
 
 
 
 

 
  
 
 

 القا�ضة لالستثمارشر�ة أوراسكوم 

 (شر�ة مساهمة مصر�ة)   
 علیها مراقب الحسا�اتوتقر�ر   مجمعةال القوائم المال�ة  

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  المنته�ة فىالمال�ة  السنة  عن 
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 نبذة عن الشر�ة األم للمجموعة -١

 نى والنشاطو نان القاك�ال -أ
شر�ة مسـاهمة – )القا�ضة شر�ة أوراسكوم لإلتصاالت واالعالم والتكنولوج�اسا�قا ( "�ةالشر "القا�ضة  رلالستثماوراسكوم أشر�ة 

وقیـدت الشـر�ة �السـجل التجـارى  والئحتـه التنفیذ�ـة ،١٩٩٢لسـنة  ٩٥قـم خاضعة ألحكـام قـانون سـوق رأس المـال ر   –مصر�ة
ة بـوالق، القـاهرة ـــــــــرمل –یتى ـــــنایـل س ر�ة هو أبراجــــــــتجارى القاهرة. مقر الش سجل ،٢٠١١ برنوفم ٢٩ فى ٣٩٤٠٦١برقم 

ـــالالعر��ــة. مــدة  جمهور�ــة مصــر – ـــس ٢٥ر�ة شـــــــــــ ممتــدة منــذ ذلــك وًتعــُد الفتــرة المال�ــة ال ،٢٠١١فمبر و نــ ٢٩نة تبــدأ مــن ـــــ
 .مال�ة للشر�ةنة س هى أول ،٢٠١٢د�سمبر  ٣١ التار�خ وحتى

 غرض الشر�ة -ب
راقـًا مال�ـة أو فـى ز�ـادة تصـدر أو  التـي �األسـهمس �افة الشر�ات المساهمة او التوصـ�ة تأس�  الشتراك فىغرض الشر�ة هو ا

م قــانون ســوق راس المــال، و�جــوز للشــر�ة أن مــن الالئحــة التنفیذ�ــة و�ــاقى احكــا ١٢٧ة رؤوس أموالهــا مــع مراعــاة حكــم المــاد
قــد  التــيتــزاول أعمــال شــبیهة �أعمالهــا، أو  التــيغیرهــا أو تشــترك �ــأى وجــه مــن الوجــوه مــع الشــر�ات و  لحةمصــن لهــا تكــو 

شـر�ات أو تشـتر�ها أو تلحقهـا بهـا ضها فى مصر أو فى الخارج. �ما �جوز لها أن تنـدمج فـى هـذه التعاونها على تحقیق غر 
 �قًا ألحكام القانون والئحته التنفیذ�ة.وذلك ط

 لشر�ةة اشأن نة عنبذ -ج
 وذلك فى إطار صفقة ف�مبلكوم حیث أعلنـتالقا�ضة ش.م.م وم تیلكوم ر�ة أوراسكتأسست الشر�ة من خالل إنقسامها عن ش

شــر�ة و�نــد تیلكــوم  توق�ــع إتفاق�ــة لــدمج الشــر�تین علمــًا �ــأنعــن  ٢٠١٠ف�مبلكــوم المحــدودة وو�نــد تیلكــوم فــى أكتــو�ر  شــر�تي
 ســـــ�م ى خطـــــة التقاإلتفـــــاق علـــــتیلكـــــوم القا�ضـــــة، وقـــــد تـــــم أوراســـــكوم مـــــن شـــــر�ة % ٥١٬٧تملـــــك (و�نـــــد انف�ســـــتمنت ســـــا�قًا) 

كـوم ل إلى الشر�ة (المنقسمة) نظرًا الست�عادها مـن صـفقة ف�مبلذلك �غرض نقل ملك�ة �عض األصو و  ،٢٠١١أبر�ل   ١٤فى  
لخــدمات التل�فــون  مصــر�ةاللشــر�ة ثمارات شــر�ة أوراســكوم تل�كــوم القا�ضــة فــي اوتتمثــل تلــك األصــول �شــكل رئ�ســى فــى اســت

ى مجــــال وشــــر�ة أوراســــكوم تیلكــــوم فینتشــــرز ش.م.م و�ــــذلك إســــتثمارات فــــ الشــــمال�ةى �ور�ــــا المحمــــول وشــــیو تكنولــــوجى فــــ
ة أوراســكوم تیلكــوم القا�ضــة قــد تضــمنت خطــة التقســ�م إنقســام شــر�لــى ذلــك فو�نــاًء ع .التكنولوج�ــا واإلعــالم والكوابــل ال�حر�ــة

�ضة (الشر�ة المنقسمة) ونقل ج�ا القالو التكنو شر�ة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم و تأس�س  خالل   نوذلك مش.م.م لشر�تین  
فـى الشـر�ة المنقسـمة معادلـة  ؤدى إلـى امـتالك مسـاهمى شـر�ة أوراسـكوم تیلكـوم القا�ضـة حصـةاألصول المذ�ورة إلیها �ما ی

 نفصال.خ اإلتار�كونها فى مل��انوا  التيللحصة 

 ةالمعاییر المحاسب�اللتزام �العرض وا إطار -٢

ــًا لمعــاییر الممعــأعــدت القــوائم المال�ــة المج - لســنة  ٢٤٣الصــادرة �قــرار وز�ــر االســتثمار رقــم حاســ�ة المصــر�ة ة المرفقــة ط�ق
�ــة عــاییر الدولإلــى الم طلــب معــاییر المحاســ�ة المصــر�ة الرجــوعمصــر�ة الســار�ة. وتتوفــى ضــوء القــوانین واللــوائح ال ٢٠٠٦

 قانون�ــة أو متطل�ـات مصـري محاســ�ة أنها مع�ـار �شـلــم �صـدر  التـياث والمعـامالت " �النسـ�ة لألحــدIFRSمال�ـة "للتقـار�ر ال
  توضح ��ف�ة معالجتها.

 �خبتار   رة لس اإلدابواسطة مج  ،٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  مال�ة المنته�ة فىللشر�ة عن السنة ال المجمعةتم إعتماد القوائم المال�ة   -
 .٢٠٢١و مای ٣٠

 مال�ة المجمعةالقوائم الأسس إعداد  -٣

�ة المنقسـمة نت�جـة عمل�ـة االنقسـام عـن شــر�ة ج)، فقـد نشـأت الشـر -١تفصـیال �اال�ضـاح رقــم( رأكثـكمـا تـم االشـارة ال�ـه �شـكل 
ذي قامـت تمر مـن التـار�خ الـتصـادي مسـ��ـان اقالجدیـد  ك�ـان القـانونياسمة) حیث �مثـل القلاوراسكوم تل�كوم القا�ضة (الشر�ة ا

نقسـمة مـن خـالل شـر�ة المق�قة التـي انتقلـت ملكیتهـا الـى اللشـى أو انشـاء الشـر�ات التا�عـة واواذ علة القاسمة �االستحف�ه الشر�
 عمل�ة االنقسام.
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رار أنشـطتها قة واسـتموالشـق� التا�عـة ة �عـض الشـر�اتر�ة �غـرض نقـل ملك�ـشـلوترى إدارة الشـر�ة أن عمل�ـة االنقسـام وتأسـ�س ا
 الت تجم�ـــــــــــــــــع األعمـــــــــــــــــال تحـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــت نطـــــــــــــــــاق معـــــــــــــــــامفـــــــــــــــــى جوهر تنـــــــــــــــــدرج  ظلـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــر�ةتحــــــــــــــــت م

ُنِقلـَت تنفیـذا لقـرار االنقسـام تقـع  التـي" حیـث ان الشـر�ات Transactions under Common Control" واحـدةلاة السـ�طر 
عتبـــر عـــد مؤقتـــة. هـــذا وتتلـــك الســـ�طرة ال تُ  م �مـــا أناالنقســاد عمل�ـــة �ســـیین قبـــل و�عـــفس المســـاهمین الرئنلـــتحــت ذات الســـ�طرة 

مع�ــار المحاســ�ة و  ٢٩ن مع�ــار المحاســ�ة المصــري رقــم اق �ــل مــطــج نخــار  الواحــدةمــال تحــت الســ�طرة معــامالت تجم�ــع األع
 ).٣ IFRSالدولي (

تطـو�ر االدارة طلـب مـن یت ٥رقـم حاسـ�ة المصـري �ة، فـان مع�ـار المر صـوفي ظل غ�اب نص صر�ح فـي معـاییر المحاسـ�ة الم
ا قامـت االدارة �اسـتخدام تقـدیراته وقـد الئمـة و�مكـن االعتمـاد علیهـا.علومـات مال�ـة مى تقـد�م مة تؤدي الـة محاسب�وتطبیق س�اس

�قة التـي �ات التا�عـة والشـقر شـ�ر وتطبیـق س�اسـة محاسـب�ة مالئمـة ومعبـرة عـن جـوهر المعاملـة لغـرض تجم�ـع اعمـال الفي تطو 
 أدناه:قسام �ما هو موضح ن خالل عمل�ة االنالشر�ة مها الى لت ملكیتانتق

�ـة المسـاهمات تنفیـذًا لقـرار شـهادات ومسـتندات نقـل ملك التا�عة مـن خـالل�ات ني على الشر االستحواذ القانو على الرغم من ان  
نقسـام عمل�ـه االن خـالل انتقلت م التيالشر�ات تجم�ع صافى أصول  مت، اال انه ٢٠١١االنقسام الذى تم خالل شهر د�سمبر 

ســتحواذ علــى شــر�ة القاســمة �االه الالــذى قامــت ف�ــ يالتــار�خ الفعلــة منــذ ر تحــت ســ�طرة الشــر���ــان اقتصــادى مســتم�اعت�ارهــا 
مــن بدا�ــة زة لتلــك الشــر�ات خــالل الفتــرة جــتحالمر�ــاح األفــإن قائمــة حقــوق الملك�ــة تتضــمن  وعل�ــهتأس�ســها و أا�عــة الشــر�ات الت

 شر�ة القاسمة. تأس�سها �معرفة الر�ات او تلك الشطرة على الس�

 الق�اسس أس -أ
یـتم ق�اسـها �الق�مـة العادلـة  التـيت التال�ـة األصول وااللتزاماعدا  فة التار�خ�ة ف�مالتكلط�قا لمبدأ ا  لمال�ة المجمعةأعدت القوائم ا

واألصـول  سائرالخأو خالل األر�اح  عادلة منق�مة البو�ة �الت المال�ة المت المال�ة، واألصول وااللتزامااقوالتى تتمثل في المشت
التــي یــتم ق�اســها �التكلفــة  زامــات المال�ــةصــول وااللتوأ�ضــا األخــر ل اآلالــدخل الشــامخــالل  عادلــة مــنق�مــة البو�ــة �الالمال�ــة الم

 یتم تسل�مه للحصول على أصول. الذيعامة على الق�مة العادلة للمقابل  �صفة . هذا وتعتمد التكلفة التار�خ�ةةكالمستهل

 عملة العرض -ب
الجن�ـه ة �روضـانـات المال�ـة المعجم�ـع الب�أن  �ما ة التعامل للشر�ة.وهي عمل ري المص لجن�ه�ا قوائم المال�ةتم اعداد وعرض ال

تـم االشـارة �ـالقوائم المال�ـة أو  إذااال  ،أر�ـاح العـام فـى مهتم تقر�بها الى أقرب ألف جن�ه مصـرى ف�مـا عـدا نصـیب السـ  المصري 
 �اال�ضاحات �خالف ذلك.

 ط�قةالم�ة ات المحاسبأهم الس�اس -٤

 ة معئم المال�ة المج ااد القو أسس اعد ١-٤
فـى تـار�خ �ـل عـة) �اة تحت سـ�طرتها (الشـر�ات التئم المال�ة للشر�ة األم والشر�ات الواقعفى القوالمال�ة المجمعة  ائم االقو تتمثل  

 :وتتحقق الس�طرة عندما تقوم الشر�ة القا�ضة �جم�ع ما یلىمیزان�ة.  
 ها.یف المستثمر أةالمنش على السلطة -
 . ف�ه المستثمر المنشأة ىف تهاهمسم خالل من المتغیرة العوائد فى الحق أو عرضالت -
 منها. علیها التى �حصل العوائد مبلغ على للتأثیر فیها المستثمر المنشأة على سلطته استخدام على القدرة -

غیرات لواحد أو  وجود مت  روف إلىظائق والرت الحقذا أشافیها إ المستثمر إعادة تقی�م الس�طرة علي المنشأة  الشر�ة األمعلى  
 ال�ة.ر�ن �عرة الثالثة المذ�و لس�طصر اثر من عناأك

التا�عة الشر�ات  إیرادات ومصروفات  المجمعة  الدخل  قائمة  السنة وذلك  سواء    تتضمن  است�عادها خالل  أو  اقتناؤها  تم  التى 
ین عة بلتا�للشر�ات از�ع إجمالي الدخل  و�تم تو   الحالة.عاد حسب  الفعلى لالست�اعت�ارًا من التار�خ الفعلى لالقتناء أو التار�خ  

الشر�ة   المس�طرة حتى و�ن أدى ذلك لظهور رصید سالب ألصحالقا�ضمساهمي  صص  الح   باة وأصحاب الحصص غیر 
 غیر المس�طرة (عجز).

المجموعة   شر�ات  من  ألٍى  المال�ة  القوائم  على  الالزمة  التسو�ات  أجراء  ذلك  یتم  �ان  �جعضرور�ًا  �لما  س�اسات�ما  ها  ل 
 ألخرى �المجموعة. اسب�ة المط�قة للشر�ات االمحسات مع الس�ا المحاسب�ة تتفق
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دات والمصـروفات المت�ادلة بین شر�ات المجموعة عند تجم�ع القوائم  یراإلایتم االست�عاد الكامل لكافة المعامالت واألرصدة و 
 المال�ة لها. 

 ة المجموعة بها.  ملك�ـوق صلة عن حقتا�عة �صـورٍة منفـر�ات الالشفى  �طرةالمساب الحصص غیر یتم عرض حقـوق أصح
لس�طرة مشتر�ة وتحتفظ بدًال من ذلك   �خضع  علمجموعة س�طرتها المطلقة أو المشتر�ة على شر�ة تا�عة أو مشرو تفقد اعندما 

مؤثر   ف  علیهابنفوذ  �استثمار  المت�قى  �االستثمار  تعترف  شق�قة  عندئذ  شر�ة  �قى  �قوتقوم  الع�اسه  ف�مته  فقد ادلة  تار�خ    ى 
و المشتر�ة قة ألطفقدت ف�ه الس�طرة الم  الذيالتار�خ    في  المت�قية العادلة لالستثمار  شتر�ة. وتعد الق�مأو المة  لقمطالالس�طرة  

 األولى �االستثمار فى شر�ة شق�قة. االعترافكتكلفة عند 
 تجم�ع األعمال  ٢-٤

معاملٍة    فيَول  اس المقابل الُمحَ م ق�و�ت  الستحواذ.�استخدام طر�قة ا  تحواذات)سل (االاألعماع  معامالت تجم�   تتم المحاس�ة عن 
مجم أساس  على  ُتحتسب  التى  العادلة  �الق�مة  األعمال  من  الق  عو لتجم�ع  الُمحولة  لألصول  اإلستحواذ  تار�خ  فى  العادلة  �م 

ة  ملك�ق الدوات حقو تحوذ علیها و�ذا أل�ة الُمسین للشر ك السا�قة لصالح المالالمجموعة وااللتزامات المتكبدة �معرفة المجموع
 ة فى مقابل الس�طرة على الشر�ة الُمستحوذ علیها. لمجموع التى ُتصدُرها ا

ع الشهرة  ق�اس  ( أسا  ىلیتم  في  الز�ادة  ُتَمِثل  أنها  الُمَحَول١س  المقابل  مجموع:  غیر  )  الحصص  ألصحاب  حقوق  وأى   ،
ملك�ة الشر�ة  حقوق    ستحوذة تمتلكها فىالمر�ة  ى �انت الشالعادلة للحصة التوالق�مة  لیها ،  ستحَوذ عي الشر�ة المُ المس�طرة ف

) (إن وجدت) عن  االستحواذ  تار�خ  قبل  علیها  في   صافى  ) ٢الُمستحوذ  الُمتكبدة  وااللتزامات  علیها  الُمستحوذ  األصول  ق�م: 
عن مجموع:  �د  ة یز ت الُمتكبدعلیها وااللتزاما  المستحوذاألصول  افى ق�م  التقی�م أن ص  تار�خ اإلستحواذ. و�ذا ما تبین �عد إعادة

والق�مة العادلة للحصة التى  ا ،  هیول ، وأ�ة حقوٍق ألصحاب الحصص غیر المس�طرة فى الشر�ة الُمستحوذ علالُمح  المقابل
علیها الُمستحوذ  الشر�ة  ملك�ة  حقوق  في  تمتلكها  المستحوذة  الشر�ة  اال  كانت  تار�خ  وجدستحواذ  قبل  عندئ(إن  یتم ت)،  ٍذ 

 ).bargainpurchase(شراء من صفقة   مكسبفترة �ائر الًة فى أر�اح أو خساشر ة م�تلك الز�اداالعتراف ب

التي ُتَمِثل حصص ملك�ة حال�ة وُتَخِوُل لحاملیها الحق فى نصیٍب نسبى من صافي أصول    �طرةسمو�النس�ة للحصص غیر ال
ى ألصحاب النسب  ادلة ، أو �النصیبالع�مة  ي إما �القند اإلعتراف األولق�اسها عأن یتم  الممكن    ة التصف�ة فمن منشأة في حال

المن بها لصافي أصول  المعترف  الق�م  فى  المس�طرة  الأشالحصص غیر  الق�اس لكل    -ُمستحوذ علیها  ة  أساس  إخت�ار  و�تم 
 معاملة إستحواذ على حدى. 

) تقوم Entities under common control(موعة  جمة للاحدالو ة  طر س�للع  خضت  التيألعمال  فى تجم�ع المنشآت وأنشطة ا
�معال تالمجموعة  تكلفة  بین  الفروق  الدفتجة  الق�مة  فى  المجموعة  ونصیب  األعمال  واإللتزامات   افيلصة  �ر جم�ع  األصول 

ء عن  اإلقتنا  عمل�ات  لم تسفر  وذلك إذا   ةلك�المالعرض�ة المعترف بها للشر�ات المقتناة �إحت�اطى تجم�ع أعمال ضمن حقوق  
و الشر�ات التي تم تجم�عها قبل و�عد عمل�ات اإلقتناء. و�تم تطبیق  نشآت أللمجموعة على الم  لقةالمطأ الس�طرة  تغییر فى مبد

  �اسة أ�ضا فى حالة شراء المجموعة نس�ة من حقوق أصحاب الحصص غیر المس�طرة للشر�ات التا�عة أو تخلص الس  تاذ
 ى الشر�ة التا�عة.عل �طرةفاظها �الس�ة التا�عة مع إحتفى الشر  ملكیتهانس�ة من المجموعة من 

عترف بها للشر�ات المقتناة إال فى تار�خ الم  ة�األصول واإللتزامات العرض  لصافي حالة ال یتم تحدید ق�مة عادلة  ذه ال وفى ه
فى التغیرات  اإلعت�ار  فى  األخذ  مع  اَألَولى  الس�طرة  ال  تحقق  حقوق  وابنود  طرأملك�ة  التى  خالل  تحت  تار�خ  من  قق  لفترة 

 الس�طرة.  ة نس�ةلى حتى تار�خ ز�ادوَ األَ  الس�طرة

المقتناة على أساس نس�ة أصحاب تلك الحصص فى  شأة  نمیتم الق�اس األولى لحقوق أصحاب الحصص غیر المس�طرة فى ال
 تحواذ. �خ االسا فى تار �ة المعترف بهالق�مة العادلة لألصول واإللتزامات واإللتزامات العرض
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إنقسام  ،  ٢٠٢٠ام  عالل  خ شر�تین  شر�ة  ال تم  قاسمة  الى  القا�ضة)  شر�ة  لالستثمار  م(أوراسكوم  وراسكوم  أ(ـقسمة  نوشر�ة 
قل  نلذلك قامت الشر�ة بجة �ونت -٣٤رقم  إ�ضاحل�ة االنقسام یرجى الرجوع الى میل عن عالتفاصلمز�د من - )ةقا�ض المال�ة ال

،  ة أوراسكوم المال�ة القا�ضة) (شر�  قسمةنالمالشر�ة  الى  ها التا�عة  �اتوشر ضة  استثمارات الشر�ة في شر�ة بلتون المال�ة القا�
وق التال�ة فى شر�اتها �اشرة وغیر م�اشرة الحق(الشر�ة األم) �صورة م  ر القا�ضةماثتلالس  أوراسكوم  تمتلك حال�ًا شر�ة  و�التالي
 التا�عة:

 ق�قةى شر�ات شتثمارات ف سإ ٣-٤
الشق�ق ال  ةالشر�ة  تتمتع  منشأه  جوهر هى  بتأثیر  خاللمجموعة  من  علیها  وال  لمشار�ةا  ى  المال�ة  القرارات  لتلك فى  تشغیل�ة 

 نشأة ولكنه ال یرقى لدرجة الس�طرة أو الس�طرة المشتر�ة. الم
نت أعمتدرج  وأصائج  والال  التز ول  الامات  الشر�ات  �القوائم  �استخللمجموع�ة  مالشق�قة  الملكة  حقوق  طر�قة  تلك دام  أما  �ة. 
) "األصول غیر المتداولة  ٣٢ى رقم (المحاس�ة بها ط�قًا للمع�ار المصر   لتى یتماو یتم تصن�فها �غرض الب�ع    التيارات  اإلستثم

الب�ع والعمل�ات غیر لغرض  بها  فی  المحتفظ  ق�اسهالمستمرة"  �الق�تم  الدفتا  العمة  الق�مة  أو  التكال�ف منه  وماً مخصة (ادلر�ة  ا 
 ع) أیهما اقل. الالزمة للب�

لى المجمعة �التكلفة المعدلة  لماات فى الشر�ات الشق�قة �قائمة المر�ز استثمار إلادام طر�قة حقوق الملك�ة تظهر  �استخهذا و 
الالحقة التغیرات  من  المجموعة  اإلقت  بنصیب  فى  لتار�خ  الأصو   فياص ناء  ال شر�ال  الشق�قة  و مقتنات  أى  �عد خص  ذلكة  م 

جموعة من خسائر شر�ة  صیب المن  . وال یتم اإلعتراف �أى ز�ادة فىيدحمة �ل استثمار على  �طرأ على ق�محالل قد  إض
الدف الق�مة  عن  الز�شق�قة  تلك  �انت  إذا  إال  الشق�قة  الشر�ة  فى  المجموعة  اتر�ة الستثمار  حدود  فى  أو  القانوناللتزام  ادة  ى 

 لك الشر�ة. تها ن�ا�ة عن تلمجموعة قد سددكون اقد ت التيقة أو الم�الغ لشق��ة الشر ه اتجاكمى على المجموعة الح
الق�مة العادلة  الفرق بین تكلفة اإلقتن  ء یتم المحاس�ة عناإلقتنا  خوفى تار� أصول الشر�ة    لصافياء ونصیب المجموعة من 
 فإن: لى ذلك  و�ناء عال عماألوالخاص بتجم�ع  )٢٩رقم (المصرى لمحاس�ة ط�قا لمع�ار االشق�قة 

رة  نس�ة الملك�ة الم�اش  الدولة  لنشاط ا الشر�ات التا�عة 
 وغیر الم�اشرة 

 %  ٥١ �اكستان  لوج�ا ا وتكنو �دیم ل�متد   ) ة صا خلت (اد أسوسیورلشر�ة ترانس و 
 %  ٩٩.٩٦ جمهور�ة مصر العر��ة  مید�ا وتكنولوج�ا  )رةحل (المنطقة ا ا�ضة شر�ة أوراكاب الق

  ٪١٠٠ مالطا  لوج�ا كنو مید�ا وت راكاب فار إ�ست ل�متد شر�ة أو 
 %  ١٠٠ شمال�ة كور�ا ال أخري  اوسور�ون شر�ة 

 %  ٩٩.٨ ن انبل ة ار خدمات اد لبنانوم تیلكوم  اسكأور 
  ٪١٠٠ لو�سمبرج  أخري  ل راز�الب تي أم تي شر�ة أو  

  ٪١٠٠ هولندا  ر عقاري ثمااست ارمثة لإلست �ضالقا  وب�و  رفكتوا �ةشر 
  ٪١٠٠ هولندا  استثمار عقاري  شر�ة فكتوار بي في 

  ٪١٠٠ �ل البراز  استثمار عقاري  )ل�ز ا(البر   ٢ وارشر�ة فكت
  ٪١٠٠ البراز�ل  استثمار عقاري  (البراز�ل)  ٩�ة فكتوار شر 

  ٪١٠٠ ل البراز� عقاري استثمار  از�ل)(البر   ١١ر شر�ة فكتوا
  ٪١٠٠ براز�ل ال اري استثمار عق راز�ل)الب(   ١٣ وارفكت �ةشر 

  ٪١٠٠ ز�ل ابر ال استثمار عقاري  از�ل)(البر   ١٧شر�ة فكتوار 
  ٪١٠٠ �ل البراز  قاري ع استثمار ل)البراز� (   ١٨شر�ة فكتوار 
  ٪١٠٠ از�ل بر ال عقاري مار استث (البراز�ل)  ١٩شر�ة فكتوار 

 ٪٩٩.٢ العر��ة ر  هور�ة مصمج طاقة   قة للطا  أو �ابیتال
 ٪٩٩.٢ جمهور�ة مصر العر��ة  طاقة  والت مقات و أو �ابیتال للخدما 

 %  ١٠٠ ��ة عر مصر ال ر�ةجمهو  �ا مید�ا وتكنولوج  م .م. فینشرز ش وم  شر�ة أوراسكوم تیل�ك
 ه�ة  اوراسكوم بر�زم بیرامیدز للمشروعات الترفی

 
 %  ٧٠ هور�ة مصر العر��ة مج أخري 

 %١٠٠ ��ة عر الة مصر  جمهور� رى أخ ة یه�لترفشروعات ا ز للم امیدبر   مشر�ة اوراسكو 
ح�ة  اس�البیرامیدز الدارة المنشأت الفندق�ة و وراسكوم أ   

 
 
 
 

 %١٠٠ عر��ة لاة مصر  جمهور� رى أخ
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امات المحتملة إللتزامات المحددة واإللتز صول واأللالق�مة العادلة    صافيجموعة فى  الم  نصیبفة اإلقتناء عن  أى ز�ادة فى تكل
ال وتدرج  �شهرة  بها  اإلعتراف  یتم  اإلقتناء  تار�خ  فى  الشق�قة  الناتجة لشر�ة  اقتن  لشهرة  الشر من  الشق�اء  الق�مة  �ة  ضمن  قة 

 ستثمار �كل.ك الشهرة �جزء من اال�تم تقی�م اإلضمحالل لتلار و ستثملال�ة فتر الد
ا  صافيوعة فى  مجأى ز�ادة فى نصیب الم لمحددة واإللتزامات المحتملة للشر�ة الشق�قة  الق�مة العادلة لألصول واإللتزامات 

تكلفة   فعن  اإلاإلقتناء  تار�خ  اتست�   ناءقتى  من  العد  لالستثمار  لق�مة  �  أن   علىدفتر�ة  نصیب   إیراداتتثبت  تحدید  عند 
 االستثمار.ا اقتناء خاللهم  ت التيعن الفترة ائر الشر�ة الشق�قة موعة من أر�اح أو خسالمج

المجم تعامل  حالة  المت�وفى  والخسائر  األر�اح  است�عاد  یتم  الشق�قة  الشر�ات  احدى  مع  فى  وعة  وذلك  نصیادلة  ب  حدود 
الشق�قةوعة من هالمجم الشر�ة  التكو   وقدذا  . هذه  إنخفاض  ن  المحول و خسائر دلیال على  یتم  ق�مة األصل  الحالة  فى هذه 

 . اجهة هذا اإلضمحاللاسب لمو نمكو�ن المخصص الت
المال�ة  وراسكوم أ(قسمة نوشر�ة م(أوراسكوم لالستثمار القا�ضة) شر�ة قاسمة اتقسمت الشر�ة الى شر�تین ، ٢٠٢٠ام عالل خ
من  -  )ةقا�ضال عن عصالتفالمز�د  الى  االنل�ة  میل  الرجوع  یرجى  بجة  �ونت  -٣٤رقم    إ�ضاحقسام  الشر�ة  قامت  قل نلذلك 

ا في  شلاستثمارات  القا�ضة  ر�ة  �ابیتال  ثروة  شق�ق  فياستثمارات  (شر�ة  المتقسمةالى    )ةشر�ات  أوراسكوم  (شر�  الشر�ة  ة 
 :یلي ف�ماة الشق�ق الشر�ات  في موعةمجالت استثمارات أصبتمتلك   و�التالي، المال�ة القا�ضة)
ة  ر شالم�ا نس�ة الملك�ة الدولة  النشاط  

 ر الم�اشرة یوغ

فینتشر ى جو�نت تكنولوج�ة شیو ر ش
  

 %٧٥ كور�ا الشمال�ة  هواتف نقالة  تماخد

 مل�ات مشتر�ة ع  إستثمارات فى ٤-٤
طلب  تا تندمط عفقة  طرة المشتر�وجد الس�ادى، وتتصشاط اقلس�طرة على نق تعاقدى لجب اتفاالعمل�ة المشترك هو مشار�ة �مو 

وا التشغیل�ة  و ملالقرارات  المرتاالال�ة  مواسترات�ج�ة  �النشاط  فى �طة  �شار�ون  الذین  (األطراف  الشر�اء  من  �االجماع  فقة 
 الس�طرة). 

  ة �ماللا   �القوائم  مثلةمتال  البنود  مع  المشتر�ة  عمل�ةلا  اتروفومص  داتار وای  ماتاز والت  أصول  في  بنصیبها  المجموعةترف  عت
رقم   المصري بها ط�قا للمع�ار  محاس�ة  ال  یتم  يوالتیتم تصن�فها �غرض الب�ع    التي  اتاالستثمار أما تلك  . للمجموعة  ةالمجمع

الب�ع واولة المحالمتدا  صول غیر) "األ٣٢( الل�ا لعمتفظ بها لغرض  الدفتر�ة أو �الق�مة ها �الق�ممستمرة" فیتم ق�است غیر  ة 
 . قلأ یهماأ) للب�عمة الالز   لتكال�فمنها ا صوماخلة (مالعاد

نصیب المجموعة من هذه  ود  حد  في األر�اح والخسائر    است�عاد  مشتر�ة فیتمالعمل�ات المل المجموعة مع إحدى  تعا  ةل وفى حا
 العمل�ة.

