ٢٠٢٠ر و�تــ اك ١٩خ ��تــار و 
ـال المـرخص �ـه  صـبحأ، وعلیـه ةر�الشـ یم تقسـ  ىعل ،٢٠٢٠ بروفمن ١٧ بتار�خ ةیاللما ة�للرقا ةالعام ةالهیئ توافق بلـغ مرأس المــ

 ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠فـى تمثـل صـرى یه منیج ٥٧٧٬٠٢٥٬٩٦٨ مبلغ رالمصد المال سأر أصبح ما � ي جنیه مصر  رملیا ٢.٨٨٥
سـیم قالت�عـد ع فو لمـدوا �ـه والمصـدر خصمـر ل البـرأس المـا یرشـ التأتـم وقـد  ذاهـ  ،مسـه صرى لكلجنیه م ٠.١١یه سممة إقی� سهم

 .٢٠٢٠د�سمبر  ١٠جل التجاري للشر�ة بتار�خ في الس

 :٢٠٢١ ونیوی ٣٠یة في لمتبقلحر ال ااو ضافة الى أسهم التدالشر�ة �اَال  ن فيالتالي بیان أكبر المساهمی �الجدول

 ةعاد�أسهم  نلمساهمیا
ــهم العادـ�ــــ نـســــ   ةبه االســـ

 ق التصو�تحلها  تيالو 
   

 ٪٥١.٧ ٢٬٧٠٩٬٩٨٩٬٣٢٠ إل أر إ�ه سإ أكو�ز�شن ومسكأورا
 ٪٤٨.٣ ٢٬٥٣٥٬٧٠١٬٣٠٠ خرون أ

 ٪١٠٠ ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠ ةالمتاح العاد�ةاألسهم  إجمالي

 



قاب ارمتثس لإل أوراسكومشركة   ة)یمصرمة ساھكة مشر( ضةال
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ يفالمنتھیة أشھر  الستة رةفتعن مختصرة العة مجمال یةرودلمالیة الاائم وللقة متمملا تااإلیضاح
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 ضار تاق  -١٦
   ٢٠٢١ ویونی  ٣٠ ٢٠٢٠ یونیو ٣٠

 لمدة ال د فى أو رصیلا ٥٣٧٬١٠١ ١٬٠٥٢٬٤٤٨
 متداول اقتراض  ١٦٠٬٧٣٤ ٧٤٧٬٨٣٢
 غیر متداول ض اقترا ٣٧٦٬٣٦٧ ٣٠٤٬٦١٦

  ٤٩اثر تطبیق معیار رقم  ٨٣٬٠٣٦ 
(٣٥٢,٢٠٤) (١٢٨, ١١٥    فوائدو  راضمدفوعات عن اقت  (
 ةمستمر غیر لیات ن عمم فوائدو  راضعات عن اقت مدفو  - (١١٬٨٩٥)

 ٤٩رقم معیار   تطبیق نمتجة نا إضافات ٤٧٬٨١٥ -
 ض  وضات من اقتراب قم ١٧,٦٧١ ٩١٬٦٠١

 ةمن عملیات غیر مستمر  ضوضات من اقتراب قم - ٢٢٣٬١٥٤
 ةبی ن جألا تالعمال  ةموق ترجفر  ٣٨٬١٦٠ (٢٦٦٬٨٣٠)
 دة الم  أخرفى  درصیال ٥٩٥٬٦٣٢ ٧٣٦٬٢٧٤
 داول ت مراض قت ا ١٩٨٬٤٩٧ ٤٢٢٬٠٠٢
 اولتدم غیراقتراض  ٣٩٧٬١٣٥ ٣١٤٬٢٧٢

 

 اسوسییت رلدس و انتر  ر�ةض شقرو 
 ق حتست  ي یه مصر جن ن یو لم١٤٨ مبلغ  انهم ي ر ه مصی نج لیون م٣٤١ غ بلمعادل لمك و بن لن امة وحمن مضًا رو قتراض قاال دةأرص تضمنت 
عدل �م كلوذد) �اكستان یمت (لصة خالسییت الد أسو ر و نس ار ت �ة شر  يال ر عامث أك لخال قتحست  صري مجنیه  ن و ی لم ١٩٣ بلغمعام و  لالخ
 %.١٠.٥٢يإل% ٨.٩نی ح ب تراو دة ی ائ ف
 

 ة)قا�ضر الماالستثلوم اسكور أ( راجستئالامع إعادة بیع  ة عاملممن التزامات 
ات  ب للخدم�ال �ور وجلو  يالتمو�لجیر أت للن بلتو  يشر�ت  الى اراالستئج ةدعاإ رض غلك � ذو  ةشر�ال قرببیع م ة امت الشر�ق ،٢٠٢٠ل عام الخ

نایل لبراج اأ ا ٢٠٠٥ئن كالاالمملوك لهم و  صلیر األجأى ت جر�ن علؤ حیث وافق الم وذلك  ي ه مصر جنی  ٩١٬٣٤٦٬٥٠٠�مبلغ ك لوذ ،هالمالی 
  ي تنتهو  ،٢٠٢٠ برد�سم ٢٥ن م أت تبدسنوا ٧ك لمده ذلو  مر�ع متر ١٣٠٤.٩٥ساحته الغ موالب  ٢٦ الدور -و�ى ن جلاالبرج  -تىسی 
مبلغ  ر�ن �خصمجؤ قد قام الم نیه مصرى و ج ١٤٢٬٥١٦٬٨٢٤ه ما قیمت  مالىجإصل � ألا ار هذی جأقد تم ت و  ،٢٠٢٧سبتمبر  ٢٥ى ف

