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2021/3/31 2022/3/31

جنيه مصرى جنيه مصرى

 438 461 552  463 709 514 صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخر

(  27 122)   242 014 الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة عمليات أجنبية

 438 434 430  463 951 528 إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

:يوزع كما يلي

 408 888 713  420 350 746 مساهمي الشركة األم

 29 545 717  43 600 782 أصحاب الحصص غير المسيطرة

 438 434 430  463 951 528

.اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31 حتى 2022 يناير 1عن الفتره المالية  من 

الثالثة أشهر المنتهية فى
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إجمالى
حصة اصحاب الحصص 

غير المسيطرة

إجمالى حقوق 

مساهمي الشركة األم
صافى أرباح الفترة األرباح  المرحلة

احتياطى خيارات 

اسهم اثابة وتحفيز
نظام اإلثابة والتحفيز أسهم الخزينة

احتياطي التغير في 

القيمة العادلة

الفروق المتراكمة 

الناتجة من ترجمة 

عمليات أجنبية

أحتياطي ناتج عن 

تجميع أعمال تحت 

سيطرة مشتركة

احتياطى عام احتياطى قانونى
راس المال المصدر 

والمدفوع
البيــــان

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

3 670 287 973 719 461 033 2 950 826 940 532 181 195 184 644 969 21 993 957 (19 880 886) (4 406 188) -                   6 531 394 (259 740 638) 1 097 676 357 261 353 257 1 130 473 523 2021/1/1الرصيد في 

( 3 434 527) -                     (3 434 527) -                  (3 434 527) ( 1-3ايضاح  )األثر الناتج من تطبيق المعايير المصرية الجديدة                   -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -                   -

3 666 853 446  719 461 033 2 947 392 413  532 181 195  181 210 442  21 993 957 ( 19 880 886) ( 4 406 188) -                    6 531 394 ( 259 740 638) 1 097 676 357  261 353 257 1 130 473 523 2021/1/1الرصيد المعدل في 

 438 461 552  29 545 717  408 915 835  408 915 835 صافى ربح الفترة                  -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -                   -                 -

(  27 122) -                     ( 27 122) -                  -                 -                   -                  -                   -                   ( 27 122) الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة عمليات أجنبية                  -                -                     -                     -

 438 434 430  29 545 717  408 888 713  408 915 835 -                 -                   -                  -                   -                   (  27 122) إجمالى الدخل الشامل خالل الفترة                  -                -                     -                     -

-                  -                     -                  (532 181 195) 532 181 195 المحول إلى األرباح المرحلة                   -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -                   -

-                  -                     -                  -                  (20 190 866) -                   -                  -                   -                   -                    -                     -                     20 190 866 المحول إلي إحتياطي قانوني                  -

 1 579 768 -                      1 579 768 -                  -                 1 579 768 (26ايضاح )نصيب العام من القيمة العادلة للخيارات الممنوحة                   -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -

 5 808 441 -                      5 808 441 -                  1 402 253 -                   -                  4 406 188 (28ايضاح )بيع أسهم خزينة                    -                -                     -                     -                    -                   -

4 112 676 085  749 006 750 3 363 669 335  408 915 835  694 603 024  23 573 725 (19 880 886) -                   -                    6 504 272 (259 740 638) 1 097 676 357  281 544 123 1 130 473 523 2021/3/31الرصيد فى 

4 994 531 299 824 718 003 4 169 813 296 1 208 808 605  706 299 782  16 616 271 (17 942 592) -                   ( 424 671) 6 502 536 (259 740 638) 1 097 676 357 281 544 123 1 130 473 523 2022/1/1الرصيد في 

 463 709 514  43 600 782  420 108 732  420 108 732 صافى ربح الفترة                  -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -                   -                 -

  242 014 -                       242 014 -                  -                 -                   -                  -                   -                    242 014 الفروق المتراكمة الناتجة من ترجمة عمليات أجنبية                  -                -                     -                     -

 463 951 528  43 600 782  420 350 746  420 108 732 -                 -                   -                  -                   -                     242 014 إجمالى الدخل الشامل خالل الفترة                  -                -                     -                     -

-                  -                     - (1208 808 605) 1208 808 605 المحول إلى األرباح المرحلة                   -                -                     -                     -                    -                   -                   -                  -                   -

-                  -                     - -                  (35 882 569) -                   -                  -                   -                   -                    -                     -                     35 882 569 المحول إلي إحتياطي قانوني                  -

( 23 474 275) ( 4 149 031) (19 325 244) -                  -                 -                   -                  -                   -                   -                    (19 325 244) التغير فى نصيب حصه أصحاب الحصص غير المسيطرة فى الشركات التابعة                  -                -                     -

 1 816 833 -                      1 816 833 -                  11 179 323 (11 179 323) 1 816 833 اثر ممارسة حق الخيار خالل الفترة                  -                -                     -                     -                    -                   -                   -

5 436 825 385  864 169 754 4 572 655 631  420 108 732 1 890 405 141  5 436 948 (16 125 759) -                   ( 424 671)  6 744 550 (279 065 882) 1 097 676 357  317 426 692 1 130 473 523 2022/3/31الرصيد فى 

.االيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31 حتى 2022 يناير 1عن الفتره المالية  من 
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2021/3/31 2022/3/31 ايضاح

جنيه مصرى جنيه مصرى رقم

التشغيل أنشطة النقدية من التدفقات

 396 327 832  224 241 861 صافى التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل

( 61 473 888) ( 62 178 526) الفوائد المدفوعة

( 10 851 506) ( 10 061 048) ضرائب الدخل المدفوعة

 324 002 438  152 002 287 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

األستثمار أنشطة من النقدية التدفقات

( 48 192 255) ( 126 759 948) لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ (مدفوعات)

-                      17 842 336 أكثر من ثالثة أشهر- صافي الحركة في أذون خزانة 

 49 606 875 مقبوضات من بيع استثمارات في شركات شقيقة                       -

 61 506 000  79 596 000 توزيعات أرباح مقبوضة

 27 020 042  47 431 567 فوائد مقبوضة

 89 940 662  18 109 955 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اإلستثمار

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

-                      1 816 833 مقبوضات من ممارسة حق خيار اسهم اثابة وتحفيز

 5 808 441 شراء أسهم الخزينة/ من بيع  (مدفوعات)/ مقبوضات                       -

 38 165 989 ( 26 587 497) مقبوضات قروض وتسهيالت ائتمانية / (مدفوعات)صافي 

 43 974 430 ( 24 770 664) الناتجة من أنشطة التمويل (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 457 917 530  145 341 578 صافي التغير فى أرصدة النقدية وما فى حكمها

2 046 551 403 2 894 965 603 النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

2 504 468 933 3 040 307 181 (21) النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

:المعامالت غير النقدية

.االيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً متمماً للقوائم المالية وتقرأ معها

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31 حتى 2022 يناير 1عن الفتره المالية  من 

.(بالصافي)تم استبعاد أثر فروق العملة الناتجة من إعادة التقييم في حركة القروض والعمالء وأوراق القبض - 

. مليون جنية مصري23تم استبعاد أثر مدفوعات لشراء أستثمارات في شركات تابعة بمبلغ - 
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  "شركة مساهمة مصرية" للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 المختصرة المجمعة الدورية المتممة للقوائم المالية اإليضاحات

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها -1

وتم القيد  1989لسنة  230رقم  االستثماروفقاً ألحكام قانون  -مساهمة مصرية  شركة -أوراسكوم للتنمية مصر  تأسست شركة -

 .30/8/1996بالسجل التجاري بتاريخ 

 عام.تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل  -

 غرض الشركة العمل في جمهورية مصر العربية أو خارجها في المجاالت التالية: -

 الزمة انشاء المدن والقرى السياحية والفنادق الثابتة وتنمية األراضي بما في ذلك امدادها بالمرافق العامة والبنية االساسية ال

اقامة شبكات المياه واإلنارة والصرف الصحي والمواصالت العامة  –انشاء الطرقات والحدائق  –)تقسيم االراضي 

 واالتصاالت السلكية والالسلكية والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية والثقافية والترفيهية ودور العبادة(.