 األجنب�ة  العمالت ٥-٤

لقید  (عملة االشر�ة  مالت  اعتحكم م  يالت  د�ةااالقتص  عملة البیئةت المجموعة �من شر�ال�ة لكل شر�ة  لمایتم عرض القوائم ا 
 .�الدفاتر)

�مثل  ذيوالمعة لكل شر�ة �الجن�ه المصرى لمال�ة المج�القوائم ا عة یتم عرض نتائج األعمالمج ولهدف إعداد القوائم المال�ة الم
 مجمعة. ئم المال�ة القواعملة العرض االساس�ة للمجموعة ولل

ا إعداد  الماوعند  لكللقوائم  یت  ل�ة  إث�ات  شر�ة  �ع  التيمعامالت  لام  �ختتم  عملمالت  وفقًا ألسعار  الف  بها  الخاصة  القید  ة 
النقد�ة �العمالت األجنب�ة   لطب�عةأرصدة األصول واإللتزامات ذات ا  �عاد ترجمة  عامل على أن رف السار�ة وقت إتمام التصلا

 �خ.  ر اذلك الت ائدة فىسصـرف الار ال ألسعد وفقاً إلى عملة القیل فترة مال�ة ة �فى نها�

ا فى نها�ة فیتم ترجمتهمة العادلة  ر النقد�ة والمثبتة �الق�یغات �العمالت األجنب�ة ذات الطب�عة  صول واإللتزامنس�ة لألأما �ال
الق�مة  ر�خید وفقا ألسعار الصرف السائدة فى تالة القكل فترة مال�ة إلى عم للب�النس  العادلة. أما  تحدید  عة �ات الطبنود ذ�ة 

 متها.  جر فة التار�خ�ة فى ق�اسها فال �عاد تالتكل استخدمت ى والتىلعمالت األخر ا�النقد�ة غیر 
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ت  ت ذاتجة عن ترجمة أرصدة األصول واإللتزاماالدخل عن الفترة ف�ما عدا الفروق الناقائمة  ر الترجمة �وتدرج أر�اح وخسائ
 ها العادلة. فى ق�مت ضمن التغیرات  إدراجها حیث یتم العادلةة ها �الق�میتم ق�اس التينقد�ة لطب�عة غیر الا

توف المجمعة  المال�ة  القوائم  تار�خ  واإللتزاما  متى  األصول  �القوائم  ترجمة  للشت  والمحل�ة  المال�ة  األجنب�ة  التا�عة  ر�ات 
ف  ار الصر عأساس أسعلى    ة وذلك المجمعوائم المال�ة  عملة عرض الق  وهو وضة �عمالت تختلف عن الجن�ه المصرى  والمعر 
القو فى تار�خ إعد  ةالسائد الاد  المال�ة  التا  ة�الملكمجمعة فى حین تتم ترجمة حقوق  ائم  ر�خ ر�خ�ة فى تاوفقًا ألسعار الصرف 
لسائد  ط سعر الصرف ااءًا على متوسبن  والمصروفاتهذا و�تم ترجمة بنود اإلیرادات  أو التأس�س وفى تار�خ تحققها.    ءاإلقتنا

ا تلك  المعد ع  المال�ةلسنة  خالل  و�تم  لانها  فقوائم.  القو تبو�ب  ترجمة  �قائمروق  التا�عة  للشر�ات  المال�ة   المالي   المر�ز  ةائم 
 . ة ضمن حقوق الملك�ةترجم فروق  �اطيحت�االمجمعة 

 :یلي�ما  المصري هيالصرف المط�قة للجن�ه  سعاروف�ما یلي أ 

صرف  ال  سعرسط متو 
 للعام

  فعر الصر متوسط س ل سعر اقفا 
 املع ل

 ل سعر اقفا 
 

 ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ٢٠٢٠ر  د�سمب  ٣١ ٩٢٠١د�سمبر    ٣١ ٩٢٠١ر  �سمبد  ٣١
 

 ي أمر�كدوالر  ١٥.٦٩٠ ١٥.٧٦٩ ١٦.٠٠٠ ١٦.٧٧٨
 رو��ة �اكستاني   ٠.٠٩٨         ٠.٠٩٨        ٠.١٠٤ ٠.١١٢
 براز�لي  الر�   ٣.٠٢١         ٣.٠٥٨        ٣.٩٨١ ٤.٢٥٣

 یورو  ١٩.١٦٢      ١٧.٩٩٧     ١٧.٩٣٥ ١٨.٧٧٩
 

 كاتها �هال و  تةصول الثابألا ٦-٤
ى الخسائر  اإلهالك �اإلضافة إل صومًا منها مجمعكلفتها التار�خ�ة مخمر�ز المالي بتلا  بتة �قائمةد األصول الثابنو   هر �افةظت

ا ق�متها. وتتضمالمجمعة  فى  النصل  األتكلفة   نلناتجة عن اإلضمحالل  المر الثابت �افة  �ار ة م�اشت�طفقات  اء األصل. قتنة 
ن من  ا �كو عندم  فقط-الحالة   سب ح-ا �شكل منفصل  هبصل او اإلعتراف  تر�ة لأل فالدمة  الق�  حقة إلى الالت  قاالنف إضافة   و�تم

البند منافع  ح أن �حقق استخدام هذ المرج للشر�ة و�مكن ق�اس تكلفة  اقتصاد�ة ا  ااإلقتنا  مستقبل�ة  ب  صة لخاء  البند    درجة بهذا 
 لیها.د ع�عتم

الدخل قائم�  نةصالح والص�ایل مصروفات اإلتحم تم  �و  النعن الس  ة  تتحدد    .لهامصروفات خاللا  یتم تحمل تلك   التي مال�ة ة 
-إن وجد    –  االست�عادعائد    صافيتة على أساس الفرق بین  ألصول الثابأو تكهین ا  است�عادن  خسائر الناشئة عاألر�اح وال

 .ائمة الدخلا �قهإدراج �تماألصول و  الدفتر�ة لتلك ةق�موال
 اإلنتاجي عمر  خل وذلك على مدار اله على قائمة الدلیالقسط الثابت وتحم  طر�قةك �اللة لإلهة القابثابتالل  األصو   اهالكو�تم  

 ع األصول.ر لكل نوع من أنوا مقدال
 ك: اإلهال احتسابض ر غاألصول لالمقدر لكل من  اإلنتاجيب�ان �العمر  یليوف�ما 

 واتالسن األصل
 سنة  ٥٠ ني م�ا

 ت سنوا ١٥ – ٨ محطات إرسال
 سنوات  ١٠ – ٥ آالت 

 تنواس ٥ – ٣ ات �مبیوتر ومعد هزةجأ
 سنوات  ١٠ – ٥ ات أثاث وتجهیز 

 سنوات ٦ – ٣ وانتقالل نقل ائوس
 سنوات ٨ – ٣ ماكن مؤجرة وتجدیداتت فى أتحسینا 
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 حت التنفیذ المشروعات ت ٧-٤
اتی إث�ات  التلمشروعات  م  �انفیتحت  مختكللذ  مجمع  صومفة  منها  ق  ضمحاللالاًا  إن�متهفى  �افة  تكالن  وتتضمد،  وج  ا  لفة 

أقتنى من أجله.    الذيا وفى الغرض  یتم تشغیله به  التية  صل الى الحالالالزمة لتجهیز األتعلقة م�اشرة �األصل و ملاالتكال�ف  
ن  م  یتاقتن  التيغرض  وتكون متاحة للها  من  اءنتهاالم  یت  ول الثابتة عندمابند األص  ىلت التنفیذ او�تم تحو�ل المشروعات تح

 ل الثابتة.لها من األصو ك البنود المماثلة ُألسس المت�عة فى إهالا س�استخدام نفإهالكها  یبدأدئٍذ وعنله  أج

 ة ر الملموساألصول غی ٨-٤
وا النقد�ة  غیر  الطب�عة  ذات  األصول  معالجة  لهیتم  ل�س  تحدیده  ماديوجود    التى  �مكن  و ولكن  النشاة ألغر تناقالما  اط  ض 

یوالمتوق أن  منع  منهتدفق  �أتقبل�مس  افعا  ملموسة. ة  غیر  (�صألاتتضمن    صول  الملموسة  غیر  الشهرة)ول    أنظمة  خالف 
ش�كات  تر  ،اآلليالحاسب   تجار�ة.  االنتفاعوحقوق    تاالتصاالخ�ص  عالمات  األصول   وحقوق  ق�اس  الملمو و�تم    ة سغیر 

  ن اماالئتز�د عن فترة  رات تلفت  دلسدال اأجیلة تا فى ح  ا،بهولى  ر�خ اإلعتراف األاي فى تنقدلر ا لسعوالتى تتمثل فى ا  ة�التكلف
ا یتم  فإنه  بینالعاد�ة  �الفرق  و   إلعتراف  النقدي  المسددالسعر  المبلغ  الملموسة    �جمالي  غیر  األصول  عرض  و�تم  �فائدة. 

  غیرصول  األ اءتناقعلى  فقات الالحقة  الن  سملة ر   تمی  مة.�لقا   اضمحالل اتجة عن  خسائر النلاو   ستهالكالا  �الصافي �عد خصم 
صل أو  المستقبل�ة لأل  صاد�ةاالقت ن المنافع  تز�د هذه النفقات ملمرسملة فقط عندما  ا  لو ة الدفتر�ة لألصن الق�ممة ضموسملال

تاألصول، ب عند  األخرى  النفقات  �افة  تحمیل  یتم  على  ینما  الدخ اقكبدها    وفقاً   ملموسةال  رغی  صولاأل  استهالكیتم    .لئمة 
غیر    لألصول  اإلنتاجيمر  الع  سة إال إذا �انمو لمغیر ال  إلنتاج�ة لألصولار ااألعمار  مد  على   ك ابت وذلسط الثلطر�قة الق

 .سنوي فى ق�مة تلك األصول على أساس  لالضمحالل اخت�ارجراء یر محدد فعندئذ یتم إملموسة غال
 الشهرة   ٩-٤

الق�مة  المجموعة فى    حصة  تناء عن قلفة اإلكة فى تداالز�  عمل�ة مشتر�ة فى  وأا�عة  تة  اشمن  اءعن اقتن  ة الناتجةمثل الشهر تت
المنشاة  لصافية  دلاعال تار   أصول  فى  أوالمقتناة  االستحواذ  اإلع  �خ  و�تم  و�تم اإلقتناء.  �التكلفة  �أصل  للشهرة  األولى  تراف 

 .اضمحاللخسائر  أيا منه اً مخصوم كلفة�التق�اسها الحقا  
الق  حداتدة من و حو لى �ل  عالشهرة  توز�ع  اإلضمحالل یتم    ات اخت�ار   اءر جف إهدول ات نقد�ة تدفقق  لخادرة على  المجموعة 

اإلضمحالل سنو�ا أو �صفة أكثر دور�ة   الخت�ارالوحدات  م�ع. و�تم إخضاع تلك  فید من ذلك التجن المتوقع أن تستوالتى م
 حدة.لو ل اضمحالل توجود مؤشراعند 

اوًال لتخف�ض  ل  الذا اإلضمحتخدام خسائر هم اسلها فیت  ةلدفتر�ا الق�مة  قل من  �ة لتلك الوحدات ادستردااال  ةق�مال�انت    و�ذا 
األصول االخرى للوحدة على أساس نسبى ط�قًا للق�مة    �اقيض  �حدة سلفًا ثم فى تخفزعة على الو ة مو شهر   أليالدفتر�ة  الق�مة  

 لالحقة. اات فتر فى ال عكسها مال یتة الشهر   ائر اإلضمحالل فىسخ�أن  ر�اتعاالى  وحدة، مع األخذ فلاأصل فى    لكالدفتر�ة ل
أو خسائر ذلك االست�عاد، وهو ما �ار عند تحدید أر�اح الشهرة فى االعتة المشتر�ة تؤخذ ل�اة التا�عة أو العمنشملوعند است�عاد ا

سـة اح عن س�اإلفصاوقد تم  الشهرة. ةمقة ق��شقلا�ة شر ستثمار فى الة االتكلف تتضمن قة حیثلشق��ة اینطبق أ�ضًا على الشر 
 أعاله.ى شر�ات شق�قة" ضاح "إستثمارات فضمن إ�اء شر�ة شق�قة تنقاتنشأ عند  التي�الشهرة لقة ة المتع�ر الش

 لملموسة وغیر الملموسة �خالف الشهرةق�مة األصول ااإلضمحالل فى  ١٠-٤
ال الدفتر�ة  عة�مراج-  لكذ  مراأل  استدعىأو �لما    –  سنوي اس  أس  علىمجموعة  تقوم  ذا  ید ما إدحوسة لتمها الملألصول  الق�م 

رات تقوم لك الدالالت أو المؤشت  إذا ما توافرتفى ق�متها، ف  اللاضمححدوث    احتمالعلى  ت  ار ت أو مؤشانت هناك دالالك
تقدیر    را تعذما  ذإ. فتهمحالل فى ق�ماإلض  خسائردید  حت�غرض    حدي  أصل علىالمجموعة بتقدیر الق�مة اإلسترداد�ة لكل  

 ألصل.یت�عها ا التيقد للوحدة المولدة للن ددار تلالسابلة  یر الق�مة القبتقدمجموعة ل اوم تق لص�ة لأل ستردادالق�مة اإل
توز�عها   مجموعة یتملل العامة لاألصول على الوحدات المولدة للنقد فإن األصو ثابتة لتوز�ع  أسس منطق�ة و   استخدام وفى حالة  
على  و دوح لالك  ت  أ�ضا  ذلك    ولات.  تحقیق  تو تعذر  األ یتم  العصز�ع  للمجمماول  مجمو وعة  ة  أصغر  الو على  من    ات د حعة 

 أسس منطق�ة وثابتة. �استخدامدیدها �مكن للمجموعة تح التيالمولدة للنقد 
 ت�ارخاء  ار إج  تم�عد فانه ی  دام ستخلال  متاحةلاأو غیر  دد  مح  افتراضيل�س لها عمر    التيالنس�ة لألصول غیر الملموسة  �و 

 . لاللالضمحاألصول  تعرض تلك عن  مؤشر أي ررد توفجا أو �ممتهق� فى لالضمحالل سنوي 
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ا الق�مة  "الق�مةأو للوحدة المو   إلسترداد�ة لألصلهذا وتتمثل  للنقد فى  أو    لدة  للب�ع"  الالزمة  التكال�ف  العادلة مخصومًا منها 
 أكبر. " أیهما ة�ماالستخداة لق�م"ا

  قبل حساب   خصم  معدل  �استخداملنقد  دة للمولالوحدة ا   أو  صلألا  دامتخاسمن    بل�ة المقدرةمستقلاقد�ة  نال  تفقاتدو�تم خصم ال
لل الق�مة  الضر��ة  إلى  الوصول  لتلك  عنالحال�ة  تعبر  والتى  تقدیرات    االستخدام�ةالق�مة    تدفقات  المعدل  هذا  و�عكس  لها. 

ل  السوق  الزمقلالحال�ة  والمخ�ن�مة  للنقود  یت  بذلك  ة�طتر المر  اطة  لم  والتى  أخذهاألصل  االم  فى  تقدیرنععت�ار  ا  دفقات  الت  د 
للنقد) أقل من ق�مته الدفتر�ة یتم صل (أو لوحدة مولدة  داد�ة المقدرة ألنت الق�مة اإلستر لمتولدة عنه. و�ذا �اا  ة�المستقبل  النقد�ة

 رداد�ة.تسة اإلمق�لاكس تعلدة للنقد) لالمو   لوحدة(أو ل األصل لذلكر�ة تخف�ض الق�مة الدفت
الق�مة    اللمحاضرة الناتجة عن  غاء الخسارة الحقة إلفت  ىا یتم فدممة الدخل. وعن�قائفورًا    لإلضمحالا�خسائر  عتراف  و�تم اإل

  ة اد�ردالق�مة اإلست  مع  ىش�ما یتما  )ولدة للنقدتر�ة لألصل (أو للوحدة المات سا�قة یتم ز�ادة الق�مة الدفبها فى فتر لتى أعترف  وا
ا  �مكن أن �صل إلیه�ان    التي�ة األصل�ة  تر فدالق�مة ال د الز�ادة عن ة �عالمعدل ة�الدفتر   الق�مة   تز�دالجدیدة و�شرط أال  ةقدیر�تال

 عكس�ة �ة الالتسو   ات تلكإث�  و�تم الناتجة عن اإلضمحالل فى ق�مته فى السنوات السا�قة.    تم اإلعتراف �الخسارةاألصل لو لم ی
 ة الدخل مئ �قااً ور ف اللمحلخسائر اإلض

 ر�ة  عقاال رات االستثما ١١-٤
 ولى أل س اق�اوال ف ااإلعتر  -أ

العقار�ـة �التكلفـة مضـافًا إلیهـا  االستثمارات�تم ق�اس غیل�ًا) للغیر و ؤجرة (إ�جارًا تشة في الم�اني المقار�الع االستثماراتتتمثل  
 لدفتر�ـةق�مـة ا، یـتم مراجعـة الل)الضـمحإل(ا ةق�مـالفـي  االنخفـاضائر سـخاإلهالك و   منها مجمع  تكلفة المعامالت مخصوماً 

 ة مال�ة.نها�ة �ل سن هالك فياإل ق وطر  االفتراض�ةاألعمار ري، العقا  راملالستث
ا هـعالت �صـعب مإال إذا �انت هنـاك حـا المالي قائمة المر�زفي تار�خ  ماراتاالستثالعادلة لتلك    ن الق�مةفصاح عو�تم اإل
 ك.ن ذلفصاح عإلاة یتم لذه الحاوفي ه �طر�قة معقولة راتتثماساال هذن هم لق�مة العادلة ألياتحدید 

 اإلهالك   -ب
اجي المقـدر لكـل نـوع مـن علـى مـدار العمـر اإلنتـسـط الثابـت وذلـك وفقـًا لطر�قـة القالـدخل  الك على قائمـة  اإله  یتم تحمیل

 تاج�ة المقدرة:ناإلاألعمار ًا ��اني بالعقاري، وف�ما یل  االستثمارأنواع 
 

 
 ةالمال� دواتألا ١٢-٤

 ال�ةالم لاألصو
التفاصیل ی  ٤٧ة المصري رقم  لشر�ة �التطبیق الم�كر لمع�ار المحاس�، قامت ا٢٠٢٠  رینای  ١بدءا من   جى  ر (لمز�د من 

 . )٣٣-٤إ�ضاح رقم  الرجوع الى  

 التبو�ب  -أ

 تال�ة: ق�اس الفئات الالى تصنف المجموعة أصولها المال�ة �حت ، أص٢٠٢٠ینایر  ١ا من بداء

 )، و الخسائرأو  األر�اح ا من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل مإلق�مة العادلة ( ق�اسها الحًقا �االتي سیتم لك • ت

 . المستهلكة• تلك التي سیتم ق�اسها �التكلفة 

 فقات النقد�ة. األصول المال�ة والشروط التعاقد�ة للتدتلك  رةإلدانموذج أعمال �الشر�ة �عتمد التصن�ف على 

العادلة   التي یتم ق�اسهاس�ة لألصول  لن�ا  قائمة اال  ،�الق�مة  أو في  سیتم تسجیل األر�اح والخسائر إما في  الخسائر  أو  ر�اح 
المتاجرة، س�عتمد ذلك على ما  الدخل الشامل اآلخر. �النس�ة لالستثمارات في أدوات حقوق الملك�ة غیر المحتفظ بها �غرض  

س�ة عن االستثمار في حقوق الملك�ة  احتراف األولي للملغاء في وقت االعر قابل لإلغی  �ارقد قامت �اختة  المجموع إذا �انت  
 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. �الق�مة العا

 لها إلدارة تلك األصول. عندما وفقط عندما یتغیر نموذج أعماها تقوم المجموعة �إعادة تصن�ف استثمارات

 واتسنلا صلألا
 ٥٠ ت مؤجرة داوح



 مساھمة مصریة) ة (شركة ابضالق  ستثماروم لإل سك ا رأو ركة ش 
 ۲۰۲۰مبردیس  ۳۱ي ف نتھیة مل اة یالنة الم س ل ا  عنعة مجمال  یةلمال ائم لقوال  ةلمتمم ا  یضاحاتاإل
 

 

- ۱٤ - 

 االعتراف واالست�عاد   -ب

ملتزمة �شراء  المجموعهالتجاري، وهو التار�خ الذي تكون ف�ه   لدتار�خ الت�ااألصول المال�ة، في  ء و��عدة لشراالمعتا الطر�قة  
التعاقد�ة    المالي   األصل   �إست�عادأو ب�ع األصل المالي. یتم   األصل    ت نقد�ة منعلى تدفقا  للحصولعند إنقضاء الحقوق 

تم  ون �كق في معاملة  حقو ال  تلكبتحو�ل    یتم  أوالي  الم قد  المالي �شكل   صلألاجم�ع مخاطر ومنافع ملك�ة    تحو�ل  فیها 
 جوهري.

 الق�اس  -ج

، في حالة األصل المالي غیر المدرج  ناقصاً   وأ  زائداً   العادلة  �ق�مته  المالي  األصل  المجموعة  تق�س  المبدئي،  االعتراف  عند
ال�ف كتالمالي. یتم إدراج    اقتناء األصل م�اشرة إلى    ةالمرت�طملة  المعا  تكال�ف�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة،  �الق

 الخسائر.و أفي قائمة األر�اح  �مصروفق�مة العادلة من خالل االر�اح أو الخسائر المعامالت لألصول المال�ة المدرجة �ال
فـع أصـل قد�ـة هـي فقـط دلن�انـت تـدفقاتها اد تحدیـد مـا إذا تضـمنة مشـتقات ضـمن�ة �كاملهـا عنـیتم اعت�ار األصول المال�ة الم

 المبلغ والفائدة.
 دینلا أدوات

هنـاك ثـالث و �عتمد الق�اس الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال الشر�ة إلدارة األصل وخصـائص التـدفق النقـدي لألصـل. 
 :لدین من خاللهابتصن�ف أدوات ا المجموعةفئات ق�اس تقوم 

اقد�ة، حیث تمثل تلك  عتالحقاق لتحصیل التدفقات النقد�ة  ى تار�خ االست األصول المحتفظ حتالتكلفة المستهلكة: یتم ق�اس   •
التدفقات النقد�ة فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد، �التكلفة المستهلكة. یتم إدراج إیرادات الفوائد من هذه األصول المال�ة  

ایراد الفعلي.    اتفي  الفائدة  معدل  طر�قة  �استخدام  �أي  التمو�ل  االعتراف  خساأیتم  أو  اس  رئر�اح  عن  �عاد تناتجة 
�تم عرض خسائر  و .  خرى أ/ (مصروفات)    ایرادات   بندو�تم تبو�بها في    ،ر�اح أو الخسائراأل  قائمةشرة في  ا�م  االستثمارات

 ر�اح أو الخسائر. د منفصل في قائمة األانخفاض الق�مة �بن
ة  �دتحصیل التدفقات النقد�ة التعاق  ض�غر فظ بها  لمحتول ایتم ق�اس األصالق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   •

�الق�مة    �غرضوأ�ضا   والفوائد،  المبلغ  أصل  مدفوعات  فقط  لألصول  النقد�ة  التدفقات  تمثل  حیث  المال�ة،  األصول  ب�ع 
الدخلالعاد الدفتر�ة من خالل  الق�مة  التغیرات في  الشامل اآلخر. یتم أخذ  �االشامل اآلخر  لة من خالل الدخل  اء ستثن، 

والتي یتم االعتراف بها    دات الفوائد وأر�اح وخسائر صرف العمالت األجنب�ة،ار اض الق�مة و�یر�اح أو خسائر انخفإث�ات أ
�ف األر�اح أو الخسائر المتراكمة المعترف ت�عاد األصل المالي، یتم إعادة تصناالر�اح أو الخسائر. عندما یتم اس  قائمة في  

/    ایرادات  بندتم االعتراف بها في  الخسائر و�  االر�اح أو  قائمة وق الملك�ة إلى  مل اآلخر من حقًقا في الدخل الشابها سا�
الفائدة  ادات التمو�ل �استخدام طر�قة معدل  وائد من هذه األصول المال�ة في إیر خرى. یتم إدراج إیرادات الفأ(مصروفات)  

 الخسائر.  ئمة االر�اح أو�بند منفصل في قا ، و�تم عرض مصروفات إضمحالل الق�مةالفعلي
العادلة من خال • الخسائر:  لالق�مة  أو  التي ال تستو   األر�اح  التكلفة  األصول  العادلة من  في معاییر  الق�مة  أو  المستهلكة 

خس أو  �أر�اح  االعتراف  یتم  الخسائر.  أو  األر�اح  من خالل  العادلة  �الق�مة  ق�اسها  یتم  اآلخر  الشامل  الدخل  ائر  خالل 
ح أو الخسائر و�تم أو الخسائر في االر�الة من خالل االر�اح داسه الحًقا �الق�مة العذي یتم ق�اأدوات الدین ال االستثمار في 

 ) أخرى في الفترة التي نشأت فیها. ایرادات / (مصروفاتعرضها �الصافي ضمن بند 
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 الملك�ة  حقوق  أدوات
عـرض  الشـر�ة ةعنـدما تختـار إدار و لق�مة العادلة. حقوق الملك�ة �ا أدواتتثمارات في الحًقا �ق�اس جم�ع االس  المجموعةتقوم  

ال یــتم إعــادة  فإنــهالــدخل الشــامل اآلخــر،  قائمــةحقــوق الملك�ــة فــي  أدواتســتثمارات فــي االى أر�ــاح وخســائر الق�مــة العادلــة فــ
ــن�ف ــت�عاد االســــتثمار. االر�ــــاح أو الخســــائر �عــــ قائمــــةالحقــــة إلــــى  هتصـ ن هــــذه ز�عــــات األر�ــــاح مــــتمر االعتــــراف بتو ســــ�و د اسـ

 .التوز�عات تلكفي استالم  �ةشر الخسائر �إیرادات أخرى عند ثبوت حق أو ال حااالر� قائمةاالستثمارات في 
 

ــا ــة �الق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل األر�ــــاح أو الخســ ــالتغیرات فــــي الق�مــــة العادلــــة لألصــــول المال�ــ ــد یــــتم االعتــــراف �ــ ئر فــــي بنــ
ــایرادات/(مصـــرو  ــاح أو الفات) أخـــرى فـــي قائمـ ــتم االعة االر�ـ ــائر �حســـب األحـــوال. وال یـ ــة ار تـــخسـ ــائر انخفـــاض الق�مـ ف �خسـ

اض الق�مــة) علــى االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملك�ــة والتــي یــتم ق�اســها �الق�مــة العادلــة مــن خــالل (وعكــس خســائر انخفــ
 لعادلة.یرات األخرى في الق�مة االدخل الشامل اآلخر �شكل منفصل عن التغ

 اإلضمحالل  -د
المدرجــة �التكلفــة المســتهلكة و فــي أدوات الــدین  �االســتثمارعــة المرت�طــة قو تتقیــ�م الخســائر االئتمان�ــة الم عنــد المجموعــةتقــوم 

تعتمد منهج�ة انخفاض الق�مـة المط�قـة علـى مـا إذا �انـت هنـاك ز�ـادة  حیثوالق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
، والـذي ٤٧ رقـم المصـري  محاسـ�ةلا مع�ـارسط الذي �سمح �ـه النهج الم� تطبق الشر�ةو ء،  ر االئتمان للعمالكبیرة في مخاط

 راف �الخسائر المتوقعة على مدى العمر من االعتراف األولي للعمالء.یتطلب االعت

 المشتقات المال�ة
ات فـــى أســـعار قل�ـــالتطر امخـــة لد�صـــاتقاال ط�ـــةالتغة �غـــرض ت المال�ـــتقاالمشـــ فـــى �عـــض عقـــود ةجـــاتـــدخل الشـــر�ة عنـــد الح

�ة لتـي قـد تـدخل الشـر �عـض االتفاقـات األخـرى ا ط تعاقد�ـة تـرد فـىنت�جـة لشـرو ن�ة  ل�ـة ضـممامشـتقات  قـد تنشـأ  الصرف �ما  
 یـتم �ـة ضـمن�ة عندئـذلام شـتقاتاقد�ـة موط تعر شـ دوات مال�ة أو غیر مال�ة. فإذا مـا نشـأت عـنا سواء ف�ما یتعلق �أطرفًا فیه

لمتطل�ـات  أو الخسـائر وفقـاً ل األر�ـاح خـال دلـة مـنعاق�مـة الاسـها �الشـئ لهـا وق�ن العقـد المنة عـفصـلمن  ةور �صـ  هابف  عترااإل
ة مـاععن العقود المنشأة وتتسم بـنفس الخصـائص ال �انت تفي �شروط الفصلوذلك إذا ما لمشتقات الضمن�ة  المحاس�ة عن ا

 ال�فحمــل تكــت علــى أن العادلــة �ــة �الق�مــةمشــتقات المال�اللــي ألو اف تــراعإلا و�ــتملة. مســتقتقة المال�ــة الشــمالبهــا  ي تتمیــزالتــ
ة للمشــتقات المال�ــة رأ علــى الق�مــة العادلــیــرات التــي تطــو�ــتم إدراج التغ قائمــة الــدخل عنــد تكبــدها،ذات العالقــة علــى المعاملــة 

ــ �ة�النســلــدخل. و ئمــة ااق خــالل �ــل فتــرة مال�ــة فــي �ــة ا �ــأدوات تغطبهــ ولــياأل افعتــر إلد اة عنــمخصصــة الللمشــتقات المال�
نـوع عالقـة قائمـة الـدخل علـى غیر فـى ق�متهـا العادلـة �یـت اإلعتـراف �ـالتفیتوقـف توقالـة قـة وفعوثتغط�ـة مى عالقـة  مخاطر فـ

 لمغطى.تغط�ة وطب�عة البند اال

 تصدرها المجموعة التيلك�ة الم  وق حق اتالمال�ة وأدو  اتااللتزام ١٣-٤

 ملك�ة   حقوق � أو مزا�التاة ب األدو�تب
 ر تلك األدوات.ار�خ اصدا وذلك في ت ت المجموعة لجوهر تعاقداقوق ملك�ة ط�قًا أو �ح �التزاماتالمال�ة ن�ف األدوات تص یتم

 ة�كأدوات حقوق المل
ا  أدوات تلملك�حقوق  �تعاق  أيفى    تمثلة  للمعطد  الحق  ما    في صا  ىف  وعةجمي  �ل  خصم  �عد  منشأة  من أصول    علیها 
 . اتالتزام

ًا األصـول المحولـة مخصـومو صـافي ق�مـة لم�ـالغ المحصـلة أتصـدرها المجموعـة �ق�مـة ا التـيلملك�ـة  ق احقو ل أدوات  تسجیم  یت
 .معاملةلا�منها تكال�ف اإلصدار المرت�طة م�اشرة 
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 �ة مالال زاماتااللت
 مال�ة أخرى. اتالتزاملخسارة" أو مال�ة "�الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو ا التزاماتالمال�ة إما  لتزاماتف اإلتم تصن�

 أخرى إلتزامات مال�ة 
أخرى،  صدة دائنة  وأر   قةالعلا  راف ذاتحقة لألطالموردون واألرصدة المستو   روض القدة  صأر األخرى  ة  المال�  االلتزامات  تتضمن

اإلعت �الق�مة    �االلتزامات  ولىاألراف  و�تم  (القالمال�ة  تاستالمهاتم    التي�مة  العادلة  �عد خصم  المعام)  على كلفة  یتم    لة  أن 
  س اأس�ه على  لمتعلقة  الفائدة على الفترات ا  مصروف  وتوز�ع  ي لفعالفائدة ال  معدل  ام�استخدتهلكة  لمسلفة االحقًا �التكق�اسها  

 الفعلى.  ائد لعا
ة على الفترات ائدل مصروف الفالمال�ة وتحمی اتتزاملاللمستهلكة التكلفة ال حتسابالهو أسلوب  ليفعالائدة ان طر�قة معدل الف

 المتعلقة �ه.
 تاماز تلالللمقدر  العمر ا  ل�ة على مدار�ة المستقبالنقد  دفوعاتمالم  یتم على أساسه خص   يالذالمعدل و  ه  يالفعلل الفائدة  عدوم
 ل. �ة أو أي فترة مناس�ة اقمالال

 ل�ة من الدفاترد األدوات الما�عااست ١٤-٤
اتی است�عاد  عم  المالي  تقألصل  المجموعةندما  �اف  وم  ومنة مخاطبتحو�ل  ملك�ة  ر  لجوهر�ة  األصل �صور افع   طرف خارجة 

 االحتفاظأو عن    خارجي  لطرفصل  ألاة  فع ملك�اطر ومناحو�ل المجموعة لكافة مخة عن تلمعاملار  سفوعة أما إذا لم تجمالم
وعة  مجمال  استمرتفإذا  ي.  األصل المال محتفظة �الس�طرة على  �انت الزالت  أن تحدد ما إذا    جوهر�ة، فإن علیها  �صورةبها  

  د ق لغ التيثل الم�امقابل �م  و�التزامى األصل ا فبه تفظحت تيالحصة ٍذ تعترف �الالُمحول عندئ لي الما رة على األصلفى الس�ط
 . یها سدادهان علیتعی

المحول عندئٍذ   الماليصل  خاطر ومنافع ملك�ة األهر�ة �كافة ملمجموعة �صورة جو ا  احتفاظ  عنعاملة  رت المأما إذا ما أسف
 �ضمان ذلك األصل.  قتراضا�تلمة سلما أ�ضًا �الم�الغترف ن تعلي على ألماصل ااإلعتراف �األمر المجموعة في تست
 .تها التعاقد�ةمد �انتهاءأو ئها �إلغا �سدادها أوإما  تنتهيعندما ل�ة الما تماااللتزاعاد إست�یتم 

 علي الفالفائدة معدل طر�قة  ١٥-٤
لعائد على الفترات دین وتوز�ع االتي تمثل أدوات مال�ة تهلكة لألصول السمالتكلفة ال سابلح الفعليدة فائلامعدل ة ر�قدم طتستخ

فة  ضمن �اتت  ى لت(واة  نقد�ة المستقبل�صم المتحصالت اله خأساس  یتم على   الذي  عدل ملاهو    يمتعلقة بها. ومعدل الفائدة الفعل ال
 ن تكلفة المعاملةفائدة الفعلى �ما تتضملاجزء من معدل  ر  تب د والتي تعالعق  أطرافن  وضات بیأو المقباالتعاب والمدفوعات  

 مناس�ة اقل.  ةر تف أيالعمر المقدر لألصول المال�ة أو  أخرى) وذلك على مدار وأ�ة عالوات
او�ت �ار عتإلم  على  اف  أدواتلعائد  منهما هو م  ف�ما عدا   الفعليالفائدة  معدل  اس  سأ  علىن  الدی  �افة  ة  مال�  �أصولا  بوب 

 دلة. غیر فى ق�متها العالتا  صافيا ضمن یدخل العائد علیهالخسائر حیث  ر�اح أوالاة من خالل دلعاال�الق�مة 

 المخزون  ١٦-٤
یر ط المرجح لتسع طر�قة المتوس  خدام�استتم تحدید التكلفة  �مة الب�ع�ة أیهما أقل. و�لقا  فيصاة أو  ف�التكل  المخزون   یتم إث�ات