جنیه مصرى  ١٣٢٬١٧٠٬٣٢٤مبلغ  العقد ةنها� حتى  ةمستحقالت اال�جارا  ىفابح صتالى تصو�ال ةممقد ة �دفع ي صر م نیهج ١٠٬٣٤٦٬٥٠٠
  -: یليقا لما وفه العأ لیهم ا رالمشان شر�تی لاین ب وذلك  

ة النسب )رى ه مصنی(ج و�لتمللغ ابم  ة الشر�اسم    
٨٦٬٣٠٪  ٦٬٦٧١٤٣٬٩٨ يالتمو�ل یرللتاجبلتون  ةشر�   
٬١٤٦٩٪  ٥٣٬١٣٠٩٨٬٥ ة لی املاب للخدمات �ور  �الجلو  ةشر�   

١٠٠٪  ٨٢٤٬٥١٦٬٤٢١   

 
:ةالتالی للشروط  قافجر و ؤ م ل الصشراء األلب طفى   رجأست لمل و�حق      

 قد. الع ت هذاح حقه ت المبالغ المست  ةف�عد سداد �ا ي ر مصه نی ج ١ ةیمق مقابل ةالمد ةا� فى نه جرؤ الم لصاأل ن �متلكأ -
 ٪٣عجل سداد م ةلعمو  لیهاا افا مضلغیر مسدده ا ة�جار� اإل ةقیمال  يجمالإل  ةالحالی  ةیمداد القستاجر �سم المقو �  نأ�  معجل وذلكداد السال -

 المعجل.  دالسدا �خفى تار  ةمسدد ت الغیرا ر �جالإل يتبقصل المبلغ المأالى جمإمن 
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 ة)�ضر القاالستثماوم لكس(أورا ك محليبن –متداول اض تر إق 
  �ةر لمصا كنو ع أحد البر�ة مة �الشلقتعاء أصول مر ش لمو� ت ألجل لمتوسط افى صورة قرض  نىاتمئ إ تسهیلع عقد قیتو  تم
 .٢٠٢١ر برای ف ٢٧فى تهى تن  هراً ش نوستی  ةسبعة دلم مصرى یه ن ون جی مل ٥لغ جبه إتاحة تسهیل �مب و متم � ی ،٢٠١٥یو یول ٢٧ى ف

 .ي جنیه مصر الف  ٦٠٠ز�ادة قدرها ب  ه�ر ذ قساب تمو�ل الد القلع ملحققیع تم تو  ،٢٠١٥س سطأغ ٩ي تار�خ وف

 .٦٢٠١ینایر  ٢٣تهى فى ن ت قد و علهذا ا خ توقیعار� ت من  اً تبار عأشهر تبدأ ا تة رر لها سمقال :ة السحبر ت ف

 اً طسن قعدد ستو  على ىان مإلئت یل اغ التسهبلود محدإستخدامه فى فرعى یتم قرض  �لة قیمنك الب  رمألع فن تدأ�ة � ر شم اللتز ت  :دالسدا ةفتر 
 قیمة.�ًا متساوى الهر ش

ث  �حی ، و ر�ل شه دالعائ  البنك و�ستحق سدادى دلدات اهى الشلُمقرر عال دلعائ ا سعر ق سنو�ًا فو  ٪٢ع ائد بواقع رى س�  : دادهس ترات لعائد وفا
 تموالعوائد وعصل و أن مامل �الكسداده  امى تمحت هذا العقد و  طوال مدة  حوال األن ل محا  �أى  قطب م ال عائدلقل ا�  ال
 .٪١٢فات وذلك عن رو صوم

 )ةقا�ضلا مارثتكوم لالساس(أور  ك محليبن – ومتداول لوامتد غیرراض قتإ
لبنوك مع أحد ار�ة لش�اقة متعلول صأ ءاشر  لمو� ت جل لألط امتوسرض قورة صى انى فوقیع عقد تسهیل إئتمت  تم ،٢٠١٦یر نای  ٢٧ى ف

 .٢٠٢١طس سغأ  ٢٦ فى نتهىشهرًا ت مدة سبعة وستین ل رى صمنیه ملیون ج ٢غ مبل�  هیلحة تسجبه إتا�مو  تم�ة ی المصر 

 .٦٢٠١ ولی یو  ٢٧ذا العقد وتنتهى فى ه وقیعت  ختار� ن ارًا مب عت ا بدأ ت ر  أشه ةقرر لها ست الم :السحب رةفت 
ستون قسطًا د عد ىى علاإلئتمان یل تسهاللغ ود مب ه فى حدخدامست تم إقرض فرعى ی قیمة �ل لبنكا مرأل تدفعأن � ة �ر الش تزملت  :اددالسترة ف

 ة.موى القی ًا متساشهر� 

 یون جنیه مصري.لم ٣ا هر ددة ق�ا�ره بز ذق ب السا �لتمو لاملحق لعقد یع قتم تو  ٢٠١٦و یولی  ٢١ يفو 