 ي(.بناء وتشييد مساكن منخفضة التكاليف )اسكان تعاون 

 .اقامة المنشآت الصناعية وتهيئتها وتجهيزها 

  أ( استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. )ب( إستزراع األراضي المستصلحة(

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري 

وقرار رئيس  2007لسنة  350س الري بطريق الغمر وذلك مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم الحديثة ولي

 .2008لسنة  356الجمهورية رقم 

  كما يجوز للشركة القيام بمشروعات اخري او تعديل نشاطها في إطار احكام قانون االستثمار كما يجوز لها ان تساهم او

بشرط موافقة الهيئة العامة  1997لسنة  8ت فرعية خارج قانون االستثمار رقم تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعا

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  1992لسنة  95لالستثمار وبمراعاة احكام القانون رقم 

 نشاطها.

أ شارع  2005يوجد فرع للشركة في الجيزة و –العجوزة  –المهندسين  –يوليو  26شارع  160الرئيسي للشركة  يقع المركز -

 القاهرة. –الدور التاسع  –البرج الجنوبي  –أبراج النايل سيتي  –رملة بوالق  –كورنيش النيل 

 .سيد / عمر الحمامصيال هو رئيس مجلس اإلدارة هو الدكتور / محمد سامي سعد زغلول والعضو المنتدب -

القوائم المـالية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر  2022مارس  31لمالية الدورية المجمعة للفترة المالية المنتهية في تتضمن القوائم ا -

)الشركة القابضة( وشركاتها التابعة )والتي يشار إليهما "بالمجموعة"( كما تتضمن نصيب المجموعة في أرباح وخسائر الشركات 

وتعمل المجموعة في العديد من األنشطة التي تتمثل في أنشطة الفنادق واإلنشاءات والنشاط العقاري والمقاوالت  الشقيقة.

 واألراضي والسياحة وأخرى. 

 

 أسس االعداد -2

 (.30تم إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم )

 ير المحاسبة المصرية: إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معاي -3

بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار  18/3/2019قامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 

ائمة والتي والتي تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير الق 2019لسنة  69وزير االستثمار رقم 

وفيما يلي أهم التعديالت التي لها تأثير على القوائم المالية للمجموعة: 2019أبريل  7بالجريدة الرسمية بتاريخ تم نشرها   
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التأثير المحتمل على   ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة او المعدلة

 القوائم المالية

 تاريخ التطبيق

معيار محاسبة مصري 

 ( 47جديد رقم )

 المالية""األدوات 

 

 

( 47يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ) -1

"األدوات المالية" محل الموضوعات المقابلة في 

( "األدوات 26معيار المحاسبة المصري رقم )

المالية: االعتراف والقياس"، وبالتالي تم تعديل 

( 26وإعادة اصدار معيار المحاسبة المصري رقم )

بالموضوعات التي سحب الفقرات الخاصة بعد 

( الجديد وتحديد نطاق معيار 47تناولها معيار رقم )

( المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة 26رقم )

 .من محاسبة التغطية وفقاً الختيار المنشأة

طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبويب األصول المالية  -2

ً –على أساس قياسها  إما بالتكلفة المستهلكة، أو -الحقا

لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة ا

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وذلك 

 طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية

 وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس  -3

ئر االضمحالل لألصول المالية بنماذج الخسا

االئتمانية المتوقعة والذي يتطلب قياس االضمحالل 

لكل األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة 

واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر منذ لحظة االعتراف 

االولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر لحدث 

 الخسارة.

قامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإلدارة 

بيتتتتتتتتتق المعيتتتتتتتتتار بتط

ينتتتتتتتتتتتتتتاير  1 متتتتتتتتتتتتتتن

2021. 

 

 

 

( على 47يسري المعيار رقم )

الفترات المالية التي تبدأ في أو 

ويسمح  ،2020يناير  1بعد 

بشرط . بالتطبيق المبكر،

تطبيق معايير المحاسبة 

( 25( و)1المصرية رقم )

 1( المعدلين في 40( و)26و)

معاً في نفس  2019يناير 

قررت الهيئة العامة  .التاريخ

للرقابة المالية تاجيل تطبيق 

 .2021 عامبدايه المعيار الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري هذه التعديالت من 

 (47تاريخ تطبيق معيار )

 

بناء على متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من  -4

 المعايير التالية:

( "عرض 1معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 2019القوائم المالية" المعدل 

( "قائمة 4معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 التدفقات النقدية"

( "األدوات 25معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المالية: العرض"

( "األدوات 26معيار المحاسبة المصري رقم ) -

 المالية: االعتراف والقياس"

( "األدوات 40معيار المحاسبة المصري رقم )

 المالية: اإلفصاحات"

 

 (:47تطبيق معيار )أثر  3-1

بأثر رجعي مع طبقا للمرحلة االنتقالية  47 تم تطبيق التغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم

تطبيق  عنونتج االعتراف باالثر التراكمي للتطبيق االولي في تاريخ التطبيق االولي وبناء على ذلك لم يتم تعديل ارقام المقارنة 

نتيجة  جنيه مصري 3 434 527بمبلغ  2021يناير  1المرحلة في األرباح تغيير في  47رقم المعيار المحاسبي المصري 

 خسائر االئتمان المتوقعة على األصول المالية.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -4

التاريخية فيما عدا ما يتعلق باألدوات المالية التي يتم أعدت القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة 

لم س  على القيمة العادلة للمقابل الم وتعتمد التكلفة التاريخية بصفة عامة قياسها بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المستهلكة بحسب األحوال.

. وعند إعداد هذه القوائم المالية الدورية ألي تأثيرات هامة موسمية أو دورية األصول. وال تعتبر المجموعة عرضة فى تبادل

المجمعة المختصرة تم إتباع نفس السياسات المحاسبية والعرض وطرق الحساب التي كانت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم المالية 

 .2021ديسمبر  31المجمعة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 

 الشخصي والحكماستخدام التقديرات  -5

 القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة كافة الشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركة القابضة وتعرض بعملة الجنيه تشمل

تؤثر على تطبيق السياسات  التي واالفتراضاتويتطلب إعداد القوائم المالية الدورية من اإلدارة بعض األحكام والتقديرات  المصري

 واإليرادات والمصروفات، وايضاً اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وااللتزاماتالمحاسبية وعلى القيم المدرجة لألصول 

هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات، لذا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند إليها تلك التقديرات بصفة 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك  فيدورية. ويتم إثبات التعديالت 

 يتم بها التعديل وكذلك الفترات المستقبلية إذا ما كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. التيالفترة، أو في الفترة 

وكذا المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة لم  معايير المحاسبة المصريةهامة في تطبيق  ا استخدمته اإلدارة من أحكامإن م

 .2021ديسمبر  31تختلف عما كان مطبقاً عند إعداد القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 

 معلومات قطاعية -6

سام االستراتيجية منتجات تمثل أقسامها االستراتيجية التي يتم التقرير عنها، وتقدم هذه األقيوجد لدى المجموعة أربعة قطاعات 

من العمالء. ويقوم المديرون  منفصلة إما ألنها تتطلب مهارات خاصة أو ألن لديها نوعية مختلفة مختلفة تدار بطريقة وخدمات

 أشهر. ثالثة اإلدارة الداخلية على األقل مرة كل وكذا رئيس القطاعات بمراجعة تقارير شركةالتنفيذيون بكل 

 عد السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم إعداد التقرير عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة فيوت

عتها . ويمثل ربح القطاع األرباح التي يحققها كل قطاع كما وردت في تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم مراج2021ديسمبر  31

توزيع لتكاليف اإلدارة المركزية ورواتب المديرين ونصيب المجموعة من نتائج الشركات الشقيقة واألرباح  أيبانتظام بدون 

شركات شقيقة والدخل من االستثمار واألرباح والخسائر األخرى وتكاليف التمويل ومصروف  فيالمحققة من استبعاد حصص 

 كثر مالءمة لغرض تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.ويعتبر هذا القياس األ ضريبة الدخل.

