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 عن ةالمختصر  ةالمجمعالدورية لدخل الشامل قائمة ا
        المعاد عرضها
 الفترة المنتهية 

 2018مارس  31
 الفترة المنتهية  

 (بااللف جنيه مصري)  2019مارس  31
       

       
 الفترة )خسارة(صافي   (78,863)  (121,524)

 الشامل والمتوقع اعادة تبويبها الحقا لقائمة األرباح والخسائر: بنود الدخل      
       

 دة تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيعانصيب الشركة من اع   3,075   1,352
 فروق ترجمة القوائم المالية  (73,429)  (49,812)

(169,984)  (149,217)  اجمالي الخسارة الشاملة عن الفترة  
       
 يوزع كالتالي      

(143,009)  (138,147)  نصيب الشركة األم  
 نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة  (11,070)  (26,975)

(169,984)  (149,217)  اجمالي الخسارة الشاملة عن الفترة  
 
 

 الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها.( تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 22( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 

   
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 القابضة لالستثمارشركة أوراسكوم 

 )شركة مساهمة مصرية(

4 
 

  المختصرةالمجمعة  الدورية حقوق الملكية في اتلتغير قائمة ا
  2019 مارس 31 في ةالمنتهي شهرأ ثالثةالعن 

 

 إجمالي حقوق الملكية
حقوق أصحاب الحصص غير 

 المسيطرة

احتياطى فروق ترجمة  احتياطيات اخرى أرباح مرحلة حقوق مساهمى الشركة األم

القوائم المالية للشركات 

 التابعة

رأس المال   إحتياطى قانونى

 المدفوع

 (بااللف جنيه مصري)

 2018يناير  1الرصيد في  2,203,190 556,308 1,731,444 185,857 205,495 4,882,294 493,971 5,376,265

 فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض أجنبية - - (33,120) - - (33,120) (16,692) (49,812)

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع - - - 946 - 946 406 1,352

 الفترة)خسارة( صافى  - - - - (110,835) (110,835) (10,689) (121,524)

 عن الفترة ةالشاملالخسارة أجمالي  - - (33,120) 946 (110,835) (143,009) (26,975) (169,984)

 محول الى االحتياطى القانونى - 30,307 - - (30,307) - - -

 شركه تابعه بحصص غير مسيطرهاالستحواذ علي  - - - - - - 43,013 43,013

 االجمالى   - 30,307 - - (30,307) - 43,013 43,013

 2018 مارس 31الرصيد في  في  2,203,190 586,615 1,698,324 186,803 64,353 4,739,285 510,009 5,249,294

 
 

 إجمالي حقوق الملكية
حقوق أصحاب الحصص غير 

 المسيطرة
 احتياطيات اخرى أرباح مرحلة حقوق مساهمى الشركة األم

احتياطى فروق ترجمة 

القوائم المالية للشركات 

 التابعة

 إحتياطى قانونى
رأس المال  

 (بااللف جنيه مصري) المدفوع
 2019يناير  1الرصيد في  2,203,190 586,609 880,957 130,641 1,075,557 4,876,954 348,583 5,225,537

 فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض أجنبية - - (61,836) - - (61,836) (11,593) (73,429)
 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع    2,152 - 2,152 923 3,075

 صافى )خسارة( الفترة - - - - (78,463) (78,463) (400) (78,863)
(149,217) ( ,11  أجمالي الخسارة الشاملة عن الفترة - - (61,836) 2,152 (78,463) (138,147) (070

 محول الى االحتياطى القانونى - 2,940 - - (2,940) - - -
 اعادة تقييم مشتقات مالية - - - 1,739 - 1,739 744 2,483
 االجمالى   - 2,940 - 1,739 (2,940) 1,739 744 2,483

 2019مارس  31الرصيد في  في  2,203,190 589,549 819,121 134,532 994,154 4,740,546 338,257 5,078,803

 ( تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها.22( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

    



 لالستثمار القابضةشركة أوراسكوم 
 مساهمة مصرية( )شركة

 قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة المختصرة

5 

 مارس 31 فيأشهر المنتهية  الثالثةعن 
 المعدلة

 
  

2018مارس  31 2019مارس  31    (بااللف جنيه مصرى) 

 
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  

(63,520)  (37,033)  الفترة قبل الضرائب ) خسارة(صافى  

 
 يتم تسويتها بــ:  

 إهالك واستهالك واضمحالل أصول طويلة األجل 31,228  27,691

 مصروفات تمويلية 50,779  35,744

(23,798)  (3,060)  إيرادات تمويلية 

 فروق ترجمة عمالت أجنبية 44,692  10,881

1,197  (392)  )ارباح( خسائراستبعاد اصول 

(626,370)  (802,901)  عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة فى ارباح استثمارات يتم المحاسبة  

 صافي االضمحالل في استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية 764,563  626,370

50,744  (5,880)   التغير فى المخصصات 

 التغير فى األصول المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل 37,932  (120,450)

(4 587,73 )  (389,983)  االلتزامات المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العاملالتغير في  

( 098,555 )  ( 055,310  التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التشغيل  (

(77,168)  (20,397)   ضريبة الدخل المسددة 

 فوائد محصلة 2,956  24,025

( 130,11 )  (9,923)  توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين 

( 371,619 )  ( 419,337  صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التشغيل (

  
 

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 
 

 
 صافي المدفوعات النقدية عن االستثمار في:

(20,658)  (70,742)  أصول ثابتة  

(10,507)  (4,301)  صول غير ملموسة  

 ستثمارات فى ترتيبات مشتركةا -  (10,989)

( 476,48 )  (3,424)  أصول مالية اخري 
 صافي المقبوضات النقدية من :   

 األصول الثابتة 1,312  1,799

 أصول غير ملموسة 3,390  -

 أصول مالية اخري 22,300  -

 نقدية ناتجة من االستحواذ على شركات تابعة -  31,192

(57,639)  ( 465,51  االستثمارصافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة  (

 
 

 
 التدفقات النقدية من انشطة التمويل

(21,438)   (36,400)  مدفوعات فوائد 

 متداولغير  صافى مقبوضات عن اقتراض  134,074  59,132

(521)  (79,612)  صافى  )المدفوعات(  من التزامات مالية 

37,173  062,18  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل 

 صافي التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة لالنشطه المستمره (370,822)  (639,837)
 العمليات الغير مستمره   

 صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التشغيل -  151,273

 صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار -  (396)

 فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة للعمليات الغير مستمرهصافي التغير  -  150,877

 صافي التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة (370,822)  (488,960)

 النقدية وما فى حكمها فى اول الفتره 1,903,267  2,373,000

(8,441)  (35,196)  وما فى حكمها بالعمالت األجنبيةتأثير التغير فى أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية  

 النقدية وما فى حكمها آخر الفترة 1,497,249  1,875,599

 

 ( تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها.22( الى )1إليضاحات المرفقة من )ا
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 نبذة عن الشركة األم للمجموعة -1
 والنشاط القانونيالكيان  -أ

القابضسسة )الشسسركة اكم( كشسسركة مسسساهمة مصسسرية خاضسسعة كحكام  انون  لالتصسساالت واالعالم والتكنولوجيااوراسسسكوم تأسسسسسست شسسركة 
سسسسسسسجل  2011نوفمبر  29 في 394061بر م  التجاريوالئحته التنفيذية و يدت بالسسسسسسسجل  1992لسسسسسسسنة  95سسسسسسسوق رأس المال ر م 

سسسسنة تبدأ  25جمهورية مصسسسر العربية. مدة الشسسسركة هى -رملة بوالق, القاهرة  - سسسسيتيتجارى القاهرة. مقر الشسسسركة هو أبراا نايل 
 .2011نوفمبر   29من

 غرض الشركة -ب
يادة رؤوس ز  فيتصدر أورا ا  مالية أو  التي باكسهمتأسيس كافة الشركات المساهمة او التوصية  فيغرض الشركة هو االشتراك 
احكام  انون سوق راس المال, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة  وبا يمن الالئحة التنفيذية  127أموالها مع مراعاة حكم المادة 

 فيغرضها  تحقيق د تعاونها على  التيتزاول أعمال شبيهة بأعمالها, أو  التيوجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  بأيأو تشترك 
هذه الشسسسسسسسسسركات أو تشسسسسسسسسستريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  كحكام القانون والئحته  فيالخارا. كما يجوز لها أن تندمج  فيمصسسسسسسسسسر أو 

 التنفيذية.
 نشأة الشركة  -ج

ركتى ش إطار صفقة فيمبلكوم حيث أعلنت فيعن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م وذلك  انقسامهانشأت الشركة من خالل 
لدمج الشسسسسركتين علما  بأن شسسسسركة ويند تيلكوم )ويند انفيسسسسستمنت  اتفا يةعن تو يع  2010أكتوبر  فيفيمبلكوم المحدودة وويند تيلكوم 

على أساس نقل  2011أبريل  14 فيعلى خطة التقسيم  االتفاقمن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة, و د تم  %51,7سابقا ( تملك 
ركة أوراسسسسسكوم تيلكوم القابضسسسسة إلى الشسسسسركة )المنقسسسسسمة( ننرا  السسسسستبعادها من صسسسسفقة فيمبلكوم وتتمثل تلك ملكية بعض أصسسسسول شسسسس

شسسسسركة أوراسسسسسكوم تيلكوم القابضسسسسة في الشسسسسركة المصسسسسرية لخدمات التليفون المحمول وشسسسسيو  اسسسسستثمارات في رئيسسسسسياكصسسسسول بشسسسسكل 
اكعالم مجال التكنولوجيا و  فيأخرى  اسسسسسستثماراترز ش.م.م وكذلك كوريا الشسسسسسمالية وشسسسسسركة أوراسسسسسسكوم تيلكوم فينتشسسسسس في تكنولوجي

 والكوابل البحرية.
سسسستثمار اوراسسسسكوم لإشسسسركة أوراسسسسكوم تيلكوم القابضسسسة لشسسسركتين وذلك من خالل تأسسسسيس شسسسركة  انقسسسسامو د تضسسسمنت خطة التقسسسسيم 