 .٠١٦٢یولیو  ٢٧ منًال بد ٢٠١٧ایر ین  ٢٦في تهي تن ل خرى هر أأش ةست  رذ�و مال ضللقر  بلسحرة افت  دتم م ب:السح فترة

، �ل شهر ئداالع دداق سحت البنك و�س لدى لشهاداتا علىالُمقرر  دئ لعااوق سعر نو�ًا فس ٪١.٥ئد بواقع عاى ر س�  : ات سدادهفتر د و ائ الع
ئد أصل وعوامن  ملكا�الاده سد ممات  حتىو قد ع ذا الهدة ال مطو  لحواأل ا ال منالعائد المطبق �أى ح ل �قال ثو�حی 

 .٪١١ذلك عن ات و وفومصر وعموالت 

 )یةهلترفیات اشروعیدز للممم بیراوشر�ة اوراسكو محلي ( كبن – متداولغیر ض راإقت
ات  شروعمیدز للمم بیرااسكو ر�ة اور یة وش لالدو  یةمصرفیة العر� ر�ة اللشنك اب  نبی  جلاأل�ل و طض ر ققد ع توقیع مت  ٢٠٢٠بر مبت س ٣٠ خار� ت ب 

 مبلغ �  األجلل و� ط قرض صورة�ال في و مشر�ة ت ة �منح اللی الدو  یة� عر لا یةفمصر لاة ر�شبنك ال م�قو على ان .م.م) (ش ةی هی الترف
ات م�م الخدوتقد رطو� ع ت و ر الستثمار�ة لمشلیف االتكا نتبقى ممالء ز جلا مو�لت  همة فيا�غرض المس لكوذصري م هنی ج ملیون  ٢٣٠ هر وقد
 ٢٠١٨مبر سد�  ١٣ رخ في مؤ ال عافت �اإلن  خیصالترا منحعقد ل افقا و هب  بطة مرت لواها لصقة مال اللمناطق زة والجی ات ا ة اهرامب ارة بهضطقة الز� �من 

 :الىو الت حن على ال لكوذ ةض� االق راالستثملاورسكوم  ةر�وشثار لالى لعمجلس األلا نبی  مالمبر 
 . فقالمرا صیلو ت و  لمطاعما لخاصة �مجمعلمدنیة ال اعمااال قیمة ي مصر  هنی جملیون  ٨٠مبلغ  -
 .مشروعلل ىاسب ظام المحات والن ملو معال ظمعلومات ون ملشبكة اتیة لالتحنیة الب ال عممة ا ی قمصري  هنی جملیون  ٥٢لغ مب  -
ة  موقع الز�ار و لیا " ب حالطالى امبن"   VIPنىبزوار ومى اللمبن ینات تحسالو  میماتر ت والة ی دن مالل امالعاة قیممصري  هی جن ن ملیو  ٩٠غ مبل -

 ة ان ی والصحن الش محطةة و ر�ائی لكهان ارات الفای س مةی ارتات " وقالك –ل جماال –یل خال " رتیهلخاوا تالطب السا� لخاصة ة اطقن مال ظیمن وت 
 . االخاصة به

 .The Nile Pyramids Lounge  مةی ة �خصاالخة ی ان لمیدا لاالعما ةیمقي مصر  هجنی ن و لی م ٨لغ مب  -
على  خصما ٪١٠ ةب بنسا ته�ة بز�ادلشر مح ل�س ةی نالمد مالاالعد ا بنو ا عدفیم مقی ال تط بذافق ةعالا د و للبن �الصرف وفقا  زم الشر�ةتتلن أ لىع

 .قرضلا ةیمق ىلجماإ ىعل البنود ةافلكخدم ت مسالاال یز�د  ىعل لصرف األخرى ابنود  ضئ فوا
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  خرى ة أائندة رصدأو دائنون  -١٧
٢٠٢٠ر  د�سمب  ٣١ ٢٠٢١ یونیو ٠٣    

  غیر متداولة  متداولة  لىجما اال ولة ر متداغی متداولة  االجمالى
 ل ثابتةصو أ اءائنو شر د - ١١٠٬٣٢٨ ١١٠٬٣٢٨ - ٧٦٬٥١١ ٧٦٬٥١١

 ت موردینقاتحمس - ٢٧٠٬٩١١ ٢٧٠٬٩١١ - ٣٠٦٬٩٩٦ ٣٠٦٬٩٩٦
 نةدائ ة صدر اعمالء  - ٧٩٬٨٦١ ٧٩٬٨٦١ - ٨٠٬٢٠٧ ٨٠٬٢٠٧
 ن رو تجار�ون اخ ائنون د - ٢٬٦٨٠ ٢٬٦٨٠ - ٥٬٣٥٨ ٥٬٣٥٨

٤٦٣٬٧٨٠ ٤٦٣٬٧٨٠ - ٤٦٩٬٠٧٢ ٤٦٩٬٠٧٢ - 
 

 ة و�یرادات مؤجلقدما ات محصلة مإیراد ١٢٠٬٥٣٠ ٢٣٬٣٥٤ ١٤٣٬٨٨٤ ١٠٠٬٤٢١  ١٩٬٦٤٨ ١٢٠٬٠٦٩
 ة ی مكو حت الائ لهی لمستحق  - ٦١٬٩٥٣ ٦١٬٩٥٣ -  ٨٤٬٩٣٤  ٨٤٬٩٣٤  
 ة قمستح مصروفات عاملین - ٤٧٬٨٣٥ ٤٧٬٨٣٧ -  ٥٩٬٣٢٩  ٥٩٬٣٢٩ 