 
  



" شركة مساهمة مصرية"شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

 قائمة الدخل القطاعية6-1

2022/3/312021/3/312022/3/312021/3/312022/3/312021/3/312022/3/312021/3/31

(578 717 26 )896 848 65 093 169 95 465 580 260 (782 349 1 )(987 262 3 )876 518 96 452 843 263 الفنادق 

585 083 564 674 068 795 330 307 181 6211 245 395 1--330 307 181 6211 245 395 1عقارات و إنشاءات

(146 946 2 )671 774 6 ------أراضي

(454 531 10 )589 446 10 574 927 110 883 118 166 (720 899 88)(330 521 78)294 827 199 213 640 244 إدارة مدن

311 765 14 074 245 58 775 589 72 801 947 109 (753 870 4)(383 833 4)527 460 77 184 781 114 أنشطة أخري

718 653 538 904 383 936 772 993 459 7701 892 931 1(255 120 95 )(700 617 86 )027 114 555 4701 510 018 2اإلجمالي

525 740 3 098 569 13 إيرادات إستثمارات 

418 360 100 (178 022 363 )االخرى (الخسائر)/ األرباح 

(876 733 2 )(297 643 1 )مخصصات مكونة

084 681 20 979 636 22 حصة المجموعة فى أرباح إستثمارات فى شركات شقيقة

(110 984 24 )(688 148 35 )  مصروفات عمومية وإدارية

(406 544 55 )(786 363 60 )فوائد ومصروفات تمويلية

353 173 032580 412 512 أرباح الفترة قبل الضرائب 

(801 711 141)(518 702 48)ضريبة الدخل

552 461 514438 709 463صافى ربح الفترة

(i)

(ii)

نتيجة القطاعإيرادات من عمالء خارجيينإيرادات بين القطاعاتإجمالي إيرادات القطاع

جنيه مصرى

 .2021٪ في الربع األول من عام 50 بالمقارنة بنسبة اشغال 2021٪ بداية من الربع الثالث من عام 100يرجع السبب الرئيسي للزيادة فى إيرادات قطاع الفنادق الى قرار الحكومة بزيادة نسبة االشغال في الفنادق الى 

. مما أدى الى زيادة االيرادات خالل الفترة O Westيرجع السبب الرئيسي للزيادة في االيرادات الخاصة بقطاع العقارات واالنشاءات نتيجة االسراع في عملية البناء في مشروعات الشركة في الجونة ومكادي وكذلك شركة أوراسكوم العقارية 
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" شركة مساهمة مصرية"شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

 األصول القطاعية6-2

2022/3/312021/3/31جنيه مصرى

األصول القطاعية

389 337 862 4763 677 339 4فنادق

373 178 382 89315 115 741 18عقارات وإنشاءات

187 749 117 6763 932 915 2أراضي

275 586 955 0911 870 170 2إدارة مدن

202 558 859 7041 584 100 2أنشطة أخري

426 409 177 84026 180 268 30األصول القطاعية قبل األستبعادات

(429 277 186 7)(811 243 243 7)إستبعاد المعامالت الداخلية للقطاعات

997 131 991 02918 937 024 23األصول القطاعية بعد األستبعادات

815 251 812 198 018 692 أصول غير موزعة

812 383 803 22719 955 716 23إجمالي األصول المجمعة

-10-



  "شركة مساهمة مصرية" للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 المختصرة المجمعة الدورية المتممة للقوائم المالية اإليضاحات

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 
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 استثماراتإيرادات  -7

 031 949 40 مبلغ2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةمصري ) هجني 952 155 75 ستثمارات مبلغاالبلغت ايرادات 

 فوائد وكذلك الزيادة في الفترةخالل العمالء  على أرصدة فوائدالفي الزيادة  الى للتغيرويرجع السبب الرئيسي  مصري( جنيه

 وأذون الخزانة.  الودائع

 االخرى )الخسائر( األرباح -8

ربح    2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةمصري ) جنيه 564 008 105 مبلغب خسارة الخسائر األخرىاالرباح و بلغت

 مليون جنية مصري 105 بمبلغ عملةالفروق  خسائر زيادة( ويرجع السبب الرئيسي للتغير مصري جنيه 557 302 82 مبلغب

أداء الجنيه  النخفاضنتيجة وذلك مليون جنية مصري(  35مبلغ : أرباح فروق عملة 2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة )

 المصري مقابل العمالت األجنبية في الفترة الحالية.

 مصروفات عمومية وإدارية -9

 مبلغ 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة)ـري مصجنية 688 148 35  مبلغ العمومية واالداريةـت المصـروفــات بلغ

  (مصري جنيه  110 984 24

 ومصروفات تمويلية فوائد -10

مبلغ  2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة ) جنيه مصري    285 173 75والمصـروفــات التمويلية مبلغبلغت الفوائــد 

قرار لجنة السياسة النقدية  الفوائد على القروض نتيجة زيادةالى  ويرجع السبب الرئيسي للتغيرجنيه مصري(  025 162 70

 .الحالية الفترة خالل واإلقراضسعر العائد على اإليداع  بزيادة

 الدخل ضريبة -11

 2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة ) جنيه مصري518 702 48    تم إثبات مصروف لضريبة الدخل للفترة بمبلغ

 للسنة وقعــوالمت السنوي المتوسط المرجح التقديري الفعال لعبء الضريبة أساس جنيه مصري( على   801 711 141مبلغ

  أشهر. الثالثةالكاملة وذلك بتطبيقه على صافي الربح قبل الضرائب لفترة  المالية

 توزيعات األرباح -12

 .2022 مارس 31حتى  2022يناير  1لم تقم الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح للمساهمين عن الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  "شركة مساهمة مصرية" للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 المختصرة المجمعة الدورية المتممة للقوائم المالية اإليضاحات

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 
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 الفترةأرباح  في المخفض /األساسي  نصيب السهم -13

عدد على متوسط األرباح الخاصة بحاملي األسهم في األرباح عن طريق قسمة  / المخفضاألساسييتم حساب نصيب السهم 

 كما يلي:  الفترةاألسهم القائمة خالل 

 :/المخفضاألساسيحتساب نصيب السهم ا فيوفيما يلي بيان باألرباح وعدد األسهم المستخدمة 

 

 

 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 

 31/3/2021 31/3/2022 جنيه مصري

 835 915 408 732 108 420 صافي الربح المتعلق بمساهمي الشركة األم

  --  -- توزيعات أرباح عاملينيخصم: 