 سسساهميمواكعالم والتكنولوجيا القابضسسة )الشسسركة المنقسسسمة( ونقل اكصسسول المذكورة إليها من اكولى بما يؤدى إلى امتالك القابضسسة
تاريخ  يفأوراسسسكوم تيلكوم القابضسسة  فييملكونها  التيالشسسركة المنقسسسمة معادلة للحصسسة  فيشسسركة أوراسسسكوم تيلكوم القابضسسة حصسسة 

 االنقسام.
  المختصرة المجمعةاعتماد القوائم المالية الدورية  -د

بواسطة مجلس اإلدارة  2019مارس  31المختصرة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  القوائم المالية الدورية المجمعةتم اعتماد 
 .2019يونيو  10 بتاريخ 

 أسس إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة -2

 بالمعايير المحاسبية وااللتزامالعرض  إطار -أ
المالية  القوائم( "30تم إعداد هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصسسسسسرة المرفقة طبقا  لمتطلبات معيار المحاسسسسسسبة المصسسسسسري ر م )

 الدورية" وفي ضسسسسسسوء أحكام القوانين واللوائر السسسسسسسارية ووفقا لذلك فقد تم اعداد القوائم المالية كصسسسسسسورة مختصسسسسسسرة مقارنة بالقوائم المالية
أن تلك القوائم المالية الدورية المجمعة المختصسسسسسسسسسرة ال تتضسسسسسسسسسمن جميع  . 2017ديسسسسسسسسسسمبر  31المجمعة للسسسسسسسسسسنة المالية المنتهية في 

 31ت المطلوبة عند إعداد القوائم المالية السسسسسسسسسسنوية الكاملة ويجب  راءتها مع القوائم المالية السسسسسسسسسسنوية المجمعة للشسسسسسسسسسركة في المعلوما
" بالنسسسسسسسسسسسسبة ل حداث IFRSوتتطلب معايير المحاسسسسسسسسسسسسبة المصسسسسسسسسسسسرية الرجو  إلى المعايير الدولية للتقارير المالية " .2017ديسسسسسسسسسسسسمبر 
 أو متطلبات  انونية توضر كيفية معالجتها. مصري محاسبيمعيار  لم يصدر بشأنها التيوالمعامالت 

 أسس القياس -ب
تم  ياسسسسسسسسسسها ي التي وااللتزاماتطبقا  لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اكصسسسسسسسسسول المختصسسسسسسسسسرة أعدت هذه القوائم المالية الدورية المجمعة 

عامة  المالية اكخرى. هذا وتعتمد التكلفة التاريخية بصسسسفة   وااللتزاماتبالقيمة العادلة وتتمثل في المشسسستقات المالية, وبعض اكصسسسول 
 يتم تسليمه للحصول على أصول. الذيعلى القيمة العادلة للمقابل 
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 عملة العرض -ج
اكم  تتم بها معنم معامالت الشسسسسركة التيالعملة  وهي المصسسسسريبالجنيه المختصسسسسرة يتم اعداد وعرض هذه القوائم المالية الدورية المجمعة 

تعرض  لتياأرباح الفترة  فياختارت أن تعرض بها  وائمها المالية الدورية المجمعة. هذا وفيما عدا نصسسسسسسسيب السسسسسسسسهم  التيكما أنها العملة 
تم االشارة إلى  ذاإاال  صريمبدون تقريب فإن جميع البيانات المالية اكخرى المعروضة تم تقريبها الى أ رب ألف جنيه  المصريبالجنيه 

 المتممة لها. باإليضاحاتأو المختصرة ما يخالف ذلك سواء بالقوائم المالية الدورية المجمعة 
 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة االفتراضات -د

( 3السسسسسياسسسسسات المحاسسسسسبية المفصسسسسر عنها باإليضسسسساح ر م )يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير المحاسسسسسبة المصسسسسرية واختيار وتطبيق 
محاسبية بشأن أسلوب عرض تلك القوائم كما  د تستخدم أيضا  اكحكام والتقديرات  وافتراضاتأدناه,  يام اإلدارة باستخدام أحكام وتقديرات 

 إلى تلك القيم من خالل مصادر أخرى. عندما يتعذر التوصل والتزاماتتقدير القيم الدفترية كصول  فيالمحاسبية  واالفتراضات
نل النروف  يفالمتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ذات عال ة ترى إدارة الشسسسركة معقوليتها  واالفتراضسسساتوتعتمد التقديرات 

 ا.العوامل المحيطة بهواكحداث الجارية, و د تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات بصورة جوهرية إذا ما اختلفت النروف و 
يتم فيها  التيالفترة  يفالتقديرات المحاسبية  فيبصفة مستمرة ويتم االعتراف بالتغييرات  واالفتراضاتوتقوم اإلدارة بمراجعة هذه التقديرات 

يتم  التيثر على الفترة بية يؤ التقديرات المحاسسسسسسسسسس فيكان التغيير  إذاتغيير تلك التقديرات إذا ما كان التغيير يؤثر على تلك الفترة فقط, أما 
 فترات المستقبلية.يتم فيها التغيير وال التيالفترة  فيفيها التغيير والفترات المستقبلية, فعندئذ تدرا الفروق الناتجة عن التغيير 

 

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -3
إعداد هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصسسسرة إتبا  نفس السسسسياسسسسات المحاسسسسبية وأسسسسلوب العرض وطرق الحسسسساب التي  فيروعى 

, وجدير 2017ديسسسسسسسسسسسمبر  31الكاملة للمجموعة عن السسسسسسسسسسسنة المالية المنتهية في  المجمعةكانت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم المالية 
والتي السسسسسسياسسسسسسات وفيما يلي أهم  .عادة  ما يتعرض لتأثيرات  هامة  موسسسسسسمية أو دورية الذيال ُتَعُد من النو  بالذكر أن أنشسسسسسطة المجموعة 

 تنطبق على القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة:
 أسس اعداد القوائم المالية المجمعة 3-1

اريخ كل مركز مالي. ت فيالقوائم المالية للشركة اكم والشركات الوا عة تحت سيطرتها )الشركات التابعة(  فيتتمثل القوائم المالية المجمعة 
يها عوائد متغيرة من خالل مساهمته في المنشأة المستثمر ف –او يحق له  –يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمر فيها عندما يتعرض 

 وائد من خالل سلطته المنشأة المستثمر فيها.ولديه القدرة على التأثير على تلك الع
 الفعليريخ خالل العام وذلك إعتبارا  من التا استبعادهاأو  ا تنائهاتم  التيتتضمن  ائمة الدخل المجمعة نتائج أعمال الشركات التابعة سواء 

 لالستبعاد حسب الحالة. الفعليلال تناء أو حتى التاريخ 
ى القوائم المالية لشركات المجموعة كلما كان ذلك ضروريا بما يجعل سياساتها المحاسبية تتفق مع السياسات يتم إجراء التسويات الالزمة عل

 الكامل للمعامالت واكرصدة واإليرادات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة. االستبعادالمحاسبية المطبقة للمجموعة. كما يتم 
قة أو المشتركة على شركة تابعة أو مشرو  يخضع لسيطرة مشتركة وتحتفن بدال  من ذلك بنفوذ مؤثر عندما تفقد المجموعة سيطرتها المطل

لسيطرة المطلقة أو المشتركة. تاريخ فقد ا فيشركة شقيقة وتقوم بقياسه بقيمته العادلة  فيكاستثمار  المتبقيعندئذ تعترف باالستثمار  عليها
اكولى باالستثمار  افاالعتر فقدت فيه السيطرة المطلقة أو المشتركة كتكلفة عند  الذيالتاريخ  في المتبقيوتعد القيمة العادلة لالستثمار 

 شركة شقيقة. في
ن حقوق الشهرة( بصورة مستقلة ع باستثناءأصول الشركات التابعة المجمعة ) صافي فيتنهر حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 

ضافة إلى باإل اكصليتاريخ التجميع  فيالحصص غير المسيطرة من  يمة تلك الحقوق الشركة اكم. وتتكون حقوق أصحاب  مساهمي
رة وفي حالة زيادة حصة الحقوق غير المسيطحقوق الملكية من تاريخ التجميع.  فينصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة من التغير 

الك المنشأة الى أمسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر )اك لية( من خسائر المنشأة التابعة عن حقوق ملكيتهم ينسب الربر او الخ
رصيد سالب كصحاب الحقوق غير المسيطرة. التغير في حقوق  ير مسيطرة حتى ولو أدى ذلك الى نهورالقابضة وأصحاب الحقوق الغ

 ال تؤدي الى فقدان السيطرة تعتبر معامالت حقوق ملكية. والتيملكية الشركة اكم في الشركة التابعة 
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 تجميع األعمال 3-2
اة نتتم المحاسبة عن عمليات اال تناء للشركات التابعة واكعمال باستخدام طريقة اال تناء فيما عدا المعاملة التي تكون بها اكصول المقت

 الخطوات التالية: ويستلزم تطبيق طريقة اال تناء إتبا  .ال تمثل نشاط اعمال
 تحديد المنشأة المقتنية. -
 وتحديد تاريخ اال تناء. -
 المقتناة.  في المنشأةحقوق غير مسيطرة  وأية وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد المقتناة وااللتزامات واالعتراف والقياس ل صول -
 و ياسها.واالعتراف بالشهرة أو المكسب الناتج من عملية شراء بسعر مخفض  -

 ةيتم  ياس تكلفة معاملة تجميع االعمال على أساس القيمة العادلة للمقابل المادي المحول التي يتم حسابها على انها مجمو  القيم العادل
لمقتناة السابقين ال صول المحولة بمعرفة المنشأة المقتنية في تاريخ اال تناء, وااللتزامات التي تتحملها المنشأة المقتنية لمالكي المنشأة 

 باإلضافة الى حقوق الملكية التي تصدرها المنشأة المقتنية.
بالنسبة للتكاليف المرتبطة بمعاملة تجميع االعمال من رسوم استشارات, رسوم  انونية ومحاسبة ورسوم تسجيل وغيرها يتم معالجتها 

 كمصروف في الفترات التي يتم فيها تحمل التكاليف واستالم الخدمات.
في  فتقوم المنشأة المقتنية باالعتراف باكصول وااللتزامات المحددة للمنشأة المقتناه وكذلك التزاماتها المحتملة التي تفي بشروط االعترا

( " تجميع اكعمال" وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ فيما عدا اكصول غير المتداولة 29ضوء معيار المحاسبة المصري ر م )
( " اكصول 32المجموعات الجاري التخلص منها( المبوبة كأصول محتفن بها بغرض البيع طبقا  لمعيار المحاسبة المصري ر م ))أو 

مة يغير المتداولة المحتفن بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة " والتي يتم االعتراف بها و ياسها على أساس  يمتها الدفترية أو "الق
 منها التكاليف الالزمة للبيع" أيهما أ ل. العادلة مخصوما  

ال ميتم االعتراف بالشهرة التي تنشأ في تاريخ االستحواذ كأصل ويتم القياس اكولى لها بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في تكلفة تجميع اكع
 ة المعترف بها.عن القيمة العادلة لنصيب المجموعة في صافي اكصول وااللتزامات المحددة وااللتزامات العرضي

ذا ما تبين بعد إعادة التقييم زيادة حصة المنشأة المقتنية في القيمة العادلة ل صول وااللتزامات المحددة وااللتزامات العرضية لل نشأة موا 
 المقتناه عن تكلفة تجميع اكعمال فإنه يتم االعتراف بتلك الزيادة مباشرة في  ائمة الدخل كأرباح ا تناء.