 ین*ساهموز�عات مت  - ٢٬٨٧٢ ٢٬٨٧٢  ٢٬٨٣٧ ٢٬٨٣٧
 ع عمالءائ ود - ٥٧٠ ٥٧٠ - ٥٧٦ ٥٧٦

 ى خر أدائنة  ةرصدأ - ١٧٨٬٥٤٣ ١٧٨٬٥٤٣ - ٢٦٠٬٠٢٤ ٢٦٠٬٠٢٤
١٢٠٬٥٣٠ ٣١٥٬١٢٧ ٤٣٥٬٦٥٧ ١٠٠٬٤٢١  ٤٢٧٬٣٤٨  ٥٢٧٬٧٦٩ 

 

 اإلجمالي  ١٢٠٬٥٣٠ ٧٧٨٬٩٠٧ ٨٩٩٬٤٣٧ ١٠٠٬٤٢١ ٨٩٦٬٤٢٠ ٩٩٦٬٨٤١
 تـدم) لیرلـد أسوسـیت (الخاصـهشـر�ة تـرانس وو عمـر زواوي فـي  سـاهمتحق للمد توز�عات مساهمین في الرصـید المسـ تمثل رصی*ی

 .٢٠٢٠عام  اللالتي تمت خر�اح عن توز�عات اال
 

   ر)ئ(الخسا يف  مهسلیب انص -١٨
رجح مــ ال وســطمتعلــى الم ألاالشــر�ة  لمســاهمي متاحــةال (الخســائر) يفاصــ  ســمةق� همســ لل ســيسایب األصــ نحســب ال�  :اسيسألا

 .ترةالفل ة خالمئقاال مهألسا ددعل
 ضار تف�ــاة مــ ائالقة �ــ م العادهســ ألا دعــدل حرجلمــ اط وســ تمدیل العــ بت )ئرا(الخســ  يفــ هم ســ لل فــضالمخنصــیب ســب ال�ح  :ضخفملا

ات دو كلفــة أبعاد تتســ �ا الــر�حي تعــدیل صــاف م و�ــتمار األســهوخیــ  همألســ  �ــلو حللتبلــة قاة الیــ لمالاات دو األ فــةاتحو�ــل �
ســهم األد عــد وســطتمى لــ ف ا�ضــاســهم األ رلخیــاة نســبال. و�لــذلك ي�بضــر ثــر الألا اعــاة�ــل مــع مر للتحو لــة باالقالــدین 

ة ملــ تحالمســهم ألدد اعــ وســط تك مذلــ  مــن عدبرات و�ســتایــ خ بوجــ �م هادار اصــ  المحتمــل همســ ألاد عــد ســطتو مة د�ــ اعال
ابلة ق یندوات أد ودم وجرًا لعد. ونظةفتر لال سهم خاللل لةالعاد القیمة طتوسار ومخیر تنفیذ البین سعالعالقة ًا �جحمر 
 .ئر)ساخل(ا يي فساسألهم االس بصینن ع فتل�خ ال ر)سائ(الخ في فضخملم السهصیب ان إنم فهسل أل�و لتحل

 مرةستمن عملیات م ١-٨١
  ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال ةتهیلمنا هرش أ ثةثالال

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠ي ف ٢٠٢١ ونیوی ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في 

(٢٨٬٩١٤) (٣٢٬٤٩٠) (٧٬٥٣٥) (٥٧٬٦٧٧) 
  لف(�األ رةالمستمیات لللعمرة الفت  (خسائر)صافى 

 جنیه مصري)
 )فلاأل� (رة فت لالل اخ ملمرجح لعدد األسهاتوسط الم ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١

(٠.٠٠٦) (٠.٠٠٦) (٠.٠٠١) (٠.٠١١) 
یات للعمل رةالفت  ائر)(خس ىهم من صافسنصیب ال

 صري)المه ی الجن (�  رةالمستم
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 مرةمستغیر ت یامن عمل ٢-١٨
  ةتهیلمنا هرش أ الستة ةتهیلمنا هرش أ ةالست ةهیتنلما هرش أ ثةثالال ةتهینلما هرش أ ثةالثال

  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  ٢٠٢١ یونیو ٣٠في  ٢٠٢٠ یونیو ٣٠في 

(٢٨٬٥٩٣) (١٤٬١٩٠) (٦٬٨٧٧) (٣٥٬٣٨٧) 
لف  ألا(�  مستمرة غیرال تای عمللل ةتر فال (خسائر)صافى 

  جنیه مصري)
 )فلخالل الفترة (�األ د األسهممرجح لعدلامتوسط ال ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١