مخصومًا منه   د للنشاطالُمعتا  طارق اإل الب�ع فى س�اسعر  ساس  أب�ع�ة على  الق�مة ال  صافيدر  ن. وُتقمخاز لا  المنصرف من
 عمل�ة الب�ع. مالستكالتلزم  ى لفة أخر ك أ�ة تكالالزمة لإلتمام و�ذل تقدیر�ةال�ف الكتلا

 ا ا فى حكمهالنقد�ة وم ١٧-٤
النق حكمها  تتضمن  فى  وما  النقدد�ة  �الخز�ناألرصدة  ا والودائوالبنوك    ة�ة  تحت  ا  اتتثمار واالسلطلب  ع  وعقصیرة  ال�ة  ألجل 

وأن  ًال  تها ضئیمر فى ق�التغی  طرخاه و�شرط أن �كون تعرضها لممحددد�ة  قن  لغالها �سهوله إلى م�تحو�  �مكن  التيولة  السی
 .اؤهتناقل من تار�خ  ثالثة أشهر أو أق قصیر األجل خالل رتثمااالس استحقاقر�خ �كون تا
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  لمؤجلةئب الضرااو الدخل  بئار ض ١٨-٤
ء المطال�ات الضر�ب�ة ى ضو رة فاداإل  لة من وجهة نظرة المحتمالضر�ب�  تالفاوالخ  االلتزاماتهة  لمواجمخصص  كو�ن  یتم ت 
 . الشأنمة فى هذا لالز راسات ادء الجراة و�عد إالوارد

ق�مة   �شمل �ل من  والذي  مال�ةة  �ل فتر   نع  للضر��ة  تقدیري ة �عبء  لمجموعة �صفة دور�ل المجمعة لقائمة الدخیتم تحمیل  
 ى نها�ة �ل سنة مال�ة. �ة فلضر�لى علفتم إث�ات العبء الأن ی ة علىمؤجلة ال ��ة و�ذا الضر لجار���ة االضر 
صول  ق�مة األ  تالف خاؤقتة الناتجة عن  الم  ة المتوقعة للفروق فى اآلثار الضر�ب�ة المؤجلة  ر�ب�مات الضاواإللتز ول  األص  تتمثل
  عداد فى إ   مةخدتب�ة المسسس المحاس لألط�قاً   اماتلتز ة لتلك األصول واإل�ر لدفت�م این القالضر�ب�ة و�  قواعد ًا للتزامات ط�قلواإل

 القوائم المال�ة المجمعة. 
ن  أشلفى هذا االمعمول بها  والتعل�مات للوائح ط�قًا للقوانین واحدد الم الضر�بيساس الوعاء على أ�ة ر ا�ة الج�الضر  اباحتسیتم 

السار   عارأس  امو�استخد تار�الضر��ة  فى  إعد�ة  الخ  المال�ةاد  ی بین  قوائم  ق تم تحما  المؤجدید  الضر��ة  معدالت   ماتخدس�اة  ل�مة 
نین ار الضر��ة والقوااألصل و�ناء على أسع  ماستخداأو    االلتزامها تسو�ة  خالل سیتم    يتالترات  ا فى الفالضرائب المتوقع تطب�قه

 �ة.  المالوائم لق تار�خ ا ىفالسار�ة  الضر�ب�ة 
من حقوق الملك�ة م�اشرة ض  ثبتتود أن ببة  قتلك المتعل  �استثناءخل  ة الدقائماد �أو إیر �مصروف  ؤجلة  ة المر���ات الضو�تم إث

  حقوق الملك�ة.  ألخرى م�اشرة ضمنطة بها هى امرت�ؤجلة المر��ة العالج الضفت
 قبل) المستر��ة في  ة للضلخاضعا  المؤقتة   ن الفروق جة عالناتجلة ( ب�ة المؤ �ر ضلا  اتتزامااللاف �كافة  ة عامة یتم اإلعتر و�صف

القابللناتة (الؤجلمااألصول الضر�ب�ة    تثبت  ما البین  قوى أو    احتمالافر  ا تو إال إذ  )ضر�ب�اً ة للخصم  جة عن الفروق المؤقتة 
األصول    الحتساب  المالي   زالمر�قائمة  قة  �ر طوتستخدم  لمستقبل. هذا  ضر�ب�ة �اف�ة فى ا�اح  مقنع على تحقیق أر دلیل آخر  

 . ولةادمتالر یغ اتمان األصول واإللتز ها ضمتبو�ب �تم لة و ضر�ب�ة المؤجلمات التزاواإل

 مخصصات ال ١٩-٤
رجح ا�قة و�كون من الم) نت�جة ألحداث سحكمي  وأ(قانونى   حالي  التزامموعة  المجشأ على  نعندما ی�المخصص  یتم اإلعتراف  

المجمو فق  تد  امااللتز ة ذلك  و�ست  على أن یترتب    التكال�ف  وأن تكون   اد�ةاقتصافع  د تتضمن منصورة موار   عة فىخارج من 
 علیها. �عتمد رةصو � املتز االق�مة ن تقدیر مرجحة الحدوث ومن الممك تزاماتلاالك لت هةجالمقدرة لموا

الق�مة     خ تار�فى    الحالي  تزاملاال�ة  المطلوب لتسو ل  باقللمیرات المتاحة  �مخصص أفضل التقد  یتم اإلعتراف بها  التيوتمثل 
 . االلتزام بذلك�طة حلما دخاطر وظروف عدم التأكلما عت�ارالافى  مال�ة إذا ما أخذ لا القوائم 

ق�اس   یتم  �اسوعندما  ا مخصص  المقدرةالنقتدفقات  لتخدام  ال   الحالي   االلتزاملتسو�ة    د�ة  الق�مة  تمثفإن  للمخصص  ل  دفتر�ة 
لتعكس الق�مة  �ل فترة  زاید فى  تصص تللمخ  ر�ةق�مة الدفتد�ة فإن الالنق  خصم التدفقاتا تم  �ذا مالتدفقات. و  لكتل  ل�ة الق�مة الحا

 قائمة الدخل. وفات التمو�ل�ة �ص ضمن المصر لمخصدة فى ااذه الز�إث�ات ه الناتجة عن مضى الفترة. و�تمقود للن ةن�زملا

 ها) لص منالتخ (أو مجموعة أصول جارى  ع�ا لغرض البمتداولة محتفظ به أصول غیر ٢٠-٤
الب�ع إذا �ان   حتفظ بها لغرضم  ةمتداولر  یغ التخلص منها)، �أصول  الجاري   موعة تداول (أو المجاألصل غیر الم  ب�تبو یتم  

  تحقق هذاو�،  استخدامهافى    اراالستمر �س من  ة ب�ع ول، من صفقأساسي�شكل  لدفتر�ة،  ها اق�مت  ادداستر تم  یوقع ان  من المت
للمتاح  األصل شرط عندما �كون  لا التقلشروط  إال    طو ا بدون أ�ة شر علیه  �كون   التيالته  ح�  الفوري ب�ع  ًا   لمعتادةاید�ة و الب�ع 
�كون قد تم البدء فى  اإلدارة �خطة ب�ع األصل وان    زامالتالل  خذلك من  و مرجحًا  ب�عها    احتمالك األصول و�جب ان �كون  لتل
�ع  ل�ة بمع تسمح �قیدها �  التي�ع �الشروط  الب  ةعمل�  است�فاءیتم   ان  ق �جب أن �كون متوقعاً بس  افة الى ماتمام الخطة. �اإلضإ

إلا  من تار�خ  ة خالل عام واحد ملكا التأخیر راجعًا  إذا �ان  المجمو إرا  جة عن ار خ  وظروف  لى احداثتبو�ب، إال  عة و�ذا  دة 
 �خطة ب�ع األصل.  اهالتزامفى   المجموعة استمرار تؤ�د التيدلة الكاف�ة توافرت األ

المتد  ق�اس یتم   غیر  بهاو ااألصول  المحتفظ  أس  لة  على  الب�ع  الالق�  سالغرض  الق�مة  مة  أو  مادفتر�ة  منها  و صخلعادلة  مًا 
 تكال�ف الب�ع أیهما اقل.
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 اإلیراد تراف �عاإل ٢١-٤
 . خصم أو ضرائب مب�عات أي داست�عاعد ق للمجموعة وذلك �ابل المستلم أو المستح�مة العادلة للمقإلیراد �القات ایتم إث�

بالخ  �اإلیرادرف  عتو� تقد�  تنفیذ عمل�ةاص  �مدنم خدمة عتتضمن  تقما  نتائجها بدرجةكن  عل  دیر  المدى    اهی�عتمد  إلى  وذلك 
  تما توافر   ة �عتمد علیها إذال�ة معینة بدرجنفیذ عمنتائج تكن تقدیر  لمال�ة، و�مئم اخ القوا�حتى تار لمعاملة  تم تنفیذه من ا  الذي

 شروط التال�ة مجتمعة:ال
 و  .علیهااد بدرجة �عتمد �اس ق�مة اإلیر ن ق�مك −
 و .للمنشأةلقة �المعاملة عتمصاد�ة التتتدفق المنافع االق ان المرجح أن �كون من −
 و  .�عتمد علیهامال�ة �صورة م الار�خ القوائفى تلعمل�ة اإتمام  �اس درجةأنه �مكن ق −
 علیها. ة �عتمد مها �صور الالزمة إلتمال�ف لتكال�ة و�ذلك اا فى العمهدبكتم ت التيكن ق�اس التكال�ف أنه �م −

رادات اإلی و�ذا � اهولدة عندات المت�اإلیرا  لالعترافتط�قها المجموعة    يتالس�اسات  لت المقدمة و��ان �اخدماع الوا أن  یليوف�ما  
 خدام أصول المجموعة: رى الناتجة عن استاألخ

 عم الفنيیرادات خدمات الدإ .١
ك  لالخدمات خاللها وذتلك    تقدم  يتلامن�ة  ر الفترة الز لدخل على مداة الفني فى قائمدعم اات الاف �إیرادات خدمإلعتر ا  میت

 . حقاقستال ابدأ لم ط�قاً  عةأو التا� عقود المبرمة مع الشر�ات الشق�قةلل وفقاً 
 ماليایرادات خدمات القطاع ال

 عمل�ة بتنفیذ الخاص  �اإلیراد لشر�ة و�عترفحقا لل مستأو ال یزا  استالمهتم    يذالللمقابل    �الق�مة العادلة   یتم ق�اس اإلیراد
القوائم   خر�تا ىتح ةلالمعام من فیذهنت تم الذي المدى إلى وذلك كاف�ة ةقبد ائجهاتن تقدیر �مكن  عندما خدمة تقد�م نتتضم

 :مجتمعة التال�ة وطشر لا ما توافرت اكاف�ة إذ بدقة نةمعی عمل�ة تنفیذ نتائج تقدیر و�مكن المال�ة،
 بدقة. داإلیرا ق�مة ق�اس �مكن )أ(

 .للمنشأة ملةمعال�ا علقةمتلا االقتصاد�ة المنافع قتدف یركب �شكل المتوقع من هأن و(ب)
 القوائم المال�ة. تار�خ فى ل�ةالعم مامت إ ةجلدر  قیقالد اسق�ال �مكن أنه و(ج)
 ها. إلتمام الالزمة �فتكاللا و�ذلك العمل�ة فى اهدبتك تم التي للتكال�ف  الدقیق الق�اس �مكن أنه و(د)

 :يلیف�ما  ادات الشر�ةوتتمثل إیر  
 ب االكتتاو�ج وتغط�ة ب تر أتعا -

 تنفیذ الخدمة. لاستكماللشر�ات عند  االكتتابة تغط�و�ج و لتر الضمان و أتعاب ا �إیرادات النشاط والمتمثلة فى رافتعاالیتم 
 االستثمارصنادیق و  ةوراق المال�إدارة محافظ األ  اتعاب -

اإلدارة    اباحتس  یتم بنود  أتعاب  على  أوبناءا  محفظة  لكل  عهب  االعترافو�تم    تثمارساوق  ندص  العقد  أا  مبدأ   سسالى 
المحقق   السنوي ى أساس العائد  ق علیها والمحتس�ة علنسب المتفى الءا علبنا  األداء  �حوافز  فاالعترا، �ما یتم  االستحقاق
   تحصیله.یراد و�مكان�ة على تحقق اإل مناسبأكید اتها إال إذا توافر ت�ثإلى أال یتم للمحفظة ع

 سمسرةعموالت ال -
 عموالت ب�ع 

  أو العالم�ة ة  �ة المصر�لمالراق األو ابورصة    ىالحهم فتتم لص  التيعن عمل�ات ب�ع األسهم    ءمن العمال  ةعموالت محصل
 .اعمیل علیهتم االتفاق مع العمل�ة الب�ع ی نس�ة منوتمثل 

  ت شراءوالعم
�ة  مال�ة أو العر ق المال�ة المصراة األو ى بورصتتم لصالحهم ف  التي ألسهم  شراء ا  اتل�عمالء عن عمن الصلة معموالت مح

 .اعلیه میلعق مع الم االتفاوتمثل نس�ة من عمل�ة الشراء یت
 والت إدارة السجالتمع -
المتمثلة  تام التعامالخ إتمتار�  ء وشر�ات السمسرة فىمالعلا مبرمة مع  ًا على العقود البناء  المر�زي ت الحفظ  تثبت عموال -

 . ع وشراء األسهمفى ب�
دأ ط�قًا لمبالء  العم  مع  ةمبرمال  ى العقودالء وعموالت تحو�ل أسهم بناءًا علملعزة أسهم اااإلیداع وعموالت ح�الت  عمو   بتتث -

 . االستحقاق
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 عمالء.عن ال�ا�ة یل تلك الكو�ونات نحصت  يهو ة للعمیل عند تأد�ة الخدم تحصیل الكو�ونات  والتمعتثبت  -
 ت الفوائد ادراإی .٢

الفوائد  إیر   تثبت أس  االستحقاقلمبدأ  ط�قًا  ادات  التوز�اعلى  فى    النسبيزمنى  لا  ع س  المب  االعت�ارمأخوذًا  القاأصل  م  ئلغ 
 . االستحقاقتى تار�خ المطبق عن الفترة ح الفعليئدة الفامعدل و 

 ر�اح األ  تامن توز�عیرادات المجموعة إ .٣
 �خالف  –ة  �فى أدوات حقوق الملك  هارات ثمااستا المجموعة عن  �اح التي تستحقهاألر عات  وز�ة من تالناشئتثبت اإلیرادات  

توز�عات. ى اللمجموعة فى الحصول عل ور الحق ل د صدلك عن وذ  رالخسائ  ر�اح أوفى األ  –فى شر�ات شق�قة    ماراتهاتثسا
تخف  تلك  و�تم  تكلفة  أر وز� تب   ماراتستث اال�ض  اإلعات  قبل  ما  تقتناء  �اح  بوض�حیث  إمثل  مستر وح  لجزء  تكلفة دادًا  ن 

 تناء. اإلق

 عقاري  االستثمارات  إیراد .٤
مات) �قائمة الدخل على أساس  صو خ أيصم �عد خ �الصافي( قاقستحاالط�قًا لمبدأ   العقاري  مارستث االادات إیر  تتثب 
 قد اإل�جار.سط الثابت خالل مدة عقال

  نیعاملا المزا� ٢٢-٤
 ة االجل یر قص

المدفوعز ألجات واوالمرت�ا  جوراف �األیتم اإلعتر  رة األجل  یقصالنقد�ة    رلمزا�ا األخرى غیفآت واوالمكالمرض�ة  ة األجر واات 
 ات.ا تلك الخدمتؤدى خالله التيالسنة المال�ة ى ف قاتحقاالس س على أسا�الشر�ة مقابل خدمات العاملین 

 توز�عات األر�اح ٢٣-٤
اإل األو تب  عترافیتم  الشر�ز�عات  مساهمى  على  وعلى  ة  ر�اح  المُ ا  بأصحااألم  غیر  الشر لحصص  فى  ة  التا�ع�ات  س�طرة 
مأعضا  تو�مكافآ تلك  نصیو�  دارة إلا  جلسء  فى  العاملین  السنة  �القو   �التزاماألر�اح  ب  فى  المال�ة  تلك   اعتمادیتم    التيائم 

 موعة. ك �ل شر�ة من شر�ات المجخاللها من مال التوز�عات

 اض  لفة االقتر كت ٢٤-٤

تكلفة   إث�ات  تمئا�قروف  �مص  تراضقاالیتم  الدخل عند  أو�  ةر اشم�  ةرت�ط مال  تراضاالق  لفةتك  �استثناءكبدها  ة   اقتناء  إنشاء 
قف هذه الرسملة عندما یتم صول ذات العالقة وتتو یتم رسملتها �جزء من تكال�ف األ، فاالقتراضحمل تكلفة  أصول مؤهلة لت

 . هل  المحددفى الغرض  ة الالزمة إلعداد األصل طة الجوهر� شنأل�ل امن  االنتهاء

 فى األر�احنصیب السهم  ٢٥-٤

و ساألصیب  الن  ابتساحیتم   ف  ضفخالماسي  أوا  ىللسهم  الر�ح  �قسمة  إلى  ألر�اح  المنسو�ة  األسهم    الخسارة  مالك 
 . ملعاجح لعدد األسهم العاد�ة القائمة خالل األم على المتوسط المر �الشر�ة ا العاد�ة

 لقطاع�ةالتقار�ر ا  ٢٦-٤

غیلي الرئ�سي.  لتشر االقرا  نعاصى  دمة إلقل�ة الماخالد�ر  ر التقاع معلومات  �طر�قة تتفق م  ة�التشغیل  اعاتالقطعن    اإلفصاحیتم  
ت الوقد  القرار  صانع  تحدید  تخم  عن  المسؤول  الرئ�سي،  أدصتشغیلي  وتقی�م  الموارد  أنه  �ص  على  التشغیل�ة،  القطاعات  اء 

 ر�ة. الش ةدار مجلس إ

 ة الق�مة العادل استن�اطر مصاد ٢٧-٤

المحاسب�ة�سلاتطبیق  یتطلب   �اإل�ضا  اسات  ر الواردة  اإل٤(قم  ح  من  تقدیختستأن  دارة  )  الق  وافتراضاتت  را دم  �مة  لتحدید 
 مصادر األخرى.ل ال�شكل واضح من خال  ال �مكن ق�اسها التياإللتزامات ة لألصول و الدفتر�
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العاد الق�مة  وتعتمد  المال�دو ألللة  هذا  الات  السوق  فى  المتداولة  على ة  لتلسلاأسعار    نشطة  المعلنة  توق  فى  األدوات  �خ  ر اك 
أسالیب   دامخاستداولها فى سوق نشطة عن طر�ق  ت  ال یتم  التي المال�ة  �مة العادلة لألدوات  لقا  م تحدیدتی  اینم�ة، بلئم الماواالق

لى أحوال  ع  دق وتعتمفى السو   مها عادة الُمتعاملون تخد�س  التيك  تل  عمسق  مالئمة تت  وافتراضاتتستخدم مدخالت    تيلاالتقی�م  
 ة. ل�لمام ا ئى تار�خ القواف وق الس

 ىنو ناالق �اطيتاالح ٢٨-٤

هذه الم�الغ إ�قاف تجنیب  ى و�جوز  نالقانو   االحت�اطيألر�اح لتكو�ن  ا  صافيمن    ٪٥تم تجنیب  للشر�ة ی  األساسيلنظام  ط�قًا ل
رصید    فضانختى  لتجنیب م ا  ةعمل�  نافتئاستم  لُمصدر و�مة رأس المال امن ق�  ٪٥٠الى    ياط االحت�ذا  عندما �صل رصید ه

ز�ادة رأس مال الشر�ة    فى  استخدامه�ما �مكن    فى تغط�ة الخسائر  يت�اطاالحهذا    مادخاست�مكن  و الحد،    هذان  ع  يطاالحت�ا
 عاد�ة لمساهمي الشر�ة. قة الجمع�ة العامة الف�شرط موا

 ح �ار أل ي احصة العاملین ف  ٢٩-٤

المجموعة  شر�ة من  تلتزم �ل فى مصرالمؤ   شر�ات  األتب  سسة  عاموز�ع حصة من  على  نس�ةعات  هالیر�اح    من   ٪١٠  دل 
األا �عز و ت ات  توز�  التي  لنقد�ةر�اح  المُ یتقرر  على  و�ما  عها  السنو�ة  الك  األجور  مجموع  �جاوز  اإلعتر لال  و�تم  اف  لعاملین. 

ك الشر�ة ي قام فیها مالتلاة المال�ة  السن  خالل  و�التزاململك�ة  ق احقو ن خالل  م  حا�أر   �حصة العاملین في االر�اح �توز�عات
 حقبل العاملین في األر�ا  �التزامراف  ر�ة فال یتم اإلعتحق أصیل لمالك الشح هو  األر�اوز�ع  ت ن  ألونظرًا  .  �عالتوز ا  هذ  دما�اعت

 ). اح المرحلةر�ألاة (عن توز�عها حتى تار�خ القوائم المال� التي لم یتم االعالن

 �ةقائمة التدفقات النقد  ٣٠-٤

 .شرة�اغیر المة �قطر ال�ة �استخدام دالتدفقات النق ةمئإعداد قام یت

 لةمة العادلق�ر ایدتق ٣١-٤

ار�خ التقر�ر. �عتبر السوق ر السوق المدرجة في تالمتداولة في أسواق نشطة إلى أسعا  دلة األدوات المال�ة• تستند الق�مة العا
 ر أو عیتسوس�ط أو خدمة  دل أو تاجر أو  ا�تنتظمة من خالل  ممتاحة �سهولة و�صورة  نة  معلنت األسعار الا�  نشطا، إذا

  ى أساس تجاري �حت. وهذه األدوات نتظمة �صورة منتظمة علالت سوق فعل�ة ومر معاماألسعاتلك    مثلتو ظ�م�ة،  تنو�الة  
 . ١مدرجة في المستوى 

من قبل  لتفاوض �شأنها  ا  ملمشتقات التي تاق نشط) على سبیل المثال  تداولة في سو الم  ریغدوات  • یتم تحدید الق�مة العادلة لأل
بلخا  القطاع إن  التقی�ن�ات  تق  ما(�استخدن  ین طرفیاص  التقی�م هم.  ب�تقن�ات  استخدام  تز�د من  �مكن ذه  التي  السوق  انات 

ا ما تكون متاحة وتعتیثح  مالحظتها المد �أقل قدر ممكن على  إذا �ا  ةددمحلتقدیرات  الللمنشأة.  الهامة مدخالنت جم�ع    ت 
 . ٢وى تسملا في  اة األداج  إدر  تمی لة للرصد،قاب دواتلعادلة لألا  ةللق�مالمطلو�ة 

 . ٣ستوى الم األداة في إدراجملحوظة، یتم لانات السوق اعلى ب� الهامة �قوم تمن المدخال أو أكثرواحد �ان   إذا

مماثلة  لا  دواتألء لسطاو لاأو أسعار    ةدرجمالال�ة أسعار السوق  لما  دواتألة لتقی�م امدخمحددة المستلتتضمن أسالیب التقی�م ا
 خصومة. ة الملتدفقات النقد��ارات واقی�م الخج تماذن رى مثلخألات اقن�الت لي ا اضافه 

الج  االصول  یوضح  التالي  التي  لمال�ةاوااللتزامات  دول  ق�ا  للمجموعة  في    �الق�مة  سهاتم  �ما   ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١العادلة 
 . ٢٠١٩د�سمبر  ٣١و

 لق�مة ا  مستوى  لة فىد االع  ةمالق� فى الق�مة العادلة �ةاألصول المال
 ادلة لعا

 قی�م  لتا  لیبأسا
 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ت الرئ�س�ة الوالمدخ 

   جن�ه مصري  جن�ه مصري  
العادل مارااستث  �الق�مة  ر�اح أو من خالل األ  ةت 

 ) ٤-١٨(رئ الخسا
دیري  لنة من مر مععاسأ الثاني  ٢٥٥ -

 نادیقالص
مال�ة  و صأ   ل خ دلا  لالخ  نم  ةلداعلا  ةم� قلا� ل 
 )٣-١٨( خراآل لماشلا

معل األول  ٧٤٩٬٤٠ - أسو ف  نةأسعار  اق  ى 
 نشطة 
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 ؤ�دةمغیر الة للتقدیرات س�ئ�الر لمصادر او  ةاماله ة�محاسبالت االفتراضا ٣٢-٤
الدارة ا اسـب�ة ق�ـامالمح �اسـاتطبیق السر وتخت�ااو ة �اس�ة المصر ة وفقًا لمعاییر المحلمال�ة المجمعة المرفقاد القوائم  یتطلب اعدا
 تایر تقــدم والكــاحألضــًا اخدم أ�ســتت م �مــا قــدئاو تلــك القــعــرض  وبســل�ة �شــأن أاســبافتراضــات محأحكــام وتقــدیرات و �اســتخدام 

ر مصــاد لالخــالقــ�م مــن  یتعــذر التوصــل إلــى تلــكصــول والتزامــات عنــدما ألالدفتر�ــة  قــدیر القــ�مفــى ت ةمحاســب�فتراضــات الواال
 رى.أخ

فــى  هــایت�ة معقولر شــلادارة اتــرى  عــةنو ل أخــرى متوامــلتار�خ�ـة وعبهــا علــى الخبــرة اتراضــات المتعلقــة فالتقــدیرات واال هذمـد هــوتعت
عـن  الفعل�ـةختلـف النتـائج صول وااللتزامات وقـد تلدفتر�ة لألید الق�م اتحد اهعلیًء حیث یتم بناة، �ر الجث األحداوا  وفالظر   ظل

 لمح�طة.العوامل او  لفت الظروفا اختإذا مة جوهر�ة صور ات �ر یقدتهذه ال
 تـيالفـى الفتـرة  ة�بحاسـالم یراتقـدتال ق فـىفـرو  �ـأي افاالعتـر  مت�ـو مسـتمرة �صفة  ت  ضاواالفترا  راتهذه التقدی  هذا و�تم مراجعة

ج عندئـذ تـدر  بل�ة،لمسـتقر والفتـرات اتغییـلاا هیتم فی تيلا�انت هذه الفروق تؤثر على الفترة  إذاأما   التقدیرات،تغییر تلك  فیها    یتم
 ل�ة.قبستفترات الموالییر ها التغیتم فی التيفترة فروق فى الهذه ال
 :يالشخصت والحكم راقدیه التهذ هایف متتخداس التي ودأهم البن يلیوف�ما  

 ة لالتفاقات التعاقد�ة �روط الرئ�سمراجعة الش   ١-٢٣-٤
ــوم اإلدارة �مراج ــاتقـ ــة افتراضـ ــدیر  اهتعـ ــةاتها اوتقـ ــا  لحكم�ـ ــ�مـ ــى ذلـ ــتخدفـ ــا اسـ ــم مك مـ ــى الحكـ ــا فـ ــعته منهـ ــدى تمتـ ــى مـ  علـ

و أ جــوهري حــدث قــع و  المــا �مر بهــتثســلم�ات اى الشــر علــر وذ المــؤثفــنل�ة أو االمشــتر  وأالمطلقــة  طرةة �الســ�جموعــالم
 اقاتها التعاقد�ة. فلواردة �ات�الشروط ا  مؤثر لتعدی

 �ةالمال تاو دلعادلة لألق�اس الق�مة ا  ٢-٣٢-٤
لمال�ة  ا  تاتقالمش  ل�ة مثلاملقوائم ال�ا  جة شط والمدر في سوق ن علیهال  لتعاملتي ال یتم اا ات المال�ة  ألدو �عض ا�النس�ة ل

مرت�طة �أسعار   �عضهافتراضات  اى مدخالت و م تعتمد علقی�ت  بأسالی  �استخدام  اة لهدللعا�مة االق  ریقدبت رةاالدا  ومتق
المعلن غیة  السوق  �ر م  ر وأخرى  السوق  أست�طة  تععار  عبل  تقدیراتتمد  ناإلدارة  لى  وُتعُد  تقی�م.  رات الخ�ا  ماذج 

التقی�أس  مهمن أ   یهالعف  المتعار  لمال�ة  وات ادلة لألالق�مة العادر  دیتق  فى  لفترةا  لالارة خاإلد  اتهدماستخ  التي  مالیب 
 التقی�م. محل

 الشهرة فخاللمتداولة �االنخفاض فى ق�مة األصول غیر ا   ٣-٣٢-٤

عن الق�مة  صول  أللتلك ا �ة  لق�م الدفتر رات على انخفاض اید مدى وجود مؤشدتحل  داولةلمتغیر اصول  م مراجعة األتی
ؤشرات وجود م  ب تحدیدا. یتطلبه  افعتر اال  ون قد حدثت تستوجبتكل  إضمحالر  ئساجود خومدى و د  داة لالستر لباالق

وعة، ومن  مجمالل  من خال  علیها  لحصولتم اعلومات یاء على منبرة  مكنة لإلدام أفضل تقدیرات ماالنخفاض استخدا
 .ةالسا�قرة اد على الخبالسوق مع االعتم خالل

 االضمحالل  ر خسارةتقدیرة باالدمة األصل، تقوم ا�ق   ىف   نخفاضا  دجو مال و ة الحت�دمؤ ؤشرات الملاعندما یتم تحدید  
قد  ر  اص�عتمد على عن  لمحالاالضیر ق�مة  الل وتقدحمإض  ؤشرات وجودأسالیب تقی�م مالئمة. ان تحدید م  امتخد�اس

 . ةاالدار ات ر على تقدیر آلخر �شكل قد یؤثمن وقت تختلف 

 �ة لتلك األصولستردادق�مة االالك والااله�قة ر د طو�ذا تحدی ثابتة الل لألصو �ة�در تخ�م الة والقج�تانمار اال عالتقدیر ا   ٤-٣٢-٤

دراسة العوامل    لمال�ة، وذلك خالة  سنها�ة �ل  فى ن  ثابتةل الة �األصو لالستفاد  ةقدر العمار المتقوم االدارة �مراجعة ا
ما    اذو�   ه االستخدام،طر�ق  أوت  معدال  فى  یروالتغولوجي  كنلتالتقادم ا   لتلك األصول مث  مارعأ على    ةؤثر والم  مح�طةلا

التبی أن  لنمالمستخدمعدالت  ن  غیر مالئمة  تعد  األمة  تلك  استخدام  فعندئط  وتعدیلمراجعته   م تذ یصول  الت معد  ا 
 لزم األمر.  إذاة دمك المستخالهالا
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 هااسؤجلة وق�ملاة الجار�ة و ب�الضر� تزاماتالل�األصول وا االعتراف   ٥-٣٢-٤

ات  وعة �ما یتفق مع متطل�ت المجممن شر�ال شر�ة  طة �بواس  جلةالمؤ و  أالجار�ة    ءوال سالدخ  ئباضر حدید  یتم ت
 .عة�ات المجمو �ه شر تعمل   لدب لاص �كب الخقانون الضرائ

ال أر�اح  الدشتخضع  لضرائب  ممار�ة  استخدام    خل  هام�ستدعي  لتقدیرات  للضر عبء  لاتحدید  ة  على    ة��اإلجمالي 
الف  ائ�ة عنها �شكلهنال  صعب تحدید الضر��ة�  التلمعام ا  ض�عألن    ونظراً .  خلالد المال�ة لذا تقوم مؤ�د خالل  ترة 

ل  ة و�ذا مدى احتما��ت �صفة نهائ�ة للضر خضوع المعامال  دىم   لتقدیراتوفقاً   جار�ةلا  �ةضر�ال  لتزام�إث�ات االشر�ة  
ابق سلغ اوالم�ال  للضرائبة  ئ�النهاجة  �تنالن  بی  ك فروق نا ه  ما تكون دنعو .  الضر�بيفحص  د النعضاف�ة  ة إنشأة ضر��
ا تلك لهالالتي تتضح خ  ترةالفي  ف  ي ار الج  بيالضر�الفروق ضمن ضر��ة الدخل وااللتزام  لك  بت  االعترافتم  تسجیلها، ی 

 لمحاسب�ة.ت فى التقدیرات اارها من التغییرااعت��الفروق 
ة مستقبل�ة �بضر�مدى توافر أر�اح    ول ت حتراضااف  اماستخددارة �الا  لة، تقومجؤ م�أصول ضر�ب�ة    اف ر تعاالجل  أ  نم

سعر    بتحدید  لقتعافتراضات تخدام  �است  ةار داال  قومها وتلمعترف بام األصول الضر�ب�ة المؤجلة ا�ة تسمح �استخدكاف
ة ��بالضر   تزاماتلاالاألصول و   هدتسو�ة �ل من ارص  متیقع أن  متو من ال  والذيالقوائم المال�ة  لمعلن بتار�خ  ضر��ة الا

 ل على أساسه. قبمستفى ال
ر�ب�ة ق الضالفرو و ة  ��لضر ة للخاضعالوع�ة اددة ومعقدة فى تقدیر وتحدید اام تقدیرات متعالعمل�ة استخد  هذب هتتطل
ا  القابلة للخصم ة  قتالمؤ   ض عل�  الضر�بيواالساس    اسبيمحال  بین االساس  اتجة عن االختالف لنوالخاضعة للضر��ة 
و األ تقد  فةاض�اإل.  تزاماتلاالصول  ام  یرالى  استخدى  الضر�ب�ةا  داممكان�ة  الناش  ألصول  الخسائر  المؤجلة  عن  ئة 