( تقوم المجموعة Entities under common controlلمنشآت وأنشطة اكعمال التي تخضع لذات سيطرة المجموعة )في تجميع ا
بمعالجة الفروق بين تكلفة تجميع اكعمال ونصيب المجموعة في القيمة الدفترية لصافي اكصول وااللتزامات العرضية المعترف بها 

ن حقوق المساهمين وذلك إذا لم تسفر عمليات اال تناء عن تغيير في مبدأ السيطرة المطلقة للشركات المقتناه كاحتياطي تجميع أعمال ضم
للمجموعة على المنشآت أو الشركات التي تم تجميعها  بل وبعد عمليات اال تناء. ويتم تطبيق ذات السياسة أيضا في حالة شراء المجموعة 

ابعة أو تخلص المجموعة من نسبة من ملكيتها في الشركة التابعة مع نسبة من حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة للشركات الت
 احتفانها بالسيطرة على الشركة التابعة.

 ةوفى هذه الحالة ال يتم تحديد  يمة عادلة لصافي اكصول وااللتزامات العرضية المعترف بها للشركات المقتناه إال في تاريخ تحقق السيطر 
التغيرات في بنود حقوق الملكية والتي طرأت خالل الفترة من تاريخ تحقق السيطرة اَكَولى حتى تاريخ زيادة  اَكَولى مع اكخذ في االعتبار

 نسبة السيطرة.
( بشأن تجميع اكعمال أي إشارة 3( أو المعيار الدولي للتقارير المالية ر م )29وننرا كنه لم يرد في معيار المحاسبة المصري ر م )

( واللذان يسمحان 8( والدولي ر م )5لمثل هذه المعامالت فقد  امت اإلدارة باالسترشاد بمعيار المحاسبة المصري ر م ) للمعالجة المحاسبية
لها في حالة عدم وجود معيار أو تفسير آخر يمكن تطبيقه بشكل محدد على معاملة أو حدث أو نرف آخر بأن تتخذ ما تراه لوضع 

ومات مناسبة الحتياجات مستخدمي القوائم المالية التخاذ القرارات اال تصادية ويمكن االعتماد وتطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معل
 عليها.

يتم القياس اكولى لحقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة في المنشأة المقتناه على أساس نسبة أصحاب تلك الحصص في القيمة 
 رف بها في تاريخ اال تناء.العادلة ل صول وااللتزامات وااللتزامات العرضية المعت

إذا  ,يتم االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المادى المحتمل في تاريخ اال تناء كجزء من المقابل المادى المحول في مقابل المنشأة المقتناة
نية كنتيجة لوجود المنشأة المقت ما طرأت بعد تاريخ اال تناء بعض التغييرات في القيمة العادلة للمقابل المادى المحتمل المعترف به من  بل

معلومات إضافية حصلت عليها المنشأة المقتنية بعد ذلك التاريخ عن حقائق ونروف كانت  ائمة في تاريخ اال تناء تعتبر تلك التغيرات 
 ة القياس. ت فتر هي تعديالت فترة القياس. ومن ناحية أخرى فالتغيرات الناتجة عن احداث ما بعد تاريخ اال تناء ال تعتبر تعديال
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ها )الشركة اكم( بصورة مباشرة وغير مباشرة الحقوق التالية في شركاتشركة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة وتمتلك حاليا  
 التابعة:

 الدولة النشاط الشركات التابعة
نسبة الملكية المباشرة 

 وغير المباشرة
 % 95 كوريا الشمالية وتكنولوجياميديا  شركة أورابنك أن كاى

 % 51 باكستان ميديا وتكنولوجيا شركة ترانس وورلد أسوسيت )الخاصة( ليمتد
 %99,96 جمهورية مصر العربية ميديا وتكنولوجيا شركة أوراكاب القابضة )المنطقة الحرة(

  %100 مالطا ميديا وتكنولوجيا شركة أوراكاب فار إيست ليمتد
 % 99,8 لبنان إدارةخدمات  تيلكوم لبنانأوراسكوم 

 % 70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية شركة بلتون المالية القابضة )شركة مساهمة مصرية(
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار )شركة مساهمة مصرية(

  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية مساهمة مصرية( شركة بلتون لترويج وتغطية االكتتاب )شركة
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية المنطقة الحرة )شركة مساهمة مصرية(-شركة بلتون القابضة لإستثمارات 

 43,4% الواليات المتحدة االمريكية خدمات مالية Auerbach Grayson & Companyشركة 
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية )شركة مساهمة مصرية( المعلومات شركة بلتون لتكنولوجيا

  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية شركة بلتون سيكورتيز هولدنج )شركة مساهمة مصرية(
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية شركة بلتون لتداول االوراق المالية )شركة مساهمة مصرية(

  %70 االمارات العربية المتحدة خدمات مالية شركة بلتون فيننشال ل سهم )اإلمارات( 
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية شركة بلتون للوساطة فى السندات )شركة مساهمة مصرية(

  %34,3 الجمهورية العربية الليبية خدمات مالية شركة الدولية ل وراق المالية )شركة مشتركة ليبية( 
  %70 جمهورية مصر العربية خدمات مالية )شركة مساهمة مصرية( شركة صانع السوق

  %70 الواليات المتحدة االمريكية خدمات مالية شركة بلتون المالية )الواليات المتحدة االمريكية(
  %70 المملكة المتحدة خدمات مالية شركة بلتون المالية )المملكة المتحدة(

  %57.53 البرازيل خدمات مالية كابيتال لالستشارات المالية واالستثمار شركة ريزا
  %100 لوكسمبرا أخري شركة أو تي أم تي البرازيل

  %100 هولندا استثمار عقاري شركة فكتوار كووب القابضة لإستثمار
  %100 هولندا استثمار عقاري شركة فكتوار بي في

  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 2شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 9شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 11شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 13شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 17شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 18شركة فكتوار 
  %100 البرازيل استثمار عقاري )البرازيل( 19شركة فكتوار 

 %99.2 جمهورية مصر العربية طا ة  أو كابيتال للطا ة
 %99.2 جمهورية مصر العربية طا ة أو كابيتال للخدمات ومقاوالت

 % 100 جمهورية مصر العربية ميديا وتكنولوجيا ش.م.مشركة أوراسكوم تيليكوم فينشرز 
 % 70 جمهورية مصر العربية أخري بريزم-شركة الصوت والضوء 
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 شركات شقيقة في استثمارات 3-3
نشأة ولكنه القرارات المالية والتشغيلية لتلك الم فيعليها من خالل المشاركة  جوهريمنشأه تتمتع المجموعة بتأثير  هيالشركة الشقيقة 

 ال ير ى لدرجة السيطرة أو السيطرة المشتركة. 
 الستثماراتاتدرا نتائج أعمال وأصول والتزامات الشركات الشقيقة بالقوائم المالية للمجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية. أما تلك 

( "اكصول غير المتداولة المحتفن بها لغرض 32ر م ) المصريمحاسبة بها طبقا  للمعيار يتم ال والتييتم تصنيفها بغرض البيع  التي
 البيع والعمليات غير المستمرة" فيتم  ياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة )مخصوما  منها التكاليف الالزمة للبيع( أيهما ا ل.

ة بنصيب المجمعة بالتكلفة المعدل الماليالشركات الشقيقة بقائمة المركز  في االستثماراتهذا وباستخدام طريقة حقوق الملكية تنهر 
د يطرأ على   اضمحالل أيوذلك بعد خصم  المقتناهأصول الشركات الشقيقة  صافي في اال تناءالمجموعة من التغيرات الالحقة لتاريخ 
عة من خسائر شركة شقيقة عن القيمة الدفترية الستثمار نصيب المجمو  فيزيادة  بأي االعتراف يمة كل استثمار على حدى. وال يتم 

و على المجموعة تجاه الشركة الشقيقة أ الحكميأو  القانونيحدود االلتزام  فيالشركة الشقيقة إال إذا كانت تلك الزيادة  فيالمجموعة 
  د تكون المجموعة  د سددتها نيابة عن تلك الشركة. التيالمبالغ 

ركة الشقيقة طبقا أصول الش لصافيونصيب المجموعة من القيمة العادلة  اال تناءيتم المحاسبة عن الفرق بين تكلفة  اال تناءوفى تاريخ 
 ( والخاص بتجميع اكعمال وبناء على ذلك فإن:29ر م ) المصريلمعيار المحاسبة 

لة للشركة المحتم وااللتزاماتالمحددة  لتزاماتواالالقيمة العادلة ل صول  صافي فيعن نصيب المجموعة  اال تناءتكلفة  فيزيادة  أي
يتم بها كشهرة وتدرا الشهرة الناتجة من ا تناء الشركة الشقيقة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار و  االعترافيتم  اال تناءتاريخ  فيالشقيقة 
 لتلك الشهرة كجزء من االستثمار ككل. االضمحاللتقييم 
كلفة المحتملة للشركة الشقيقة عن ت وااللتزاماتالمحددة  وااللتزاماتالقيمة العادلة ل صول  صافي فينصيب المجموعة  فيزيادة  أي

تستبعد من القيمة الدفترية لالستثمار على أن تثبت كإيرادات عند تحديد نصيب المجموعة من أرباح أو خسائر  اال تناءتاريخ  في اال تناء
 ا ا تناء االستثمار.تم خالله التيالشركة الشقيقة عن الفترة 