(٠.٠٠٥) (٠.٠٠٣) (٠.٠٠١) (٠.٠٠٧) 
 عملیاتلل ةتر الف ائر)س(خ نصیب السهم من صافى

 المصري)(�الجنیه  مستمرة غیرال

 
 صصاتخم -١٩

خر آ رصید
  فترةلا

 مادخاست رجمةت فروق 
عملیات ضمن  یمتدع

 ةر مستمر غی
 تدعیم

ول أرصید 
    لفترةا

      
 متداولةلتزمات ااإلل ضمنلة �صورة منفصتظهر  

 )ةتداولملبات ( امط مخصص  ٣٧٣,٩٩٥ ١٧٬٢٧٦ ٩٣٨ (١٬٤٨١) (٢٥) ٣٩٠٬٧٠٣

٣٧٣٬٩٩٥ ١٧٬٢٧٦ ٩٣٨ (١٬٤٨١) (٢٥) ٣٩٠٬٧٠٣ 
 

في ة فصلمن �صورة رتظه ات التىخصصى الماجمال
 ٢٠٢١ یونیو ٣٠

      
 داولةالمتزمات تلإلضمن ا صلةفة منر صو �تظهر  

 )متداولةالبات ( طمخصص م  ٤٧٠٬٤٦٧ ١١٬١٠١ ٢٬٨١٠ (١٦٬٧٩٤) ٢٬٥٣٥ ٤٧٠٬١١٩

٤٧٠٬٤٦٧ ١١٬١٠١ ٢٬٨١٠ (١٦٬٧٩٤) ٢٬٥٣٥ ٤٧٠٬١١٩ 
 

في صلة منفر �صورة تظهات التى لمخصصالى اجما
 ٢٠٢٠ یویون ٣٠

 
المجموعة   ارسةمم عنشئة دور�ة النایة اللمالام ئ او قال ر�ختا في قعةو مت لا اتامز لت الا لقیمة یرقدت ل  ألفضطبقاً  و�ن المخصصات تك یتم

 تقومو  ةعجممخل الالدأخرى �قائمة  وفاتر مصبند  رة ضمنفت ل الخال مكونةال صصاتخلمج اتدر و  یرلتعاقد�ة مع الغاوعالقاتها  ألنشطتها
عن ح افصاإل ة. ولم یتملمعنی اف ار طأل ا عت ماقاتفاالو ات شاقن والمت اور تطالآلخر  اً بقطت لمخصصا هذه ا اجعة وتسو�ة مر � �ًا و دارة سن اإل
 لىع�شدة ثر یامها بذلك یؤ أن ق رى ر�ة ت رة الشدان إألًا ، نظر ر�ةالمص بةحاسالمر یی صصات وفقًا لمعاخحول تلك الملمعلومات المعتادة ا

 .لةالبات المحتممطللك ات هائیة لن ال سو�ةالت 
 

 ةلیرأسمات طارتباإ -٢٠
 یلى:یما ف لمث تت یة لسماالرأ تاطبارت اال

٢٠٢٠مبر  سد�  ١٣ جنیه مصري) أللفا�( ٢٠٢١ یونیو ٣٠   
 تةثاب  ولأصتباطات تتعلق � ر ا ٧٧٬٩٧٢ ٥٩٬٤٨٨
 أخرى اطات ب ت ار  ٣١٬٧١١ ٣٨٬٥١٥
 ي اإلجمال ١٠٩٬٦٨٣ ٩٨٬٠٠٣

 

 البحري  صالاالت  �ابالتر�د تو ب  لقةمتع بتةول ثاصأ یبر�ت ب  امهالتزان ع شئةالنا وعةالمجم رتباطاتا في یة الرأسملا تباطاتالر ا همأ  تتمثل
 .ا�عة)ت  ات(شر� ییتأسوس رلدو و  نساتر ل قد علیها من خالابها والمتع یزات الفنیة المتعلقةهجلت وا والمعدات

 



قاب ارمتثس لإل أوراسكومشركة   ة)یمصرمة ساھكة مشر( ضةال
 ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ يفالمنتھیة أشھر  الستة رةفتعن مختصرة العة مجمال یةرودلمالیة الاائم وللقة متمملا تااإلیضاح
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  ملةتمحامات ز تلا -٢١
 الیة: ت لا تا�عةلا اهت شر�ا طةنش خاصة �ألوادرتها الشر�ة القا�ضة أصلتي ا ضماناتي الف محتملةمات تزاال ثلتتم
  ا�عة)ة تتد (شر�لیمیت یسوسوورلد أ نسار ة تر�ش

 - .٢٠٢١ �سمبرد ٣١تي الح حص) HECى (عالال لصالح هیئة التعلیمك بن الألف جنیة محتجز لدى   ٥٧٦بلغ  ما �عادل یوجد م
 - .٢٠٢٢و ی ما ٩ ح حتيالص انبو�س ةتجز لدى البنك لصالح شر�محنیة جألف   ٥٬٣٨٨ل غ  ما �عادمبلیوجد  
 - .٢٠٢٢ینایر  ٧لح شر�ة انفینتي لینك صالح حتي لدى البنك لصاجز نیة محت ف جأل  ٩٩٤ا �عادل م لغ یوجد مب  

  ٢٠٢٢ وی ما ١٥ي ت صالح ح كتر�كی ك ال لح شر�ةلصاالبنك الف جنیه محتجز لدى  ١٤٧ ا �عادلم لغ یوجد مب 
ي جار و  ٢٠٢١ یونیو ٢١تي صالح ح  Elite Estateجنیة مصري لصالح ألف  ١٢٩ادل عا � بلغ م�م نديوجد اعتماد مست ی 