نشاط من ل  لخطط المستقبل�ة لكاالمستقبل�ة و   �ة�بر�اح الضر عن االیرات  دتقء  جراء إفى ضو لة وذلك  الضر�ب�ة المرح
 ة. �ات المجموعانشطة شر 

 الشهرة    ٦-٣٢-٤

هرة مع ق�متهـا ترت�ط بها الش التيلدة للنقد و مال ترداد�ة للوحداتساال مةالق� نةر قارة �مل الشهالمحإض  اخت�ار  ءیتم إجرا
أو  ف الالزمـة للب�ـع"ل�مخصـومًا منهـا التكـا لق�مة العادلـة"اى دة للنقد فالمولوحدة لل  �ةدسترداة االالدفتر�ة. وتتمثل الق�م

توقعــــة ملة االنقد�ــــالتــــدفقات ل مثــــ�م ج تقیــــاذمــــن تخدامیــــ�م اســــتقالمل�ــــة ب علــــطت. وتأكبــــریهمــــا ة" أ�مســــتخدااال "الق�مــــة
ــل�ة. ان تحمســتقب�ــة الدنقال دفقاتر التــفتراضــات مــن قبــل االدارة لتقــدیســتخدام اتتطلــب ا والتــي المخصــومة الق�مــة د دی

ة د�ـــقات النقفدتـــالق�مـــة الحال�ـــة لل يصـــافاب حتســـالمســـتخدم العلـــى معـــدل الخصـــم  یـــرام�ة یتوقـــف �شـــكل �بداالســـتخ
لغ والتوقیـت) ومعـدل النمـو یـث الم�ـا�ة (من حالنقد بتلك التدفقات ةقتعلالى توقعات م ضافةإل�ا نموذجال فىبل�ة  المستق

 .جوذنملفى ا ستخدمالم
 تاوالمخصصحتملة لما االلتزامات  ٧-٢٣-٤

د�ة صـاتقها االأنشطت سةار خالل مم نم التزام على الشر�ة اشأ عنهین قد التيرات ة األحداث والمؤشتقوم االدارة بدراس
 فـى زاملتاال�ـ االعتـرافعلـى مـدى تحقـق شـروط ة للحكم ات أساس�افتراضذلك تقدیرات و  ىفرة  اإلدادة، وتستخدم  تالمعا
على  حالي التزامأة نش تؤدى إلىاألحداث الماض�ة ت لتقدیر ما إذا �ان تحلیل المعلومات لكذ  ة و�تضمنلمال�ائم او لقا

 �اإلضـافةا وتوقیتهـ لتـزاملتسـو�ة ذلـك اال اهكبدمن المرجح ت التي �ةنقدات الفقدلتشأن ابل�ة �تقمستوقعات    ءانالشر�ة و�
 .اهعلیرجة �عتمد بدم زامة االلتاس ق�من ق� رةدااإلُن كِ مَ تُ  التيالطر�قة  اخت�ارإلى 

 
 .٠٢٠٢ي قامت الشر�ة �التطبیق الم�كر لها في مصر�ة والتلایر المحاس�ة إصدارات جدیدة وتعدیالت تمت على معای ٣٣-٤

 الصــادرة �ةر المصــ  حاســ�ة، أصــدرت وزارة االســتثمار والتعــاون الــدولي تعــدیالت علــى �عــض أحكــام معــاییر الم٢٠١٩مــارس  ١٨بتــار�خ 
اییر القائمــة، ى �عــض المعــ لــ عدة وتعــدیالت لمحاســ�ة الجدیــ والتــي تتضــمن �عــض معــاییر ا ٢٠١٥ة ن لســ  ١١٠ثمار رقــم قــرار وز�ــر االســت � 

، ٢٠٢١ینــایر  ١ة التــي ســوف تبــدأ فــي ت على �عض المعاییر القائمة سوف یتم تطب�قها بدءًا مــن الســنة المال�ــ المعاییر الجدیدة والتعدیال
في  ال�ة التي تبدأملبدءًا من السنة اوات المال�ة" ) "األد٤٧حاس�ة المصري رقم (مر الر فقط لمع�اتطبیق الم�كال  هعو المجمرت  قر   ا وقدهذ
   .٢٠٢٠ینایر   ١
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 "اإلیراد من األدوات المال�ة"   ٤٧ة المصري رقم مع�ار المحاس�
األدوات  ) "٢٦(  رقم  اس�ة المصري في مع�ار المحبلة  ات المقاوعوض الم  محل  ""األدوات المال�ة)  ٤٧�حل مع�ار المحاس�ة المصري رقم (

دوات المال�ة، اضمحالل ق�مة  على تصن�ف المجموعة وق�اسها لأل  )٤٧(المصري رقم    ةمع�ار المحاس� ". یؤثر المال�ة االعتراف والق�اس
 ول المال�ة ومحاس�ة التغط�ة، �ما هو موضح �مز�د من التفصیل أدناه.األص
 اس ق� ل�ف واالتصن 
ال ال  یتطلب ممع�ار  الشر جدید  تقی�م  ن  التدفق ن�ف  تص�ة  لخصائص  وفقا  المال�ة  قوائمها  في  المال�ة  المال�ة    األصول  لألصول  النقدي 

 لدى الشر�ة لفئة معینة من األصول المال�ة.ونموذج األعمال ذات الصلة 
المصري رقم   المحاس�ة  ل  ٤٧مع�ار  "متاح  لد�ه تصن�ف  �عد  � ل  و لألص  لب�ع"لم  الجدحت المال�ة.  المع�ار  ة ختلفمید على متطل�ات  وي 

 ألصول مال�ة في أدوات دین أو أدوات حقوق الملك�ة.  
 :�احدى الطرق التال�هب تصن�ف أدوات الدین وق�اسها ج� 
 ث سیتم تطبیق طر�قة معدل الفائدة الفعلي أو مستهلكة، حی التكلفة ال  •
 لي: أود ب�ع األصل الماقائمة الدخل عن  تبو�ب الالحق إلىلمع إعادة ا ر،خل اآلالشامالعادلة من خالل الدخل الق�مة  •
 الخسائر.  الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو •

 
�احدي   ق الملك�ة،�خالف تلك التي یتم إعت�ارها وتطبق عل�ه محاس�ة حقو   �جب تصن�ف وق�اس االستثمارات في أدوات حقوق الملك�ة،

  : الطرق التال�ة
 و ر الالحقة إلى ب�ان الدخل عند ب�ع األصل المالي: أة التدو� عدم إعادخر، مع الدخل الشامل اآل دلة من خاللعاال �مةالق •
 الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر.  •

ألصول ، �استثناء ائيلمبدا  عتراف عند االدلة مضاًفا إلیها تكلفة المعاملة  المال�ة مبدئً�ا �الق�مة العافي ق�اس األصول    المجموعهتستمر  
الم االمال�ة  �الق�مة  الممارسلقاسة  مع  یتوافق  �ما  الخسائر،  أو  األر�اح  األصول   تاعادلة من خالل  تصن�ف غالب�ة  یتأثر  لم  الحال�ة. 

 . ٢٠٢٠ینایر  ١في  ٤٧المصري رقم  قال إلى مع�ار المحاس�ةالمال�ة �االنت 
 

اهذا   إدارة  تأث انه الیوج  لمجموعهوترى  الم�كر  ال  یر مند  اتطبیق  المحاس�ة  رقم  لمع�ار  الحالي لألصول  الى  عل   ٤٧لمصري  تصن�ف 
  وااللتزامات المال�ة لدى الشر�ة.

 االضمحالل (الدیون المشكوك في تحصیلها) 
المحاس�ة  ر  اي مع� ل�ة ف�حل محل نموذج الخسارة الفع  لخسارة االئتمان�ة المتوقعة، والذيذج انمو   ٤٧رقم    المحاس�ة المصري  �قدم مع�ار

التي حدث فیها خسارة   المشكوك في تحصیلها إال في الحاالت تكو�ن مخصص للدیون لى ة إ�كن هناك حاج، حیث لم ٢٦رقم  ي ر المص
ن المشكوك في تحصیلها متوقعة من الشر�ة االعتراف �مخصص للدیو ق�ض من ذلك، یتطلب نموذج الخسارة االئتمان�ة الفعال. على الن 

جم األعلى  المدرجة  لماصول  �ع  المستهلكةا� ال�ة  ذلك   لتكلفة  في  ع(�ما  "العلى  ،  المثال،  المصنفة  سبیل  الدین  أدوات  و�ذلك  مالء")، 
الق�مةأك العادلة  �الق�مة  مال�ة  المثال،   صول  سبیل  (على  اآلخر  الشامل  الدخل  بها ألغراض   من خالل  المحتفظ  الحكوم�ة  السندات 

 الخسارة قد حدث.  عما إذا �انت ظرن غض اللي، � السیولة)، منذ االعتراف األو 
  ر اعند تطبیق مع�   ةللمجموع  االنخفاض في ق�مة أصول مال�ة أخرى ك  و�ذلفي تحصیلها  یون المشكوك  الد  مخصصزاد  �جة لذلك،  ت ن 

 ق نموذج الخسارة االئتمان�ة المتوقعة.ألف جن�ة مصري، نت�جة تطبی  ٨٤٬٨٤٣. �مبلغ ٢٠٢٠ینایر  ١في  ٤٧مصري رقم المحاس�ة ال
 اس�ة التغط�ة حم
محاس�ة التغط�ة (على سبیل المثال، قد یتم    تطبیقعلى    المجموعهعلى ت�س�ط وتوس�ع قدرة    ٤٧لمصري رقم  ا  س�ةمحاار المع�   مل�ع

ك، تمت موائمة متطل�ات المع�ار المال�ة �جزء من عالقة تغط�ة). �اإلضافة إلى ذلونات مخاطر األصول أو االلتزامات غیر  كمتعیین  
 .  بل�اس فعال�ة التغط�ة في المستق، هذا وسیتم قطرمخا ال ارةدإل  موعهالمجاسات ثق مع س� �شكل أو 

 رة االنتقال�ة فت ال
�ه أن األثر التراكمي لتطبیق المع�ار تم االعتراف  �عني    م طر�قة األثر الرجعي المعدل، مماادقامت المجموعة بتطبیق المع�ار �استخ

 قارنة.لمارقام دیل أتم تع، ولم ی ٢٠٢٠ینایر  ١في األر�اح المرحلة إعت�اًرا من 
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 ابه لقةتعلم�دارة المخاطر ااألدوات المال�ة و  -٥

ة مــن عادلــل�ــة �الق�مــة الامول صــأصــول المال�ــة األ نموتتضــ �ــة،المال امــاتز إللتوا صــولفــى األة وعــمثــل األدوات المال�ــة للمجمتت
راف ذات مسـتحقة علـى أطـال رصـدةك واألنـو بفـي األرصـدة لـدى ال وأدوات دیـن تتمثـل مال�ـة، مشـتقات-أو الخسائر األر�اح   خالل
التسـهیالت و  ضار االقتـ عـض� ةال�ـالم تتزامـالاال تتضـمن مـا� �ـع وعمـالء وأرصـدة مدینـة أخـرى لبة لتاحـم  �ةمال  واستثمارات  ةعالق
 التــي اطرأهــم أنــواع المخــ يلــی. وف�مــا لمســتحقة ألطــراف ذات عالقــة والمــوردون األرصــدة اللعمــالء و ئنــة واألرصــدة الدا ة�ــتماناالئ

 ابهـ جـهوات التـيت ج�اسـترات�الواتسـتخدمها واألسـالیب  التـي�ـة الالم دواتألواتمارسـها   التـيوعة نت�جة لألنشـطة  ها المجمل  تتعرض
 طر.خاالم كلإلدارة تا

(�مــا فیهــا مخــاطر  ق تمارســها ومــن بینهــا خطــر الســو  التــياالعت�اد�ــة  لألنشــطة وعــة نت�جــةمتن ة لمخــاطر مال�ــةعــو لمجمتتعــرض ا
ة لمجموعـا انر السیولة وعلى وجه الخصـوص فـخطو  ،تمانئالاوخطر الفائدة) السوق وأسعار الصرف وأسعار ر اى أسعغیر فالت
ــ رتغیــر الطــة لخعرضــم نظــام ادارة مخــاطر  هــذا و�عنــىر الســوق. عاأســو  الفائــدة،عار ســأو  ة،االجنب�ــلعمــالت ا رفصــر ى أســعاف

لب�ة لســر اثــااالق حقــف الــى تقلیــل تالمال�ــة و�هــد �األســواقوجــود لماتأكــد دم الة عــ�ــالتر�یز علــى درجــ ةاالداوات المال�ــة للمجموعــ
 لكاملــة فــى�ة امجموعــة المســئوللاارة تمرة. تتحمــل ادمســال �ةلتشــغیلوا ل�ــةالما نشــطةاألل مــن خــال عــةمو المتوقعــة علــى نشــاط المج

 العام لعمل�ة ادارة المخاطر. اإلطارراق�ة  تصم�م وم

 السوق ر طخ 

 التشغیل�ة  �األنشطةرت�طة لما نب�ةاالج التطر العمخ
عـة ت المجمو �اشـر �عـض فـإن م ثـ مـنو  ا،هـبخاصـة الد ة القیـملـ�عة بتنفیذ انشـطتها التشـغیل�ة عمو مجات ال�ر وم �ل شر�ة من شقت

لـف تتخ ت او حقـوق �عمـالتا�ما یتعلق �جداول السداد أو التحصیل اللتزامـالجنب�ة فالعمالت ات فى ضة لخطر التقل�ار مع  تكون 
 نمــوردیع مــ یــتم الــذي ي االســتثمار  �اإلنفــاقن مرت�طــة و تكــا عــادة مــ لتزامــات والحقــوق بهــا. إن تلــك االلقیــد الخاصــة ا لــةن عمعــ

ــ ــ المـــؤداة لعمـــالء تدماناشـــئة عـــن �عـــض الخـــلا داتالیـــراواج ار �الخـ ة �مراق�ـــة خطـــر التقل�ـــات �ـــالعمالت م المجموعـــارج. وتقـــو �الخـ
  .ةغیل�شالتعن االنشطة  شئنالااالجنب�ة  

 :يیلما � رى ة المصن�لججنب�ة الرئ�س�ة مقومه �األا عمالتت) للامااللتزا( / األصول صافي�ة العام بلغ نها يف

٢٠٢٠بر  مد�س  ٣١ ن�ة المصرى ج لف�األ  الغ�ملاع جم�  ٢٠١٩بر  د�سم  ٣١ 

 ٣٢١٬٧١٠   (١١١٬٧٤٤) دوالر أمر�كي

 ٢١١٬٧٧٦ ٥٩٬٩٠٤ یورو

 (٤٣٠٬٧٨٤) (٤٢٠٬٩٠٣) ني  ات س�اكرو��ة  

 ٧٥١          ٢٩ يجن�ة إسترلین 

 ١٨٩٬٠١٩ ٣١٬٥٦٧ أخرى 

ى فــ ٪١٠ ودحــد فــىالقیــد)  (عملــة ه المصــرى ف الجن�ــســعر صــر  ىقص فــاو �ــالن ة�ــادلز �ا اءســو تغییــر  دثمــا حــ اإذة أنــه ر ااإلد درقـتو 
ســوف  لتزامــات المال�ــةاألصــول واالن إفــخــرى األ �افــة المتغیــراتات ث�ــ �ة مــعانســتل�اك�ــة ا�او الیــورو او الرو  األمر�كــيقابــل الــدوالر م

لــى الق�مــة ع �مــا یــؤثر بــنفس )٢٠١٩فــي  مصــري ه ن جن�ــو یــلم ٨٠( ي ر صــم جن�ــه ملیــون  ٤٤�عــادل  مــا�قص او الــن �الز�ــادة تتــأثر
 .العام حار�أ / ر)(خسائ صافي
 ق فى سعر السور  تغیال خطر

هــة رة نســب�ًا مــن وجثؤ مــر بهــا والمعرضــة لهــذا الخطــر ال تعــد �ــة المســتثمكلوات حقــوق المدة اق�مــن أث حیــدًا الخطــر محــدو ذا �عتبــر هــ
 دارة.إلنظر ا
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 فائدة الر أسعار خط
اشــئة عــن ة النت النقد�ــقاالتــدف ت فــىاقل�ــتلاخطــر ل عــةالمجمو تتعـرض راض حیــث لنســ�ة للمجموعــة �ــاالقتدة �الفائــعار اســأر خطــ�ط تر یـ
مــة ى الق�ر فــموعــة لخطــر التغیــ�مــا تتعــرض المج المتغیــرة،الفائــدة  وض ذات أســعارر قــ�النســ�ة لل ســوق�ةئــدة الفایــر فــى أســعار اللتغا

 طـةالمرت�اطر خـالم ة�ـلتغطة ل�ـقات ماود مشـتى ا�ـة عقـقـم المجموعـة �الـدخول فـولـم تهـذا ة. بتاثالة ائدلفا أسعارت  روض ذالقالعادلة ا
 الق�مة العادلة. ت النقد�ة اواقتغط�ة التدفبهدف �انت  اءعار الفائدة سو أس محتملة فىات ال�التقل�

الفائــدة الســوق�ة علــى ســعار فــى أ�ــات ر حتال رإثــ ابتســم �احقــو تمر وتمســئــدة �شــكل لفاســعر ا ارتا�عــة وتحلیــل اخطــمتقــوم المجموعــة �
 .تلعمالا كلنس�ة لخل �الائمة الدق
ذات أســعار ونســ�ة �ــل مــن القــروض  ،�ــز المــاليمر الخ تــار�ى فــ ة علــى المجموعــةتحقض المســقــرو ال إجمــالي ليتــااللجــدول ح اضــو ی

 قة.المستح ضو قر ال يإجماللى ة إفائد ن دو ب هاعلیصول الحتم  يالت و�ذلك تلك  المتغیرةو لثابتة الفائدة ا

٢٠١٩بر  مسد�  ٣١ )ري صم جن�هلف (�األ  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١   
 ض إجمالي القرو  ٥٣٧٬١٠١ ١٬٠٥٢٬٤٤٨

 ائدة ثابت ل فدعم ذات - -
٠١٠ ٪  متغیرئدة فال ذات معد ١٠٠% 
 بدون معدل فائدة - -

المال�ـة السـنة عـن و�ـل لفـة التمنقص فـى تكالـ ة اوادز�ـالالـى یـؤدى  �مـا ٪١ ةبنسـ�ة ئـددل الفامعـ تغیـر ننـاتج مـة التـأثیر الر وتقـدر اإلدا
 .)٢٠١٩ يف مصري �ة جن ملیون  ٥٬٩(صري مه جن� لیون مو  ٤٬٥٦ لغمب� ،٢٠٢٠ر بمد�س ٣١ي نته�ة فالم

 تمان ئاال  خطر
 ةا �النســ�وصــخص�ــة عاقدالت امــاتلتز �االعــن الوفــاء  داقــعلتت االخفــاق ألطــراف اللمجموعــة تتعلــق �حــاال�النســ�ة  االئتمــان ران مخــاط
 ها.مكنوك وما فى حالب ةدأرص ة،مال�لاوات األد الء،عمالى حقة علمستال لألرصدة

 :�التالي اع�ل قط وى ستم علىلمجموعة ا هال تتعرض يالت االئتمان مخاطرلیل تحن مكلما من
 ابل ال�حر�ةقطاع الكو 

علـى  وافقـةالم بـلق اناالئتمـء عمـالعـن  عالمتاالسـیـتم ث حیـ یـوم، ٣٠قصى د أ�ح ائتمان�ةة مدة ر��حلقطاع الكوابل اعمالء    یتم منح
 ت.لشر�اتلك ال �ةانتمئاالة المالء نورة للتأكد ممذ�لا مدةال  منحهم

 نوك البى لدنقد�ة  صدةأر 
 معة طی�ـةت سـموعـة مـع بنـوك ذاجلمال محـدود جـدا حیـث تتعامـة ومـا فـى حكمهـا خطـر �ط �أرصـدة النقد�ـتر مـال  انئتمـاال  طـرد خو�ع

 .�السوق 
 جموعــةم علــى تحقةمســصــغیرة اللامــن األرصــدة  وعــةمجممن ن ضــى تكــو األخــر ال�ــة لمدة ارصــألالء والعمــة افــإن أرصــد ة عامــةصــفو�

 مالء.منوح للعملا  ئتماناالز ر�ر تمن مخاطلل �قا مالء ممالعة من كبیر 
 السیولة  خطر

تلـك  تا�عـة�مارة داإلتقـوم و هـا من أو جـزء اهـالتزاماتل �ـ لـى سـدادمجموعـة عال قد تـؤثر علـى قـدرة يتالالعوامل  السیولة فىیتمثل خطر 
ت أر�ـاح اعـز�علـى تو ل صـو لحة اامكان�ـ مدىة وعس المجمتدر ندئذ بول عالمق لحدن اعة عمو المج اتماز التلة ز�ادة حا  ىفو   اتزامااللت

 زاماتها.تدة في ال�الز قابلة اتا�عة لمال لدى الشر�ات دينقال ئضأو االستعانة �الفا الشر�ات التا�عة لهانقد�ة من 
الل ن خــمــ جــةوالخار  خلــةالدا نقد�ــةات الفقالتــد�ط �رتتأكــد المــلادم نــاتج عــن عــال ةلو لســیر امــن خطــة �ــل مراق�ــ� موعــةمجالادارة  ومتقــ
ــ متا�عتــهر الســیولة یــتم . و�صــفة عامــة فــان خطــمــن االرصــدة النقد�ــة �ــافيتوى مســ� اظحتفــاال شــر�ات مــن مســتوى �ــل شــر�ة ى عل
وفـاء العلـى تها در دى الـى قـؤ تـدیها �طر�قـة ة لـلو یالسـات مسـتو�دارة �ط واخطـوالتة ولى السـیسـتو ة مة ومتا�ععالل مراجخ  منمجموعة  ال

 التـي�ات شـر ال تلك الفـوائض الـى وج�هتبحیث تقوم المجموعة النقد�ة لدیها  ئضاو الف  رةداإلة  وعمجمدارة الع ام  یقع التنسا ماماته�التز 
ز�عـات و تمجموعـة وعلـى ال تا�شـر  بـینف�مـا  ياخلالـدل و�ـالتحى علـ�بیـر  شـكلد �وعـة تعتمـمفـان المجك ذلیولة. لـز فـى السـعج  لدیها

 عة.التا�ر�ات لشمن ا�اح  ر اال
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م یـت التـيالنقد�ـة  لغام�ـة تضع حدودًا علـى الة مثل �ور�ا الشمال�ا شر�ات المجموعبه لتعم التيل  دو العض  ئح فى �لواالو   لقوانینن اإ
ة وعـلمجمة وا�عر�ة التاشلطب�عة نشاط ا لاً ر ظون �ة.لخارجالت التحو�ا على اً ودذلك قیو� خرى عمالت أ ىكور�ة الالة ن العملم  حو�لهات

 صنقـالمجموعـة وعل�ـه فـان جـزء مـن نشـاط شـر�ات  ) تعتبـراالسـتثماري  قفـال االنثـالما بیل(علـى سـ ب�ـةجناللعملـة ا�ا فوعاتالمد  فان
مـن السـیولة  تهـااجاحت�ر اتـدبی م فـى�ة االشـر ى العلـر كل �بیـ�شـ ر�ةتمـاد الشـعدى الى ا یؤ ة  شر�  ىا  لدى  جنبياال  النقدي  حت�اطيالا
  .لحاجةا عند نب�ةجلعملة االا�

 معة:جلماة ار�خ القوائم المال�سداد المت�ق�ة حتى تلفترة ال سمة ط�قاقمجموعة لمل �ةالالم االلتزامات ليالتاول لجدو�وضح ا
 ٢٠٢٠مبر د�س ٣١ �ة قتر ة الدالق�م (*) عةمتوقالة ات النقد�دفقالت سنة  ناقل م ات نو س ٥ ة إلىمن سن اتسنو  ٥اكثر من 

 ات تزاملاال           
 نوكبالمن  اقتراض ٤٣٩٬٣٧٩ ٥٢٤٬٠٨٧ ١٧٩٬٥٤٨ ٣٠٣٬٤٦٤ ٤١٬٠٧٥

 أخرى قروض  ١٦٬٤٧٣ ١٦٬٧٣٢ ٨٬٩٦٣ ٧٬٧٦٩ -
 رمن ب�ع مع إعادة اإلستجا التزامات  ٨١٬٢٤٩ ١٣٢٬٨٨٩ ٤٬٨٩٩ ٧٥٬٥٥٠ ٥٢٬٤٤٠

 رى ة أخدائندة دائنون وأرص ٨٧٦٬٧٧٠ ٨٧٦٬٧٧٠ ٨٧٦٬٧٧٠ - -

١٬٤١٣٬٨٧١ ١٬٥٥٠٬٤٧٨  ١٬٠٧٠٬١٨٠ ٣٨٦٬٧٨٣ ٩٣٬٥١٥   

 
 ٢٠١٩ر مبس�د ٣١ ر�ة تفدلامة �قلا عة (*)توققد�ة المنلقات االتدف من سنة  لاق ت واسن ٥لى من سنة إ تسنوا ٥من  ثرأك

 ات تزاماالل     
 ن البنوكض مرااقت ١٬٠٢١٬٦٤٦ ١٬١٣٨٬٢٩٠ ٥٣٠٬٠٠١ ٦٠٣٬٢٣٨  ٥٬٠٥١  

 خرى أض قرو   ٣٠٬٨٠٢          ٣٢٬٤٣٠       ١٧٬٨١٦  ١٤٬٦١٤           -         
 ئنة أخرى اددة صدائنون وأر  ٩٨٠٬٦٤٨ ٩٨٠٬٦٤٨ ٩٨٠٬٦٤٨ - -

 ٢٬٠٣٣٬٠٩٦     ٢٬١٥١٬٣٦٨     ١٬٥٢٨٬٤٦٥ ٦١٧٬٨٥٢  ٥٬٠٥١   

 
 .رى خاألب اتعواألم  لفوائد والرسو المخصومة �ما في ذلك ا  غیرة  د�اقلتعد�ة اات النقفقلمتوقعة هي إجمالي التدا �ةقدنلا قات التدف* 
 
 لمالرأس ا رطخ
�ة ر ســتمراالا فــاظ علــى حما�ــة قــدرة المجموعــة علــىال الــى الحلمرت�طــة بــرأس المــا مخــاطرال ةر ادامــن خــالل جموعــة المرة ااد دفتهــ
 ل�شـكن اهفـى الوقـت الـر  لمقبـول. وتعتمـد اإلدارةد الحـا لـىل االمـا طـة بـرأست�ئـم لتخفـ�ض التكلفـة المر الم لي�و مـتكل  لى ه�حفاظ عوال

 .ي ر تثماساال قانفطتها واال�ل انشتمو ة لعنو متلا ةذات�د الر او ملالى ع  كبیر
 

 ي ر خأأخطار 
 حكوم�ة الموافقات ال

ى لــع ولالحصــ بیــر علــى� ط الكوابــل ال�حر�ــة �شــكلشــاونن انــبفــى ل االتاالتصــ شــاطك نلــ�مــا فــى ذ تعتمــد �عــض أنشــطة المجموعــة
طة نشــ اال لــىع بيســل ثــرألـذلك  كـون � انكـن مملا نمـ اتوافقـملا كلـى تعلـصـول حر العـذت الـةوفى ح ن�ة،المعة الجهات الحكوم�ة افقمو 
 قد�ة.عات  فاأطر قبل  نفى انخفاض االیرادات او غرامات مموعة متمثلة  لمجلمستقبل�ة لا
 ئة ناش ال  واقساالصاد�ة فى الظروف الس�اس�ة واالقتعن  ةئشا نلر ا الخطاا

ى ر علــ �بیــ  لعــة �شــكالمجمو اداء تمــد و�ع ســتان.و�اك ،�ةلشــمالا ا�ــ ر و �و  ��ــة،عر المصــر  ةور�ــ جمه لخــ اد هانشــطت ا �بیــرًا مــن تمارس المجموعة جزءاً 
ات و� ســت تصــاد�ات علــى من تلــك االســواق تتســم �اقافــ  صو صــ خلاوجــه ى علــ و  تا�عة،لات �ابها الشر وق فى تلك البلدان والتى تعمل  اقتصاد�ات الس

 تصــاديقاالع ضــ  �الو ســتقبالً أثر من تتــ قــع أالمتو ومــن  اً � حال رتتأث  ةموعللمجط نشائج الانت ن فا لكلذ .ه�كلة ة اعادةلالتقدم او تمر �مرح  من  مختلفة
 داء�ضــعف اال اون فــى تلــك البلــداات الس�اســ�ة والحكوم�ــة ر ی غت ال�ــ  يســلب  تتأثر �شــكلان كن مماط من اللك البلدان. �ما ان نتائج النشلت   والس�اسي

واالداء  المــالير�ــز الم لــىع بيلســ یر تــأث  ت الــىیــراغت لماهــذه  تــؤدى نن ألممكــ ا ومــنوعــة. ممجالات ر�ا شــ هــ مــل ب عت  التــين افــى البلــد االقتصــادي
 وعة.المجم ألنشطةوقعات المستقبل�ة والت  المالي
 الناشئة  ولدال � ى نو نالقافى اإلطار  یرلتغا خطر

والتشــر�عات  ینن لقــواات فــى راتغیــ وث حــدكــن لمما مــنه فإنــ  ،وعــةجممالا هــ ب مــل تع التــي فى البلــدان  ر�بيالضى والتشر�ع  ن و ان الق  اإلطار  نظرا لطب�عة
 ترای قــدت  ء�جــراو  األر�ــاح،ات ز�عــ تو ائب علــى ل میــل �عــض الحكومــات الــى فــرض ضــر ت�ط �مظــاهر مثــ مــر  لخطــرذا اث ان هــ ن. وحیــ لبلــدالــك ابت 

مــوال علــى ال حصــو ال لــىمجموعــة عة القــدر  ىوعلــ ة عــ مو مجلل ليماالداء على األ سلبيیر تأث ذه المظاهر هلن �كو  فمن الممكن ان  جزاف�ة،ضر�ب�ة  
 ة.شر�اتها التا�عن م
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التا�عــة وتعتمــد  هات �اشــر  مــن تاإلیــرادال علــى تلــك مــن الحصــو  تــرجح إدارة المجموعــة ان تــتمكنو  المحل�ــة،ة عــة �العملــ ات المجمو تــم عــرض إیــراد
 .األموال الى الشر�ة ام ا�عة فى تحو�للت على قدرة شر�اتها ا

قــروض �عمــالت أر�ــاح وعلــى ســداد الات ئــد وتوز�عــ علــى ســداد فوادرة قــد تحــد مــن القــ  ةل� لشــمار�ا او ل �ثالما على سبیلفة و لمخت ل  دو ى  ف  حلوائ لا  ان
م األجنب�ــة ذات حجــ لــة ت نقد�ــة �العمض الــدول إجــراء تحــو�المــن الصــعب فــى �عــ  ن كو � د فق ذلك �اإلضافة إلى رج،خالللتحو�ل أجنب�ة من خالل ا

ح فــى المســتقبل عــدیل الــنظم واللــوائ بت  المر�ز�ــة تقــوم البنــوك فقــد ضــافة إلــى ذلــكإلاو�  البلــدان. تلكى ف �ةك المر�ز لبنو اها  رضتفد  ق  دقیو   سببیر � كب 
 یتأثر و�تغیر تها التا�عة سوفار�شى ف لأموالى وعة فى الحصول عمجمدرة الفإن ق  و�التالي
 ةألدوات المال�فئات ا

  ٢٠٢٠بر د�سم ٣١  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ 

 لى ماجاال 
صول مال�ة  أ

 ة �الق�مة العادل
  ىلاالجما ات �نومدیو وض  قر 

أصول مال�ة  
ن  ق�مة العادلة م�ال

خالل األر�اح أو  
 الخسائر

أصول مال�ة �التكلفة  
 المستهلكة

 (�االلف جن�ه مصري )

 خرى أصول مال�ة أ ٢٢٠٬٧٣٤ - ٢٢٠٬٧٣٤ ٤٠٤,٣٧٨ ٥٤,٢٧٧ ٣٥٧٬٦٥٥

  مالءع ٣٩٣٬٢٠٣ - ٣٩٣٬٢٠٣ ٩٠٠٬٧٢٣ - ٩٠٠٬٧٢٣

خرى أ أصول ٢٠٬١٢٦ - ٢٠٬١٢٦ ٧١٬٠٦٠ - ٧١٬٠٦٠  
حكمها في  نقد�ة وما  ٣٤٣٬٠٥٦ - ٣٤٣٬٠٥٦ ١٬٠١٥٬٠٠٠ - ١٬٠١٥٬٠٠٠  
  ىلجمااال  ٩٧٧٬١١٩ - ٩٧٧٬١١٩ ٢٬٢٩٠,١٦١ ٥٤,٢٧٧ ٢٬٣٤٤٬٤٣٨