من  حدود نصيب المجموعة فيوفى حالة تعامل المجموعة مع احدى الشركات الشقيقة يتم استبعاد اكرباح والخسائر المتبادلة وذلك 
 يمة اكصل المحول وفى هذه الحالة يتم تكوين المخصص المناسب  انخفاضهذه الشركة الشقيقة. هذا و د تكون الخسائر دليال على 

 .االضمحاللاجهة هذا لمو 
 بيان بالشركات الشقيقة للمجموعة: يليوفيما 

 الدولة النشاط 
المباشرة  نسبة الملكية

 وغير المباشرة
 %75 كوريا الشمالية خدمات هواتف نقالة شركة شيو تكنولوجي جوينت فينتشر كومبانى

 23.7% اكمريكيةالواليات المتحدة  ننم معلومات للخدمات المالية اكسيس هولدنجشركة 
 %14 جمهورية مصر العربية خدمات ادارة صناديق استثمار الشركة االلكترونية لخدمات االدارة في مجال صناديق االستثمار

 %14 جمهورية مصر العربية خدمات ادارة صناديق استثمار مات االداره في صناديق االستثمارالشركه الدوليه لخد
 %30 جمهورية مصر العربية خدمات مالية ثروة كابيتال

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع 4 -3
يتم تبويب اكصول طويلة اكجل )أو المجموعات الجارى التخلص منها التي تتكون من أصول والتزامات( التي يتو ع استرداد  يمتها عن 

 طريق البيع وليس االستمرار في استخدامها كأصول معروضة للبيع.
يتم  ياس اكصول )أو مكونات المجموعة الجاري التخلص منها( طبقا  للسياسة المحاسبية للشركة مباشرة  بل التبويب ثم يتم  ياس 

 اكصول )أو المجموعات الجاري التخلص منها( بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة نا صا  تكلفة البيع أيهما أ ل بعد ذلك.
في القيمة بنسبة وتناسب على اكصول وااللتزامات فيما عدا المخزون واكصول المالية واكصول الضريبية  يتم تحميل خسائر االنخفاض

المؤجلة واكصول المتعلقة بمزايا العاملين حيث ال يتم تحميل أي خسائر لها ولكن يتم االستمرار في  ياسها وفقا  للسياسات المحاسبية 
 للشركة.

اض في القيمة بقائمة الدخل عن التبويب اكولى ل صول كمحتفن بها للبيع وكذلك اكرباح والخسائر الالحقة يتم االعتراف بخسائر االنخف
 والخاصة بإعادة القياس. ال يتم إثبات اكرباح التي تزيد عن مجمع خسائر االنخفاض في القيمة.
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 العمليات الغير مستمرة 3-5
المجموعة التي تمثل  طا  أعمال رئيسي مستقال أو  طا  جغرافي أو تشكل جزءا من تعتبر العملية غير المستمرة بمثابة أحد عمليات 

 أو شركه تابعه يتم شرائها بغرض إعادة بيعها. خطه واحده منسقه للتصرف في  طا  أعمال رئيسي مستقل أو  طا  جغرافي
روط, أيهما لغرض البيع عندما ينطبق عليها الش ويتم التبويب كعمليات غير مستمرة عندما يتم بيعها, أو تبويبها كأصول محتفن بها

 أسبق.
وعند تصنيف عمليه بأنها غير مستمرة يتم أعاده تبويب أر ام المقارنة بقائمه الدخل على فرض أن العملية غير مستمرة من بداية فترة 

 المقارنة.
هالكاتها 3-6  األصول الثابتة وا 

اإلهالك باإلضافة إلى الخسائر المجمعة  المالي بتكلفتها التاريخية مخصوما  منها مجمعتنهر كافة بنود اكصول الثابتة بقائمة المركز 
النفقات  تكلفة اكصل الثابت كافة النفقات المرتبطة مباشرة با تناء اكصل. ويتم إضافة  يمتها. وتتضمن في االضمحاللالناتجة عن 

فقط عندما يكون من المرجر أن يحقق استخدام هذا  -الحالة  حسب -منفصل  بها بشكل االعترافالالحقة إلى القيمة الدفترية ل صل او 
 الخاصة بهذا البند بدرجة يعتمد عليها. اال تناءمستقبلية للشركة ويمكن  ياس تكلفة  ا تصاديةالبند منافع 

تتحدد اكرباح والخسائر  .وفات خاللهايتم تحمل تلك المصر  التي ويتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة بقائمة الدخل عن السنة المالية
اكصول  لكوالقيمة الدفترية لت -إن وجد  – االستبعادعائد  صافيأو تكهين اكصول الثابتة على أساس الفرق بين  استبعادالناشئة عن 

 .ويتم إدراجها بقائمة الدخل
المقدر لكل  ياإلنتاجلى  ائمة الدخل وذلك على مدار العمر ويتم اهالك اكصول الثابتة القابلة لإهالك بطريقة القسط الثابت وتحميله ع

 اإلهالك: احتسابالمقدر لكل من اكصول لغرض  اإلنتاجيبيان بالعمر  يلينو  من أنوا  اكصول. وفيما 
 

 السنوات األصل
 سنة 50 مباني

 سنوات 15 – 8 محطات إرسال
 سنوات 10 – 5 آالت

 سنوات 5 – 3 أجهزة ومعدات كمبيوتر
 سنوات 10 – 5 أثاث وتجهيزات

 سنوات 6 – 3 وانتقالوسائل نقل 
 سنوات 8 – 3 أماكن مؤجرة وتجديدات فيتحسينات 

 

 ألصول غير الملموسةا 3-7
و ع أن كغراض النشاط والمت والمقتناهولكن يمكن تحديدها  ماديليس لها وجود  والتييتم معالجة اكصول ذات الطبيعة غير النقدية 

ترخيص  ,أننمة الحاسب اآللي بخالف الشهرة(يتدفق منها منافع مستقبلية كأصول غير ملموسة. تتضمن اكصول غير الملموسة )
 السعر النقدي يفتتمثل  والتيويتم  ياس اكصول غير الملموسة بالتكلفة  وحقوق عالمات تجارية. االنتفا وحقوق  االتصاالتشبكات 

لفرق بين السعر النقدي با االعترافالعادية فإنه يتم  االئتمانحالة تأجيل السداد لفترات تزيد عن فترة  في بها,اكولى  االعترافتاريخ  في
جمالي المبلغ المسدد كفائدة. ويتم عرض اكصول غير الملموسة بالصافي بعد خصم   ضمحاللاوالخسائر الناتجة عن  االستهالكوا 

اكصول غير الملموسة ضمن القيمة الدفترية ل صول المرسملة فقط عندما تزيد هذه  ا تناءرسملة النفقات الالحقة على القيمة. يتم 
المستقبلية ل صل أو اكصول, بينما يتم تحميل كافة النفقات اكخرى عند تكبدها على  ائمة الدخل. يتم  اال تصاديةالنفقات من المنافع 

لموسة وفقا  لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار اكعمار اإلنتاجية ل صول غير الملموسة إال إذا كان اكصول غير الم استهالك
 .نويس يمة تلك اكصول على أساس  في لالضمحالل اختبارل صول غير الملموسة غير محدد فعندئذ يتم إجراء  اإلنتاجيالعمر 

 السنوات األصل
 سنة 20-17 حقوق االنتفا  
 سنة 20 عالمات تجارية 

 سنة 20 ات تعا دية مع العمالء  عال
 سنوات 5 أننمة الحاسب اكلى 
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 العقارية  االستثمارات 3-8
 والقياس األولى االعتراف -أ

مضسسسسسسافا  إليها تكلفة  العقارية بالتكلفة االسسسسسسستثماراتالعقارية في المباني المؤجرة )إيجارا  تشسسسسسسغيليا ( للغير ويتم  ياس  االسسسسسسستثماراتتتمثل 
 لالسسسسسسسسستثمار(, يتم مراجعة القيمة الدفترية االضسسسسسسسسمحاللفي القيمة ) االنخفاضالمعامالت مخصسسسسسسسسوما  منها مجمع اإلهالك وخسسسسسسسسسائر 

 وطرق اإلهالك في نهاية كل سنة مالية. االفتراضيةالعقاري, اكعمار 
في تاريخ  ائمة المركز المالي إال إذا كانت هناك حاالت يصسسسسسسسعب معها تحديد  االسسسسسسسستثماراتويتم اإلفصسسسسسسساح عن القيمة العادلة لتلك 

 بطريقة معقولة وفي هذه الحالة يتم اإلفصاح عن ذلك. االستثماراتالقيمة العادلة كي من هذه 
 اإلهالك -ب

 الستثمارااإلنتاجي المقدر لكل نو  من أنوا   يتم تحميل اإلهالك على  ائمة الدخل وفقا  لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر
 العقاري, وفيما يلي بيانا  باكعمار اإلنتاجية المقدرة:

 
 
 

 
 االقتراض وتكلفة االقتراض 3-9

ق بين والحقا بالتكلفة المستهلكة, يتم تحميل  ائمة الدخل بالفر  على القروضتثبت القروض أوال بالقيمة العادلة نا صا تكلفة الحصول 
 .ة الفائدة الفعلىض باستخدام طريقسيتم الوفاء بها على مدار فترة القر  التيالمتحصالت نا صا تكلفة الحصول على القرض وبين القيمة 

بعد تاريخ  شهرا 12كان للشركة حقوق غير مشروطة لتأجيل تسوية االلتزامات على اك ل  إذااال  متداولةتصنف القروض على انها 
 القوائم المالية.