 835 915 408 732 108 420 صافي الربح المعدل

  375 317 110 1  764 347 114 1 األساسيمتوسط عدد األسهم لغرض تحديد نصيب السهم 

 0.37 0.38 أرباح الفترة في األساسينصيب السهم 

 
يصبح  وبمنح خيارات األسهم )أسهم اإلثابة والتحفيز للعاملين(

:كاالتينصيب السهم   
  

 839 285 114 1 213 109 115 1 متوسط عدد األسهم متضمنة أسهم اإلثابة والتحفيز

 0.37 0.38 الفترةأرباح  في المخفضنصيب السهم 



" شركة مساهمة مصرية"شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

(بالصافى)األصول الثابتة أ - 14

إجمالى أثاث وتجهيزات آالت ومعدات بنيه تحتية ومبانى ووحدات أراضى

وتحسينات أراضى

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

التكلفة

6 259 883 296  449 400 431 1 047 169 136 4 276 976 907  486 336 822 2022/1/1التكلفة  فى 

 12 138 647  5 115 670  6 374 260   648 717 -- اإلضافات خالل الفترة

 5 093 629   200 724   35 508  4 857 397 -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

6 277 115 572  454 716 825 1 053 578 904 4 282 483 021  486 336 822 2022/3/31التكلفة فى 

مجمع اإلهالك 

(1 936 518 987) ( 327 019 346) ( 659 920 966) ( 949 578 675) -- 2022/1/1الرصيد  فى  

( 46 713 757) ( 10 999 447) ( 12 823 854) ( 22 890 456) -- إهالك الفترة

(  837 075) (  105 149) (  121 620) (  610 306) -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

(1 984 069 819) ( 338 123 942) ( 672 866 440) ( 973 079 437) -- 2022/3/31الرصيد فى 

4 293 045 753  116 592 883  380 712 464 3 309 403 584  486 336 822  2022/3/31صافى القيمة الدفترية فى 

4 323 364 309  122 381 085  387 248 170 3 327 398 232  486 336 822 2021/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

:2021 مارس 31فيما يلى بيان بحركة األصول الثابتة وإهالكها فى 

التكلفة
5 690 441 271  418 917 322  964 646 216 3 851 617 213  455 260 520 2021/1/1التكلفة  فى 

 6 458 773  2 418 388  3 975 095   65 290 -- اإلضافات خالل الفترة

(  28 431) (  1 120) (   198) (  27 113) -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

5 696 871 613  421 334 590  968 621 113 3 851 655 390  455 260 520 2021/3/31التكلفة فى 

مجمع اإلهالك

(1 769 502 526) ( 297 918 003) ( 609 193 432) ( 862 391 091) -- 2021/1/1الرصيد  فى  

( 38 027 476) ( 7 458 777) ( 10 905 838) ( 19 662 861) -- إهالك الفترة

  6 102    709    892   4 501 -- فروق ترجمة عمالت أجنبية

(1 807 523 900) ( 305 376 071) ( 620 098 378) ( 882 049 451) -- 2021/3/31الرصيد فى 

3 889 347 713  115 958 519  348 522 735 2 969 605 939  455 260 520  2021/3/31صافى القيمة الدفترية فى 
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" شركة مساهمة مصرية"شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة

2022 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

حق انتفاع- ب أصول -14

إجمالى آالت ومعدات بنيه اساسيه ومبانى 

وتحسينات أراضىووحدات

جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى

التكلفة

 127 655 962  52 722 622  74 933 340 2022/1/1التكلفة  فى 

 127 655 962  52 722 622  74 933 340 2022/3/31التكلفة فى 

مجمع اإلهالك 

( 64 779 507) ( 26 963 883) ( 37 815 624)  2022/1/1الرصيد  فى  

( 1 478 691) (  176 578) ( 1 302 113) إهالك الفترة

( 66 258 198) ( 27 140 461) ( 39 117 737) 2022/3/31الرصيد فى 

 61 397 764  25 582 161  35 815 603  2022/3/31صافى القيمة الدفترية فى 

 62 876 455  25 758 739  37 117 716 2021/12/31صافى القيمة الدفترية فى 

:2021 مارس 31فيما يلى بيان بحركة أصول حق انتفاع وإهالكها فى 

التكلفة

 140 767 516  52 722 622  88 044 894 2021/1/1التكلفة  فى 

-- -- -- اإلضافات خالل الفترة

 140 767 516  52 722 622  88 044 894 2021/3/31التكلفة فى 

مجمع اإلهالك 

( 53 294 892) ( 24 535 226) ( 28 759 665) 2021/1/1الرصيد  فى  

( 3 683 560) (  856 385) ( 2 827 174) إهالك الفترة

( 56 978 451) ( 25 391 612) ( 31 586 840) 2021/3/31الرصيد فى 

 83 789 065  27 331 010  56 458 054  2021/3/31صافى القيمة الدفترية فى 

2021/12/31 2022/3/31

4 323 364 309 4 293 045 753 األصول الثابتة- صافى القيمة الدفترية 

 62 876 455  61 397 764 أصول حق انتفاع- صافى القيمة الدفترية 

4 386 240 764 4 354 443 517
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  "شركة مساهمة مصرية" للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 المختصرة المجمعة الدورية المتممة للقوائم المالية اإليضاحات

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 
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 استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية -15

   
 (٪نسبة الملكية )

 القيمة الدفترية

 )جنيه مصري(

 أسم الشركة الشقيقة
مكان 

 التأسيس
 2021/12/31   2022/3/31 2021/12/31 2022/3/31 القطاع

االحمر للمقاوالت شركة البحر 

 (  iوالتشييد )
 مصر

عقارات 

 وإنشاءات
40.20٪ 40.20٪ 

296 696 412 

 
 

353 655 433 

 

وراسكوم شركة أشجار سيتي )أ

 (iiلإلسكان والتعمير سابقا( )
 مصر

عقارات 

 وإنشاءات
-- -- --  -- 

 اإلجمالي
    

296 696 412  353 655 433 

 

 :2021 مارس 31و 2022مارس  31وفيما يلي ملخص للمعلومات المالية فيما يتعلق باستثمارات المجموعة في الشركات الشقيقة في 

 31/3/2021  31/3/2022             جنيه مصري

 824 446 655 2  701 135 322 3  إجمالي األصول

 451 944 894 1  415 601 547 2  إجمالي االلتزامات

 373 502 760  286 534 774  األصول صافي

 623 221 236  946 552 318  إجمالي اإليراد

 483 445 51  893 310 56  الفترة أرباح صافي

 084 681 20  979 636 22  نصيب المجموعة في صافي أرباح الشركات الشقيقة

 

(i)   االستثمار في شركة البحر االحمر للمقاوالت والتشييد والتنمية 

تعمل الشركة في مجال التنمية العقارية والتشييد والبناء والمقاوالت للمشروعات الكائنة في جمهورية مصر العربية. ولم 

 بالعام الماضي. المملوكة للمـجمـــــوعة مقارنةيحدث تغيير في الحصة 

وقد بلغت حصة المجموعة في  بتوزيع أرباح على المساهمين، 2022من عام  الربع األولقامت شركة البحر األحمر خالل  -

 مليون جنيه مصري 000 596 79مبلغ  التوزيعات

 

(ii) سابقا(  والتعمير السكانل أوراسكومشركة أشجار سيتي ) االستثمار في 

تعمل الشركة في مجال التنمية العقارية ومشروعات االسكان الكائنة في جمهورية مصر العربية وذلك لخدمة قطاع االسكان 

عام خالل الربع االول من  .خالل أعوام سابقة بالكامل الخاص بالشركة تم إثبات إضمحالل بقيمة االستثمارالتعاوني وقد 

 مصري.جنيه  875 606 49 مقابل مبلغ سيتيأشجار تم بيع كامل أسهم المجموعة في شركة  2021

 الشهرة -16

 .2022مارس  31المنتهية في  الحالية الفترةال توجد حركة على رصيد الشهرة خالل 
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 العقاري االستثمار -17

 :-العقارية االستثمارات علىالتأثير و العام /التي حدثت خالل الفترةملخص الحركة  يوضحالجدول التالي 

 
 

 
 

/31/3 جنيه مصري

2202 

 31/12/

    التكلفة 2021

 276 538 213  276 538 213 يناير 1الرصيد في 

 276 538 213  276 538 213 اإلجمالي

    اإلهالك مجمع

 (017 574 42 )  (066 793 50 ) يناير 1الرصيد في 

 (049 219 8 )  (353 065 2 ) / العامهالك خالل الفترة اإل

 (066 793 50 )  (419 858 52 ) اإلجمالي

 210 745 162  857 679 160 الرصيد في نهاية الفترة / العام

 

يناير  1والتي تم العمل بها للفترات المالية التي تبدأ في او بعد  2015المصرية الجديدة الصادرة خالل عام  المحاسبة معاييرطبقا ل

والذي ترتب عليه ألغاء خيار نموذج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية واستخدام نموذج التكلفة وأوجب استخدام القيمة  2016

 العادلة ألغراض اإلفصاح فقط.