 

  ٢٠٢٠ر سمبد� ٣١ ٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 جمالىإل ا
 ةالتزامات مال�

 ةلفتكال�
   ةكهلتسمال

�مة لق�ا  ةالتزامات مال�
األر�اح  لخال من العادلة 

 أو الخسائر
 ىجمالاإل 

 �همال التزامات
   مستهلكه�التكلفه ال

  ة�التزامات مال
من  ة لق�مة العادلا�

األر�اح أو  خالل 
) الخسائر ي صر مه جن��االلف  ) 

 اقتراض   - ٥٣٧٬١٠١ ٥٣٧٬١٠١ - ١٬٠٥٢٬٤٤٨ ١٬٠٥٢٬٤٤٨
 أخرى  نةائد وأرصدة ر�ون تجا دائنون  - ٨٧٦٬٧٧٠ ٨٧٦٬٧٧٠ - ٩٨٠٬٦٤٨ ٩٨٠٬٦٤٨

 لى االجما - ١٬٤١٣٬٨٧١ ١٬٤١٣٬٨٧١ -  ٢٬٠٣٣٬٠٩٦  ٢٬٠٣٣٬٠٩٦
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 ةاع�طلقار  �ار التق -٦
ــ ــم تحدیـ ــد تـ ــانع قـ ــر د صـ ــغار االقـ ــ يلیلتشـ ــار ي �اعالرئ�سـ ــو  هت�ـ ــر�ة. �قـ ــس إدارة الشـ ــمجلـ ــر م�ة ر دااإلس م مجلـ ــار�ة التاجعـ ــاخلدر القـ ة �ـ

 .يفجغرار نظو من م �سيئرد، �شكل ر والماوتخص�ص ائها دأ م�یقأجل ت مجموعة منلل
 ة لقا�ضـتثمار اسـإللوم راسـكة او ارة شـر�ج�ـا، قامـت إدولو نتكلوا ماالعـالقطـاع  ا فيقات المدرجة سا�ن الشر�قرار التخلص ملفقا  و 
 ا یلي:�مل یت التشغقطاعا ةعجار مقامت �الرئ�سي و یلي غلتشارار الق صانع قبل نما هیلم تحل�ما تتقار�رها الداخل�ة   غییرتب

ــ • ــةالما تدماالخـ ــة لع: المتل�ـ ــقـ ــة لد�الخـ ــ شـــر�ةو  بلتـــون المال�ـــةمجموعـــة مات المال�ـ ــزا �ابیتـ ــن فـــي  لـــةثمم الر�ـ ــة مـ مجموعـ
 ى.ر ألخال�ة المادمات الخو  ةاطسلو ول وااألص رف�ة االستثمار�ة و�دارةصالم خدماتة من الفلتالمخالمال�ة قطاعات ال

 .)�ة االتقسام) وذلك �عد عملمتقسمة�ة الالشر ضة (القا�لمال�ة كوم اأوراس شر�ةالى ط النشاا وتم نقل هذا (هذ
 راز�للو، البعة في ساو �او و لمجما اهي تمتلكت التارا�العقاالستثمار�ة   تتعلق العقارات  :ةار�مالستثالعقارات ا •
ــةتالم تاالتصــاال • ــا- نقل ــ لــقعتت :نلبن  ور�ــةالجمهو�ــة مــن قبــل لمم، الألفــا ن�ــةنالبلا ت المتنقلــةالتصــااال د إدارة شــر�ة�عق

 ان�ة.اللبن
خـــدمات قـــدمي وم االتصـــاالتة لمشـــغلي والســـرعة العال�ـــ رشـــم�الر�ض النطـــاق العـــیل اصـــبتو لـــق تعی ة:ل�حر�ـــات البكـــالا •

 .ةر�ضوئ�ة ال�حلاف ا�االل �ابالتل خالى من الشر�ات الكبر و   رنتنتإلا
  ا�ضة.الق ةلشر�ا�المتعلقة  تافمصرو وال للدخواة عو مالملك�ة للمجت حقوق شمل استثمارا: تى خر أ •
 لتشــغیليرار االقــنع تم إدارتهــا �شــكل مســتقل. �قــوم صــایــ لتــيایل�ة غعــات التشــلقطاار عــن ار�تقــ د�إعــداوعــة جملماتقــوم  •

 على: بناء اعات التشغیل�ةذه القطبتقی�م أداء ه ئ�سيالر 
 الك.هستالاد والضر��ة و الفوائ واألر�اح قبل اتدرایإلاي إجمال •
غیــر  صــولاالو  داتعــوالم الممتلكــاتراء شــالفتــرة ل لالبــدة خــالمتك �فلي التكــاإجمــالهــو  يقطــاعلا الرأســمالي قاألنفــاإن  •

 .رةالملموسة �استثناء الشه
 لكل قطاع  هالكواالستهالك واإللضر��ة الفوائد وا بلق �اح ألر او رادات اإلی

 .ةلمال�انات اب�لسق مع اكل مت �ش هاق�اس مالرئ�سي و�ت يشغیلالت قرارالع انصل منتظم إلى ل�ة �شك معلومات التاال مد�قت میت 
  ٢٠٢٠ رد�سمب ٣١ ٢٠١٩ د�سمبر ٣١

ر�اح (الخسائر) قبل أل أ
ب و  رائالفوائد و الض

  هالكاتتاالسو  تالهالكا ا
   *المعدل

یل دات تشغإیرا 
من عمالء 

ن عجین ر خا
 المجموعة 

  اتد رایا
ل�ة بین  داخ

 اعات القط 
 یلغشات تیراد إ 

بل قئر) ساخ�اح (الر أأل 
ئب و  الضرا و الفوائد

كات و االهال 
   *المعدل اتستهالكال ا

 لتشغی داتیراإ 
عمالء من 
 نجین عخار 
 موعة ج مال

ایرادات داخل�ة  
 بین القطاعات 

 تشغیل إیرادات 

 
 استثمار عقاري  ٦١٬٥٩٩ - ٦١٬٥٩٩ ٤٥٬٧٥٤ ٦١٬٢٧٦ - ٦١٬٢٧٦ ٣٨٬٦٧٣
 ة � �حر ل كواب ٦٦٤٬١٩٩ - ٦٦٤٬١٩٩ ٢٣٥٬٦٤٣ ٧٤٧٬٣٤٩ - ٧٤٧٬٣٤٩ ٣٥٤٬٤٦٢
 خرى أ ٢٦٬٢٥٥ (٢١٬٥٦٤) ٤٬٦٩١ (١٩٣٬١٦٥) ٢٢٬٢٥٦ (١٩٬٤٨١) ٢٬٧٧٥ (٣٠٤٬٤٣٩)
 اجمالى  ٧٥٢٬٠٥٣ (٢١٬٥٦٤) ٧٣٠٬٤٨٩ ٨٨٬٢٣٢ ٨٣٠٬٨٨١ (١٩٬٤٨١) ٨١١٬٤٠٠ ٨٨٬٦٩٦

 

یتم* في  ضمحاال اب  احتس  ال  مال�ة    أصولالل  ب�ع    األر�احو غیر  و   ر�احألاضمن    أصول من  الفوائد  و ضالقبل  كات  التهسالاو   تا كالهالارائب 
 المعدلة 
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ال التالى  الجدول  الفوائد و   ر�احألاتسویات على  یوضح  الى    المعدلةت  كاالتهسالاو   تاكالهالاالضرائب و قبل  أر�اح / (خسائر) للوصول  صافي 
 :ئب الدخلضرا  بلق نةسال

 )ري �ه مصجن لفاأل (�   ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١ ٢٠١٩  د�سمبر  ٣١
 المعدلة كات ال تهسال او  تاكالهال ا الضرائب و و  ائدقبل الفو ر�اح أل ا   ٨٨٬٢٣٢ ٨٨٬٦٩٦

 تعدیالت:    
 ستهالك ك واالاه   (٨٩٬٦٥٨) (٩٢٬١٣٣)

 أر�اح است�عاد أصول غیر متداولة    ٢٬٩٣٥ ٧٢٣
 ر متداولةغی في أصول الل  محإض   - (١٣٧٬٠٥٩)

  إیرادات تمو�ل�ة   ٧٤٬٠٧٩ ١٣٬٩٨٩
 كال�ف تمو�ل�ةت    (٥٣٬٨٣٣) (١٨٤٬٤٣٧)
 ب�ةعمالت أجن رصدة � مة أجر ت (خسائر)  فيصا   (٧٬١٨٤) (٣٣٬٦١٢)

ات  یتم المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق نصیب الشر�ة في أر�اح استثمار    ٢٬٦٩٨٬٢٣١ ٢٬٧٧٦٬٩٠٧
صافي اضمحالل في إستثمارات  یتم المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق     (٢٬٦٩٨٬٢٣١) (٢٬٧٧٦٬٩٠٧) 

قبل ضرائب الدخل  السنةئر) سا(خصافي أر�اح /    ١٤٬٥٧١ (٣٤٣٬٨٣٣)    

 لألصول   طاع�ةالقار�ر ق الت

 . ةدار لإلة � ر دو  ةمها �صور قد� وت التقار�ر  تم إعداد� و  علكل قطا األصول يالتالالجدول  یوضح
  ٢٠٢٠ رد�سمب  ٣١ ٢٠١٩ر سمب�د ٣١

 لي ام األج 
قوق  ح ادوات  

 ة  ملك�
استثمار   

 ري  اعق

ل  وصأ 
غیر 

   ملموسة 
  يل جمااأل  ل ثابتة   صوأ 

قوق  ح  دواتأ 
 ملك�ة  

  رتثمااس 
 عقاري  

  أصول 
غیر 

 ة   موسمل
   تة ابثأصول  

 
 ة �مال  خدمات - - - - -  ١٣٧٬٤٦٠  ٣٨١٬٣٥١ - -  ٥١٨٬٨١١
 ي قار استثمار ع - - ٦٧٣٬٢٥٤ - ٦٧٣٬٢٥٤    -     - ٩٧٧٬٢٧١ -  ٩٧٧٬٢٧١
 ة �حر�  لوابك ٨٦١٬٩١٧ ٣٧٬٣٨١ - - ٨٩٩٬٢٩٨  ٨٩٢٬٠٠٥  ٢٦٬١٥٣ - -  ٩١٨٬١٥٨

 ى ر خأ ١٠٣٬٥٤٨ - - ٦١٣٬٦٣٢ ٧١٧٬١٨٠  ٤٩٬٨٦٨    - - ٢٬٢٨٩٬٢٥٧  ٢٬٣٣٩٬١٢٥
 اجمالى  ٩٦٥٬٤٦٥ ٣٧٬٣٨١ ٦٧٣٬٢٥٤ ٦١٣٬٦٣٢ ٢٬٢٨٩٬٧٣٢ ١٬٠٧٩٬٣٣٣  ٤٠٧٬٥٠٤  ٩٧٧٬٢٧١ ٢٬٢٨٩٬٢٥٧  ٤٬٧٥٣٬٣٦٥
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 ستثماري اال نفاقلأل  اع�ةالقطر التقار�
 :٢٠١٩�سمبر د ٣١ي ف ةته� ن السنة المو   ٢٠٢٠�سمبر د ٣١ي ف ةمنته� القطاع للسنة ل �دها  تكب  يت ال �ةمال لرأساقات نفال هأدنا دولوضح الجی 

  �ة في نتهالمة �هلمنتالسنة ا المنته�ة في ة المنته�ة نسال
 لف جن�ه مصري)(�األ  ٢٠٢٠�سمبر  د  ٣١ ٢٠١٩  د�سمبر  ٣١

ة)ر ر مستمعمل�ات غی( ل�ةماات خدم ١١٬٧٥٧ ٢٬٠٠٨   
حر�ة�بل او ك ٢٢٣٬٧٦٦ ٢٤٦٬٠٩٠  

خرى أ ٦٢٬٨٩٧ ٣٬٥٦١  
جماليإ ٢٩٨٬٤٢٠ ٢٥١٬٦٥٩  

 

 ةمستمر  ریالغاالعمال   ائجنتو  الب�ع أصول والتزامات محتفظ بها �غرض -٧

 الب�ع  محتفظ بها �غرضت امتزاوال أصول -أ

  شر�ة   في  اهحصت �امل    �عب   لخال   نمNEW FRONTIER   شر�ة  وج منر خلمها از عن ع  لشر�ةادارة  إأعلنت  ،  ٢٠١٩عام    خالل -
)Auerbach Grayson  ( محتفظ بها �المرت�طة بها    لتزامات واإل  ل االصو   عرضتم    دقو هذا  مشتري.  الد  و�دأت برنامًجا نشًطا لتحدی

 . )٣٢قم (ر المصري  س�ةحاالم مع�ارلقا ع وف�للب  �غرض

�الوال�ات المتحده االمر�ك�ه علي التخارج    FINRAي  مالموافقة هیئة ال  قا�ضة علىل�ة الالما  ن تو حصلت شر�ة بل،  ٢٠٢٠عام  خالل   -
ملیون    ٤٥التي تبلغ ق�متها نحو  جراءات النهائ�ه التمام الصفقه و اذ االموعه �اتخجممت اللك قا�ناء علي ذر�اخ جرا�سون و أ  ةمن شر�
یوازي  مصري  جن�ه   دوالر    ٢٬٨�ما  هذا  مر�كيأملیون  ت وق،  صافيك د  الشر�ة  شر�ة  بدت  ب�ع  من    تبلغجرا�سون  خ  �اأر   خسائر 

ب�ع  ضمن خسائر    جةمدر )  ٢٠٢٠ن عام  �ة عشر الال  ملیون جن�ه مصري نت�جة أعم  ١٣(تتضمن مبلغ    الف جن�ه مصري   ٩٥٬٨٦١
 .٤-ب-٧في ا�ضاح ٢٠٢٠ لسنة �ات غیر مستمرةلعم

 :٢٠١٩د�سمبر  ٣١ ية أر�اخ جرا�سون فع لشر�ها �غرض الب�أصول والتزامات محتفظ ب ب�ان ف�ما یلي  -
 ٢٠١٩سمبر  �د  ٣١   ب�ع  لا محتفظ بها �غرض ل و صأ -

    )مصرى ه ن�(�األلف ج

 ١٬٣٠١   بتة اأصول ث 
 ٢٤٬٩٦٥   وسةأصول غیر ملم

 ٥٢٬٩٣٨   شهرة
 ٤٬٦٩٢   ل األوراق المال�ةمجافي لة مار�ات عش منمستحق 

 ١٩٬٨٥٩   عمالء
 ٣١٬٣١٠   *ة أخرى ین صدة مدمدینون وأر 

 ٢٠٬٥٩٨    اما في حكمهو  �ةدقن 
 ١٥٥٬٦٦٣   ب�ع لض اظ بها �غر محتفل أصوإجمالي 

     ب�علحتفظ بها �غرض امأصول علقة �مت تمااتز لا -

 ٩٬٤٨٧   مؤجلةضر��ة 
 ٣٥٬١٠٢   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 ٤٤٬٥٨٩   ب�علا �غرض اهب محتفظ أصولمتعلقة � ماتاالتز لي اجما
 

مدینةأر و   مدینون   ضمن تت   * ذمة  محغ  الم�   ى اخر   صدة  على  مستند�ةخطا�اتجزة  إعتمادات  و  ضمان  اد  تم عاإل  في  ثلةمالمت   ت 
 .لمتحدة األمر�ك�ة)الوال�ات ا(  Auerbach Grayson�ةر إ�جار مقر الش لتامین يدالمستن 
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 الغیر مستمرة  تالعم�انتائج  -ب
 مرة في االتي:ت سم غیرال االعمالتتمثل 

)ن�ه مصري ج األلف (�  ٢٠٢٠  رمبد�س  ٣١  ٢٠١٩ر  د�سمب  ٣١  

٨٧٬٦٨١  - ( ١-ب-  ر�زا  �ابیتال  ت�عادستمرة من اسمالغیر   لعمل�اتانتائج   (٧
(١٥٬٥٢٤)  ٢) ١٦١ -ب-  لبنان تیل�كوموراسكوم أة �ن شر م مستمرةالغیر   العمل�اتج  ائ نت  (٧
٣) ٩١٬٧٧٢  ٧٢٬٧٦١ -ب-  ة �ابیتالو ثر  ةیر مستمرة من شر�الغ  تاالعمل�   نتائج (٧

(١٢٥٬٠٣٠)  (١٣٤٬٣٤٧) (٤ -ب-  ها�ضالق تون المال�هلب ن شر�ة رة ممستم الغیر  اتالعمل� نتائج   (٧
) ٥-ب-٧( -  (٤٢٬٥٦٤)  وراسكوم لالستثمارأشر�ة من العمل�ات الغیر مستمرة ائج  نت  
 تمرة سم رالغی مل�اتلعا  ر�احأ /(خسائر) في صا  (٤٢٬٤١٤)   (٢٢٬٦٧٦)

 

 ل یتا�اب ر�زاشر�ة  دست�عا ا) ١-ب -٧(
عن  ذلك  و یو  ور�لأو  �مار السید /  مع    ءراو شد ب�ع  عق  امر اب �    OTMT Brazil Holdingقامت شر�ة    ،٢٠١٩  سبتمبر  ١٠ر�خ  تاب 
ة مم تحصیل ق� یت ن  أعلي  ي  مر�كأدوالر     ١٣٬٣٢٣٬٨٥٠مبلغ  جمالي  إ�   من شر�ة ر�زا �ابیتال  %٥٧.٥و ال�الغة    اهت صع �امل حب� 
 . ٢٠٢٢یر براف ٢٨في  ةدفع خر آق تستحن أ ليعكي مر� أ الردو    ٢٬٢٢٠٬٦٤٢قع بوا سنو�ة عات نصف فتة دب�ع علي سلا
 
  والتي  ٢٣٢٬٢٥٠  ددع  ةال�الغ ور�لیو و أمار�و    /سیدلعها لتم ب�   تىالسهم  عقد رهن لأل  تم توق�ع  ةحق ت المست عا لضمان تحصیل الدفو 

  .٪ ٥٧.٥تمثل نس�ة 
 لتالي:النحو ا ،٢٠١٩ سمبرد� ٣١ في الت یب �زا �ار  ر�ةاد ش�عت اسة عن جت نالا ر�احاألت بلغهذا وقد 

)ي (�األلف جن�ه مصر   ٢٠١٩  مبرد�س  ٣١ 
 ٢٢٢٬١٨٥ دي قابل النق الم

  م �خص
 (٩١٬٣٥٩) ة الشر� لصو أصافي  في شر�ةب الصی ن 

 (١٥٬٣٠٦) ة المدول أقل�ة حقوق اال
 ٣٬٣١٤ دةلمست�عاة � ب جن ا ت عمال ةترجمق فرو 

 (٣١٬١٥٣) الابیت � ة ر�زار�شلة الفتر  )رئ خسا(

 ٨٧٬٦٨١ ست�عاد عن اال المجموعة الناتجة ر�احأ
 

 :لسنة المال�ة المنته�ة فيخالل ا  ي�ما یل ف تال�ابیر�زا شر�ة  خسائر ب�انف�ما یلي  -
ي)مصر  ن�ه�األلف ج (  ٢٠١٩  مبر�سد  ٣١  ٢٠٢٠  مبر�سد  ٣١ 

 ٤٨٬٥٨٧  - دات النشاط ایرا
 (٢٦٬٦٧٢)  - النشاطف � تكال

 ٢١٬٩١٥  - حالر� مل جم
 (٥٣٬٠٦٨)  - أخرى روفات صم

 (٣١٬١٥٣)  - م لعاا )رخسائ (صافي 
    الي:مة قسم

 (١٧٬٩٢٢)  - نصیب الشر�ة 
 (١٣٬٢٣١)  - رة ب الحصص غیر المس�طحاأص  وق قحنصیب 
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 لبنان  ل�كوموراسكوم ت أشر�ة تمرة من مسغیر ئج االعمال النتا )٢-ب -٧(

ة شر�من  �ل    نالمبرم بی   دارةإلا  دعقد  دی ن عدم تجب �شأن�ة خطا للبنات اتصاال ة االر ا ز و   من  س ادارة الشر�ةجلم  ملاست   ،٢٠١٩برسم� دفي   -
م  ن �اسا في لبناو المعروفة تجار�   (MIC)دارة شر�ة مو�یل انتر�م �ومبوني  ا  �شان  ةن� ناب لالت  تصاالاإلزارة  و و ضة  القا�   رلالستثما اسكومر و أ

یت ا و ألف  شر�ة نقل إدارة شن  م  اءنهاالتم    ٢٠٢٠  عام  خاللو ،  لبنانم  و تل�كم  كو راسو أمن خالل شر�ة  ا  هت ر داإ  مالتي  ن  فا مة الر�عمل�ة 
   .عقد االدارة�ات و �عد اال�فاء �كل متطلس الوزراء جللقرار م ذاك تنفی اإلتصاالت وذل ارةلي وز ابنان تیل�كم لوراسكوم أ

 :ته�ة فينلمال�ة الما سنةن الع  نبنال�كوم لتكوم وراسأشر�ة (خسائر)  / ر�احأان ف�ما یلي ب�   -
 ه مصري)لف جن�األ �(  ٢٠٢٠سمبر  د�  ٣١  ٢٠١٩  رد�سمب  ٣١

٠١٢ النشاط  ت إیرادا  -  ١٥٦,  
دات اخري اإیر   ٧٢٬٣٨٥  ٧٬١٨٢  

ات اإلیرادالى اجم  ٧٢٬٣٨٥  ١٢٧٬٣٣٨  
خدمات ال�ف مشتر�ات و تك  (٣٬١٠٠)  (٩٬٠٤٨)  

ین عامللكلفة ات   (٥١٬٢٢٥)  (٤١٬٠٣٧)  
الك هإ   (٣٬٠١٥)  -  
غیر متداول  لو صأت�عاد اس �احأر   ١٬٠١٢  -  

وفات نشاط أخري مصر   (١٩٬٦٥٣)  (٦٣٬٥٢٢)  
و�لتكال�ف التم يصاف  (٤٬١٩٣)  (٧٬٩٣٦)  
بائ ضر ل ال قب  نةالسأر�اح /  )رئا(خس  (٧٬٧٨٩)  ٥٬٧٩٥  

ل ائب دخضر   ٧٬٩٥٠  (٢١٬٣١٩)  
ام الع )ائرس(خر�اح / أفي صا  ١٦١  (١٥٬٥٢٤)  

  
 ل �ابیتا روة ثشر�ة تمرة من سعمال الغیر مائج االت ن) ٣-ب -٧(

تقس�م   رعلي قرا�األغلب�ة  وافقتوقد ، ٢٠٢٠تو�ر أك ١٩في  ةقا�ضال أوراسكوم لالستثمار �ة لشر�ة عاد لر اغی ة العامة نعقدت الجمع� ا -
منقسمة  شر�ة  ه و ستثمار القا�ضوم لالسكورا ا  ةشر�قاسمة وهي    ةشر�لي  ا  لدفتر�ة للسهما  الق�مةي � س�م األفقب التقسلو ا ألالشر�ة وفق

ف  والتي  ةلقا�ض ا  ةال� لمام  اسكو ور أوهي شر�ة   تأس�سها  القا�ضة   راسكومو أ  ةشر�ظل  ت حیث  � ،  ٢٠٢٠د�سمبر    ي شهرتم  لالستثمار 
ت القا�ضة    ةالمال� بلتون    ةشر�في    ثمار ست االف�ما عدا  وااللتزمات  الصول  امل  كا� ة  حتفظم فا(شر�ة  واالستثمار  ثروة    ةر�شي  �عة) 

ذلك تم عرض   علي  ءاً �ناو   ،ة�ضالقا  ةالمال� سكوم  راو أ ر�ةشي  لإیتم نقلهم  قة) حیث  ة شق� (شر�مال�ة  ت التثمارالالس  ةلقا�ضاتال  كابی 
 مرة:یر مست الغ تمل�العن امر�اح أ�روة �ابیتال القا�ضة ث شر�ة في صافي أر�اح نصیب الشر�ة  ئمة اق
 

 :فيال�ة المنته�ة عن السنة الم شر�ه ثروة �ابیتالح ر�اأمن   ةالشر� نصیب نوف�ما یلي ب�ا
)صري مه �ن(�األلف ج  ٢٠٢٠�سمبر  د  ٣١  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  

�ضةالسنة لشر�ة ثروة �ابیتال القا�اح ر أمن  ةموعالمجب نصی  ٩٣٬٠٣٨  ٨٤٬٢٧٢  
��ة مؤجلة ضر  (١٬٢٦٦)  (١١٬٥١١)  
السنة  ح�ر ي صاف ٩١٬٧٧٢  ٧٢٬٧٦١  

 :�ه القا�ضةلتون المالبن  شر�ة مستمرة م لغیرا مالعائج االت ) ن٤-ب -٧(
تقس�م   رلي قراعب�ة �األغل وافقتوقد ، ٢٠٢٠أكتو�ر  ١٩في  ة�ضاقال م لالستثمار أوراسكو �ة لشر�ة لعاد غیر انعقدت الجمع�ة العامة ا -

منقسمة  شر�ة  ه و ستثمار القا�ضالل  ومكاوراس  ةشر�مة وهي  سر�ة قاشلي  ا  لدفتر�ة للسهما  الق�مةي � سلوب التقس�م األفقا ألالشر�ة وفق
تأس�سها في شهر د�س  والتي  ةلقا�ض ا  ةال� لماوراسكوم  أوهي شر�ة   القا�ضة   راسكومو أ  ةشر�ظل  ت حیث  � ،  ٢٠٢٠مبر  تم  لالستثمار 

وة  ثر   �ةواالستثمار في شر   )تا�عة  (شر�ةالقا�ضة    ةالمال� بلتون    ةشر�في    ثمار ست االف�ما عدا  وااللتزمات  الصول  امل  اك� ة  ظمحتف
تم عرض ذلك    علي  اً ء�ناو   ،ةالقا�ض  ةالمال� سكوم  راو أ ر�ةشي  لإیتم نقلهم  (شر�ة شق�قة) حیث  مال�ة  ت التثمارالالس  ةلقا�ضاكابیتال  

 .الغیر مستمرة عمل�اتالمال�ة القا�ضة ضمن نتائج ن ال�شر�ة بلتو  ةالخاص  ائمة الدخلق
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 :خالل السنة المال�ة المنته�ة في بلتون  ةشر� صافي (خسائر)من   ةالشر�نصیب  انب�  وف�ما یلي
 مصري) هجن�لف األ �(  ٢٠٢٠بر  د�سم  ٣١  ٢٠١٩بر  سمد�  ٣١

   مال�ةراق الو في األة والوساط سرة السم ت نشاطیراداإ  ٢٧٨٬٢٥٤   ٢٣٧٬٤١٩ 
 أخرى ات ایراد  ٢٬١٠١   ٤٬٧١٥ 

 رادات ی اإل اجمالى  ٢٨٠٬٣٥٥   ٢٤٢٬١٣٤ 
 ملین ت العاات ومكافأت� ر وم ورأج  (١٦٤٬٠٢٢)  (١٥٢٬٣٦٧)

 ذ  ی فموالت تن ع  (١٬٨٠٧)  (٧٬١٢٠)
 ل ثابتة و أصك اهال  (٨٬٤١٩)  (٧٬٩٨٦)
 سة و مغیر مل صولأالك استه  (٥٬١٥٥)  (٥٬١٥٥)

 فات نشاط أخري و مصر   (١٢١٬١٥٥)  (٩١٬١٢٥)
 مرةست ر م�ات غی لعمائر ب�ع سخ  (٩٥٬٨٦١)  (٩٥٬١٣٤)
 نب�ةجأ ت مالعأرصدة � ترجمة  ق و فر ي صاف  (٤٢)  (٢٬٥٩٠)

  بائضر لا ل قب السنة) رائس(خ  (١١٦٬١٠٦)   (١١٩٬٣٤٣)
 الدخل ة �� ضر   (١٨٬٢٤١)   (٥٬٦٨٧)

 السنة ) سائر(خ فياص  (١٣٤٬٣٤٧)   (١٢٥٬٠٣٠)
 نصیب الشر�ة   (١٠٠٬١٥٦)  (٦٦٬٢٩٧)
 رة حصص غیر المس�طالب اح أص وق حق نصیب   (٣٤٬١٩١)  (٥٨٬٧٣٣)

 
 ضة القا� تثماروراسكوم لالسأ من شر�ة غیر مستمرةعمال النتائج األ )٥-ب -٧(
الت  نتائج  ما  ل�اتمعتمثل  القا�ضة  وراسكوم  أمن شر�ة  ستمرة  لغیر  المته�ة في  لالستثمار  المال�ة  السنة  ق�مة ،  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١خالل  في 

التي تم شر�ة بلتون القا�ضة و ة و لالستثمار القا�ضم  وراسكو أ�ل من  بین    حسا�ات الجار�ةال� ة  صالخاو   ةب� جن أالت  مع� األرصدة  ة  فروق ترجم
 .حه�ما سبق ا�ضاة العامة غیر العاد�ة للشر�ة مع� من الجتمد المع  روع االنقساملمش وفقا ٢٠٢٠م خالل عا ةوعالمجم ناست�عادها م

 
 ت تشغیلداإیرا -٨

 ة �هالمنت  ة المال�ةالسن
 ٢٠١٩  �سمبرد  ٣١في 

 ة نته�المالمال�ة  ةنلسا 
 ٢٠٢٠ر  مبسد�  ٣١ يف

( مصرى ن�ه لف ج �األ  ) 

 )جن�ه مصرى  فلاأل (�    

 ي ل�ادصال الت تعر�فة االت  ٦٦٤٬١٩٩  ٧٤٧٬٣٤٩ 

 اري ر عقمااستث  داتایرا ٦١٬٥٩٩  ٦١٬٢٧٦

 أخرى ایرادات  ٤٬٦٩١  ٢٬٧٧٥
 ت اداإجمالي اإلیر  ٧٣٠٬٤٨٩  ٨١١٬٤٠٠
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 خدماتات و شتر�مف  �لاتك -٩

  رى أخفات مصرو  -١٠

 ة ه�المنت  �ةل سنة المالا
 ٢٠١٩بر  مسد�  ٣١ي ف

 ة منته�لا ةالمال� لسنةا 
) ٢٠٢٠مبر  د�س  ٣١في  مصرى  ه�جن لفاأل � ) 

 ا � هداو  دعا�ة ٣٬٦٤٨  ٥٦
 رخص واشتراكات  ١١٬٣١٨  ١١٬٢١٠

 مصروفات ضر�ب�ة ٢٬٦٥٨  ٩٨
 رى أخیل�ة شغت صروفات م ٤٬٤١٨  ٦٬٨٩٢

 ي الجماإل ٢٢٬٠٤٢  ١٨٬٢٥٦

 ینعاملة تكلف -١١

 ة منته��ة الل ماالة السن
 ٢٠١٩ر  بسمد�  ٣١في 

 ة ته�المن ة المال�ةسنال 
) ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١في  رى مص جن�هلف األ � ) 

 رت�ات أجور وم ١٦٠٬٨٥١  ١٨٦٬٤٧٨
 ت آافمك ١٢٬٦٧٩  ١٢٬٢٦٨
 خري أ �امزا ٥٬١١٢  ٥٬٤٦٣
 ة ا�ة الخدمنهمكافئات  ٢١٬٣١٥  ٥٬٩٩٦
 وتامینات طب�ة اع�ةتمتأمینات إج ٩٬١٥٩  ٦٬٢٤٤
 ت أشتراكا ٣٬٥٩٢  ٢٬٨٦٠

 أخرى  –لین فات عامو مصر  ٥٦٤  -
 ىلما اإلج ٢١٣٬٢٧٢  ٢١٩٬٣٠٩

 ة ة المنته��ل لماا ةنسال
 ٢٠١٩  رد�سمب  ٣١في 

   ةمال�ة المنته�للسنة اا 
) ٢٠٢٠ر  مبد�س  ٣١في  مصرى ن�ه لف ج �األ  ) 

    
 خدمات المهن�ة ت والا ستشار الا بأتعا ٤٥٬٥٢٢  ٦٦٬٥٥٨
 اتصال دولي  بعاات  ٦٨٬٦٥٧  ٦٨٬٢٦٦
 �انةالصف تكال�  ٥٠٬٠٧٦  ٣٨٬٤٦١

 عة و المتن  جیرالتأ عقودو  ةن� فال�ة و المدن ل تصاع اال�جار مواقإ ١١٥٬١٠٨  ١٢٠٬٣٢٥
 ات مستهلكة واد وخاممع  تكلفة ائ شراء المواد وال�ضلفة تك ٤٦٬٦٥٤  ٢٨٬٥٩٧
 نواإلعال لدعا�ةا تخدما ٩٬٩٤٢  ١٠٬٣٥٥
 الطاقة و  المرافق ال�فتك ٧٬٩٤٧  ١١٬٠١٠
 لعمع ف مواقتكال�  ١١٬٤٣٢  ١١٬٦٢١
 ینأمت ت فارو صم ١٬٧٢٣  ١٬٨٣١
 و�قامة ر ت سفصروفام ١٬٠١٩  ٦٬٤٣٤
 ت طیران روفامص ١٬١٨١  ٤٬٣٦٦
 ة راس حمصار�ف  ٣٬٨٣٥  ٣٬٣٧٢
 ة وج�لو تكن ات معددات ر� تو  مصار�ف ١٬٨٣٦  ٣٬٢٨٠
 ةوفات بنك� ر صم ٥٠٩  ٢٬٢٥٨