زم فترة طويلة من تستل التيتضاف تكاليف اال تراض المتعلقة مباشرة با تناء او انشاء او انتاا أصول مؤهلة للرسملة وهي تلك اكصول 
على تكلفة اكصول الى ان يحل الو ت الذي تصبر فيه هذه اكصول جاهزة لالستخدام او  – الزمن لتصبر جاهزة لالستخدام او البيع

 البيع.
فة تنشأ من اال تراض بالعملة اكجنبية الى المدى الذي تعتبر فيه تلك الفروق تعديال لتكل التيهذا وتشمل تكاليف اال تراض فروق العملة 
امل تعتبر تعديال لتكلفة الفوائد فروق أسعار الفوائد فيما بين تكلفة اال تراض بعملة التع التيالفوائد. وتتضمن تلك اكرباح والخسائر 

 اكجنبية. بالعمالتواال تراض 
من  وفي مثل هذه الحالة يتم خصم الدخل المكتسب للرسملة, د يتم االستثمار المؤ ت ال تراض بعينه لحين انفا ه على أصول مؤهلة 

 للرسملة. المؤهلةال تراض من تكاليف اال تراض االستثمار المؤ ت لذلك ا
 يتم تكبدها فيها. التي الفترةفي   ائمة الدخلويتم االعتراف بكافة تكاليف اال تراض اكخرى في 

 

 السنوات األصل
 50 وحدات مؤجرة
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 التقارير القطاعية -4
  2019مارس  31 2018 مارس 31

أألرباح )الخسائر( قبل الفوائد 
و الضرائب و االهالكات و 

 االستهالكات 

إيرادات تشغيل من عمالء  
 خارجين عن المجموعة

ايرادات داخلية بين 
 إيرادات تشغيل  القطاعات

أألرباح )الخسائر( قبل الفوائد و 
الضرائب و االهالكات و 

 االستهالكات 

إيرادات تشغيل من  
عمالء خارجين عن 

 المجموعة

ايرادات داخلية بين 
 إيرادات تشغيل  القطاعات

 
 استثمار عقاري 18,830 - 18,830 13,508 17,653 - 17,653 (78,387)

 أتعاب اداره 31,415 - 31,415 18,367 31,686 - 31,686 16,858

8,652 181,021 - 181,021 ( 837,40  خدمات ماليه 144,594 - 144,594 (

85,025 179,168 - 179,168 11 726,3  الكوابل البحريه 214,142 - 214,142 

 اخرى 5,174 (5,174) - (56,888) 5,711 (5,711) - (43,953)

(11,805) 409,528 (5,711) 415,239 876,47  اجمالى 414,155 (5,174) 408,981 

 

 2019مارس  31 2018ديسمبر  31
 

 األجمالي  
ادوات حققوق  

 ملكية 
 األجمالي   أصول ثابتة    أصول غير ملموسة    استثمار عقاري  

ادوات حققوق  

 ملكية 
 استثمار عقاري  

أصول غير  

 ملموسة  
 أصول ثابتة   

 

 خدمات ماليه 174,877 586,781 - - 761,703 178,333 595,154 - - 773,487

 استثمار عقاري - - 1,096,501 - 1,096,501 - - 1,154,159 - 1,154,159

 الكوابل البحريه 1,037,890 27,865 - - 1,065,710 1,035,852 25,824 - - 1,060,676

 اخرى 49,458 (595) - 2,242,932 2,291,795 51,022 (595) - 2,204,602 2,255,029

 اجمالى 1,262,225 614,051 1,096,501 2,242,932 5,215,709 1,265,207 619,978 1,154,159 2,204,602 5,243,946
 

ل إلى الشركات التابعة وتتضمن هذه اكنشطة ونائف العاملين ذوي المسئوليات واسعة النطاق داخ الرئيسياإليرادات والتكاليف المرتبطة باكنشطة المقدمة بصورة مركزية من المقر  فيتتمثل البنود غير المخصصة 
 خلية.وعال ات المستثمرين والمراجعة الدا واالتصاالتالمجموعة مثل الخدمة القانونية, والمشورة المالية 

 كما يتمثل االنفاق االستثماري على القطاعات التشغيلية ما يلي:
  المنتهية أشهر ثالثةال

 2018 مارس 31في 

  المنتهية أشهر ثالثةال

 2019 مارس 31في 
جنيه مصري( باأللف)  

 الخدمات المالية 1,266 8,242

 الكوابل البحرية 73,363 24,117

 أخرى - 1,757

 إجمالي 74,629 34,116
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 إيرادات التشغيل -5
 الثالثة أشهر المنتهيه في

 2018مارس  31 

 الثالثة أشهر المنتهيه في

 2019مارس  31 
 

 )باأللف جنيه مصرى(   

 ايرادات القطاع المالي  144,594                           181,021                       

 تعريفة االتصال التبادلي  214,142                           179,168                       

 اتعاب اداره  31,415                             31,686                         

                         653,17  عقاريايرادات استثمار   18,830                             

                       528,409  إجمالي اإليرادات  408,981                           

 تكاليف المشتريات والخدمات  -6
 الثالثة أشهر المنتهيه في 

 2018مارس  31

   الثالثة أشهر المنتهيه في

 (باأللف جنيه مصرى) 2019مارس  31

العمالء والمشتركينتكاليف االحتفاظ والحصول على   1,772 -  

                     41,577                               4 839,6  إيجار مواقع االتصال المدنية والفنية ,ف عقود التأجير المتنوعة  

                       4,897  524,5  تكلفة شراء المواد و البضائع  تكلفة مواد و خامات مستهلكة 

 اتعاب اتصال دولي  18,023                               16,610                     

 تكاليف الصيانة  10,858                               8,845                       

 والطاقةتكاليف المرافق   3,367                                 4,921                       

 عموالت شركات السمسرة  30,884                               46,983                     

 خدمات الدعاية واإلعالن  7,642                                 9,123                       

 أتعاب االستشارات والخدمات المهنية  31,329                               30,993                     

 مصروفات تأمين  608                                    630                          

 مصروفات بنكيه  1,780                                 1,707                       

 مصروفات طيران  715                                    524                          

 مصروفات سفر واقامه   1,894                                 4,342                       

 مصاريف توريدات معدات تكنولوجيه  1,689                                 1,154                       

                       2,500                                 466,2  تكاليف مواقع عمل 

 مصاريف حراسه  950                                    974                          

 تكاليف الخدمات األخرى  3,663                                 2,394                       

                   178,174                             003,170  إجمالي   

 التمويل ايرادات /)تكاليف(  صافى -7
 الثالثة أشهر المنتهيه في 

 2018مارس  31

   الثالثة أشهر المنتهيه في

 (باأللف جنيه مصرى) 2019مارس  31

 إيرادات التمويل الناتجة من:     

 الفوائد الدائنة    3,060                         23,798                     

 إجمالي إيرادات التمويل      3,060                         23,798                     

 مصاريف  التمويل الناتجة من:     

 الفوائد المدينة   (32,854)                     (32,855)                   

                     (2,889)                     ( ,17  المصروفات التمويلية األخرى   (925

                   (35,744)                     ( 779,50  إجمالي مصاريف التمويل   (

 خسائر/أرباح تقييم عمالت أجنبية   (44,692)                     (10,881)                   

 إجمالي خسائر/أرباح تقييم عمالت أجنبية   (44,692)                     (10,881)                   

                   ( ,22 827)                     (9 411,2  صافى تكلفة التمويل     (

 ضرائب الدخل -8
 الثالثة أشهر المنتهيه في 

 2018مارس  31

   الثالثة أشهر المنتهيه في

  2019مارس  31
 عببء ضريبة الدخل الجارية  29,814  24,230

 الضريبة المؤجلة  12,016 (5,339)

 إجمالي ضريبة الدخل  41,830  18,891
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 في شركات شقيقة استثمارات -9

 2019مارس  31 2018ديسمبر  31
نسبة الملكية 

% 
 مصري()باأللف جنيه  الدولة

 شركه كوريولينك )*( كوريا الشمالية 75 7,762,185 6,997,622

 شركة ثروة كابيتال جمهورية مصر العربية 30 1,628,363 1,590,000

 جمهورية مصر العربية 14 301 307
الشركة اإللكترونية لخدمات اإلدارة في 

 صناديق االستثمار

 جمهورية مصر العربية 14 634 663
الدولية لخدمات اإلدارة في الشركة 

 صناديق االستثمار

 شركة اكسيس هولدنج جمهورية مصر العربية 23,7 10,836 11,155

(6,395,145) (7,159,387)  يخصم: االضمحالل في قيمة االستثمارات   

2,204,602 2,242,932    

 كة كوريولينكشر (*) 
 جنيه مصري( باأللف) 2019 مارس 31 2018ديسمبر  31

 إجمالي األصول 29,010,637 29,524,958

 إجمالي االلتزامات (4,167,318) (4,658,281)

 صافي األصول 24,843,319 24,866,677

     

 الثالثة اشهر المنتهيه

 2018مارس  31في 

 الثالثة اشهر المنتهيه

 2019مارس  31في 
 )باأللف جنيه مصري(

 إجمالي اإليرادات 1,766,507 1,580,799

 المصروفات (747,090) (745,640)

 صافي الربح بعد الضرائب 1,019,417 835,159

 نصيب المجموعة في أرباح الشركة الشقيقة 764,563 626,370

 
من مشغل اإلتصاالت المحلى كوريولينك والتي تم تعديل المعالجة  %75)*( تتمثل استثمارات الشركة في كوريا الشمالية في الحصة البالغة 

, وذلك بإثباتها كإستثمارات في شركات شقيقة بدال  من إستثمارات في شركات 2015سبتمبر  30المحاسبية لها خالل الفترة المنتهية في 
كتصديقا  من إدارة المجموعة بوجود نفوذ مؤثر بدال من وجود سيطرة وذلك في ضوء تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية  تابعة
الدولي والذى تم فرضه بواسطة المجتمع الدولي بما في ذلك الواليات المتحدة اكمريكية, دول  الحنر تواجه شركة كوريولينك نتيجةالتي 

ستيراد السلع والخدمات, بما ف  ياالتحاد اكوروبي ومننمة اُكمم المتحدة. ويتمثل أثر ذلك الحنر في تقييد المعامالت المالية وتصدير وا 
والخدمات الالزمة لتشغيل وصيانة وتطوير شبكات اإلتصاالت اضافه الي القيود المفروضة على الشركة والتي تؤثر على  درة ذلك السلع 

الشركة التابعة على تحويل أرباح للشركة اُكم )إعادة اكموال إلى موطنها اكصلي( مع غياب سوق صرف حر للعمالت بكوريا من البنك 
 هذا بخالف  يام الحكومة الكورية بإنشاء وتشغيل شبكة إتصاالت اخرى منافسة مملوكة لها بالكامل. المركزي بكوريا الشمالية,

, يلزم الدول اكعضاء بإصدار  وانين تمنع وتحنر المشاركة 2017سبتمبر  11و د أصدر مجلس االمن التابع ل مم المتحدة  رارا  بتاريخ 
المستقبلية مع جمهورية كوريا الشمالية إال في حالة الحصول على موافقة باالستمرار في  في المشروعات المشتركة والشركات القائمة أو

 المشرو  المشترك. 
وفي هذا الصدد  امت إدارة الشركة بطلب رسمي من خالل جمهورية مصر العربية للجنة المختصة في مجلس اكمن باكمم المتحدة 

 للموافقة على إستمرار إستثماراتها.
 