ي تغيير وال يوجد أ مليون جنية مصري 280.1مبلغ  2021ديسمبر  31القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في  وقد بلغت

 .جوهري خالل الفترة

 المخزون -18

لتنمية وفقاً جنيه مصري وأراضي محتفظ بها بغرض ا 698 146 311 اعمال تحت التنفيذ بمبلغ فيالمخزون  يتمثل رصيد

جنيه مصري  499 211 049 8 أكتوبر بمبلغ 6لمشروع  عقد تخصيص بنظام المشاركةخاصة ب اضيوأرإلتفاقيات شراء 

 جنيه مصري. 932 380 216 بمبلغباإلضافة إلى بنود مخزون أخرى ومخزون فنادق 

بالسادس من  O Westم وشركة أوراسكوم العقارية المطور لمشروع .م.ش مصر للتنمية أوراسكوم شركة وقعت كالً من -

لتطوير  26/11/2018( في NUCAالجديدة ) المجتمعات العمرانية هيئة مع عقد تخصيص بنظام المشاركة على أكتوبر

القاهرة على  غرب أكتوبر، من السادس مدينة في  )مربع متر مليون 4,2 ) فدان 1,000 بمساحة متكامل مشروع سكني

 المجتمعات العمرانية لشركة أوراسكوم العقارية هيئةمدار عشر سنوات. واتفق الطرفان على ان يتم تخصيص األرض من 

نظير مقابل نقدي وحصة عينية من الوحدات السكنية نصف تشطيب بموجبه يتم توزيع النقدية المحصلة من بيع الوحدات 

 للشركة. ٪74للهيئة و ٪26بنسبة  السكنية

لنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن ، تم استالم األرض واعتماد المخطط العام. أع2019خالل الربع األول لعام   -

 وحدة سكنية )فيالت 950والذي يتضمن عدد  O Westاإلنطالق الرسمي لمشروعها األول في مدينة السادس من أكتوبر 

 هاوس وشقق سكنية( وتوين وتاون

 (بالصافي) العمالء وأوراق القبض -19

 الفترة الخاصة بقطاع العقارات خالل في االيرادات الزيادةالعمالء وأوراق القبض بصفة عامة إلى  رصيد في الزيادةيرجع سبب 

 . 2022 مارس 31المالية المنتهية في 

 



  "شركة مساهمة مصرية" للتنمية مصر شركة أوراسكوم

 المختصرة المجمعة الدورية المتممة للقوائم المالية اإليضاحات

 2022 مارس 31المالية المنتهية في  الفترةعن 
 

- 17 - 

 

 )بالصافي(  اذون الخزانة -20

 31/12/2021 31/3/2022 مصريجنيه 

 500 726 207 170 258 188 أكثر من ثالث أشهر – أذون الخزانة

 (225 033 6 ) (232 407 4)       أكثر من ثالث أشهر-عوائد غير محققة يخصم: 

 357 348 084 1 632 532 027 1 من ثالث أشهر أقل –أذون الخزانة 

 (449 936 14 ) (500 453 12) أقل من ثالث أشهر- عوائد غير محققةيخصم: 

 
1 198 930 070 1 271 105 183 

 
 ٪13.25الى  ٪10سعر العائد على أذون الخزانة من ويتراوح يتمثل الرصيد في أذون خزانة لدى عدة بنوك حكومية وخاصة، 

 سنويا. 

 وما في حكمها النقدية -21

 31/12/2021 31/3/2022 مصريجنية 

 011 766 2 325 273 3 صندوقلبا نقدية

 409 889 101 1 531 247 351 1 حسابات جارية لدى البنوك

 275 898 720 193 707 670 ألجل ودائع

 

2 025 228 049 1 825 553 695 

 
 : ل النقدية وما في حكمها فيما يلي، تتمثنقدية الدورية المجمعةوألغراض اعداد قائمة التدفقات ال

 

 31/3/2021 31/3/2022 مصريجنيه 

 293 815 073 2 049 228 025 2 النقدية وما في حكمها

  820 326 443 632 532 027 1 من ثالث أشهر أقل –أذون الخزانة 

 (180 673 12) (500 453 12) محققة عوائد غيريخصم: 

 
3 040 307 181 2 504 468 933 

 دائنو شراء أراضي -22

بالسادس  O Westالتابعة )شركة أوراسكوم العقارية المطور لمشروع إلحدى الشركات  دة الدائنةيتمثل هذا البند في االرص

 (.18المشاركة كما هو موضح بإيضاح )( بعقد التخصيص بنظام NUCAمع هيئة المجتمعات العمرانية )من أكتوبر( 

 القروض -23

وقعت الشركة اتفاقية تسهيل بنكي إلعادة تمويل القروض المستحقة وزيادة حجمها بقرض متوسط األجل  2020نوفمبر  19في 

مليون دوالر أمريكي كشريحة )أ( بسعر  215مليون دوالر أمريكي مقسمة على شريحتين ما يعادل مبلغ ) 265  بما يعادل مبلغ

للجنيه المصرى فوق سعر الكوريدور  ٪1.25لليورو فوق سعر اليوروبور و ٪4.75للدوالر فوق سعر الليبور و ٪4.25فائدة 

لنصف الشريحه  ٪8مليون دوالر أمريكى كشريحة )ب( بالجنيه مصري فقط بسعر فائدة  50  وباإلضافة إلى ما يعادل مبلغ

 طبقا لمبادرة البنك المركزى و النصف اآلخر بنفس اسعار فائده الشريحه )أ(. 