 أخرى  خدماتال�ف تك ٩٬٨٩٢  ١٦٬٧٣٨
 ي  إجمال ٣٧٥٬٣٣٣  ٣٩٣٬٤٧٢
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 هالكواست كال إه -١٢

 ة ته��ة المنة المال السن
 ٢٠١٩سمبر  �د  ٣١ي ف 

 ة ه�ت نلمال�ة المة اسنال 
) ٢٠٢٠سمبر  د� ٣١في   صرى �ه ملف جن�األ  ) 

 ة ابتث ل صو أك ال إه   
 ني �ام  ٢٬٣٩٤  ٢٬٢٥٩

 تصال إ اتمحط  ٦٠  ١٣٠
 تابال� اتعدم ٤٤٬٣٧٩  ٤٦٬٠٨٦
 خرى ات أمعدزات و ی هجت و  حاس�ات ٢٢٬٤٣٠  ١٨٬٦٢٠

    
 قاري ع  استثمارل صو أإهالك    

 ي ان م�   ١٧٬٣٠٢  ٢٢٬٢٦٨
     
 وسة لمیر مصول غهالك أ ستا   

 یل غشت خص ر  ١٬٨٦٢  ١٬٠٦٧
 غالل ت اس وق قح ١٬٢٣١  ١٬٧٠٣

 لي اإلجما  ٨٩٬٦٥٨  ٩٢٬١٣٣

  �ة�لو تم )مصروفات(إیرادات /   يصاف  -١٣

 ة �هالمنت  ة�ة المال السن
 ٢٠١٩سمبر  د�  ٣١في 

 ة �تهلمناالمال�ة ة سنلا 
) ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ في رى مصف جن�ه �األل ) 

 ن:م اتجةو�ل الن مت التإیرادا    
 (*)  نةئ دا ائدفو  ٧٤٬٠٧٩  ١٣٬٩٨٩
 ي إیرادات التمو�ل   إجمال ٧٤٬٠٧٩  ١٣٬٩٨٩

 ة من: جاتن�ل الو ر�ف  التمامص    
  ینةمدفوائد  (٤٥٬٧٠٣)  (١٤٩٬٨٢١)
 ى  ر أخ �ةلمو� ت ات فرو مص (٨٬١٣٠)  (٣٤٬٦١٦)

   �لو التم مصروفات إجمالي (٥٣٬٨٣٣)  (١٨٤٬٤٣٧)
    

  عمالت أجنب�ة� ترجمة أرصدة ) ئرخساصافي ( (٧٬١٨٤)  (٣٣٬٦١٢)
   �عمالت أجنب�ةة د ترجمة أرص )ئرخسا( يمالإج (٧٬١٨٤)   (٣٣٬٦١٢) 
   �ة�ل تمو  )مصروفات(إیرادات /  ىصاف ١٣٬٠٦٢  (٢٠٤٬٠٦٠)

 

 ق�مة  لكامل  لجمعلا  دسدالاعن    اتجح الن ر� ال  ةق�م  مثل فيت ي یصر �ه مف جن لا  ٦١٬٦٩٤  لغ، مب ٢٠٢٠م  عا  خالل  فوائد دائنةتضمن  ت   (*)
 ل. از� ر ب لكة لمبنى اللمااأسهم الشر�ات  ىر علشالغیر م�ا �اشر أوماإلستحواذ ال�  اصخلانب�ة و جألا كو البن د أح منوح منالم القرض
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 �قةشر�ات شقفى ارات ستثمإ -١٤

ر  د�سمب  ٣١
٢٠١٩ 

ة س�ن
 ك�ة %لالم

 ٢٠١٩في 

  رمبد�س  ٣١
٢٠٢٠ 

ة س�ن
ك�ة  للما

في   %
٢٠٢٠ 

 ف جن�ه مصري)ألل(�ا ولة الد

ل�ة اا الشم� كور  ٧٥ ١٢٬٤٧٢٬٧٦٠ ٧٥ ٩٬٧٧٤٬٥٢٩  ) ١٤-١( فینتشر�نت ى جو ولوجن تك شیو  - نكر�ولی �ه �و ر ش 

٢٩.٦١ ١٬٦٧٤٬٨٣٤ - - 
 صرم ر�ةو جمه
ة لعر�� ا  

 ) ١٤-٢( ة ثروة �ابیتال�ر ش

٢٠ ٢٨٦ - - 
مصر  ةمهور� ج

 العر��ة 
 رثمات االس قی دفي صناارة  اإلد ماتون�ة لخدشر�ة اإللكتر ال

٢٠ ٥٠٥ - - 
مصر جمهور�ة 

ة ر�� عال  
 مارث ست اال دارة في صنادیقاإلات مول�ة لخدلدة االشر�

٣٣٬٩ ١٠٬٠٣٥ - - 
ر ور�ة مصجمه

��ة العر   
 جن دكس�س هولا �ةشر 

 ستثمارات اال ة في ق�مل ضمحال اال م:�خص   (١١٬٨٥٩٬١٢٨)  (٩٬١٧٠٬٩٣٢)
٦١٣٬٦٣٢  ٢٬٢٨٩٬٢٥٧    

 كلین�و ر �و ة شر� ١-٤١

الثماإست   لث تم م  ٪٧٥  غة�اللا  ةالحص   يفمال�ة  الش�ور�ا    في �ة  شر رات  ااإلت   شغلمن  تع  تيوال ك  ر�ولین و لمحلى �صاالت  یل دتم 
من    ة بدالً ق� �ات شقشر   في ات  تثمار ها �إسات ذلك �إث� و   ،٢٠١٥سبتمبر    ٣٠المنته�ة في  ة  � ماللارة  الفت   اللخ  ها�ة لسب عالجة المحاالم

بوجو موعلمجا  ةإدار   نم  إقراراً  ةا�عت   تا�شر   في   راتإستثما ن ة  بدال  ث فوذ مؤ د  تز   في ك  ة وذلر طس� د  من وجو ر  القی اید حضوء  د و دة 
  في   �ما  يالدول  معطة المجت سواالذى تم فرضه ب و   الدولي حظرال جةت� ك ن ر�ولین �و   �ةشر اجه  و ت   التيیل�ة  غوالتش  لمال�ةوالصعو�ات ا

لمال�ة  ا  تمعاماللاد  یی تق  في  ك الحظرلأثر ذ  مثلة. و�ت تحدالمم  ماألُ   ةظمومن �ي  ورو األ  حادت االول  د،  ةمر�ك� ة األدالمتح  تاالوال� ذلك  
ه الي  ف ضاات اإلتصاالت اة وتطو�ر ش�كان � وصل  شغی زمة لت لالا  اتلخدماذلك السلع و   فيما  � دمات،  السلع والخ  ادر ر و�ستی وتصدی 

) ليها األصن موط  لىإاألموال  دة  إعا(  ةلشر�ل  احأر� �ل  تحو   على  قةالشق� ة  �شر لقدرة اعلى    ي تؤثر ت لوا  ةر�على الش  فروضةالمود  قی ال
�إنشاء وتشغیل ة  � ر لكو كومة االحم  �اف قال�خال�ة، هذا  الشم  ا �كور�  لمر�زي ابنك  ال  ر�ا منالت �كو للعم  رف حرص  وق س�اب  غ  عم
 مل.كاو�ة لها �السة مملافمن اخرى  تال�كة إتصاش

حظر وت ع  ن ن تم نی او ق  ار�إصد  اءضل األعالدو یلزم    ، ٢٠١٧ر  سبتمب   ١١�خ  ار بت ًا  ر راق  دةمتحم المأل ا�ع للت ااالمن    لسجم  أصدر  دوق
 ة فقموالى  عل  الحصو   لةإال في حا مال�ة  لشا  ر�ار�ة �و مهو ج  مع ل�ة  ب تقأو المسمة  القائ   شر�اتر�ة والمشت الت  امشروعلفي ا  �ةلمشار ا

  .تركشوع المشر مرار في الم�االست 
الصي  فو  اا إد  قامتد  دهذا  � ل  ن خال م  ميرس  بطل � �ة  لشر رة  الخارج�ة  ال  العر��ةصر  ة مر� جمهو وزارة  في  للجنة    س ل مجمختصة 
 .راتهاإستثما إستمرار قة علىللمواف دةحمت مم الأل�ا ألمنا

ت ٢٠١٨د�سمبر    ٢٦وفى   اموا الم  ،  على  ا  طلبل فقة  للجنة  � المقدم  مجلساقر لمنشأة  لمت ألا  ر  تنفیذ  من  الص  قراراتالا�عة    ة ل ذات 
ر�ة سماح لشالو ة  شمال� الا  � �ور   في  ةب� رات األجن االستثما  من حظر  ینك�ولور شر�ة �  ثناءست �الك  ذو   ل�ة،شما�ا العلى �ور ت  العقو� �ا
لأو  القالستثماراسكوم  � � ار  �ف  هاشاطن في  االستمرار  ضة  الشمي  اع   ل�ةاور�ا  على  النص  شمع  في  اسأسبن�ة    ةر�ت�ارها  مجال  �ة 

 . ةمخدمة عا ت تقدمالاالتصا
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 : ة المال�ة المنته�ة فيالسنل خال نكیل�ور�و  ة�في شر  اتمار ثاالست ین حر�ةلتالي یبا  لالجدو 
  ٢٠٢٠بر  سمد�  ٣١  ٢٠١٩  مبرسد�  ٣١

 ول صاألإجمالي  ٣٤٬٥٦٧٬٨٦٠  ٣٠٬٧٠٤٬٢٤٣
 زامات لت االي جمالإ (٤٬٤٣٠٬٣٤٥)  (٤٬٨٢٠٬٩٠٥)
 صول األ صافي  ٣٠٬١٣٧٬٥١٥  ٢٥٬٨٨٣٬٣٣٨

      

  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١
 ت یرادامالي اإلإج ٦٬٣٥٣٬١٢٤  ٦٬٥٦١٬٤١٥

 لمصروفات الي إجما (٢٬٧٥٥٬٤٨٣)  (٢٬٨٥٨٬٨٧٢)
 رائب ضالر�ح �عد ال افيص ٣٬٥٩٧٬٦٤١  ٣٬٧٠٢٬٥٤٣
 ة ق�شقة الالشر�أر�اح  ىة فموعجمصیب الن ٢٬٦٩٨٬٢٣١  ٢٬٧٧٦٬٩٠٧

 
  ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١   ٢٠١٩ر  بد�سم  ٣١

 دة  م الول أار رصید االستثم ٩٬٧٧٤٬٥٢٩  ٦٬٩٩٧٬٦٢٢
   ة�قشقة الر�الش ر�احموعة في أمجصیب الن  ٢٬٦٩٨٬٢٣١  ٢٬٧٧٦٬٩٠٧
 ة لمدار خآار مثاالست رصید ١٢٬٤٧٢٬٧٦٠  ٩٬٧٧٤٬٥٢٩

    
 المدة ول أ حالل ضماإل رصید  (٩٬١٦٠٬٨٩٧)  (٦٬٣٨٣٬٩٩٠)
 الشر�ة الشق�قة  أر�احوعة في لمجما یبفى نص  محاللالضا (٢٬٦٩٨٬٢٣١)  (٢٬٧٧٦٬٩٠٧)
( ٩٧٩٬١٦٠٬٨ ) 

 
 دة الم  خرآالل حاضم (١١٬٨٥٩٬١٢٨) 

٦١٣٬٦٣٢  ٦١٣٬٦٣٢   
 تال یباوة �ثر ة شر� ٢-٤١

ق٢٠١٨د�سمبر    ٢٠  �ختار ب  ث   ٢١٦٬٠٣٢٬٦٠٨  دعد ء شرا� ر�ة  الش  امت،  شر�ة  أسهم  من   ةممساه  ه� بنس  لات ی ب �ا  ةرو سهم 
من السهم  ا  ءار ش   �لتم تمو   قدو   ري صمه  ملیون جن�   ١٬٥٩٠  ةمق� لي  جما�إ  ٧٬٣٦�سعر  �ة  الشر   لما   الي رأسمجإ  نم  ٪٣٠
ر  سمب � شهر دالل  ي خكمر� أالر  دو   لیون م  ٩٠مبلغ    حدودي  ني فائتما  لی سهت ح  �فت   اصلخوا  هـودعبنك  م مع  ر ب لما  دقعلا  لخال

 . ٢٠١٨من عام 
قامت العادلة    مة � قالت  تعدیالمن  ه  ل� طت وما  Purchase Price Allocations (PPA)   راسة د   دعداإ�   ةعو جمملا  وقد 

كس لتع  ٢٠١٨م  لعا  نةمقار لم ااقر أل  ی عدم ت ت و   ٢٠١٩  م عا  یر مناألخ  ع� لر ا  يف  اهب ة  �طرت لم ا  و�اتست لا  و ت  لتزاما االو   ولصلأل
 التالي: وحن العلي  مصري  ه� جن   ٨٧٦ ٢٠٤ ٠٤٩ مة نهائ�ة للشهرة مبلغق� نه نتج ع  مما ئ�ةهالن اقام ألر ا

 ي)مصر �ه جنلف �اال ( ٢٠١٨ر  مب�سد  ٣١
 صول األ  

 ة ر هشلا لةشام رناه غی ت قملا  االصوللي امجإ ٣٬٤٨٩٬٩٤٦
 ت  التزام ال ا 

 ت مااز ت لاال يلجماإ (١٬٨٥١٬٤٧٨)
 ٢٠١٨ �سمبرد  ٣١  ية فشر�ال لصافي اصو  ١٬٦٣٨٬٤٦٨

 PPAة سراد  عدادا  �عد ةو ر ث ةر�ش من ٪٣٠ة عن استحواز ناتج لصو أ 
 ة (اراضي) لموسم صولأ ٥١٬٩٠٩

 موسة مل یرغول صأ ٨٩٤٬٣٦١
 أخرى  ٨٬٠٠٨

 ة مؤجل ضر��ة (٢١٢٬٩١١)
 األصول  يفاص ٢٬٣٧٩٬٨٣٥

 % ٣٠ة ان قت المول  صأل ي افاصمن �ه شر الب ی صن  ٧١٣٬٩٥١
 وعالمدفمقابل لا ١٬٥٩٠٬٠٠٠
 ة ر لشها ٨٧٦٬٠٤٩
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ز�ا ت   ، ٢٠١٩  مایو  ٩  ر�خبتا - �قر المو   درمصالابیتال  �ثروة  ة  ر�شال  م  سأر   ةدم  مندفوع    عقدالمن   ارةداال  سمجل  ار 
� لیون سم  ٢٨دار  صا  ق� طر   نع   ثروة �ابیتال  مالس  رابز�ادة    ،٢٠١٩  ارسم  ٣في     �ق�مة  مصري �ه  جن   ٠.١٦  �ةسماال  ةملق� اهم 

ل  متخص�ص �او ،  ةحلر ملح ا�ا د االر ی صر   نم  لالكام�   ةممول  الز�ادةمة  امل ق� �  كون علي ان ت ي و ن�ه مصر ج   ٤٬٤٨٠٬٠٠٠جمال�ة  ا
 . ٢٠١٩ رایرب ف ٢٦ ر�خبتاة ل� الماة � ارقلل ةلعاملهیئة اا ند متمتحفیز المعلا ثا�ة وم االسهم لنظا  ون لی م ٢٨ اهعددو األسم المصدرة 

 

  ،٢٠١٩  وای م  ١٣  خ� ر تاب   دارةاال  لسجر من م�قرا  فوعالمدو   درلمص یتال اروة �اب ر�ة ث مال شال  راس  م ز�ادةت   ، ٢٠١٩اكتو�ر    ٣  خ� ار ت ب  -
�مة ق   لم�ا  ن و كت ان  اسهم علي    سةخم  اسهم لكل  ٣  قعواو ب   اهمتهب نس�ة مس�حس�ل    مین هلمسامجان�ة علي اسهم  أ  عن طر�ق توز�ع 

 . ةحلر الم ح�ار د االرصی  من ولةة ممادز� ال
 

 �ص عدد صتخب   ةر�شال  متقا   دق  و  سهم  ن لیو م  ٤٤.٨ها  لي عددجمااص�ح ا  ان  ليا  یزفو التحم االثا�ة  سهاعدد    ز�ادة  عن ذلكنتج   -
  ارتثمسالل  مراسكو او   ةر�ش  ةماه مسنس�ة      اضفانخ  يمما ادى ال  �ن المدیر ین و  یز للعاملتحفال  و  �ةاث اال یون سهم من السهم  لم  ١٥.٥

 . ٢٠١٩بر د�سم ٣١ي ف ٪٢٩.٦١ يالة قا�ضال
 

ث   منسهم    الف  ٤٬٢٦٥د  عد  اءشر � الشر�ة    قامت،  ٢٠٢٠  عامل  خال - شر�ة  �أسهم  ااروة    ه جن�   الف  ١٣٬٨٦١  �ق�مة  لقا�ضةبیتال 
 .%٢٩.٩٨ ثلمق�قة ت ش ال  ةر�ل الشفى رأس مامساهمة الشر�ة  ةنس� ت أص�ح، و�ذلك مصري 

 

تقس�م   رراعلي قة ب� غل�األ وافقتوقد ، ٢٠٢٠أكتو�ر  ١٩ في ةقا�ضسكوم لالستثمار الاأور �ة لشر�ة لعاد غیر اجمع�ة العامة نعقدت الا -
ة  منقسمشر�ة  ه و ستثمار القا�ضوم لالاوراسك  ةشر�وهي  شر�ة قاسمة  لي  ا  لدفتر�ة للسهما  الق�مةي � سلوب التقس�م األفقا ألالشر�ة وفق

تأس�سها في شهرت   والتي  ةلقا�ض ا  ة� اللماسكوم  وراأوهي شر�ة   القا�ضة ل  راسكومو أ  ةشر�ظل  ت �حیث  ،  ٢٠٢٠د�سمبر    م  الستثمار 
واالقا�ضة    ةالمال� بلتون    ةشر�في    ثمار ست االف�ما عدا  وااللتزمات  صول  الامل  كا�   ةظحتفم تا�عة)  ثروة    ثمار في شر�ةالست (شر�ة 

لك تم عرض ذ  علي  ءاً �ناو   ،ةالقا�ض  ةل� االمسكوم  راو أ ر�ةشي  لإیتم نقلهم  یث  ة شق�قة) ح(شر�مال�ة  ت الاتثمار لالس  ةلقا�ضاكابیتال  
 مرة:یر مست الغ لعمل�اتن امر�اح أ�روة �ابیتال القا�ضة ث �ة شر  ي أر�احافي صفنصیب الشر�ة  ئمة اق

 :ر�سمبد  ٣١تار�خ  يف تالبیروة �اث ةشر� أر�احمن   ةشر�النصیب وف�ما یلي ب�ان 
)صري مه ن�(�األلف ج  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩  برد�سم  ٣١  

ت ارادی لي اإلجماإ ٣٬٢٨٤٬٨٠٨  ٣٬٩٦٣٬٥٨١      
وفات صر إجمالي الم (٢٬٩١٧٬٣٩٧) (٣٬٥٥٧٬٠٦٧)    

٤٠٦, ٤٥١ ب �عد الضرائ  �حر صافي ال  ٣٦٧٬٤١١   
الم ا الشر�ةساهمي محقوق  ٣٥٢٬٦٧٥ ٣٨٨٬٧١٢  
ة لشق�قا اح الشر�ة في أر� جموعة الم نصیب ١٠٥٬٧٤٥ ١١٥٬١٠٥  

   

ى  لا ٪٠٣من ك�ة لمة النس�  في انخفاضتجة عن ناثمار االست ق�مة  في اضانخف - (٢٠٬٥٧١)
١.٦٩٢ ٪  

 ة ان خز ذون أاصة � خ دلةعلى الق�مة العاتسو�ات  (٢٬٤٤٥) -
(١٣, ١٢٤ ء عمالال ةقائم كاستهال (١٣٬٢٤١) (  

لة ؤج��ة مر ض ٢٬٩٧٩ ٢٬٩٧٩  
٩٣٬٠٣٨ ٨٤٬٢٧٢  

 مصري) �هجن �األلف( ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١
   لمدةا ولأصید  الر  ١٬٦٧٤٬٨٣٤  ١٬٥٩٠٬٠٠٠       

) ٤٧ة (مع�ار رقم جدیدمعایر محاسب�ة ت و�اتس ٥٧٬٩١٠ -  
معدل ال ةمدلأول اید  رصال ١٬٧٣٢٬٧٤٤ ١٬٥٩٠٬٠٠٠  

ثماراالست  �ةنسحساب ز�ادة د تحت مسد ١٣٬٨٦١ ٥٦٢  
نة السل خال ح�ار أ عاتز� تو  (٣٤٬٦٨٦) -  

الدخل) مةقائ ( الشر�ات الشق�قة�اح أر  يفة یب المجموعنص ٩٣٬٠٣٨ ٨٤٬٢٧٢   
)الشامل (قائمة الدخل ةشق�ق الشر�ات ال�اح أر  يفة وعمجمصیب الن  (٣٤٬٢٨٣)    

االنقسام ةعمل�  رأثی ت  (١٬٧٧٠٬٦٧٤) -  
 مدة الخر آرصید ال - ١٬٦٧٤٬٨٣٤
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- ۳۹ - 

  تةثاب لصوأ -١٥

 ىلامالجا
ت حتصول أ

 نشاءاال 
ات  �یر�تو   تس�احا
 رى اخمعدات و 

 ت الات �ابمعد
اراضى  

) ى�انوم صرى ن�ه ماأللف ج� ) 
٨٧٬٥٧٤٢٬١    لفة ك تال   ١٨٩٬٦٣٨  ٩٧٧٬٢٧٩  ٢٠٦٬٣٨٩     ٥٤٬٢٧٢ 

 ل  حالاالضمك و االستهال عمجم   (١٩٬٨٩٦) (٢٣١٬٩٤٦) (٩٦٬٤٠٣)   - (٣٤٨٬٢٤٥)
 ٢٠٢٠یر نای ١في الدفتر�ة لق�مة اافي ص ١٦٩٬٧٤٢  ٧٤٥٬٣٣٣  ١٠٩٬٩٨٦      ٥٤٬٢٧٢          ١٬٠٧٩٬٣٣٣
 إلضافاتا ٥٬٧٣٣ ١٨٬٥٤١ ٦٤٬٣١٤ ١٩١٬٦٨٥  ٢٨٠٬٢٧٣ 

 دات ت�عاساال (٢٬٠٤٤) - (١٨٬١٥٧) (١٠٦٬٤٩١) (١٢٦٬٦٩٢) 
 سامنقة اال�لعم ناتج عن ةتا�عت شر�ام�ع نطاق تجفي  تغیرال (١١٨٬٤٨٦) - (١٨٬١٥٤) (٤٬١١٧) (١٤٠٬٧٥٧) 

   هالك اإل (٢٬٣٩٤) (٤٤٬٣٧٩) (٢٢٬٤٩٠) - (٦٩٬٢٦٣)
 ة)�ات الغیر مستمر ملع ال ن(ضم كإهال (٢٬٢٦٥) - (٩٬١٦٩) - (١١٬٤٣٤)

 عرضالالتبو�ب و  عادةإ  (١٬٠٥٥) ١٩٠ ٦٬٥٩٩ (٥٬٧٣٤) -
 أجنب�ةت انا��  روق ترجمةف (٣١٧) (٣٨٬٥٨٢) (٤٬٤٠٥) (٢٬٦٩١) (٤٥٬٩٩٥)
  ٢٠٢٠ر  سمبد� ٣١ي ف�ة فتر دلا�مة قلافى اص  ٤٨٬٩١٤ ٦٨١٬١٠٣ ١٠٨٬٥٢٤ ١٢٦٬٩٢٤ ٩٦٥٬٤٦٥

 فة تكللا  ٦٤٬٢٣٣ ٩٤٥٬٦٧٠ ١٨٠٬١٩٢ ١٢٦٬٩٢٤ ١٬٣١٧٬٠١٩
 ل  المحض الاك و هالستال ع امجم   (١٥٬٣١٩) (٢٦٤٬٥٦٧) (٧١٬٦٦٨) - (٣٥١٬٥٥٤)

 
 

 ىلامالجا
حت ت اصول

 نشاءال ا
�ات  یتر�و   س�اتحا
 اخرى ت عدامو 

 ت الاب� اتمعد
اراضى  

) م�انىو  األلف جن�ه مصرى � ) 
   كلفة الت  ٢١١٬٢٧٤ ١٬١٦٠٬٣٨٧ ٢٠٨٬٣٤٢ ٣١٬٣٢٥ ١٬٦١١٬٣٢٨
 ل  حالماالض و  كاالستهال عجم م  (١٨٬٩٠٨) (٢٣٥٬٨٢٤) (٩١٬٣٨٩) - (٣٤٦٬١٢١)

 ٢٠١٩یر ینا ١في الدفتر�ة مة �في القصا ١٩٢٬٣٦٦ ٩٢٤٬٥٦٣ ١١٦٬٩٥٣ ٣١٬٣٢٥ ١٬٢٦٥٬٢٠٧
 ضافاتاإل  ١٬٥٩٦  ٣٢٬١٥٦    ٥١٬٥٥٨        ٥٦٬٨٣٨ ١٤٢٬١٤٨
(٩, ٦٦٣  ست�عادات اال - (٧١)      (٩٬٢٩٥)      - (

 ر�ة تشمس�طرة ت وذا  ةعا�تشر�ات م�ع نطاق تجفي  رغیالت (١٨٬١١٣) - (١٤٬٢٨٤)     - (٣٢٬٣٩٧)
   ك هالاإل (٢٬٢٥٩) (٤٦٬٠٨٦) (١٨٬٧٥٠)       - (٦٧٬٠٩٥)
 )الغیر مستمرةات �ملن الع (ضم كإهال (٢٬٢٦٥) - (٥٬٧٢١) - (٧٬٩٨٦)

(١٬٠٨٩) - (١٬٠٨٩) - - 
ر  الغیات  �العمل (ضمن لب�ع�غرض ا  اهفظ بتالمحصول األك إهال
 )مرةمست

 �غرض الب�ع حتفظ بهامأصول ى الو�ب تب عادةإ  - - (١٬٣٠١)       - (١٬٣٠١)
 العرضالتبو�ب و ادة إع -  ١٦٬٤٩١    ٨٬٨٦٩ (٢٥٬٣٦٠)     -

 أجنب�ة ��انات  ترجمة وق ر ف (١٬٥٨٣) (١٨١٬٧٢٠) (١٦٬٩٥٤)      (٨٬٥٣١)       (٢٠٨٬٧٨٨)
  ٢٠١٩بر  د�سم ٣١ي فالدفتر�ة ة �مصافى الق  ١٦٩٬٧٤٢  ٧٤٥٬٣٣٣  ١٠٩٬٩٨٦      ٥٤٬٢٧٢          ١٬٠٧٩٬٣٣٣

٧٬٥٧٨١٬٤٢  ة   تكلفال   ١٨٩٬٦٣٨  ٩٧٧٬٢٧٩  ٢٠٦٬٣٨٩     ٥٤٬٢٧٢ 
( ٨٬٢٤٥٣٤  الل  محض الاك و هالستاال ع مجم   (١٩٬٨٩٦) (٢٣١٬٩٤٦) (٩٦٬٤٠٣)   - (

 
شر�رهون م  صولأد  یوج لدى  ترانس  ة  �عاد  ورلدو ة  مبل�ما  جن م   ٩٩٬٩٢٩غ ل  التسي  مصر �ه  لیون  مقابل  شر�ة  للوحة  ن لمماهیالت  وذلك 

 ). ٥رقم ( SMWابل ال�حري للتوسعات في الك
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- ٤۰ - 

 ملموسة غیرأصول  -١٦

 ه ار�تج همعال ى اخر  ي اجمال
قد�ه تعا عالقه
 عمالء مع ال

 شغیلترخص  ة ر الشه م اخداست حقوق 
( ى مصر  �هجن �األلف ) 

 لفة  تكال  ٣٤٬٣٥٨ ٣١٤٬٢٦٥ ١٢٬٠٨٠ ٧٨٬٢٠٠ ٢٤٬٩٠٠ ٢٬٣٤٠ ٤٦٦٬١٤٣       
 ضمحالل  الواتهالك  ساالمجمع   (٢٧٬٩٨٠) (٨٬٠٩٨) (١٬٩٤١) (١٥٬٦١٨) (٥٬٠٠٢) - (٥٨٬٦٣٩)       

   ٢٠٠٢  نایری ١  يفتر�ة الدف�مة  لقفى اصا  ٦٬٣٧٨ ٣٠٦٬١٦٧ ١٠٬١٣٩ ٦٢٬٥٨٢ ١٩٬٨٩٨ ٢٬٣٤٠ ٤٠٧٬٥٠٤
  تضافااإل  ١٬٢٠٢ - ١٦٬٣٨٦ - - ٥٥٩ ١٨٬١٤٧
 الك االسته  (١٬٨٦٢) - (١٬٢٣١) - - - (٣٬٠٩٣)
 ة) مستمر یر غعمل�ات (ضمن  ستهالكا - - - (٣٬٩١٠) (١٬٢٤٥) - (٥٬١٥٥)
 ت�عادات ساال  (٦) - (١٬٩٤٠) - - (٥٩٠) (٢٬٥٣٦)

(٣٧٦٬١٩٦) - (١٨٬٦٥٣) (٥٨٬٦٧٢) - (٢٩٨٬٨٧١) - 
ل�ة  تج عن عمنا ةتا�عر�ات ش م�عنطاق تجفي  التغیر

 سام قاالن
   ب�تبو  ادةعإ   ١٬٢١٢ - - - - (١٬٢١٢) -

 ة  نب�جأ انات��ة ق ترجمفرو   (٣٢٦) (٣٧٧) (٤٦٠) - - (١٢٧) (١٬٢٩٠)

  ٢٠٢٠ر  د�سمب ٣١ي  فالدفنر�ة ق�مة  الى فصا  ٦٬٥٩٨ ٦٬٩١٩ ٢٢٬٨٩٤ - - ٩٧٠ ٣٧٬٣٨١

   لفةالتك  ٣٦٬١٤٣ ١٥٬٠١٧ ٢٥٬٩٧٢ - - ٩٧٠ ٧٨٬١٠٢

 ل  ضمحالاالو   كالستهاالع مجم  (٢٩٬٥٤٥) (٨٬٠٩٨) (٣٬٠٧٨) - - - (٤٠٬٧٢١)

 

 تجار�ه  مهعال ى خر ا ي اجمال
 هقد�تعا القهع

 عمالء مع ال
 رخص تشغیل ة ر الشه م خداتاس حقوق 

( ى جن�ه مصر �األلف  ) 

 فة  كلتلا  ٣٤٬٤٥٠ ٤٩٣٬٩٣٠ ٧٬٩٦٩ ٧٨٬٢٠٠ ٢٤٬٩٠٠ ٣٢٬٧٠٣ ٦٧٢٬١٥٢
 ل  حالضمالاو تهالك  ساال عمجم  (٢٨٬١٥١) (٨٬٠٩٨) (٤٦٠) (١١٬٧٣٠) (٣٬٧٣٥) - (٥٢٬١٧٤)
   ٩٠١٢  نایری ١  يفالدفتر�ة فى الق�مة  اص  ٦٬٢٩٩ ٤٨٥٬٨٣٢ ٧٬٥٠٩ ٦٦٬٤٧٠ ٢١٬١٦٥ ٣٢٬٧٠٣ ٦١٩٬٩٧٨

 افات اإلض   ١٬١١١ - ٦٬١٥١ - - ٢٬٣٠٦ ٩٬٥٦٨
 ك الستهالا  (١٬٠٦٧) - (١٬٧٠٣) - - - (٢٬٧٧٠)
 ة) تمر مس رغیت عمل�اضمن ( كستهالا - - - (٣٬٩١٠) (١٬٢٤٥)  (٥٬١٥٥)

(٢٬٤٩٧) - (٤٣٧) (٢٬٠٦٠) - - - 
�ع (ضمن  لبض اها �غر محتفظ بك اصول ستهالا

 ة) غیر مستمر  عمل�ات

      (١١٩٬٣٣٠) - - - - (١١٩٬٠٣٧) (٢٩٣) 
وذات ة التا�ع لشر�اتا �عتجم قنطا يالتغیر ف 
 تر�ةشلماة س�طر لا

   ب�و تب ةادعإ   ١٬٧٨٨ - - ١٩٬٧٦٠ ١٠٬٦٣٠ (٣٢٬١٧٨) -
 الب�ع  ضغر �ظ بها تفمح ل و صأ  - (٥٢٬٩٣٨) - (١٥٬٧٩٨) (٩٬١٦٧) - (٧٧٬٩٠٣)        