, تم الموافقة على الطلب المقدم للجنة المنشأة بقرار مجلس اكمن لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعقوبات 2018يسمبر د 26وفى 
ر اعلى كوريا الشمالية, وذلك باستثناء شركة كوريولينك من حنر االستثمارات اكجنبية في كوريا الشمالية والسماح لشركة أوراسكوم لالستثم

 تمرار في نشاطها في كوريا الشمالية مع النص على اعتبارها شركة بنية أساسية في مجال االتصاالت تقدم خدمة عامة.القابضة باالس
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 يبين حركة االستثمارات في شركة كوريولينك خالل الفترة: التاليالجدول 

 
 أشهر المنتهية الثالثة

 2018 مارس 31في  

 أشهر المنتهية الثالثة

 2019 مارس 31في  
 )باأللف جنيه مصري(

 الرصيد أول المدة  6,997,622 4,170,449

 نصيب المجموعة في أرباح استثمار الشركات الشقيقة 764,563 626,370

 الرصيد اخر المدة 7,762,185 4,796,819

   

 اضمحالل اول المدة (6,383,990) (3,556,817)

 االضمحالل فى نصيب المجموعة في األرباح  (764,563) (626,370)

 اضمحالل اخر المدة 7,148,553 (4,183,187)

613,632 613,632  

 
 كة ثروة كابيتالشر  (*)

من  %30سهم من أسهم شركة ثروة كابيتال بنسبه مساهمه  216,032,608عدد  ,  امت الشركة بشراء2018ديسمبر  20بتاريخ 
مليون جنيه مصري و د تم تمويل شراء االسهم من خالل العقد المبرم مع  1,590بإجمالي  يمه  7,36إجمالي رأس مال الشركة بسعر 

 .2018مليون دوالر أمريكي خالل شهر ديسمبر من عام  90بنك عسوده والخاص بفتر تسهيل ائتماني في حدود مبلغ 
 

 )باأللف جنيه مصري( 2019مارس  31 2018ديسمبر  31

 إجمالي األصول 4,462,636 3,516,420

 إجمالي االلتزامات (2,718,637) (1,851,477)

 صافي األصول 1,743,999 1,664,943

  
 

 

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية

 2018مارس  31في  

 الثالثة أشهر المنتهية

 2019مارس  31في  
 )باأللف جنيه مصري(

 إجمالي اإليرادات 773,017 781,550

 المصروفات (645,137) (725,867)

 صافي الربح بعد الضرائب 127,880 55,683

 نصيب المجموعة في أرباح الشركة الشقيقة 38,363 -

 
 الثالثة أشهر المنتهية

 2019مارس  31في  
 )باأللف جنيه مصري(

 الرصيد أول المدة  1,590,000

 نصيب المجموعة في أرباح استثمار الشركات الشقيقة 38,363

 الرصيد أخر المدة  1,628,363
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 واألصول غير الملموسة  ألصول الثابتةا-10
 

 

  األصول الثابتة  األصول غير الملموسة

 2019يناير  1الرصيد في   1,265,207  619,978

4,301  328,70  اإلضافات    

 االستبعادات (1,312) -

(1,870) (2 140,1  االستهالك اإلهالك و (

(8,358) (5 858,0  فروق ترجمة العمالت األجنبية (

 2019مارس  31صافى القيمة الدفترية في  1,262,225  614,051

   

 2018يناير  1الرصيد في  2,467,478 874,479

 اإلضافات   23,609 94,307

 االستبعادات (1,799) -

 التغير في نطاق األعمال 31,478 2,955

 االستهالك اإلهالك و (46,694) (5,220)

 فروق ترجمة العمالت األجنبية (68,334) (4,693)

 2018مارس  31صافى القيمة الدفترية في  2,405,738 961,828
 
  
مليون جنيه مصري وذلك مقابل التسهيالت الممنوحة للشركة   1,192يوجد اصول مرهونة لدى شركة ترانس وورلد بما يعادل مبلغ -

 (.5ر م ) SMWللتوسعات في الكابل البحري 
 
 عقارية  استثمارات  -11

 الستثماراتامن خالل شركات فكتوار بالبرازيل. ويتم المحاسبة عن تلك  امتالكهمالعقاري  يمة سبعة طوابق تم  االستثماريتضمن رصيد 
  .بطريقة التكلفة

 2019مارس  31 2018ديسمبر   31  
 (باأللف جنيه مصرى)

 التكلفة     1,256,024                 1,457,655               

 مجمع االستهالك و االضمحالل   (101,865)                 (90,102)                  

                1,367,553                  1,154,159   
 اهالك    (8,218)                      (25,452)                   

 فروق ترجمة العمالت األجنبية   (49,440)                    (187,942)                 

  2016ديسمبر   31صافى القيمة في    1,096,501                  1,154,159                

 التكلفة     1,201,760                  1,256,024                

 مجمع االستهالك و االضمحالل   (105,259)                  (101,865)                 

 

 أصول مالية أخرى-12
2018ديسمبر    31 2019مارس  31

 
  طويلة االجل متداولة االجمالى طويلة االجل متداولة االجمالى

 أصول مالية مدينة 54,254 14,393 68,647 54,342 19,482 73,824

 (1-12ودائع ) 122,739 1,760,694 1,883,433 134,840 1,821,409 1,956,249

 استثمارات من خالل األرباح أو الخسائر - 21,591 21,591 - 36,673 36,673

 (2-12أصول مالية بغرض البيع بالتكلفة ) 12,818 - 12,818 14,654 - 14,654

47,723 - 47,723 52,898 - 52,898 
بغرض البيع بالقيمة العادلة أصول مالية 

(12-3) 

2,129,123 1,877,564 251,559 2,039,387 1,796,678 242,709  
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 نقدية مقيدة 12-1
  2019 مارس  31 2018ديسمبر   31

 (باأللف جنيه مصرى) غير متداولة متداولة االجمالى غير متداولة متداولة االجمالى

 ودائع مرهونة  5,250 1,760,694 1,765,944 10,850 1,821,409 1,832,259

 نقدية بالبنوك بكوريا الشمالية 117,489 - 117,489 123,990 - 123,990

1,956,249 1,821,409 134,840 1,883,433 1,760,694 122,739  
 

 أصول مالية بغرض البيع بالتكلفة 12-2
  2019مارس  31 2018ديسمبر  31

 شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى  7,655                        7,655

 صندوق ضمان التسويات  4,869                        6,705

 شركة العربى لإلستثمار  194                           194

 شركة مينا كابيتال  2,964                        2,964

 شركة بي أم جى   100                           100

 يخصم : االضمحالل فى قيمة إستثمارات مالية متاحة للبيع (2,964)  (2,964) 

 اإلجمالي 12,818 14,654

 اوجد لهيتم  ياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالتكلفة حيث أن تلك االستثمارات غير مقيدة ببورصة اكوراق المالية وال  
 العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها. اسعر تداول بسوق نشطة وال يمكن  ياس  يمته

 

 أصول مالية بغرض البيع بالقيمة العادلة 12-3
 إسم الشركة  2019مارس  31 2018ديسمبر  31

 شركة صناديق المؤشرات  8,504                        7,501

 ايجيبت اوبرتيونيتيز فاند  44,394                      40,222

 اإلجمالي 52,898 47,723
 

 من خالل األرباح والخسائرالعادلة  استثمارات بالقيمة 12-4
 إسم الشركة  2019مارس  31 2018ديسمبر  31

 استثمارات فى وثائق صناديق إستثمار نقدية 14,999  14,572                   

 استثمارات فى وثائق صناديق المؤشرات 2,504  14,525                    

 ون خزانةذا 4,088  7,576                   

 اإلجمالي 21,591 36,673

 

 لنقدية وما في حكمهاا-13
 )باأللف جنيه مصري( 2019 مارس 31 2018ديسمبر  31

 حسابات جارية  -بنوك  1,495,828  1,901,919

 نقدية بالخزينة   1,421                    1,348

1,903,267  1,497,249  

 
 أخرى  غير مالية صولأ-14

2018ديسمبر  31 2019مارس  31    
  طويلة االجل متداولة االجمالى طويلة االجل متداولة االجمالى
 مصروفات مدفوعه مقدما   220,381 53,127 237,508 236,181 53,404 289,585

 دفعات مقدمة للموردين  - 15,886 15,886 - 6,127 6,127

 مستحقات  من مصلحة الضرائب   - 21,139 21,139 - 7,164 7,164

 سلف عاملين - 9,175 9,175 - - -

 ضرائب الدخل - 108,351 108,351 - 97,396 97,396

 مدينون اخرون   - 35,790 35,790 - 36,995 36,995

 ديون مشكوك فى تحصيلها    (5,605) (5,605) - (5,994) (5,994)

431,273 195,092 236,181 244,458  863,237  381,220  اإلجمالي    
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 رأس المال  -15
 مصريجنيه   2,203,190,060كما بلغ رأس المال المصسسدر والمدفو   مصريمليار جنيه  22حدد رأس المسسال المرخص به بمبلغ 

لكل سهم وفقا  لقرار الهيئة العامة لالستثمار وموافقة الجمعية العامة  مصريجنيه  0,42سهم بقيمة إسميه  5,245,690,620 فييتمثل 
 ا(.-1االيضاح ر م ) فيغير العادية لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة )القاسمة( كما هو موضر بصورة أكثر تفصيال  

 

 االقتراض -16
  2019مارس   31 2018ديسمبر  31

  الجزء المتداول الجزء الغير متداول اإلجمالي الجزء المتداول الجزء الغير متداول اإلجمالي

       
 قروض من البنوك 1,954,391 806,166 2,760,557 1,952,701 839,549 2,792,250

 تمويل تأجيري 6,550 - 6,550 6,582 - 6,582

49,054 20,113 28,941 47,870 447,19  قروض أخري 28,423 

 اإلجمالي 1,989,364 825,613 2,814,977 1,988,224 859,662 2,847,886
 

 قروض شركة ترانس ورلد اسوسييت
تتضمن أرصدة اال تراض  روضا  ممنوحة من مساهمين في شركة ترانس ورلد أسوسييت الخاصة إلى شركة ترانس ورلد أسوسييت 