مليون دوالر أمريكي )الشريحة أ( لسداد  215يسمبر تم تفعيل العقد وقد استخدمت الشركة في نفس التاريخ مبلغ د 23وفي 

مليون دوالر أمريكي لتوفير التمويل  50أرصدة القروض المستحقة، بينما سيتم استخدام الشريحة )ب( التي تبلغ ما يعادل 

التجديد في قطاع ضيافة فى الشركات التابعة. وسيكون هذا المبلغ متاًحا على للتوسع من حيث الغرف الفندقية الجديدة ومشاريع 

عام  2.5علي ان يتم سداد القرض على مدار سبع سنوات متضمنين فترة سماح مدتها  2022مدار عامين حتى نهاية عام 
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الذي كان له  CTIAمقارنة بقروض  2027ديسمبر  23وينتهي سداد القرض في  2023وسوف يستحق اول قسط في يونيو 

 .2024ديسمبر  31تاريخ استحقاق في 

 132تم إبرام عقد تمويل بموجب خصم أوراق تجارية مع بنك االستثمار العربي بإجمالي مبلغ  2021عام في الربع األول من 

 2022سبتمبر وينتهي السداد في  ٪10.5مليون جنيه مصري بسعر خصم  123 مليون جنيه مصري وصافي قيمة حالية بمبلغ 

( أيام عمل 5وتتعهد الشركة تعهداّ نهائياّ غير مشروط بسداد القيمة األسمية للورقة التجارية غير المدفوعة فى خالل خمسة أيام )

 .من تاريخ أخطارها بإرتداد الورقة التجارية

 مخصصات -24

وفى ظل حالة عدم التأكد لحين تمام تسوية  الشركةلبات من بعض األطراف الخارجية فيما يتعلق بأنشطة اتتضمن المخصصات مط

 ألخرسنويا وفقا تلك المنازعات تقوم االدارة ومستشاريها بالدراسات الالزمة ألفضل تقدير للنتائج ومراجعه وتعديل المخصصات 

 شات مع تلك االطراف.التطورات والمناق

 رأس المال -25

 رأس المال المرخص به -أ

 مليار جنيه مصري. 5بمبلغ حدد رأس المال الشركة المرخص به 

 رأس المال المصدر والمدفوع -ب

بلغ رأس مال الشركة  .مليار جنيه مصري )خمسة مليارات جنيه مصري( 5حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ  -

جنيه مصري )مليار ومائة وثمانية مليون وثالثمائة وسبعة ألف  1 108 307 385المصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 

سهم )مليار ومائة وثمانية مليون وثالثمائة  1 108 307 385وثالثمائة خمسة وثمانون جنيه مصري( موزع علي 

 جنيه مصري )واحد جنيه مصري( بدالً من 1قيمة كل سهم  وسبعة ألف  وثالثمائة خمسة وثمانون سهم(

سهم )مائتان وواحد وعشرون  مليون وستمائة واحد وستون ألف واربعمائة خمسة وسبعون سهم(  221 661 475 

ً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  على تجزئة القيمة االسمية للسهم من  2018مارس  19وذلك طبقا

 ة جنيهات إلى جنيه مصري واحد.خمس

تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الالزمة مع كال من شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي والبورصة   -

ً للقيمة األسمية )بعد التجزئة( إعتباراً من  المصرية بشأن االنتهاء من تفعيل عملية التجزئة، وقد تم تداول األسهم طبقا

 .  2018يو ما 7تاريخ 

جنيه  138 166 22 تم زيادة رأس المال بمبلغ  2018نوفمبر  8وطبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في  -

سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري وجميعهم أسهم نقدية وقد تم االكتتاب في رأس  138 166 22لعدد أسهم  مصري

 473 523 موزع علي جنيه مصرى  1 130 473 523بعد التعديل  7و  6المال ليصبح رأس المال طبقا للمادة 

وقد تم التأشير فى  بهدف تمويل نظام اإلثابة والتحفيز الخاص بالشركةجنيه مصري  1سهم قيمة كل سهم   1 130

 .2018ديسمبر  19السجل التجارى بتاريخ 

التحفيز الخاص بالشركة قيمة كل سهم واحد سهم من نظام االثابة و252 285 2 تم ممارسة عدد  2020وفي نهاية عام  -

 .جنيه مصري وجميعهم أسهم نقدية

سهم من نظام االثابة والتحفيز الخاص بالشركة قيمة  294 938 1 تم ممارسة عدد 2021وخالل الربع الثاني من عام  -

 كل سهم واحد جنيه مصري وجميعهم أسهم نقدية.

سهم من نظام االثابة والتحفيز الخاص بالشركة قيمة  833 816 1 تم ممارسة عدد 2022من عام  األولوخالل الربع  -

 .(26)إيضاح  كل سهم واحد جنيه مصري وجميعهم أسهم نقدية
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 اإلثابة والتحفيز سهمأ -26

 ادلة على قائمة األرباح والخسائر بقيمةيرجع سبب التغير في هذا البند الى تحميل الفترة من المستحق من القيمة الع

 ممارسة حق الخيار خالل الفترة. الى تأثير باإلضافةمصري  جنية 833 816 1

 الحصص غير المسيطرة أصحاب -27

مصريجنية   31/3/2022 
 

31/12/2021 

 033 461 719  003 718 824 العام /الرصيد في بداية الفترة 

 970 256 105  782 600 43 العام / نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة في أرباح الفترة

نصيب حصة أصحاب الحصص غير المسيطرة في  فيالتغير 

 احدى الشركات التابعة
)4 149 031(  

-- 

 864 169 754  824 718 003 

: 2021) ٪99.96بزيادة حصتها في شركة مصر الفيوم للتنمية السياحية لتصبح  2022قامت الشركة خالل الربع األول من عام 

75.63 ٪) 

 أسهم الخزينة -28

سهم خزينة التي تم شراؤها للمساعدة في دعم سعر سهم  1 138 678وافق مجلس إدارة الشركة على بيع  2021يناير  14في 

جنيه مصري للسهم بإجمالي مبلغ  5.12كورونا هذا وقد بلغ متوسط سعر البيع االنخفاض الحاد في بداية جائحة الشركة من 

 .جنية مصري 5 808 441

 عقود إنشاءات  التزامات -29

شركة  –يتمثل هذا الرصيد فى قيمة الحصة غير النقدية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إحدى الشركات التابعة 

( والمتمثلة في الوحدات المستحقة لها بنظام النصف 18طبقا للعقد المبرم معها كما هو موضح بإيضاح رقم ) -أوراسكوم العقارية 

متر مربع والتى تلتزم الشركة بتسليمها طبقا للجدول الزمنى المحدد بالعقد بدءا من عام  281 105تشطيب بإجمالي مساحة بنائية 

 بمبلغ العادلة بالقيمةبلغ ولمدة عامين ولم تقم الشركة خالل العام بأية أعمال خاصة بتلك الوحدات ، وتم تقدير هذا الم 2026

 . مصرياالف جنيه  5,7جنيه مصري على اساس سعر المتر البنائى  1 609 527 423 

 31/12/2021 31/3/2022 مصريجنية 

 423 527 609 1 423 527 609 1 األجل طويلة -التزامات عقود إنشاءات 

 

1 609 527 423 1 609 527 423 

 
 :العام /الفترة  االلتزامات خاللوفيما يلي بيان بحركة   

 31/12/2021 31/3/2022 مصريجنيه 

 423 527 609 1 423 527 609 1 االفتتاحيالرصيد 

 -- -- العام /االضافات خالل الفترة 

 
1 609 527 423 1 609 527 423 
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 دائنون متنوعون وأرصدة دائنة أخرى -30

دمة من قالدفعات المبند إلى الزيادة في  بشكل رئيسييرجع سبب الزيادة في رصيد دائنون متنوعون وأرصدة دائنة أخرى 

 مصريجنية    455 561 237 2 مبلغ 2022 مارس 31حيث بلغ رصيد الدفعات المقدمة في العمالء 

عدد الوحدات التي تم حجزها من قبل العمالء  الزيادة في( نتيجة 2021ديسمبر  31جنيه مصري في 501 323 023 2 مبلغ )

 .خالل الفترة

 األصول وااللتزامات التى يتم قياسها بالقيمة العادلة -31

 القيمة العادلة لألدوات المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة

وااللتزامات المالية المعترف بها  لألصولباستثناء ما هو مبين بصورة تفصيلية في الجدول التالي تعتبر االدارة أن القيمة الدفترية 

 .في القوائم المالية المجمعة مقاربة لقيمها العادلة

 

 2021ديسمبر  31   2022 مارس 31  مصريجنيه 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 