 جنب�ة  أ انات��ة ق ترجمفرو   (١٬٤٦٠) (٧٬٦٩٠) (١٬٨١٨) (١٬٨٨٠) (١٬٠٤٨) (٤٩١) (١٤٬٣٨٧)
  ٢٠١٩ر  �سمبد ٣١ي  فالدفتر�ة صافى الق�مة    ٦٬٣٧٨ ٣٠٦٬١٦٧ ١٠٬١٣٩ ٦٢٬٥٨٢ ١٩٬٨٩٨ ٢٬٣٤٠ ٤٠٧٬٥٠٤

   ةالتكلف  ٣٤٬٣٥٨ ٣١٤٬٢٦٥ ١٢٬٠٨٠ ٧٨٬٢٠٠ ٢٤٬٩٠٠ ٢٬٣٤٠ ٤٦٦٬١٤٣       
 ل  ضمحالاالو   مجمع االستهالك  (٢٧٬٩٨٠) (٨٬٠٩٨) (١٬٩٤١) (١٥٬٦١٨) (٥٬٠٠٢) - (٥٨٬٦٣٩)       

 

 :لىی  ا�مقة سا� األعوام و  لعاما لخال ةمجموعلها اب  تقام التي تناءاإلقنتجت عن عمل�ات  ة التير لشهاة موسه ق�ململا رغی ول صرصید األیتضمن  
  ٢٠٢٠ د�سمبر  ٣١ ٢٠١٩ر مب�س د ٣١

 ة ات مال�خدم ة��حر كوابل  خرى أ مالي جا ة دمات مال�خ �حر�ةبل اكو  أخرى  ي جمالا
 

 لفة كالت ٢٩٨٬٨٧١ ٧٬٢٩٦ ٨٬٠٩٨ ٣١٤٬٢٦٥ ٤٧٦٬٧٥٤ ٩٬٠٧٨ ٨٬٠٩٨ ٤٩٣٬٩٣٠
(٨٬٠٩٨) )٨٩٨٬٠ (  حالل ضماالو  كتهالسالمع امج  - - (٨٬٠٩٨) (٨٬٠٩٨) - - 

 ب�ع ال ضر تفظ بها �غمح  أصول - - - - (٥٢٬٩٣٨) - - (٥٢٬٩٣٨)

- - - - (٢٩٨٬٨٧١) - - (٢٩٨٬٨٧١) 
 ةتا�عات شر� ع�تجمنطاق ي ف التغیر
 �ة االنقساملن عمناتج ع

 تا�عة شر�ات م�ع تج  اقنط يفغیر ت - - - - (١١٩٬٠٣٧) - - (١١٩٬٠٣٧)
 ة جنب�أ اتن�ا�ة مق ترج فرو  - (٣٧٧) - (٣٧٧) (٥٬٩٠٨) (١٬٧٨٢) - (٧٬٦٩٠)

٦٬٩١٩ - ٦٬٩١٩ ٢٩٨٬٨٧١ ٧٬٢٩٦ - ٣٠٦٬١٦٧ - 
د�سمبر   ٣١في الق�مة الدفتر�ة في  اص

٢٠٢٠ 

 التكلفة  - ٦٬٩١٩ ٨٬٠٩٨ ١٥٬٠١٧ ٢٩٨٬٨٧١ ٧٬٢٩٦ ٨٬٠٩٨ ٣١٤٬٢٦٥
(٨٬٠٩٨) )٩٨٠٨٬ (  ل المح الضاك و الهالستجمع ام - - (٨٬٠٩٨) (٨٬٠٩٨) - - 
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- ٤۱ - 

 عقار�ة  إستثمارات -١٧

) ٢٠٢٠  رسمبد�  ٣١  ٢٠١٩مبر  د�س  ٣١ لف جن�ه مصرى �األ  ) 
 أول المدةتكلفة لا   ١٬٠٨٦٬٣٠٧   ١٬٢٥٦٬٠٢٤
 أول المدةل االضمحالك و هالست االمع جم  (١٠٩٬٠٣٦)  (١٠١٬٨٦٥)

أول المدة  دفتر�ةال ةم�صافى الق  ٩٧٧٬٢٧١   ١٬١٥٤٬١٥٩  
  سنةالك هالإ   (١٧٬٣٠٢)  (٢٢٬٢٦٨)

 *بو�باعادة ت  (٥١٬١٤٢)  -
 ب�ة ن أج��انات  وق ترجمةفر   (٢٣٥٬٥٧٣)  (١٥٤٬٦٢٠)
 خر المدة آ ةم�صافى الق  ٦٧٣٬٢٥٤  ٩٧٧٬٢٧١

 خر المدة آالتكلفة   ٧٧٣٬٦٤٠   ١٬٠٨٦٬٣٠٧
  دةمخر الآ اللحماالضو الستهالك مجمع ا  (١٠٠٬٣٨٦)  (١٠٩٬٠٣٦)

 

سم� ق،  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١في  ة  قار� ع  اتثمار ستان رصید  تضمی  فكت ل شر�الخن  م   كهمامتال  تم  اني� مة  �ع ة  �الب او ات  و�تم  رار  ز�ل. 
  ي كمر�أ  روالملیون د  ٧٠  بلغم   ،٢٠٢٠سمبر  د�   ٣١  في  صللأل  عادلةلا  وتبلغ الق�مة  اهذ  ةكلفلت قة ار� �ط  االستثماراتعن تلك    حاس�ةملا
 .ري مصون جن�ة ی ل م ١٬٠٩٥ادل ع�  ام
�ع أدوار �عینها  �انت سوف تب   الشر�ة  إلي ان  اً نظر   ٢٠١٦ي  نها فم تكو� التي ت   ��ة المؤجلةلضر ي ق�مة اب فو� تب اعادة ال  یدل رص�مث   *

حیث  عینها  دوار � دوار ول�س أع األب�ع جم� وف �كون  �ع إذا تم سالب ان  قررت الشر�ة    ،٢٠٢٠د�سمبر    وفي  ،قاري ار عثمعلي إنها است 
الشر�ة  �سبب إلي ان  ذلك  جلة المكونة و مؤ ال  ��ةالضر ة  مرد ق� م  تولذلك    ،في البراز�لكة لألدوار  الالمات  للشر�ألم  ایتم ب�ع الشر�ة    فسو 

ذه االستثمارات سوف  ن الشر�ة عندما تقوم بب�ع هة �ما أأسمال� ب االر�اح الر ضرائ   ة من معفاي هولندا وهي  قع ففكتوار ت ر�ات  شالمالكة ل
   .)١٩قم �ضاح ر ظر إل(ان  ذاتهب  ي العقار مار خالل ب�ع االستث نم ا ه�عب ت 
م وراسكو أ لى  إ ٢٠١٥البراز�ل خالل عام    ةدولب   الس�عة  األدوار  �شراءص  لخاوا(ال�ائع)   وستون لالستثماربل  ة�رم مع شر بمقد الللعوفقا    -

  القدرة حاله عدم    في  لكمن العقد وذ  الرا�عة  ةلسن ا  نها�ة  فيوالذى ینص على ضمان الحصول على عائد ثابت سنو�ا    لالستثمار القا�ضة
�مخاط�ه شر�ه بلوستون   الشر�ةامت  وق  ،العقد  ةخالل مدالتعاقد وذلك    فيالعائد المذ�ور  ق  حقی وت   �ورةالمذ  ةالس�عاالدوار    تأجیرعلى  

   .برمجل الحصول على فرق العائد وفقا للعقد المألالستثمار من 
 

 ) �ه مصرى �األلف جن ( ٢٠٢٠ر  سمبد�  ٣١  ٢٠١٩  برد�سم  ٣١
 جار ات اإل� دایر إ ٦١٬٥٩٩  ٦١٬٢٧٦
 إل�جار ادات ات إیر تي ولدلاكات الممتل �اشرة منلمال ی لتشغفقات ان  ١٠٬٤٢٥  ١٧٬٦٨٣
 را�جت اإلاإیراد تولد مي لممتلكات الت ال ة منر تشغیل الم�اشلا تفامصرو  -  ١٠٬٨٥١

 
تأجی یت  أو    اقدمم-ة  شهر� (  فعستحقة الدم  اراتج� إمع    لاألجلة  � ل�ة طو شغیت   عقود إ�جارب  وجمجر�ن �أست م لل  ةر� ستثماالارات  قاالعر  م 
 :ة فيه� لمنت خالل السنة المال�ة ا ير�ة هي �ما یلاثماست قارات ع ر�جاإى عقود لع تحقةسالم إل�جارل  لدفعات دنىألان الحد إ .) أخرةت م
 

  ٢٠٢٠  �سمبرد  ٣١  ٢٠١٩سمبر  د� ٣١ 
 احد و ام عل خال ٧٣٬٤٥٠  ٧٦٬١٨٣

 سنوات ٥ تىحام بر من عأك ٢٤٦٬٦٣٥  ٢٩٦٬٧٤٦
 ات نو س ٥من ر كث أ ٢١٬٤٦٨  ٣٢٬٦١٢
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 أخري  ل مال�ةوصأ -١٨
١٩-  

٢٠١٩ر د�سمب ٣١ ٢٠٢٠بر سم�د ١٣   ( ى صر �ه مجن  أللفا� ) 

  لة غیر متداو  ولة دامت ى االجمال لة تداو م رغی اولة دمت الى الجما
 ة ستهلككلفة الم الت�  ةدین م ل�ة ما ول صأ ٤٣٬٥٥٥ ١١٧٬٩٦٨ ١٦١٬٥٢٣ ١١٠٬٦٨١ ٧٦٬٥٥٣    ١٨٧٬٢٣٤

٥٩,٠٢٤ ١٨٧ ٥٩٬٢١١ ١١٤٬٢١٣ ١٬٩٣١     ١١٦٬١٤٤ 
  ةستهلك�التكلفة الم  یدةقم ةنقد�ة و مرهون دائع و 
 )١-١٨ ( 

 ) ٢-١٨الب�ع �التكلفة ( �غرض  ال�ة ول مصأ - - - ١٢٬٩٧٦ - ١٢٬٩٧٦

٤٠٬٧٤٩ - ٤٠٬٧٤٩ - - - 
الدخل   ل من خال�الق�مة العادلة �ة لل ماصو أ
 )٣-١٨( خر  آللشامل اا

٥٥٢       ٥٥٢ - - - - 
  اح�ر ألال المن خدلة �مة العاق �الت امار ثتاس
 )٤-١٨( ائرخسال أو

١٠٢٬٥٧٩ ١١٨٬١٥٥ ٢٢٠٬٧٣٤ ٢٧٨٬٦١٩ ٧٩٬٠٣٦ ٣٥٧٬٦٥٥ 

 

 المستهلكة كلفة�الت دةیقم د�ة ونقنة هو مر  عودائ  ١-٨١
  ٢٠٢٠ رسمب�د  ٣١ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١

 )رى �ه مصجن  �األلف( تداولة میر غ اولة متد لى ا جماال لة متداو  رغی ة ل او دمت ى الجمالا
 ئع مرهونةداو  ٣٬١٥٠ ١٨٧ ٣٬٣٣٧ ٥٬٢٥٠ ١٬٩٣١ ٧٬١٨١

 مال�ة�كور�ا الشالبنوك  � ة � دقن  ١١١٬٧٤١ - ١١١٬٧٤١ ١٠٨٬٩٦٣ - ١٠٨٬٩٦٣
 نةمدی  هاصول مال� الل في اضمح (٥٥٬٨٦٧) - (٥٥٬٨٦٧) - - -

٥٩٬٠٢٤ ١٨٧ ٥٩٬٢١١ ١١٤٬٢١٣ ١٬٩٣١ ١١٦٬١٤٤  
 :ليی  الم وفقال�ة األخرى الما لألصول تم اث�ات خسائر اضمحاللوقد  ذاه

 ٢٠١٩سمبر د� ٣١  ٢٠٢٠  برد�سم  ٣١ 
 ٪٠  ٪٥٠ المتوقعة خسائرال س�ةن     

 ١٠٨٬٩٦٣  ١١١٬٧٤١  غیر متداول –ر�ا الشمال�ة �كو   بنوكلنقد�ة �ا ق�مة

 -  (٥٤٬٤٧٩) ٤٧�ار عمتطبیق التغیرات الناتجة عن  أثر
 -  ٥٧٬٢٦٢  داولغیر مت  –ال�ة بنوك �كور�ا الشمنقد�ة �ال ق�مة

 -  (١٬٣٨٨) خالل العام خالل العام االئتمان المتوقعة رسائ خ
 ١٠٨٬٩٦٣  ٥٥٬٨٧٤ متداول غیر –�البنوك �كور�ا الشمال�ة ة نقد�  ق�مة صافي

 فةلب�ع �التكل مال�ة �غرض ا أصول ٢-١٨

   ةر� شال   سمإ ٢٠٢٠  رمب�سد  ٣١  ٢٠١٩  ر�سمبد  ٣١

 ى المر�ز ظ ة والحفقاص للمة مصر شر� -  ٧٬٦٥٥
 ات ق ضمان التسو� و ندص -  ٥٬٠٢٧

 ر تثماسإلل ى� عر الة شر� -  ١٩٤
 لابیت امینا � �ةشر  -  ٢٬٦٦٦

  ىج ة بي أمشر� -  ١٠٠
 ع� ب لل متاحةمال�ة الضمحالل فى ق�مة إستثمارات : ا خصم�  -  (٢٬٦٦٦)

 مالي إلجا -  ١٢٬٩٧٦
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ه  وجد لال یو  �ةلق الماار و ببورصة األ مقیدةیر غ تار اثماالستأن تلك  ة حیثتكلفل�اع �حة للبالمال�ة المتا ثماراتتساال س�اق تم
 ا.علیه ماداالعتن �قة �مك�طر ادلة الع هق�مت�اس ق نمك �ال ة و نشط �سوق تداول ر سع

 
 الل الدخل الشامل اآلخرخ نمدلة العا�مة قلا� ب�عال�غرض  أصول مال�ة ٣-١٨

   ةر� الش  سمإ  ٢٠٢٠ مبر�س د ٣١  ٢٠١٩ر مبد�س  ٣١

 ت ا مؤشر ادیق ال صن  �ةشر   -  ٨٬٠٩٣
 نیتیز فاندو �رتی او جیبت ا�   -  ٣٢٬٦٥٦

٤٠٬٧٤٩  -   

 ر�اح والخسائرأل ال من خال دلة االع ة�الق�ممارات تثاس ٤-٨١

 خلدالئب اضر  -١٩
 ة ه�نت الم مال�ةالسنة ال

 ٢٠١٩د�سمبر   ٣١في  
 ة ته�المنالسنة المال�ة  

 )رى صه مجن� ف�األل( ٢٠٢٠  رسمب�د  ٣١في  
 ة الجار�  لدخال �ةضر�  ءعب ٥٣٬٣٧٢  ٨١٬٣٩٦

 ؤجلة مة ضر��  ٢٢٬٠٠٥  (٢٢٬٦٨٤)
 خل الد ي ضر��ةإجمال ٧٥٬٣٧٧  ٥٨٬٧١٢

اصــة بــین اء مقإجــر  فــى وعــةللمجموني انحــق قــ ودجــو  لــك عنــدفي وذا�الصــة ؤجلــلمب�ة الضــر�ات مــاتزااللصــول وااأل رضعــیــتم 
لطة الضــر�ب�ة ات الســة بــذؤجلــمة ال��بت الضــر امــاللتزاوا ولصــاألســوى مــا تك حینة و�ــذل�ــر جاالة ضــر�ب�ال اتمــصــول وااللتزااأل
ت اامــز لتمــة اال�ة ق�و وتســ ولألصــا ق�مــة ردادتاســ� أو افي�الصــة رصــداأل ســو�ة تلــكى تلــجموعــة إة المن�ــ تجــها تمدوعنــ الدولــة�
 .احدن و فى آ �ب�ةضر ال

 ة:موعجة للمعممجة ال�لم الماائو لقا�ا عرضهتم  ة �ماالمؤجل ةب�ر�لضمات اتزالاللي أهم بنود الجدول التاوضح او�
) ه مصرى �األلف جن� ( ٢٠٢٠  ٢٠١٩  

 ر  یاین  ١ي الرصید ف  (٢٠٣٬٣٧٤)  (٢٧٢٬٦٠٩)
 أجنب�ة ات��ان  می� قت ق رو ف ١٩,٥٧٧  ٢٤٬٤٠٨
 خالل العام ل دخ المة ئ قا ل علىمحم (٢٢٬٠٠٥)  ٢٢٬٦٨٤
 )�ات الغیر مستمرةن العملم(ض امل للعدخ ائمة ق ل علىمحم ١١٬١٥٤  (٩٬٦٦٠)
 ع ب� تاحة للمال�ة م تزماتال -  ٩٬٤٨٧

 ت�عاز تو ئب ار ض -  ١٦٬٠٠٠

٦٬٣١٦ 
 

- 
  رةالس�ط  تا�عة وذاتال شر�اتلا �عجمت  ر فى نطاقتغی ال
 ة�ر مشت لا

 سامالنقا �ةعملاثر  ٢٤,٩٠٧  -

- 
 

٣١٥ 
لي  ) ع٤٧معایر محاسب�ة جدیدة (مع�ار رقم تسو�ات 

 �اح المرحلة االر 
 دة تبو�باعا ٥١٬١٤٢  -

 ر د�سمب   ٣١ي  ف د صیالر  (١١٨٬٢٨٤)  (٢٠٣٬٣٧٤)
 

 

   ةالشر� سمإ ٢٠٢٠  سمبرد�  ٣١  ٢٠١٩  مبرد�س  ٣١
 ت شراالمؤ یق صناد وثائق ىمارات فتث اس -  ٥٥٢
 مالي إلجا -  ٥٥٢
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 ت:التزامالالك ت  اهعن نشأت  التيد و سب البن حلة  المؤجالضر�ب�ة ت تزامالاال طب�عة يالتالل الجدو ضح و�و 
  ٢٠٢٠ سمبرد� ٣١ ٢٠١٩ رسمب�د ٣١ 

 ة فروق عمل أخرى  اإلجمـالي 
ر  یغ ر�احأ

 موزعة
إلهالك ا

 كال تهواالس
 ة ملوق عر ف أخرى  الي مـ ج إلا

ر  یاح غ�ر أ
 عةموز 

ك ال إله ا
 ك هال ستالوا

ة  ضر�ب�ال  زاماتلتاال 
 ة لالمؤج

 نایر  ی ١ صید فيلر ا (١٩٩٬٢٠٠)  (٢٩٬٣١٣)  (٤٬٠٨٧)   ٢٩٬٢٢٦ (٢٠٣٬٣٧٤)  (١٨٤٬٧٨٣) (٤٠٬٥٨٢)  (٦٢٬٩٣٩)  ١٥٬٦٩٥ (٢٧٢٬٦٠٩) 

(٤٬١٩٥)  (٨٬٢٥٩)  ١٬٧٨٧ (١١٬٣٣٨) (٢٢٬٠٠٥) (٣٥٬٦٤٦)    (٢٬٢٣٨)  ٤٦٬٤٩١    ١٤٬٠٧٧ ٢٢٬٦٨٤ 
 لدخ ال مةئ اق مل علىمح 

 لعامل

(٩٬٦٦٠) - ٨٦١  ١٠٬١٥٢  ١٤١  -  ١١٬١٥٤ ٥٩٦ (١٩٬٤٦٠) ٩٬٢٠٤  

 لدخ ال مةائ ق ىلمل عمح 
ل�ات ن العممض لعامل

 ةر ممستیر الغ

٦٬٣١٦ ٦٬٣١٦ - - - - - - - - 

م�ع  تجنطاق  ر فىتغیال
 س�طرة ذاتو ة �عاتشر�ات 

 ة �تر مش
 و�ببتة عادا   ٦٩٬٥٥٨  - - (١٨٬٤١٦)  ٥١٬١٤٢  (١١٬٦٨٠)     ١٦٬٩٦٧     ٣٬١٥٧     (٨٬٤٤٤)    -           

 ب�ع �غرض ال  ل�ةما تماالتز  - - - - -  -   -   -   ٩٬٤٨٧  ٩٬٤٨٧      
 توز�عاتئب اضر  - - - - - -  ١٦٬٠٠٠    - - ١٦٬٠٠٠

 قسام عمل�ة االنثر أ  ٢٠٬٢٥٤   ٩٬٣٠٨  (٤٬٦٥٥)  -  ٢٤٬٩٠٧  - - - - -

- - - - - ٥١٣ ٣١٥  - - - 

عایر محاسب�ة  مت �اسو ت
)  ٤٧ر رقم امع�ة (جدید

 حلة اح المر الر�لي اع

١٩٬٣٣٩      -  ٢٣٨   ١٩٬٥٧٧   ٣٢٬٣١٣     -    -           (٧٬٩٠٥) ٢٤٬٤٠٨  
ت  اان�� ترجمة فروق 

 �ة بجنأ
 د�سمبر   ٣١في ید  رصال (٩٣٬٣٨٣)  (١٨٬١١٢)  (٦٬٨١٤)  ٢٥  (١١٨٬٢٨٤)  (١٩٩٬٢٠٠)  (٢٩٬٣١٣)  (٤٬٠٨٧)   ٢٩٬٢٢٦ (٢٠٣٬٣٧٤) 

  ءالعم -٢٠

٢٠٢٠  د�سمبر  ٢٠١٩ر  بد�سم٣١  )ى �األلف جن�ه مصر ( ٣١   
   �ینتر مش –ة صدة مدین ار  ٥٧١٬٦٤١   ١٬٠٦٧٬٧٩٣

 نك ولی �عات �ور وز� ت من  ستحقم ٣٦٩٬٨٤١   ٣٦٦٬١٦٧
   رى خأ نةمدی  ةارصد ٩٬١٨٨  ١٧٬٥٤٠

 فیها ك شكو ون مص دی صمخ (٥٥٧٬٤٦٧)  (٥٥٠٬٧٧٧)
 لي ماجاال  ٣٩٣٬٢٠٣  ٩٠٠٬٧٢٣

 فى: ءلعمالال فى ق�مة حالضمإلا ةثل حر�تموت

٠٢٠٢سمبر  د�  ٢٠١٩ر  �سمبد٣١  )األلف جن�ه مصرى �(  ٣١   
   دةأول الم  صید فير لا ٥٥٠٬٧٧٧  ٥١٢٬٧٩٥

 ٤٧�ار تطبیق معن جة عنات التغیرات ال أثر ١٥٬١٤٤  -
 ٤٧�ار معاثر متضمن  دةأول الم  صید فير ال ٥٦٥٬٩٢١   ٥١٢٬٧٩٥
 نب�ة جأت المع م� تقی ق فرو  ٢٬٦٦٨  (١٥٬٦٤٦)

 ) مالعا اللخروف �مص بها رفعت مفات (اضاال ٧٬٩٧١  ٢٬١٩٧
 من عمل�ات غیر مستمرة الئتمان المتوقعة خالل العاما ائرخس ١٠٦  ٦٤٬٧٩٥
 ات صصخمستخدم من الم -  (٣٬٠٣٨)

 غیر مستمرةفي عمل�ات  اتصصخمستخدم من الم -  (١٠٬٣٢٦)
 ماالنقساه عمل�  اتج عنق ن اطن ي الفتغیر  (١٩٬١٩٩)  -

 آخر المدة  في  صیدر ال ٥٥٧٬٤٦٧  ٥٥٠٬٧٧٧
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 مخصــص عــد� لصــافي�ا ،٢٠١٩ و ٢٠٢٠ رمبســد� ٣١فــي مــا � ن �و ار التجــ عمــالءال ن یــو د ارمــأعیــل حلتي الالتــجــدول ضــح ال�و و 
 :تحصیلهافي  المشكوك ون دیال

٢٠٢٠  �سمبرد ٢٠١٩ر  بد�سم٣١   ٣١  
 �عد م �ستحقل ٣٬٥٢٠ ٤١٬٢٢٣
 یوم  ٣٠ -صفر  ذن م حقست م ٣٤٬٤٥٣ ٨٬٥٧٤

 م یو   ١٢٠ - ٣١مستحق منذ  ٤٥٬٠١٩ ٤٤٬٧٢٨
 م یو   ١٥٠ - ١٢١ ذن م تحقمس ١١٬٨٦١ ٣٦٬٠٥٤

 م و ی  ١٥٠ –ثر كنذ امستحق م ٢٩٨٬٣٥٠ ٧٧٠٬١٤٤
 �ون ر جاالت ءالعمالالي جما ٣٩٣٬٢٠٣ ٩٠٠٬٧٢٣

 

 رى أخ ولصأ -٢١

٢٠٢٠  د�سمبر ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  )ه مصرى ن�ج  فلأل �ا( ٣١   
  ة تداولمغیر  اولة دمت لىا جماال لة و دامت رغی متداولة  ىالجمالا

 عه مقدما  روفات مدفو مص ٢٣٨٬٤٥١  ٤٣٬٥٩٤ ٢٨٢٬٠٤٥ ٢٦٨٬٠٥٩ ٥٢٬٠٠٣ ٣٢٠٬٠٦٢
 وردین ممقدمة للت دفعا -  ٧٬٤٠٨  ٧٬٤٠٨ - ١٠٬٣٩٢ ١٠٬٣٩٢
 رائب  لض ا مصلحة منقات تحمس -  ١٩٬٧٣٢  ١٩٬٧٣٢ - ١٤٬٥٢٧ ١٤٬٥٢٧
 ینلامع سلف - - - - ١٬١٨٩ ١٬١٨٩

 مامقد دفوعةم دخلب ئ راض -  ٥١٬٢٥٢  ٥١٬٢٥٢ - ٨٢٬٩٣٩ ٨٢٬٩٣٩
 ن خرو آن ینو مد - ٢٢٬٢٠١   ٢٢٬٢٠١  - ٦٧٬٣١٧ ٦٧٬٣١٧
 ها  لی فى تحص وكمشك دیون  - (٣٬٠٣٨)  (٣٬٠٣٨)  - (٨٬٢٦٤) (٨٬٢٦٤)

 لي  اإلجما  ٢٣٨٬٤٥١ ١٤١٬١٤٩ ٣٧٩٬٦٠٠ ٢٦٨٬٠٥٩ ٢٢٠٬١٠٣ ٤٨٨٬١٦٢

 هاحكم ىف  ماو ة قد�ن -٢٢

٢٠٢٠  رمبس�د ٢٠١٩مبر  د�س٣١  )صرى ه ملف جن��األ ( ٣١   
    

 *  عائ ودو �ات جار�ة ساح -ك نو ب  ٣٤١٬٨٩٨ ١٬٠١٤٬٠١٨
 الخز�نة  ة � نقد�  ١٬١٥٨ ٩٨٢

 جمالي  اإل ٣٤٣٬٠٥٦ ١٬٠١٥٬٠٠٠

 ملیـون  ٤.٨ لمبلـغ لدالمعـا( مصـري ن�ـه ن جملیـو  ٧٧مبلـغ ، ٢٠٢٠د�سـمبر  ٣١فـي   -ار�ـةات ج�احسـ  -د بنوكرصیتضمن  ی*  
مصــارف اللــى نان�ــة عل الحكومــة اللبقبــمــن قیــود المفروضــة ا للذلــك وفقــو  ،لبنــان جــزة فــي�ــالغ محتفــي ممثــل ) یتيكــ�أمر ر دوال

 د.ارج البالحو�الت النقد�ة ختالعلى  وضع قیودالمحل�ة بلبنان و 

 وعف المددر و صالمل املا أسر  -٢٣
وع مصـــدر والمــدفلاال رأس المـیبلــغ ن �ـا�مـا صــرى ن�ـه مجمل�ـار  ٢٢مبلـغ  ه�ــالمـرخص ـــال رأس الم، �ـان یبلــغ االنقسـامقبـل 

 .ى صر ه مجن� .٤٢٠هم �ق�مة إسم�ه س ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠ل فى مثیت ي صر مجن�ه  ٢٬٢٠٣٬١٩٠٬٠٦٠
 كلـوذ ةالشر�على تقس�م القا�ضه  ثمارلالست راسكومو أ ةلشر� ةعاد�الغیر  ةالعام ةالجمع�وافقت ، ٢٠٢٠اكتو�ر   ١٩�تار�خ  و 

تقســـ�م  علـــى ،٢٠٢٠ بروفمنـــ ١٧ بتـــار�خ ةلمال�ــا ةللرقا�ـــ ةالعامـــ ةالهیئـــ توافقـــ قــدف) ٣٤( رقـــم �ا�ضـــاح تفصـــیال وارد وهـــ كمــا
 مبلـــغ المصـــدر المـــال سأر أصـــ�ح �مـــا  ي جن�ـــه مصـــر  مل�ـــار ٢.٨٨٥مبلـــغ رأس المـــــال المـــرخص �ـــه  صـــ�حأ، وعل�ـــه ةالشـــر�

وقـد تـم  ذاهـ ،سـهم جن�ـه مصـرى لكـل ٠.١١مـة إسـم�ه �ق� سـهم ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠جن�ه مصرى یتمثـل فـى    ٥٧٧٬٠٢٥٬٩٦٨
 .٢٠٢٠د�سمبر  ١٠في السجل التجاري للشر�ة بتار�خ �عد التقس�م ع فو لمدمرخص �ه والمصدر وابرأس المال ال التأشیر



 مساھمة مصریة) ة (شركة ابضالق  ستثماروم لإل سك ا رأو ركة ش 
 ۲۰۲۰مبردیس  ۳۱ي ف نتھیة مل اة یالنة الم س ل ا  عنعة مجمال  یةلمال ائم لقوال  ةلمتمم ا  یضاحاتاإل
 

 

- ٤٦ - 

 عز�و لتل  بلةقا اح غیرأر� -٢٤

ــلمرحا ح�ــاألر تتضــمن ا ــ ٣٩ مبلــغ، ٢٠٢٠ برد�ســم ٣١فــي  ةل د�ســمبر  ٣١فــي �ــة جن ن و لیــم ٣٠(مقابــل مصــري  جن�ــه ون ملی
ــ) ٢٠١٩ ــ�ـــة والخاونقانال اتط�ـــا�تحالرصـــید ا ى�ـــع و�تمثـــل فـــوز للتابـــل قر غیـ ن مـــا هـــببتجنی ةا�عـــالتت ا�لشـــر اي قامـــت لتـــوا ةصـ

 .حهااأر�

 راضتاق  -٢٥

 )صرى جن�ه م  لف�األ (  ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١ي د ف یالرص ٢٠١٩ر مب د�س  ٣١ي ف  یدالرص

  داول لمت ازء جال   متداوللا  غیرالجزء  ي الإلجما ل و لجزء المتداا داول غیر المجزء ال لي ا جماإل
       

 من البنوك تراضاق ١٥١٬٧٨٦ ٢٨٧٬٥٩٣ ٤٣٩٬٣٧٩ ٧٣١٬١٢٨ ٢٩٠٬٥١٨ ١٬٠٢١٬٦٤٦

- - - ١٦٤ ٨١٬٠٨٥ ٨١٬٢٤٩ 

من ب�ع مع   التزامات
 رإعادة اإلستجا

 خري أ قروض ٨٬٧٨٤ ٧٬٦٨٩ ١٦٬٤٧٣ ١٦٬٧٠٤ ١٤٬٠٩٨ ٣٠٬٨٠٢
 لي ا جماإل ١٦٠٬٧٣٤ ٣٧٦٬٣٦٧ ٥٣٧٬١٠١ ٧٤٧٬٨٣٢ ٣٠٤٬٦١٦ ١٬٠٥٢٬٤٤٨

 لي:تانحو الال علىض لقرو عمار اأ ل  تمثوت

 لى جما اإل
     منر كثأ
 ات سنو  ٥

ت  انو س   ٤ نم
 ات سنو   ٥ى لإ

سنوات    ٣من 
 ت واسن  ٤ى لإ

ى  ل إ  ٢من 
 نوات س  ٣

ى  ل إة  نن س م
 ة سن ٢

 )ه مصرى ف جن�ألل�ا(  ل سنة ال خ

        
 ٢٠٢٠ر بسمد� ٣١       

 بنوك ال من ض رااقت ١٥١٬٧٨٦ ١٢٦٬٦٧٧ ٩٦٬١٦٠ ١٢٬٢٥٦ ١٤٬٤٦٢ ٣٨٬٠٣٨ ٤٣٩٬٣٧٩

١٦٤ ٢٬٦٨٧ ٩٬٣١٥ ١٠٬٥٥٢ ١٢٬٠٠٨ ٤٦٬٥٢٣ ٨١٬٢٤٩ 
ادة  ع إعمن ب�ع م  التزامات

 ر ستجااإل
 ى خر أ  روضق ٨٬٧٨٤ ٧٬٦٨٩ - - - - ١٦٬٤٧٣

  ٢٠٢٠ سمبر�د  ٣١ى ف  كما  ١٦٠٬٧٣٤ ١٣٧٬٠٥٣ ١٠٥٬٤٧٥ ٢٢٬٨٠٨ ٢٦٬٤٧٠ ٨٤٬٥٦١ ٥٣٧٬١٠١

        
١٩٢٠د�سمبر  ٣١         

ك البنو  مناض ر اقت  ٧٣١٬١٢٨  ١٢٥٬٥٣٧  ٩٥٬٨٨٦  ٦٢٬٨٨٢  ٢٬٠٧١  ٤٬١٤٢ ١٬٠٢١٬٦٤٦  
ى أخر روض  ق  ١٦٬٧٠٤  ٧٬٨٦٩ ٦٬٢٢٩ - - - ٣٠٬٨٠٢  