مليون جنيه مصري تستحق خالل عام ومبلغ  28.5مليون جنيه مصري منها ما يعادل لمبلغ  48الخاصة )ليمتد( باكستان المعادل لمبلغ 
 سنويا. %1,335مليون جنيه مصري تستحق خالل أكثر عام وذلك بمعدل فائدة   19.5

مليون جنيه   134مليون جنيه مصري منها مبلغ   535كما تتضمن تلك اكرصدة أيضا  القروض الممنوحة من البنوك المعادل لمبلغ 
مليون جنيه مصري تستحق خالل أكثر عام الي شركة ترانس ورلد أسوسييت الخاصة )ليمتد(   401مصري تستحق خالل عام ومبلغ 

 .%11الى  %8إلي %6باكستان وذلك بمعدل فائدة يتراوح بين 
 على مجموعة شركات فكتوار: استحواذقرض بغرض تمويل 

مليون  35حصلت الشركة على تمويل من إحدى البنوك اكجنبية يتمثل في  رض طويل اكجل بحد أ صى  2015سبتمبر  28بتاريخ 
  من تكلفة شراء سبعة أدوار في البرا أ "باتيو مالزوني فاريا ليما" %50دوالر أمريكي بغرض تمويل 

  - Patio Malzoni Faria Lima Tower A المباشر أو الغير مباشر على أسهم تلك  االستحواذل البرازيل من خال باولو,في ساو
 .19وفكتوار  ,18فكتوار  ,17فكتوار  ,13فكتوار  ,11فكتوار  ,9توارفك ,2الشركات المالكة لتلك اكدوار وبيانها كالتالي "شركة فكتوار 

ع القابضة بإبرام ملحق لعقد التمويل المبرم مواالعالم والتكنولوجيا  اوراسكوم لإستثمار القابضة امت شركة  2017أكتوبر  18بتاريخ 
مليون دوالر أمريكي ليصبر  رض طويل االجل  33البنك والذى تم االتفاق فيه على تعديل فترة سداد القرض الممنوح والبالغ حوالى 

 .2021وتنتهى في أكتوبر  2019يسدد على ثالثة أ ساط تبدأ في أكتوبر 
 مليون جنيه مصرى وتم عمل رهن عقارى للبرا وكسهم شركة فيكتوار  587,976ديعة بمبلغ تم فك رهن و  2018مايو  24بتاريخ 

BV  لالستثمار لصالر بنكLibano Francise . 
 )شركة بلتون المالية القابضة(: أخرى ائتمانيةتسهيالت 

 قيتمثل هذا البند في التسهيالت البنكية الممنوحة الحدى شركات المجموعة لتمويل تسوية عمليات التسليم مقابل الدفع لنشاط تداول اكورا
 المالية وهذه التسهيالت بدون ضمان بمتوسط سعر الفائدة السو ى باإلضافة الى التمويل الممنوح للشركة القابضة خالل الفترة. 

 

 أخرى  والتزامات دائنون -17
2018 ديسمبر 31 2019مارس  31    

  طويلة االجل متداولة االجمالى طويلة االجل متداولة االجمالى
 دائنو شراء اصول ثابتة - 82,051 82,051 - 84,879 84,879

 مستحقات موردين - 141,060 141,060 - 150,733 150,733

 ارصدة دائنةعمالء  - 430,806 430,806 - 732,943 732,943

 مستحقات موردون القطاع المالي - 30,595 30,595 - 50,626 50,626

 دائنون تجاريون اخرون - 48,158 48,158 - 50,478 50,478

1,069,659 1,069,659 - 732,670 732,670 -  
 إيرادات محصلة مقدما وإيرادات مؤجله 57,265 9,051 66,316 60,871 6,053 66,924

 المستحق للهيئات الحكومية - 91,000 91,000 - 56,359 56,359

 مصروفات عاملين مستحقه - 41,576 41,576 - 53,963 53,963

 ودائع عمالء - 642 642 - 684 684

 ارصدة دائنة اخرى 272,670 143,373 416,043 400,712 152,775 553,487

731,417 269,834 461,583 615,577 285,642 329,935  
 االجمالي 329,935 1,018,312 1,348,247 461,583 1,339,493 1,801,076
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 والمخفض في )خسائر( الفترة األساسينصيب السهم  -18
اكرباح المتاحة لمساهمي الشركة اكم على المتوسط المرجر ل سهم العادية  صافييحسب النصيب اكساسي للسهم بقسمة  :األساسي

 القائمة خالل الفترة.
حويل كافة اكدوات ت بافتراضيحسب النصيب المخفض للسهم في الربر بتعديل المتوسط المرجر لعدد اكسهم العادية القائمة المخفض: 

ة اكثر الضريبي تكلفة أدوات الدين القابلة للتحويل مع مراعا باستبعادالربر  صافيالمالية القابلة للتحويل كسهم وخيار اكسهم ويتم تعديل 
وننرا  لعدم وجود أدوات دين  ابلة للتحويل كسهم أو خيارات أسهم فإن نصيب السهم المخفض في اكرباح ال يختلف عن نصيب  لذلك.
 اكرباح. في اكساسيالسهم 

 الفترة المنتهية في 

2018مارس  31  

 الفترة المنتهية في 

2019مارس  31   
 جنيه مصري(الفترة )باأللف خسارة صافى  (78,463)  (110,835) 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )باأللف( 5,245,690 5,245,690

 الفترة )بالجنيه المصري( خسائرنصيب السهم من صافى   )0.015( (0.021)

 
 مخصصات-19

التغير في نطاق  فروق عمله ديسمبر 31

تجميع الشركات 

 التابعة

 يناير 1 تدعيم استخدام
  

      
 منفصلة ضمن اإللتزمات المتداولةتظهر بصورة  

387,769 (703) - ( ,27 034) 14,467 ,401  مخصص مطالبات )قصيرة األجل(  039

387,769 (703) 
- 

( ,27 034) 14,467 ,401 039 
 

اجمالى المخصصات التى تظهر بصورة منفصلة 

 2019مارس  31
      

 تظهر بصورة منفصلة ضمن اإللتزمات المتداولة 

 مخصص مطالبات )قصيرة األجل(  366,902 1,517 (63,903) (80) (133) 304,303

304,303 (133) (80) (63,903) 1,517 366,902 
 

اجمالى المخصصات التى تظهر بصورة منفصلة 

 2018مارس  31
 

ة تاريخ القوائم المالية الدورية الناشئة عن ممارسة المجموع فيالمتو عة  االلتزاماتيتم تكوين المخصصات طبقا  كفضل تقدير لقيمة 
وتقوم  ةخالل الفترة ضمن بند مصروفات أخرى بقائمة الدخل المجمع المكونةكنشطتها وعال اتها التعا دية مع الغير وتدرا المخصصات 

ن تفا ات مع اكطراف المعنية. ولم يتم اإلفصاح عاإلدارة سنويا  بمراجعة وتسوية هذه المخصصات طبقا  آلخر التطورات والمنا شات واال
المعلومات المعتادة حول تلك المخصصات وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية, ننرا  كن إدارة الشركة ترى أن  يامها بذلك يؤثر بشدة على 

 .التسوية النهائية لتلك المطالبات المحتملة
 

 الرأسمالية االرتباطات -20
 الرأسمالية تتمثل فيما يلى: االرتباطات

2018ديسمبر  31 جنيه مصري( باأللف) 2019 مارس 31   

 ارتباطات تتعلق بأصول ثابتة 40,932 93,123

 ارتباطات أخرى 200,838 215,287

 اإلجمالي 241,770 308,410
 

البحري  التصالابتركيب أصول ثابتة متعلقة بتوريد كابالت  التزامهاالمجموعة الناشئة عن  ارتباطات فيالرأسمالية  االرتباطات اهم تتمثل
 نس وورلد أسوسييت )شركات تابعة(.والمعدات والتجهيزات الفنية المتعلقة بها والمتعا د عليها من خالل ترا

 االلتزامات المحتملة-21
 تتمثل االلتزامات المحتملة في الضمانات التي أصدرتها الشركة القابضة والخاصة بأنشطة شركاتها التابعة التالية: 

 واإلعالم والتكنولوجيا القابضة اوراسكوم لإلستثمار القابضةشركة 
ات مالية نان في سداد أي مستحقيوجد خطابات ضمان صادرة لصالر وزارة االتصاالت اللبنانية لضمان شركة أوراسكوم تيليكوم لب -

 .2019ديسمبر  31صالحه حتى  مليون دوالر أمريكي 40بمبلغ 
  شركة ترانس وورلد أسوسييت ليمتد )شركة تابعة(

 - 2019ديسمبر  31( صالر حتي HECألف جنية محتجز لدى البنك لصالر هيئة التعليم العالى )  492يوجد مبلغ  ما يعادل 
 - .2019سبتمبر  25ألف جنية محتجز لدى البنك لصالر شركة شل باكستان صالر حتي   62يوجد مبلغ  ما يعادل 

 - 2019مايو  30الف دوالر صالحة حتي   182مليون جنية مصري لصالر بريمير سيستيمز  بمبلغ  3يوجد اعتماد مستندي ما يعادل 
 - 2019مايو  20الف دوالر صالحة حتي   10مصري لصالر هواوى  بمبلغ ألف جنية  172يوجد اعتماد مستندي ما يعادل 
 -  2019مايو  30ألف  دوالر صالحة حتي  165مليون جنية مصري لصالر هواوى بمبلغ   3يوجد اعتماد مستندي ما يعادل 
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 األحداث الهامة -22
معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار  بتعديل بعض احكام 18/3/2019 امت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 

 والتي تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة وفيما يلي اهم هذه التعديالت: 2015لسنة  110ر م 
المعايير الجديدة او 

 المعدلة
التأأأأأأثير المحتمأأأأأل علي   ملخص ألهم التعديالت

 القوائم المالية
 تاريخ التطبيق

معيار محاسأأأأأأأأبة مصأأأأأأأأري 
 ( 47جديد رقم )

 "األدوات المالية"
 
 

( 47يحل معيار المحاسبة المصري الجديد ر م ) -1
"اكدوات المالية" محل الموضوعات المقابلة في 

( "اكدوات 26معيار المحاسبة المصري ر م )
المالية: االعتراف والقياس", وبالتالي تم تعديل 

عادة اصدار معيار المحاسبة المصري ر م ) ( 26وا 
سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي بعد 

( الجديد وتحديد نطاق معيار 47ناولها معيار )ت
( المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من 26)

 .محاسبة التغطية وفقا  الختيار المنشأة
طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوب اكصول المالية  -2

إما بالتكلفة -الحقا  –على أساس  ياسها 
المستهلكة, أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الشام
اكرباح أو الخسائر, وذلك طبقا لنموذا أعمال 

وخصائص التدفق  المنشأة إلدارة اكصول المالية
 النقدي التعا دي ل صل المالي.