     االلتزامات المالية

 817 114 385 3 177 527 419 3 352 393 810 3 473 534 818 3 االقتراض/قروض البنوك

 قياس القيمة العادلة ألغراضأساليب وافتراضات التقييم المطبقة 

 وااللتزامات المالية كما يلي: لألصوليتم تحديد القيم العادلة 

 فيتم تحديد نشطة تمتاز بوفرة السيولة  يتم تداولها فى اسواق والتيسية بالنسبة لألصول المالية ذات الشروط واألحكام القيا

قيمها العادلة وفقاً ألسعار السوق المعلنة )وتتضمن استثمارات فى أدوات حقوق ملكية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة ومصنفة 

 (. التواليكاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ومن خالل الدخل الشامل اآلخر على 

 لنماذج تسعير موتتح ً تعارف عليها دد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية األخرى )باستثناء تلك المذكورة أعاله( وفقا

عن االفتراضات الجوهرية  للتدفقات النقدية المخصومة. وعلى وجه التحديد تم االفصاح أدناه وذلك على أساس تحليلي

 ول وااللتزامات المالية التالية.المستخدمة فى تحديد القيمة العادلة لألص

بالقيمة العادلة. ويعرض هذا لتاريخ االعتراف األولى بها  قياسات القيمة العادلة المعترف بها في قائمة المركز المالي المجمع

 ظة.( وفقاً لمستوى تصنيفها كقيمة عادلة قابلة للمالح3( حتى )1الجدول بشكل مجمع تلك األصول على ثالثة مستويات من )

 علنة )غير معدلة( ألصول أو المستمدة من أسعار م تلك القياسات : قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثلالمستوى األول

 نشطة.  مطابقة فى أسواق التزامات

  :ة لالصل بالنسبمدخالت قابلة للمقارنة  قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثل تلك القياسات المستمدة منالمستوى الثانى

 من أسعار(. أو بطريقة غير مباشرة )أى مشتقة مباشرة )مثالً كأسعار( أو االلتزام سواء بطريقة

  :لألصل  أساليب تقييم تتضمن مدخالت قياسات القيمة العادلة بهذا المستوى تمثل تلك القياسات المستمدة منالمستوى الثالث

 للمقارنة )أى تمثل مدخالت غير قابلة للمقارنة(. لةال تعتمد على بيانات سوقية قابو االلتزام أ
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  2022مارس  31

 مصريجنيه 
 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول

االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 FVTOCIالدخل الشامل األخر 

 20 983 20 983 - - أسهم مقيدة وغير مقيدة تم قياسها بالقيمة العادلة

 - - 983 20 983 20 

 2021ديسمبر  31

 مصريجنيه 
 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول

االصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 FVTOCIالدخل الشامل األخر 

 20 983 20 983 - - أسهم مقيدة وغير مقيدة تم قياسها بالقيمة العادلة

 - - 
983 20 983 20 

بالقيمة  FVTOCIخالل الفترة. تم قياس األصول المالية الغير مقيدة بالبورصة والمصنفة  2و 1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

 العادلة طبقاً لطريقٍة تعتمد على الجمع بين االرباح وصافي القيمة الدفترية لحقوق المساهمين.

 هامةأخري أحداث  -32

  الفترة الماضية نجح برنامج اإلصالح االقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وهو ما مهد الطريق علي مدار

لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية باألساس، حيث كان لمكتسبات برنامج اإلصالح 

لمفرطة واألزمات، كما ساعدت اإلصالحات الهيكلية التي تبناها كل االقتصادي بالغ األثر في حماية االقتصاد من التقلبات ا

من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف 

 .توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خالل أزمة فيروس كورونا

 بالمجموعةبنتائج تشغيلية ومالية قوية مدفوعة بالزيادة الملحوظة في أداء قطاع العقارات  2022عام  المجموعةبدأت 

باإلضافة الي تحسن أداء األعمال في قطاعي الفنادق وإدارة المدن على الرغم من التأثير السلبي للصراع الروسي / 

القتصاد العالمي من االضطرابات الناجمة عن جائحة األوكراني والذي أدي لظهور ضغوط تضخمية عالمية بعد بوادر تعافي ا

فيروس كورونا المستجد، وزيادة المخاطر المتعلقة باالقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. مما انعكس على الوضع االقتصادي 

 في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الجنيه أمام العمالت االجنبية.

بدأت الحياة  تدريجيًّا،وبعد رفع القيود  ونا. اآلنأكثر القطاعات االقتصادية التي تأثرت بجائحة كور لقد كان قطاع السياحة من

كورونا أصبحت جزءا العالم. فعلى ما يبدو أن قيود  حولتعود الى هذا القطاع المهم الذي يؤمن فرص عمل لماليين الناس 

أبوابها للسفر واستقبال السياح. باإلضافة الرتفاع  د الجائحة وفتحالتخلص من قيو دول العامأن قررت معظم  دمن الماضي، بع

، حتى في مواجهة المتغيرات الجديدة. بالرغم ا ادي الي زيادة الطلب على السفر، ممت التطعيم في معظم أنحاء العالممعدال

 .2022من ذلك تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية خالل الربع األول من عام 

 من جهاز حماية شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية تضمن  2021بع الثالث من عام خالل الر ً تلقت الشركة خطابا

مليون دوالر أمريكي بخصوص مشروع الجونة بمدينة الغردقة ولم يتضمن الخطاب  33.9مطالبة بتعويض بيئي يقدر بمبلغ 

لتلك المطالبة، كما لم يتم مواجهة الشركة باألسس الفنية او الحسابية  أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة

التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب. وعليه تقدمت الشركة بطلب لجهاز شئون البيئة لالطالع على المعلومات 

 ية والقانونية.التفصيلية المؤيدة لذلك التعويض حتى يتسنى للشركة دراسة االمر من الناحيتين الفن
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هذا وقد قامت الشركة بتعيين استشارى مستقل فى الشئون البيئية للتاكد من عدم وجود اى اضرار تمس البيئة فيما يخص 

مشروع الجونة وجاءت النتائج االولية بالتاكيد على عدم وجود اية أضرار او تغييرات بيئية تذكر جراء ذلك. وجدير بالذكر 

ى مقدمة اولوياتها حيث أن الجونة هي اول مدينة في افريقيا والمنطقة العربية تحصل على جائزة أن الشركة تضع البيئة ف

"جلوبال جرين"، وهي الجائزة التي تمنح من برنامج األمم المتحدة لشئون البيئة للمدن التي تطبق أعلى المعايير البيئية 

 الدولية.

 2021أكتوبر  18زراء بتشكيل لجنة لدراسة ملف النزاع وبتاريخ صدر قرار من رئاسة مجلس الو 2021سبتمبر  2بتاريخ 

تقدمت الشركة بكافة المستندات والدراسات الفنية الخاصة والمتعلقة بهذا الشأن ومازالت اإلجراءات مستمرة مع جهاز شئون 

ويضات المدعي بها. البيئة بشأن المطالبات بالتعويض البيئي بعرض كل طرف وجه نظره في المخالفات المنسوبة والتع

ومازال التظلم من تلك المطالبات منظور أمام الجهات المعنية، وقد كلفت الشركة الخبراء الفنيين الدوليين والمحليين باجراء 

دراسات فنية تكميلية لتعزيز موقف الشركة وسيتم تقديم تلك الدراسات الفنية فور االنتهاء منها للجهات المختصة بنظر التظلم 

 يتم تقييم األمور الحقا بناء على تطور األحداث والمعلومات المتاحة فى حينها. على ان

  تلقت شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية )شركة تابعة ألوراسكوم للتنمية مصر( خطابا من هيئة  2022يناير  25في

مليون متر مربع،  3.75والبالغ مساحتها التنمية السياحية بخصوص قطعة األرض التي تمتلكها الشركة في خليج مكادي 