 - .تجدیده

 - . Subcomلصالح  ري مص ألف جنیة ٣١ لما �عاد كير� دوالر أم بلغ الفمیوجد اعتماد مستندي � 

 - بر�میر سیستم. لصالح ري مص جنیة فال ٦٬٥٦٤ لما �عاد كير� دوالر أم الف ٤١٩بلغ ممستندي � عتماد یوجد ا 
 

 مستمرة رالغییات عملالائج نتصافي  -٢٢
 :ستمرة في االتيمل االعمال الغیر مث ت ت 

ري)صه مجنی فلأل�ا(  ٢٠٢١ ونیوی ٣٠ ٢٠٢٠ یویون ٣٠  
٢٨٬١٧٤ - ( ١-ب-  ) ا�قاَ ثروة س(  ةالمالیتكت �ون شر�ة دستبعان ارة ممستمر یالغ العملیاتتائج ن (٢٢

(١٩٬٤٧٠) (٣٥٬٣٨٧) (٢ -ب-    كوم تلیكوم لبنانشر�ة اورس ة منر یر مستمالغ العملیاتئج تان  (٢٢
(٢٠٬٩٠٠) - (٣ -ب-   ةالی ن الملتو ب  اتر�ش مجموعة ستمرة منغیر مال تالعملیانتائج  (٢٢
 ةستمر غیر ملا یاتلعملا سائر)(خ افيص  (٣٥٬٣٨٧) (١٢٬١٩٦)

 
 

 سا�قَا)  ال�ابیت ثروة  ( �ضةالقا  یةلا مالكت نت�و اد شر�ة تبع اس )١-ب-٢٢(
م  ی تقس رراعلي قیة �األغلب  وافقت د وق، ٢٠٢٠ تو�رأك ١٩في  ة قا�ضال وم لالستثمارأوراسك�ة لشر�ة عادلر اغی العامة  ةمعی الج قدتنعا -

ة منقسم شر�ةو ه �ضالقا رماستث الوم لسكوراا ة�شر وهي سمة قا ةر�شلي ا للسهم ر�ةلدفت ا مةالقی ي � األفق سیمب التقسلو أل اوفقلشر�ة ا
ر القا�ضة ستثماالل راسكومو أ ةشر�ظل ت حیث � ، ٢٠٢٠سمبر د�  ي شهرتم تأسیسها ف والتي ةقا�ض لا ةالی ملا مكو اسور أر�ة ش وهي

 كتنت �و  ةر�شي ار فالستثم) وا�عةات  شر�ة(لقا�ضة ا ةمالی الن بلتو  ةشر�في  ثمارست االدا ا عفیم لتزماتاالو صول الامل كا� ة حتفظم
سكوم  راو أ ر�ةشي لإم تم نقلهقة) حیث ة شقی (شر� سا�قا)مالیة القا�ضة ال بیتال�ا ثروة�ة (شر  مالیة الت ارا تثمالسل ة�ضلقاا یةلامال

 ن مح �ار أ��ضة القا لمالیةكت ا�ونت شر�ة اح أر� ي اففي صة شر�لیب انص ئمةاذلك تم عرض ق علي ءاً ا�ن و  ،ةض� القا ةلی الما
 .رةمر مست ی الغ تاملی لعا

 
 : فيالیة المنتهیة مال ترةالف عن  لمالیةونتكت ا �ه شر�ح ر�اأن  م ةر�شال بینص نابیلي ی ایموف

)صري مه ین(�األلف ج  ٢٠٢١ ونیوی ٣٠ ٢٠٢٠ یویون ٣٠  
�ضة ة القالمالی ا �ونتكت �ةر لش ةفتر ال�اح ر أمن  ةموعالمجب نصی  - ٣١٬٨٧٥  
ة مؤجلة �ب ضر  - (٣٬٧٠١)  
الفترة  ح�ر ي فصا - ٢٨٬١٧٤  

 

 
 لبنان   لیكوموم توراسكأ ر�ةش من رةتمیر مسلغل ا عما االج نتائ )٢-ب-٢٢(

ة شر� من �ل نی مبرم ب ال دارةإلا دعقد دی عدم تج نأ�شب نیة خطا ناللب ت اتصاال ة االر ا ز و  من ةس ادارة الشر�جلم ملاست  ،٢٠١٩برمس� دفي  -
م ن �اسلبناا في ر� تجامعروفة الو  (MIC)ي بون �ومم ل انتر� ی � مو  ر�ة ش دارةا �شان ةی ن ناب للا تصاالت اإلرة زا و و ضة لقا� ا راستثملال سكومار و أ

  نم فاال ة ر�ة شعملیة نقل إدار ن م اءنهاالم ت  ٢٠٢٠ عام لخال و ، لبنانم و تلیكم كو راسو أمن خالل شر�ة ا هت ر داإ مالتي یت ا و ألف شر�ة
   .دارةالعقد ات بالمتطكل �  اال�فاء د�ع وء راالوز  سجلار مر لق ذای نفك ت ذلصاالت و اإلت  ارةوز  ليا بنانتیلیكم لم كو وراسأ
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 : هیة فيتنلمالیة الما  الفترةن ع نبنا لیكوم ل تكوم اسور أشر�ة  ئر)(خساان بی  یما یليف  -
 ي)مصر ه نیج  لفاأل�(  ٢٠٢١ ونیوی ٣٠ ٢٠٢٠ یویون ٣٠