تم استبدال نموذا الخسائر المحققة في  ياس  -3
االضمحالل ل صول المالية بنماذا الخسائر 

ذي يتطلب  ياس االئتمانية المتو عة وال
االضمحالل لكل اكصول المالية المقاسة بالتكلفة 

المستهلكة واكدوات المالية التي يتم  ياسها 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
منذ لحنة االعتراف االولي لتلك بغض الننر 

 عند وجود مؤشر لحدث الخسارة.

تقوم اإلدارة في الو ت 
حتمل المالحالي بتقييم اكثر 

على القوائم المالية عند 
  .بالمعيار تطبيق التعديل

( 47يسري المعيار ر م )
على الفترات المالية التي تبدأ 

 ,2020يناير  1في أو بعد 
ويسمر بالتطبيق المبكر, 

بشرط تطبيق معايير 
( 1المحاسبة المصرية ر م )

( 40( و)26( و)25و)
معا  في  2019المعدلين 

 .نفس التاريخ
 
 
 
 

بناء علي متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من  -4
 المعايير التالية:

( "عرض 1معيار المحاسبة المصري ر م )-
 2019القوائم المالية" المعدل 

( " ائمة 4معيار المحاسبة المصري ر م )-
 التدفقات النقدية"

( "اكدوات 25معيار المحاسبة المصري ر م )-
 المالية: العرض"

( "اكدوات 26المصري ر م )معيار المحاسبة -
 المالية: االعتراف والقياس"

( "اكدوات 40معيار المحاسبة المصري ر م )
 المالية: اإلفصاحات"

 

تسسسسسسسسسسسسسسري هسسذه التعسسديالت من 
 (47تاريخ تطبيق معيار )
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معيار محاسأأأأأأأأبة مصأأأأأأأأري 

( "اإليراد من 48رقم ) جديد
 العقود مع العمالء"

( 48الجديد ر م )يحل معيار المحاسبة المصري -1
"اإليراد من العقود مع العمالء" محل المعايير التالية 

 ويلغيها:
( "عقود 8معيار المحاسبة المصري ر م )  -أ

 .2015اإلنشاء" المعدل 
( 11معيار المحاسبة المصري ر م ) -ب

 .2015"اإليراد" المعدل 
تم استخدام نموذا السيطرة لالعتراف بااليراد -2

 والمخاطر.بدال من نموذا المنافع 
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على -3

عقد مع عميل كأصل إذا كانت المنشأة تتو ع 
استرداد تلك التكاليف وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء 

 بعقد كأصل عند توافر شروط محددة. 
يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون تجاري -4

 لكي يتم االعتراف باإليراد.
 تطلبات اإلفصاح والعرض.التوسع في م-5

  

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
الحالي بتقييم اكثر المحتمل 
على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 

 .بالمعيار تطبيق التعديل

( 48يسسسسسسسسسسسسسسري المعيسسسسار ر م )
على الفترات المالية التي تبدأ 

, 2020ينسساير  1في أو بعسسد 
 ويسمر بالتطبيق المبكر.

معيار محاسأأأأأأأأبة مصأأأأأأأأري 
( "عقود التأجير 49) جديد

" 

( 49يحل معيار المحاسبة المصري الجديد ر م ) .1
"عقود اإليجار" محل معيار المحاسبة المصري 

( "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة 20ر م )
 ويلغيه. 2015بعمليات التأجير التمويلي 

يقدم المعيار نموذا محاسبي واحد بالنسبة  .2
لمستأجر للمؤجر والمستأجر حيث يقوم ا

باالعتراف بحق االنتفا  اكصل المؤجر ضمن 
أصول الشركة كما يعترف بالتزام والذي يمثل 
القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة 
ضمن التزامات الشركة , مع االخذ في االعتبار 
انه ال يتم تصنيف عقود االيجار بالنسبة 
للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير 

 تمويلي. 
بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل  .3

عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير 
 تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. 

بالنسبة لإيجار التمويلي فيجب على المؤجر  .4
االعتراف باكصول المحتفن بها بموجب عقد 
تأجير تمويلي في  ائمة المركز المالي وعرضها 

مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي على أنها 
 لصافي االستثمار في عقد التأجير.

بالنسبة لإيجار التشغيلي يجب على المؤجر  .5
االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير 
التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت 

 أو أي أساس منتنم آخر.
 

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
مل اكثر المحتالحالي بتقييم 

على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 
 .بالمعيار تطبيق التعديل

( على 49يسري المعيار ر م )
الفترات المالية التي تبدأ في 

, 2020يناير  1أو بعد 
ذا المبكر إويسمر بالتطبيق 

تم تطبيق معيار المحاسبة 
( "االيراد 48المصري ر م )

من العقود مع العمالء" 
 .في نفس التو يت 2019

باالستثناء من تاريخ السريان 
يسري المعيار ر م أعاله, 

عقود على  2019( 49)
التأجير التي كانت تخضع 
لقانون التأجير التمويلي ر م 

وتعديالته  – 1995لسنة  95
وكان يتم معالجتها وفقا  
لمعيار المحاسبة المصري 

( "القواعد والمعايير 20ر م )
المحاسبية المتعلقة بعمليات 

التمويلي", وكذلك  التأجير
عقود التأجير التمويلي التي 
تنشأ في نل وتخضع لقانون 
تننيم نشاطي التأجير 

 176التمويلي والتخصيم ر م 
بداية وذلك من  ,2018لسنة 

تي تم ال السنويفترة التقرير 
لسنة  95فيها الغاء  انون 

 176وصدور  انون  95
  .2018لسنة 
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معيار المحاسأأأأبة المصأأأري 

( "مزايأأأأا 38قم )المعأأأأدل ر 
 العاملين"

تم إضسسسسسسسافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل  واعد 
المحاسسسسسسسسسسسسبة عن تعديل وتقليص وتسسسسسسسسسسسسوية ننام مزايا 

 العاملين.

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
الحالي بتقييم اكثر المحتمل 
على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 

 .بالمعيار تطبيق التعديل

( 38يسري المعيار ر م )
الفترات المالية المعدل على 

يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
, ويسمر بالتطبيق 2020
 المبكر.

 
معيار المحاسأأأأبة المصأأأري 

( "القوائم 42المعأأأدل رقم )
 المالية المجمعة"

تم إضسسسافة بعض الفقرات الخاصسسسة باسسسستثناء المنشسسسآت 
االسسسسسسسستثمارية من التجميع و د ترتب على هذا التعديل 

المرتبطة بموضسسسسسسو  المنشسسسسسسآت تعديل لبعض المعايير 
 االستثمارية وفيما يلي المعايير التي تم تعديلها:

( 15معيار المحاسبة المصري ر م ) -
 "اإلفصاح عن اكطراف ذوي العال ة"

( 17معيار المحاسبة المصري ر م ) -
 "القوائم المالية المستقلة"

( 18معيار المحاسبة المصري ر م ) -
 "االستثمارات في شركات شقيقة"

( 24يار المحاسبة المصري ر م )مع -
 "ضرائب الدخل"

( 29معيار المحاسبة المصري ر م ) -
 "تجميع اكعمال"

( 30معيار المحاسبة المصري ر م ) -
 "القوائم المالية الدورية"

( 44معيار المحاسبة المصري ر م ) -
"اإلفصاح عن الحصص في المنشآت 

 اكخرى"
 

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
تمل ر المحالحالي بتقييم اكث

على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 
 .بالمعيار تطبيق التعديل

( 42يسري المعيار ر م )
المعدل على الفترات المالية 

يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
, ويسمر بالتطبيق 2020
 المبكر.

كما يتم تطبيق الفقرات 
الجديدة أو المعدلة بالنسبة 
للمعايير التي تم تعديلها 
بموضو  المنشآت 
االستثمارية في تاريخ سريان 
معيار المحاسبة المصري ر م 

( "القوائم المالية 42)
 .2019المجمعة" المعدل 

إصأأأأدار تفسأأأأير محاسأأأأبي 
( " ترتيبات 1مصأأأأأري رقم )

 امتيازات الخدمات العامة"

يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من  بل 
عام  نالمشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيا

كيان خاص, وذلك لتشييد وتشغيل وصيانة  –الى  –
باري مثل الطرق, والك –البنية التحتية للمنافع العامة 

واكنفاق, والمستشفيات, والمطارات, ومرافق توزيع 
مدادات الطا ة وشبكات االتصاالت ...,  المياه, وا 

 إلخ.
ويمنر هذا التفسير خيار االستمرار في تطبيق 

قة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة المعالجة الساب
للمنشآت التي كانت  2019يناير  1القائمة  بل 

تعترف وتقوم بقياس أصول هذه الترتيبات على أنها 
( 10أصول ثابتة وفقا  لمعيار المحاسبة المصري ر م )

هالكاتها" إلى حين انتهاء مدتها.  "االصول الثابتة وا 

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
مل يم اكثر المحتالحالي بتقي

على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 
 .بالمعيار تطبيق التعديل

( على 1يسسسري التفسسسير ر م )
الفترات المسساليسسة التي تبسسدأ في 

 . 2019يناير  1أو بعد 

معيار المحاسأأأأبة المصأأأري 
 ( 22رقم )

 " نصيب السهم في األرباح"

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصسسسسسسسسسسسسسبر ملزم على 
المسسساليسسسة المسسسسسسسسسسسسسستقلسسسة أو المجمعسسسة أو المنفردة القوائم 

 المصدرة لجميع المنشأت.

تسسسسقسسسسوم اإلدارة فسسسسي السسسسو سسسسسسست 
الحالي بتقييم اكثر المحتمل 
على القوائم المسسسسساليسسسسسة عنسسسسسد 

 .بالمعيار تطبيق التعديل

يتم تطبيق هسسذا التعسسديسسل على 
الفترات المسساليسسة التي تبسسدأ في 

 .2019يناير  1أو بعد 
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