مليون متر مربع من  1.75وبحسب الخطاب فقد أخطرت الهيئة الشركة بتقليص مساحة األرض المخصصة للتطوير بمقدار 

فقط من إجمالي  ٪3.5مليون متر مربع التي تم تقليصها حوالي  1.75مليون متر. وتمثل مساحة األرض البالغة  3.75

تعتزم الشركة تقديم تظلم رسمي لطلب  .2021مليون متر مربع بنهاية عام  50.25شركة البالغ مساحتها محفظة أراضي ال

 حفاظا على حقوق الشركة.  إعادة النظر في القرار الصادر من الهيئة

  لى مما يؤدي إنتيجة هذا الصراع ، اندلع الصراع الروسي وأوكرانيا. وتتغير األوضاع بصوره سريعة 2022في فبراير

تقلبات عالية في جميع األسواق. وبالرغم من ذلك تراقب المجموعة عن كثب تطورات السوق في هذا الوضع المتقلب للغاية 

وتحللها. ومع ذلك، من السابق ألوانه إجراء تقييم كامل لتأثيرات الوضع. على الرغم من حاالت عدم التأكد الحالية، ال يوجد 

كبير في أعمال المجموعة او عدم الوفاء بالتزامات المجموعة تجاه عمالئها في كافة  حاليًا أي مؤشر على حدوث اضطراب

 .قطاعات المجموعة وال توجد مؤشرات على وجود تأثير مادي على أدائها التشغيلي المستقبلي

الروس  السياح في مصر، فنرى أن تأثير ذلك سيكون محدوًدا نتيجة عدم اعتماد الشركة على المجموعة أما بالنسبة لفنادق

، مثل السائح الروسي واألوكراني ما 2021واألوكرانيين إلى حد كبير حيث نعتمد أكثر على أسواق أوروبا الغربية. خالل عام 

نتجعاتنا في من معدالت اإلشغال لدينا. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة عن كثب على تنويع السياح القادمين إلى م ٪3يقرب من 

وكذلك زيادة الحصة المحلية من السياحة.جميع وجهاتنا   

  رفع سعري عائد المصـري في اجتماعهـا االستثنائىقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي  2022مارس  21في ،

مما ادي الي انخفاض قيمة الجنية المصري  ٪1اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 

 .٪ 18الي  ٪ 15في مقابل العمالت األجنبية بنسبة تتراوح بين 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -33

 شركة مرتفعات طابا  .أ

ً مع القوانين  والقواعد إحدي شركات المجموعة والتي ُمنحت الحق في امتالك أراضي تابعة لهيئة التنمية السياحية وتماشيا

المنظمة لتملك غير المصريين لألراضي بسيناء وحيث أن لدى شركة مرتفعات طابا الحق في شراء أراضي بسيناء من هيئة 

التنمية السياحية وحيث أن إعادة تنظيم شركات المجموعة ترتب عليها أن تصبح الشركة القابضة شركة سويسرية ولحين 

لمجموعة تحويل ملكية أسهم شركة مرتفعات طابا للمساهم الرئيسي بالشركة الحصول على الموافقات الالزمة فقررت ا

مصري الجنسية. وقد قام بإبرام عقد ملزم بينه وبين المجموعة إلعادة تحويل هذه  –القابضة المهندس/ سميح ساويرس 

تم وضع المجموعة في موقف األسهم للمجموعة عند الحصول على الموافقات الالزمة لنقل األسهم. وإلى أن يحين نقلها، سي

المستفيد اقتصاديا بالكامل من هذه األسهم ويترتب على هذا )ضمن أمور أخري(، إلزام ال رجعة فيه عن حواله األرباح 

وتفويض لتحصيل األرباح وحقوق التصويت المتعلقة بهذه األسهم وترتيب في بيع األسهم مع عدم وجود أيه حقوق إضافية 

 ية.له في أي مزايا إضاف

 

 معامالت أخري .ب

من أسهم  ٪35قام المساهم الرئيسى بالشركة القابضة المهندس/ سميح ساويرس باإلستحواذ على نسبة  2014خالل عام  •

قام  2020، وخالل عام أكبر شركات أوروبا فى مجال األنشطة السياحية  منشركة إف تى أى والتى تصنف 

وقد بلغ حجم تعامالت فنادق المجموعة مع تلك .  ٪75,1باالستحواذ على نسبة اضافية ليصبح اجمالي نسبة االستحواذ 

 مصرى. مليون جنيه 963 776 81 بلغم 2022 مارس 31 الفترة المالية المنتهية فيل الشركة خال

على قرار مجلس إدارة الشركة ببيع نهائي إلجمالى  2018مارس  19الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ وافقت  •

نسبة إستثمارها في فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادي جاردنز لصالح شركة إف تى أى. وتم تفويض السيد 

و رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في التفاوض والتوقيع على عقد البيع، وتفويضه في إدخال أية تعديالت أ

وكلوب آزور وبالتالي تم استبعاد كافة األصول  مالحق للعقد. تم اإلنتهاء من إجراءات بيع فندق رويال آزور

. ال تزال اإلجراءات المطلوبة إلنهاء بيع فندق مكادي جاردنز قيد التنفيذ ومن الممكن 2018وااللتزامات خالل عام 

المجموعة بإعادة تصنيف األصول وااللتزامات المحتفظ بها  إجراء تغييرات كبيرة على خطة البيع لذلك قامت إدارة

 .تثمار العقاري والضرائب المؤجلةلغرض البيع الى االس

بلغت اجمالى اعمال المقاوالت واإلنشاء والخدمات مع شركة البحر االحمر للمقاوالت والتشييد ش.م.م )إحدى الشركات  •

 .2022من عام  االول الربعحتى  جنية مصرى مليار 008 666 513   ( مبلغ٪40.20بة الشقيقة بنس

, بلغت قيمة بتمويل بناء قاعة اجتماعات في الجونة المساهم الرئيسى بالشركة القابضة المهندس/ سميح ساويرس يقوم •

مدرج ضمن حساب دائنون متنوعون وأرصدة  2022األول من عام الربع حتى  مليون جنيه مصري 469 مبلغ التمويل

 أخرى.دائنة 
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 الموقف الضريبي -34

بتعديل بعض احكام قانون الضريبة  2015لسنة  96رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  وافق 2015اغسطس  20بتاريخ 

والذي كان ينص على فرض ضريبة دخل اضافية. حيث أصبح سعر الضريبة  2014لسنة  44على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 .٪22.5على الدخل 

 

 االعتبارية االشخاص ضريبة -أ

  2014تم الربط والتسوية حتى عام  •

    وجاري المناقشة.االنتهاء من إعادة الفحص تم  2015/2017السنوات  •

 القانونية. مواعيدالفى  2021تم تقديم االقرارات الضريبية حتى عام  •

 

 ضريبة األجور المرتبات -ب

 . 2019حتي عام  والتسوية تم الفحص •

 

 ضريبة الدمغة -ج

 .2018التسوية حتى عام تم الفحص و •

 الالحقة لتاريخ القوائم الماليةالجوهرية األحداث  -35

تم تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية واضافة معالجة محاسبية خاصة لمعيار المحاسبة  2022أبريل  27 بتاريخ

 المجموعةللتعامل مع االثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العمالت األجنبية، وتقوم  2015المعدل لسنة  13المصري رقم 

 .قادمةلترة افالمجموعة في ال علىة الخاصة المحاسبي راسة االثر الناتج من تطبيق تلك المعالجةاالن بد

 تاريخ اعتماد القوائم المالية -36

  2022 مايو 17 يتم اعتماد القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة بمعرفة مجلس اإلدارة ف
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