   شاطالن ت یراداإ  - ١٨٬٩٥١
ات دیرااإلالى اجم  - ١٨٬٩٥١  
خدمات ت و �ار مشت  لیفاكت   (١٬٠٦٣) (١٬٩٢٨)  

نی عامللفة اكلت   (٢٠٬٩٨٠) (٢١٬٧١٤)  
الكهإ   - (٣٬٠٢٠)  

وفات نشاط أخري مصر   (٢٠٧) -  
و�لالتم )تكالیف( يصاف  (١٣٬١٣٧) (٥٬٨٠٥)  

ب ئاضر لال قب  رةالفت )رئا(خس  (٣٥٬٣٨٧) (١٣٬٥١٦)  
ل ائب دخضر   - (٥٬٩٥٤)  

ة ر الفت )ائرسخ(ي فصا  (٣٥٬٣٨٧) (١٩٬٤٧٠)  
 
 �ضة القا ةیالماللتون بر�ة ن  شمة تمر مس  رلغیا  مالعاال ائجتن )٣-ب-٢٢(

یم  قست  رقرا ليع بیةلغ�األ وافقت وقد ، ٢٠٢٠أكتو�ر  ١٩ في ة �ضاقال م لالستثمارأوراسكو �ة لشر�ة ادلعغیر االعامة نعقدت الجمعیة ا -
منقسمة شر�ة ه و �ضقاال ارثمست الل ومكوراسا ةر�ش هيمة و سقا ةر�شلي ا لسهمل ر�ةفت دلا القیمةي � فقوب التقسیم األسلأل ار�ة وفقشال

لالستثمار القا�ضة  راسكومو أ ةر�شظل ت حیث � ، ٢٠٢٠مبر تأسیسها في شهر د�ستم  والتي ةا�ض لقا ةالی لماكوم وراسأر�ة وهي ش
�ونتكت  ة�ي شر مار فتث سواال )�عةات  (شر�ة ا�ضةلقا ةلی المابلتون  ة�شر  في ثمارست اال ا عدافیمزمات ت وااللل و صالا لماك� ة ظفحت م

 اً ء�ناو  ،ةالقا�ض ةلی الماسكوم را و أ ةر�شي لإم نقلهم ت شقیقة) حیث  شر�ة(قا) سا�  ةلقا�ضاالمالیة یتال اب وة �ثر ة �(شر ضة القا� ة الی الم
 .مرةر مست الغی  یاتعملالنتائج  ضمن�ضة القا الیةمال ن بلتو ر�ة �ش ةلخاصا ائمة الدخلقتم عرض ك ذل علي

 
 : المالیة المنتهیة في الفترة ل خال بلتون  ةشر� ر)سائ صافي (خمن   ة�الشر یب نص نایب  یليما یوف

 مصري) هجنیلف األ�(  ٢٠٢١ ونیوی ٣٠ ٢٠٢٠ یویون ٣٠
   ةی مالراق الو ي األف ةساط لو واسرة السم ت نشاطیراداإ  -  ١٢٩٬٠٩٤   

 ى ر خأات دیراا  -  ١٬٢٠٢        
 رادات ی اإل جمالىا  -  ١٣٠٬٢٩٦   
 لینملعات اكافأت وماب ت ر وم ورأج  - (٧٩٬٨٦٠)   
 ت وخدمات �اتكالیف مشتر   - (٢١٬٩٧٢)   
 بتةل ثاو أصك اهال  - (٤٬٠٩٦)     
 سة و مر ملی غ ولصأالك تهاس  - (٢٬٥٧٨)     
 ري فات نشاط أخو مصر   - (١٠٬١١٤)   

 التمو�ل تكالیف)(صافي ایرادات   - (١٧٬٧٢٨)
 سائر) عملیات غیر مستمرةخ(  - (٥٬٥٣٨)     

  بائضر لال قب  رةالفت) رائس(خ  - (١١٬٥٩٠)
 ل خلداة �ب ضر   - (٩٬٣١٠)

 رة فتال) سائر(خ فياص  - (٢٠٬٩٠٠)
 
 
 
 
 
 



 ة) یمصرمة ساھ كة م شر( ضة القاب ارم تثس لإل  أوراسكومشركة 
ستة رةفتعن  مختصرة ال عة مجمال  یةرو دلمالیة ال اائم وللق ة  متمم ل ا  تااإلیضاح  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ يفالمنتھیة أشھر  ال
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 قارنةلمم اأرقا�عض  رضعة  إعاد -٢٣
ــرضإعــــادة لي تــــال الو الجــــدلخــــص ی   منته�ــــةلا أشــــهر الســــتةرة فتــــ  عــــن ختصــــرةالم ةعــــ جمالمر�ــــة و لدال الــــدخة ئمــــ الــــى قدخلــــت عأ يتــــ ال العــ
ا وفقا لم تمرةیر مسالغت ل�ارت�طة �العملموا ةال� الح ة للفترةر تصخلمالمجمعة ا �ةور الدال�ة لملقوائم اا بتبو�  ى معتمشت ل ،٢٠٢٠ یونیو ٣٠في  
 :ليی 

 ٢٠٢٠ یونیو ٣٠
 إعادة تبو�ب  بها عاد تبو�م

   ٢٠٢٠ یونیو ٣٠
) ا اره صدا تما كم �ه مصري جن �االلف ) 

 ة تمر مس ت�ا عمل    
 یل تشغدات یراإ   ٥٠٤٬٧٩٢       (١٤٨٬٠٤٥)      ٣٥٦٬٧٤٧      

 ى أخر إیرادات   ١٬٢٠٢          (١٬٢٠٢)           -            
 ف مشتر�ات وخدمات تكال�  (٢٠٣٬٩٣٠)       ٢٣٬٩٠٠       (١٨٠٬٠٣٠)     
 رى  أخمصروفات  (٢٠٬٢٥٣)        ٧٬٠٩١         (١٣٬١٦٢)      
 اتصمخص (١٣٬٩١١)        ٢٬٨١٠         (١١٬١٠١)      
 ن ی لامعة تكلف (١٩٧٬٩٩٧)       ١٠١٬٥٧٤      (٩٦٬٤٢٣)      
 هالك واستهالك ا  (٥٣٬٦٤٨)        ٩٬٦٩٤         (٤٣٬٩٥٤)      
 ةمال� صول  أ ق�مة ل في ال إضمحخسائر  (٢٬٧١٠)          ٢١٠           (٢٬٥٠٠)        
 اولة دت مصول غیر أ ت�عاداس حر�اأ  ٣٢٥               -             ٣٢٥           
 لتشغیل  ا �احر أ   ١٣٬٨٧٠       (٣٬٩٦٨)        ٩٬٩٠٢        
 �ل�ةو رادات تمإی   ٦٩٬٢٦٠        (٢٢)             ٦٩٬٢٣٨       

 ة�ل� تمو مصروفات  (٥٥٬٢٧٤)        ٢٢٬٨٤٢       (٣٢٬٤٣٢)      
ة� ب ن جأ عمالتة � دص أر مة ترج )رئ خسا(افي ص (٩٬٧٠٦)          ٧١٢           (٨٬٩٩٤)          

ا �طر�قة  ة عنهاس� ت یتم المحاراتثمساأر�اح ي ر�ة فالش یبصن   ١٬٦٣٣٬٩٩٧     (٣١٬٨٧٢)       ١٬٦٠٢٬١٢٥    
 لملك�ة ق احقو 

ة طر�ق�  ة عنهاالمحاس� ستثمارات یتم ل في إالحم صافي اض (١٬٦٠٢٬١٢٥)       -            (١٬٦٠٢٬١٢٥)   
 لملك�ة ق احقو 

 ل خ دل ب اائ قبل ضر ترة فال  حر�اأ  ٥٠٬٠٢٢       (١٢٬٣٠٨)      ٣٧٬٧١٤      
 رائب الدخل ض (٤٢٬٧٦٩)        ١٨٬٩٦٥       (٢٣٬٨٠٤)      
 رة متالمس�ات لمن عمة تر فال  �احر أ  ٧٬٢٥٣          ٦٬٦٥٧         ١٣٬٩١٠      

 رة مستم�ات غیر ملع     
 �ة)الضر�(�عد  مرة مست یر غال ل�اتلعما ائجنت صافي  (٥٬٥٣٩)         (٦٬٦٥٧)        (١٢٬١٩٦)      
 فترة ال  ر�احأ صافي  ١٬٧١٤            -             ١٬٧١٤        

 

 
 ةأحداث الحق -٢٤
والمتعلقه بب�ع ونقل �امل األسهم المملو�ة للشر�ة   ٢٠٢١أبر�ل    ٢٧ استعرض مجلس االدارة الموافقة الصادرة في االجتماع المنعقد بتار�خ   -

(برا�فت) المحدودة، لشر�ه اوراستارل�متد والجدیر �الذ�ر ان الق�مه االجمال�ة لشر�ه ترانس ورلد اسوشیتس فى  في شر�ة ترانس ورلد اسوشیتس  
في شر�ة ترانس ورلد اسوشیتس (برا�فت)   ملیون دوالر أمر�كي، و�بلغ نصیب اوراسكوم لالستثمار القا�ضه    ٩٦الصفقه المزمع تنفیذها حوالي  

 . الزمه التمام عمل�ه الب�عال�ة وجارى است�فاء �عض الشروط من رأس مال الشر  ٪٥١المحدودة 
 

على عقد الب�ع الخاص بها  استعرض مجلس االدارة عمل�ة الب�ع لالدوار المملو�ه للشر�ه من خالل شر�اتها التا�عه فى دوله البراز�ل والموقع   -
ا  ٢٠٢١اغسطس    ١٨  فى الب�ع  عقد  على  �التوق�ع  التا�عه  الشر�ات  قامت  حیث  م  لمذ�ور,  حوالي    بلغ�اجمالى  ر�ال   ٤٢٦ق�مته  ملیون 

المشار   براز�لي، وجاري است�فاء �عض الشروط الالزمة الستكمال الصفقة , وتقوم الشر�ة �ضمان التزام ال�ائعین اللتزاماتهم الواردة في عقد ب�ع
 ال�ه .

 

 
 