  ٢٠١٩ر �سمبد  ٣١ فىا كم ٧٤٧٬٨٣٢ ١٣٣٬٤٠٦ ١٠٢٬١١٥ ٦٢٬٨٨٢ ٢٬٠٧١ ٤٬١٤٢ ١٬٠٥٢٬٤٤٨

 :يالالت نحوال علىض و قر لا مالتعتمثل  وت

 )صرى م هجن� �األلف( ي كمر�أ  ردوال  و یور  ري مص  جن�ه تانياكس �رو��ه  ي اجمال
 ٢٠٢٠�سمبر د  ٣١ في ١٦٬٤٧٣ - ١٢٣٬٥٢٩ ٣٩٧٬٠٩٩ ٥٣٧٬١٠١

 ٢٠١٩ بر مد�س   ٣١في  ٤٠٥٬٤٧٥ - ٢٥٩٬٢٣٣ ٣٨٧٬٧٤٠ ١٬٠٥٢٬٤٤٨

 
 اسوسییت رلدانس و تر  ر�ةض شقرو 

  ة صلخاات  یی سأسو لد  ور رانس  ت صة إلى شر�ة  خالأسوسییت ا  رلدترانس و   ةشر�  يفن  ی مهامس  ة منوحمن م ضًا  رو قتراض قاال  دةتضمن أرصت 
ي  جن�ه مصر   ون لی م٧.٦ بلغ  مو ل عام  الحق خي تست مصر ن جن�ه  ملیو   ٨.٨نها  ممصري    هن� ج  یون لم  ١٦.٤  دل لمبلغ عالماستان  كاد) � (ل�مت 
 . سنو�ا% ١.٢٣ل فائدة عدوذلك �معام  كثرأل خال  قتستح
�ه مصري  جن  ن یو ل م١٥١ مبلغ  نها  م  ي ر ه مص� ن ج  لیون م٣٩٧ غ  بلمعادل لمك  و بن منوحة من الالمروض  ق ال  ضاً أ�   ةدصألر اك  لت   منضتت   كما
  لك د) �اكستان وذ�مت (لصة  خا لسییت انس ورلد أسو ار ت �ة  شر   ير عام الث ل أكخال  قتحتس  مصري جن�ه    ون لی م ٢٤٦ عام ومبلغ  لال خ  قحتست 

 %.٩.٨٥يإل% ٨.٦٢نی ح ب تراو دة ی ائ �معدل ف



 مساھمة مصریة) ة (شركة ابضالق  ستثماروم لإل سك ا رأو ركة ش 
 ۲۰۲۰مبردیس  ۳۱ي ف نتھیة مل اة یالنة الم س ل ا  عنعة مجمال  یةلمال ائم لقوال  ةلمتمم ا  یضاحاتاإل
 

 

- ٤۷ - 

 ر:ت فكتواار�ة شوعواذ على مجمتحسمو�ل ا ت غرض� ضر ق
  ردوالیون  لم  ٣٥صى  أقحد  �   األجلض طو�ل  ر في قب�ة یتمثل  ن جاأل  وكلبن إحدى ال من  � و تم  ىعلالشر�ة  صلت  ح  ،٢٠١٥ر  مب بت س ٢٨�خ  بتار 
  Patio Malzoni Faria Lima Tower A - "مال�   ا� فار   يمالزون تیو  �البرج أ "ا  عة أدوار فيس�   اءر فة شل من تك  ٪٥٠غرض تمو�ل  �   يكأمر� 

الب � ساو    يف أو  اشالم� ذ  واحت ساالل  ن خال م  راز�لاولو،  أسهم  ر عاش� م  غیرالر  ل   ت ار�شلا  تلكلى  "لتا�ا  انهار و�� ألدواا  تلكالمالكة  �ة شر لي 
 . ١٩ رفكتوا، و ١٨ر وا، فكت ١٧ر  توافك، ١٣ رفكتوا ،١١فكتوار  ،٩وارت ك، ف٢ر وافكت 

 ع العقد.� خ توق� تحق في تار تس  .أمر�كي دوالر فلأ ١٠٠ عقبوال � مو ت ب الاأتع -
ر م�اشر على أسهم الشر�ات  و الغی �اشر أالم  ستحواذخاص �اإلجل لكامل ق�مة القرض المعال  اد�ة �السدالشر   متا، ق٢٠٢٠  نایری   الل شهرخ
خالل من قبل البنك    األسهمفك رهن    تم�ما    ن�ه مصرى،لف جأ  ٣٧٤٬٦٠٦، مبلغ  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١غ رصیده في  �الوال  ى البراز�لن ب لم  ةالكالم

 . ٢٠٢٠ر شهر ینای 
 ة)قا�ضمار الالستثل وم اسكور أ( راج ستئمع إعادة االب�ع ة عاملمالتزامات من 

وجلو�ال �ورب للخدمات    يجیر التمو�لأت بلتون لل  يشر�ت الى    االستئجار  ةدعاإ رض  غوذلك �   ةالشر�  قربب�ع م  ة قامت الشر�  ،٢٠٢٠خالل عام  
الموذلك    ي جن�ه مصر   ٩١٬٣٤٦٬٥٠٠�مبلغ  لك  وذ  ،هالمال�  وافق  ت جر�ن علؤ حیث  األأى  و   صلجیر  لهم  ا  ٢٠٠٥ئن  الكاالمملوك  اأ  لنایل براج 

مساحته  وال�   ٢٦الدور    -و�ى  الجن البرج    -تىسی  و   ١٣٠٤.٩٥الغ  مر�ع  لمده  متر  تبد   ٧ذلك    ي وتنته  ،٢٠٢٠د�سمبر    ٢٥ن  م  أسنوات 
ت   ،٢٠٢٧سبتمبر    ٢٥فى   تم  هذی جأوقد  ار  � ألا  ق�مته  إصل  ما  و ج  ١٤٢٬٥١٦٬٨٢٤جمالى  مصرى  المن�ه  قام  �خصمؤ قد  مبلغ    جر�ن 

اال�جارا�ح صاو�التالى تص  ةمقدم  ة�دفع   ي صر م  ن�هج  ١٠٬٣٤٦٬٥٠٠ المستحق فى  نها�   ةت  مبلغ    ةحتى  جن�ه مصرى   ١٣٢٬١٧٠٬٣٢٤العقد 
   -: وفقا لما یليعاله أ الیهم  رالشر�تین المشاوذلك بین  

ة النس� )(جن�ه مصرى  و�للتملغ ابم  ة اسم الشر�   
٨٦٬٣٠ ٪  ٦٬٦٧١٤٣٬٩٨ ي التمو�ل یرشر�ه بلتون للتاج   
٬١٤٦٩ ٪  ٥٣٬١٣٠٩٨٬٥ ة المال� �ورب للخدمات  شر�ه جلو�ال   

١٠٠٪  ٨٢٤٬٥١٦٬١٤٢   

 
:ةالتال� جر وفقا للشروط ؤ صل الم جر فى طلب شراء األأللمست  و�حق      

 العقد.   ت هذاح حقه ت الم�الغ المست  ةف�عد سداد �ا ي جن�ه مصر  ١ ة�مق مقابل ةالمد ةجر فى نها� ؤ ل المصن �متلك األأ -
 ٪٣سداد معجل  ةالغیر مسدده مضافا الیها عمول ة�جار� اإل ةق�مال  يجمالإل ةالحال�  ةستاجر �سداد الق�مم المقو �  نأمعجل وذلك � سداد الال -

 المعجل. د السدا �خفى تار  ةات الغیر مسددر �جالإل يصل المبلغ المت�قأجمالى إمن 
 

 ة) ر القا�ضالستثماوم لكس(أورا  ك محليبن  –متداول إقتراض 

عقد  ق�تو   تم إ ع  ل  نىا تمئ تسهیل  األجل  متوسط  قرض  صورة  مل  مو� ت فى  أصول  �الششراء  البتعلقة  أحد  مع  ار�ة    لمصر�ة نوك 
 . ٢٠٢١ر فبرای  ٢٧تهى فى تن  هراً ش نوستی  ةة س�عدمصرى لمن�ه ملیون ج ٥وج�ه إتاحة تسهیل �مبلغ یتم �م ،٢٠١٥یو یول ٢٧فى 

 .ي جن�ه مصر الف  ٦٠٠ز�ادة قدرها ب  ه�ر ذسابق تمو�ل القد اللع ق�ع ملحقتم تو  ،٢٠١٥س سطأغ  ٩ي تار�خ وف

 . ٢٠١٦ینایر  ٢٣تهى فى لعقد وتن هذا ا  ًا من تار�خ توق�ععت�ار تة أشهر تبدأ ا المقرر لها س :ة السحبتر ف

  اً ن قسطعدد ستو   ى علىمان یل اإلئت غ التسهبلود محدإستخدامه فى  فرعى یتم  نك ق�مة �ل قرض  الب ر  مألع  فن تدأ ر�ة � شلتزم الت   :دة السدافتر 
 �ًا متساوى الق�مة.هر ش

�حیث  ، و رد �ل شهالبنك و�ستحق سداد العائ ى  هادات لدلى الشالعائد الُمقرر ع  ق سعرسنو�ًا فو   ٪٢ع  رى عائد بواقس�   :  دادهس  راتت العائد وف
 موالتعوائد وعأصل و من  �الكامل  سداده    امى تمحت هذا العقد و   طوال مدة   حال من األحوال   �أى ق  طب م ال  عائدل�قل ا  ال
 . ٪١٢فات وذلك عن رو صوم

 

 

 القا�ضة) تثماركوم لالس(أوراس بنك محلي – ومتداول لاو متد  غیرقتراض إ

فتم    ، ٢٠١٦نایر  ی  ٢٧فى   إئتمانى  تسهیل  عقد  اقرض  ى صورة  توق�ع  لألمتوسط  �الشر�ة  صول  أ  ءاشر   لمو� ت جل  امتعلقة  أحد  لبنوك  مع 
 .٢٠٢١سطس أغ ٢٦ فى مدة س�عة وستین شهرًا تنتهىل رى مصن�ه ملیون ج ٢مبلغ �  حة تسهیلج�ه إتا�مو  تم�ة ی المصر 
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 . ٦٢٠١لیو یو  ٢٧هذا العقد وتنتهى فى خ توق�ع  ن تار� ر تبدأ اعت�ارًا مة أشهالمقرر لها ست  :فترة السحب
ستون قسطًا  د  عدى  ى علاإلئتمان تسهیل  الود مبلغ  ه فى حدخدامست تم إقرض فرعى ی   ق�مة �ل  تدفع ألمر البنك�أن  ة  �ر الش  تزملت   :اددترة السف

 ة.مشهر�ًا متساوى الق� 

 لیون جن�ه مصري. م ٣درها �ادة ق�ل السابق ذ�ره بز التمو �ع ملحق لعقد قتم تو  ٢٠١٦و یولی  ٢١ي وف

 . ٠١٦٢یولیو  ٢٧ منًال بد  ٢٠١٧ایر ین  ٢٦في هر أخرى لتنتهي ة أشست  رذ�و مال ضللقر  برة السحد فت تم م ب:فترة السح

بواقع  عاى  سر �   :  ات سدادهد وفتر ائ الع الشهاداتالُمقرر    ئدلعا اسنو�ًا فوق سعر    ٪١.٥ئد  البنك و�س  على  العائد �ل شهرتحق سلدى  ،  داد 
ئد أصل وعوااده �الكامل من  م سدمات   حتىو قد  عذا الهال مدة  ل طو األحوا  العائد المطبق �أى حال من  ث ال �قلو�حی 

 .٪١١ذلك عن ات و وفومصر وعموالت 

 متداول ض غیر راإقت

شروعات  میدز للمم بیرال�ة وشر�ة اوراسكو الدو   مصرف�ة العر��ةر�ة النك الشبین ب   جلاأل�ل  و طقرض م توق�ع عقد  ت   ٢٠٢٠بتمبر  س  ٣٠  ختار� ب 
(ش.م.م)  هالترفی  ان  �ة  ال  م�قو على  الالدو �ة  � عر لا  �ة فمصر لاة  ر�شبنك  �منح  تمو ل�ة  في  شر�ة   مبلغ �   األجلو�ل  ط  قرض  صورة�ال 
ات طو�ر وتقد�م الخدمع ت رو الستثمار�ة لمشن التكال�ف امت�قى مالء  لجز امو�ل  ت   اهمة فيلك �غرض المسوذصري  م  هن� ج  ملیون   ٢٣٠  هر وقد
الز� �من  بهضطقة  اهراما� ارة  واة  الجیزة  والصقة  مالاللمناطق  ت  و هب   �طةمرت لها  التراعقد  ل  افقا  فيمؤ ال  عا�اإلنتف  خ�صمنح  سمبر  د�   ١٣  رخ 

 :نحو التالىعلى ال لكوذضة � القا  ارلالستثمر�ة اورسكوم وشثار ى لاللعمجلس األال بین مالمبر  ٢٠١٨
 . فقتوصیل المرالمطاعم و الخاصة �مجمع لمدن�ة اعمال اق�مة االمصري  هجن� ملیون  ٨٠مبلغ  -
 .للمشروع اسبىظام المحمات والن لو معال ظمعلومات ون ش�كة المت�ة لالتحن�ة ال الب عممة ا � قمصري  هجن� ملیون  ٥٢لغ مب  -
موقع الز�ارة و ل�ا "  لطالب حامبنى ا"     VIPنىب زوار ومى التحسینات لمبن م�مات والتر والمدن�ة  المال  العاق�مة  مصري    هجن� ن  ملیو   ٩٠مبلغ   -

انة  والص� حن  محطة الشر�ائ�ة و لكه ان ارات الفس�ا  مة� الكارتات " وق  –جمال  ال  –یل  خال  "  رت�هلخاوا  تال طب السا� لخاصة  طقة اظ�م المن ن وت 
 . الخاصة بها

 .The Nile Pyramids Lounge  �مةالخاصة �خة ان� المید الة االعم�مقمصري  هجن� لیون م ٨لغ مب  -
 خصما  ٪١٠  بنس�ةا  تهلشر�ة بز�اد�سمح ل  ة� ن المد  مالاالعد  ا بنو ا عدف�م  مق� ال  تفقط بذاة  اعالد  و �الصرف وفقا للبن   تزم الشر�ةتلن  ألى  ع

 .قرضالة �مقجمالى إ على  افة البنودلكخدم ت على اال یز�د المسالصرف األخرى  ض بنود ئ على فوا
 :فيالسنة المال�ة المنته�ة ل خالض القرو  ةحر� اليت الل وضح الجدو ی  -

)صرى م هف جن�ألل�ا(   ٢٠٢٠مبر  د�س  ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  
 ة المدفى أول  الرصید   ١٬٠٥٢٬٤٤٨ ٢٬٨٤٧٬٨٨٦
 ل و تدامراض قت ا   ٧٤٧٬٨٣٢ ١٬٩٨٨٬٢٢٤

 تداولمر غی ض اقترا   ٣٠٤٬٦١٦ ٨٥٩٬٦٦٢
(١, ٧١٨    فوائدو  ضار اقت دفوعات عن م   (٣٧٩٬٧٧٥) (٢٨٧,

١٤٨٬٩٠٧ ٤١٬٥٨٣  
 اض  تر من اق تاضمقبو  

٦١٧  مل�ات غیر مستمرةمن ع اضتر من اق ضاتمقبو     ٢١١,
 الب�ع  �غرضبها تفظ حمول صأل حولم   - (٦٬٣٥٩)

 ةغیر مستمر  مدفوعات عن اقتراض من عمل�ات   (٨٬٣٢٥) -
 التقس�م عمل�ه تج عنالنطاق نا یر فيتغ   (٤٧٧٬٠٩١) - 

 ة ب� ن أجات ��ان روق ترجمة ف `  ٢٠٠٬٩٣٧ (١٣٥٬٥٨٦)
 دة مالر خآ ىف صیدر ال   ٥٣٧٬١٠١ ١٬٠٥٢٬٤٤٨

١٦٠٬٧٣٤ ٧٤٧٬٨٣٢  
 ل و دامت  راضاقت  

 ولاداقتراض غیر مت    ٣٧٦٬٣٦٧ ٣٠٤٬٦١٦
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 التزامات أخرى  -٢٦

٢٠٢٠ ر د�سمب ٢٠١٩ر د�سمب٣١   ٣١   
)مصرى  �األلف جن�ه(   غیر متداولة  لة و اتدم جمالى الا غیر متداولة  ة تداول م لى جما الا  

 ة بتثا  صول أ  شراء نو ئدا  - ٧٦٬٥١١ ٧٦٬٥١١ - ٨٠٬١٠٢ ٨٠٬١٠٢
 ردین*و م  مستحقات  - ٣٠٦٬٩٩٦ ٣٠٦٬٩٩٦ - ٢٤٠٬٦٦٤ ٢٤٠٬٦٦٤
 مالي قطاع الردین الحقات مو تمس  - - - - ٢١١٬٨١٧ ٢١١٬٨١٧
 دائنة رصدة أعمالء   - ٨٠٬٢٠٧ ٨٠٬٢٠٧ - ١٦٬٠٦٧ ١٦٬٠٦٧
 خرون آون �جار تون  ائند  - ٥٬٣٥٨ ٥٬٣٥٨ - ٤١٬٢٩٩ ٤١٬٢٩٩

٤٦٩٬٠٧٢ ٤٦٩٬٠٧٢ - ٥٨٩٬٩٤٩ ٥٨٩٬٩٤٩ -   

        
 ة ؤجلمرادات �یو لة مقدما محصیرادات إ  ١٠٠٬٤٢١  ١٩٬٦٤٨ ١٢٠٬٠٦٩ ١١٤٬٠٥٥ ٨٬١٧٧ ١٢٢٬٢٣٢
 وم�ة الحك یئات هلل  قحمست  -  ٨٤٬٩٣٤  ٨٤٬٩٣٤   - ٥٠٬٨٩٩ ٥٠٬٨٩٩
 ة حقستملین م ات عافمصرو   -  ٥٩٬٣٢٩  ٥٩٬٣٢٩  - ١٧٬٦٧٠ ١٧٬٦٧٠

 **ات مساهمینتوز�ع  - ٢٬٨٣٧ ٢٬٨٣٧ - - -
 ء مالئع عودا  - ٥٧٦ ٥٧٦ - ٧٧٤ ٧٧٤

 ***ى خر أ  ةئنادة رصدأ  - ٢٦٠٬٠٢٤ ٢٦٠٬٠٢٤ - ٥١٩,٢٨٠ ٥١٩٬٢٨٠
١٠٠٬٤٢١  ٤٢٧٬٣٤٨  ٥٢٧٬٧٦٩ ١١٤٬٠٥٥ ٥٩٦٬٨٠٠ ٧١٠٬٨٥٥   

 اإلجمالي   ١٠٠٬٤٢١  ٨٩٦٬٤٢٠  ٩٩٦٬٨٤١ ١١٤٬٠٥٥ ١٬١٨٦٬٧٤٩ ١٬٣٠٠٬٨٠٤

ة ة واألرصــدعالفالاف ذوى األطر ع ت مامالم المععن أه ماتعلو للم ٣١ مرقح ضاإ�  ر(انظ قةعالاف ذات ألطر  ةدصد أر ی ا الرصذه ضمنیت  )   * (
 .)�ةاللما  مقوائ تار�خ ال فىت ه المعامالذه نجة مالنات 

ن توز�عــات عــ  تــد�مصــة) لخاســیت (الرلــد أسو و نس و ة تــرا�شــر ي فــ  عمــر الــزواوي  المســتحق للمســاهمالرصید همین في ات مساعتوز� ثل رصید میت ) *(*
 .٢٠٢٠ام ع لالالي تمت خ ر�احاال

 ١٢٠.١لــغ ب ، م٢٠٢٠مبر د�ســ  ٣١ يفــ  اهو بلــغ رصــیدلبنــان  تل�كــومكوم ســ راو أ�ة فــي شــر  نا�ــا عــاملی مز ولــة متدا ى ر خــ أة نــ ائ د ةرصــدأتتضــمن *) *(*
    .)٢٠١٩د�سمبر  ٣١ي ف ن�ه مصري ملیون ج  ٢٠٢.٢مبلغ  (ن�ه مصري جملیون  

 ت صامخص -٢٧

 �سمبر د ٣١
ق  وفر 
 رجمة ت

 اق  طني ر فیتغال
 م ساالنقا ة�لاثر عم

 م خدااست
تدع�م من 

 غیر  �اتعمل
 مستمرة

 ع�م تد
نتفى  ا

 نهمغرض ال
ى)ه مصر �(�األلف جن ر ایین ١  

 ٢٠٢٠نة س        
 ) متداولل�ات ( مخصص مطا ٤٧٠٬٤٦٨ (٣٣٬٩٨٧) ٥٦٬٤٧٠ ٨٬٤١٠ (٧٥٬٧٥٠) (٥٣٬٢٦٢) ١٬٦٤٦ ٣٧٣٬٩٩٥

٤٧٠٬٤٦٨ (٣٣٬٩٨٧) ٥٦٬٤٧٠ ٨٬٤١٠ (٧٥٬٧٥٠) (٥٣٬٢٦٢) ١٬٦٤٦ ٣٧٣٬٩٩٥ 
 يفت  اخصصملى امالاج

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١
 ٢٠١٩نة س        

 ) متداول(  اتمطال� صصمخ ٤٠١٬٠٣٩ (٥٦) ٨٩٬٩٢١ ١١٬٤٧١ (٣١٬١٩٤) - (٧١٤) ٤٧٠٬٤٦٧

٤٠١٬٠٣٩ (٥٦) ٨٩٬٩٢١ ١١٬٤٧١ (٣١٬١٩٤) - (٧١٤) ٤٧٠٬٤٦٧ 
 فيت  امخصصلمالى ااج

 ٢٠١٩بر مد�س ٣١

أت �عض  م�اطال�م  تالمخصصا   ةدصر تعلق  عنا   عةوقتت  عاصفاإل  میتلم  و   ها،تنشطألمجموعة  السة شر�ات  ر امم  ن تجة  ن  ح 
 ریؤث  كها بذلن ق�امى أتر   ةالشر�ة  دار  ألن إاً نظر   ة،المصر�  محاس�ةلییر اامع لات وفقاً خصصم ل تلك الو دة حمات المعتالمعلو ا

 المحتملة.ات ل�االمط ئ�ة لتلكاهلناو�ة التس �شدة على
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  ر�احاأل  ر) /ائ(الخس في همالس بیصن -٢٨

 توسـطمعلـى الاألم  شـر�ةسـاهمي اللمحـة ر�ـاح المتااأل / )ئرلخسـاا(ي  فاصـ  سـمة�ق  سـهملل  يسیب األسانصحسب ال�:  سياسألا
 لعام.ا لالمة خئقاال مسهألا ددعلرجح الم

   نته�ةالم ه�ةتالمننة الس
٢٠١٩سمبر  د�  ٣١ في  

ته�ة المن �ةهلمنتة انسال  
٢٠٢٠  ربمد�س ٣١ في    

 ي) ر صم ن�هف جلاأل� ( ات المستمرةمن العمل� لعام ا سائر)خ(فى اص (٩٧٬٠٦٠) (٤٦٧,١٠٥)
 (�األلف) معالاخالل  سهملعدد األالمرجح توسط الم ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١
 مصري لكل سهم جن�ه   خسائر)ال(ن م م هسالنصیب  (٠.٠١٨٥) (٠.٠٨٩٠)

 
   لمنته�ةا  ه�ةتة المننالس
٢٠١٩د�سمبر    ٣١ في  

منته�ة ال �ةلمنتهالسنة ا  
٢٠٢٠  مبرسد� ٣١ في    

(٨٬٢٢٣) ٤٩,٢٨٧ 
لف األ� ( لعمل�ات الغیر مستمرةام من االعح أر�ا / سائر)خ(فى اص
 ي)ر صم ن�هج

 (�األلف) امعالخالل  همسالمرجح لعدد األتوسط مال ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١
٠.٠٠ ٤٩    لكل سهم �ه مصري جن ر�احاأل  /خسائر)ال(ن م هم سالب صین (٠.٠٠١٦) 

 
 مـــةائالق ة�ـــلعادســـهم األا عـــددح لرجالمـــ طوســـتالمعـــدیل ح بتالـــر�) / رةاخســـال(ي فـــهم ســـلل ضصـــیب المخفـــنال بســـ�ح :خفـــضلما
ات الـدین ة أدو فكلت دت�عاس�ا ي الر�حفدیل صام و�تم تع�ار األسهخو  همألس �لقابلة للتحو ة اللمال�ا  دواتاأل  فةحو�ل �ات  ضار تف�ا
د عـد سـطمتو  ةد�ـاالعسـهم د األوسـط عـدتمى لـا اف�ضـ األسـهم رالخ�ـة لنسـ�او� .�بي لذلكضر ثر الاة األراعل مع م�للتحو   بلةاالق
نفیــذ بــین ســعر ت�العالقــة  اً جحــمر  ةملــألســهم المحتدد اوســط عــتمذلــك  مــن عدت و�ســت�راا�ــخ بوجــم� هاصــدار ا حتمــلهم المســألا
م لســـهنصـــیب ا نإم فـــســـهل أل�ـــتحو لقابلـــة ل یـــنوات ددجـــود أم و ًا لعـــدر . ونظـــملعـــااللســـهم خـــالل  عادلـــةلا مـــة�الق طوســـتخ�ـــار وملا
 .األر�اح / )رئسالخا(ي ساسي فألهم انصیب الس عن فتل�خال  ح�ار األ/  )لخسائرا(في  ضخفمال
 

 حقوق غیر مس�طرة هامةأصحاب �ات تا�عة بها شر  -٢٩

:يغیر مس�طرة هامة وفقا لما یلق حاب حقو عة بها أصا� شر�ة ت  تدصة) ل�مت (الخای رلد أسوسنس وو رات  ة�ر ش تعتبر  

ا�عة  تر�ة ال اسم الش لد النشاط ب   
مساهمة نس�ة   

طرة مس�لا ر غیق حقوال  
ة تر�الق�مة الدف  

طرة �سمیر لغا للحقوق   
بر  د�سم  ٣١    ٣١  د�سمبر   

)ه مصرى جن�لف األ (�   ٠٢٠٢  ١٩٠٢ ٢٠٢٠ ٢٠١٩  
      

تدل�مصة) الخات (د أسوسی لر وو  انستر  % �اكستان   ٩٤  %٢٨٨,٩٧٥ ٢٩٥٬٨٠٦ ٤٩ 
 هــاكتلمي تلتــا ة�عــاالت �اتشــر لفــي ات التصــو� حقــوق ســ�ة نن إ ،ةجمعــمال�ــة الملئم ااو قــفــي الة لتا�عــا تالتعهــدا جم�ــع جراإد یــتم      

ات �ر الشــ ىازة فـتــمم همأسـ ة فـيصــأي ح ة�شـر للــدى الـ�س  ،بهـاحــتفظ لماة د�ـالعا األســهم ةنسـ� عـنلــف تتخ الة ر شـم�االشـر�ة 
 ة.المجموع جة فيالمدر ة ا�عتال
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 ر�ة.وهرة جص غیر مس�طع حصمل مالك�ا ةمملو�ال ة غیرا�عتلت اا�لشر لة �لمالات وماص المعللخموف�ما یلي 
:المالير�ز لما ةئماق ملخص   

  تد صة) ل�مخا (ال   یتأسوس رلد س وو نة ترا�شر 
 )ن�ه مصرى لف ج أل (�ا ر  د�سمب ١٣

٠١٩٢  ٠٢٠٢   
 لة او دول مت صأ ٤١٦٬١٢٤ ٣٦٠,٧٤٣

(٤٤٩, ٥٩٩  ولة دامت  ماتاز الت  (٥٠٣٬٣١٩) (
 لة تداو م االلتزامات صافيجمالي إ (٨٧٬١٩٥) (٨٩,٢١٦)

   
 تداولةمغیر ل أصو  ١٬٢٢٤٬٧٧٩ ١٬٢٧٠,٠٢٠
  لةر متداو غی ت مااتز لا (٥٢٩٬٤٨٦) (٥٩٧٬٤٥٦)
 تداولةمر الغی  صولاأل يفإجمالي صا ٦٩٥٬٢٩٣ ٦٧٢,٥٦٤
 ل األصو ي صاف ٦٠٨٬٠٩٨ ٥٨٣٬٣٤٨

 ه لشر�ه التا�عا علي مستوي  حقوق األقل�ة  ١٬٨٢٤ ٢٬٤٥١
 �عه للشر�ه التااألقل�ة  حقوق  فهااض �عد صولصافي األ  ٦٠٩٬٩٢٢ ٥٨٥٬٧٩٩
 ات التجم�ع تسو�بل قل�ه ق وق االحق ٢٩٨٬٨٦٢ ٢٨٧٬٠٤٢
 �عهاالشر�ه الت  ستوي معلي  حقوق األقل�ة (١٬٨٢٤) (٢٬٤٥١)

٢٩٧٬٠٣٨ ٢٨٤٬٥٩١  
   التجم�ع اتتسو�  (١٬٢٣٢) ٤٬٣٨٤

 ق غیر المس�طرةالحقو أصحابد یرص ٢٩٥٬٨٠٦ ٢٨٨٬٩٧٥

 

ل شاملل ا الدخ قائمة لخصم  

  متد �ل  خاصة) (ال سیت  ورلد أسو و   انستر  �ةشر 
 �ه مصرى)جن  (�األلف   رب�سمد ٣١

٢٠٢٠ ٢٠١٩ 
   

 ل ی تشغت ادیراإ  ٦٦٤,١٩٩ ٧٤٧,٣٤٩
٦١٨  اخري  یراداتإ ٢٣٢ 

 صروفات م (٥٤٩٬٥٤٤) (٥٣٥٬٤٧٦)
 ل ل ضرائب الدخقب ام الع اح �أر  ١١٤٬٨٨٧ ٢١٢,٠٥٩
 رائب الدخل ض (٤١٬٤٩٥) (٧٧,١٣٥)
 ة ستمر مت �اعمل ل منلدخ ا  ة��ضر �عد  عاملخسائر) ا ( /�اح ر أ ٧٣٬٣٩٢ ١٣٤,٩٢٤
 ئرالخسا و أ ر�احألائمة اقل قاحال بهاو�ب ت عادة إ  متوقعالو خر اآلشامل لدخل البنود ا (٣٠٬٩٩١) (١٢٧٬٧٣٥)

   مللشاا لخ الد مالي بنوداج ٤٢٬٤٠١ ٧٬١٨٩

 ة ر �طلمسا غیر صصلح اوق یب حقصن  ٢٠٬٧٧٦ ٣٬٥٥٣
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 :د�ةتدفقات النق ال مةقائ ملخص

  د ت) ل�مة صخا یت (ال س لد أسو ر و نس و شر�ة ترا
 )مصرى  (�األلف جن�ه   سمبرد�  ٣١

٠٢٠٢ ٢٠١٩   
   مالعا حى أر�اافص ١١٤٬٨٨٧ ٢١٢٬٠٥٩

 تشغیل ة النشطأجة من اتن ال قد�ة نت الافقالتد   صافى ١٣٥٬٨٦٥ ٢٦٧٬٣٠١

 تثمار س االأنشطة   )في  دمة تخ(المسد�ة قت النقالتدفافى اص (٨٩٬٥٦٣) (١٢٧٬٠٢٤)

 ل مو�التطة  ش أن ى)ف مة تخدسلما ( ة �قد نات الصافى التدفق (٥٥٬٠٩٨) (١٢٦٬٩١٦)

 م االع  ل خال مها  ك حما فى و �ة دقالنغیر فى ي التصاف (٨٬٧٩٦) ١٣٬٣٦١

 ا فى حكمها وم  لنقد�ةة ادعلى أرص  ت العملف ار ر صسعاأر فى  یالتغیر  تأث (٥٬٧٥٥) (٢١٬٣٦٨)

 ة المد  ولأفي    كمهاى حما فد�ة و قنال ٩١٠٦٬٧٣ ١١٤٬٧٤٦

 ة لمدر ا آخمها كحى  ف ا �ة ومالنقد ٩٢٬١٨٨ ١٠٦٬٧٣٩

 ةرأسمال�الات  طارت�اإل  -٣٠
 :يیل امى ف  الرأسمال�ةت�اطات االر تتمثل 

 

 مصرى)ه جن�أللف (�ا ٢٠٢٠ر  مب�سد  ٣١ ٢٠١٩  ربمد�س  ٣١

 ثابتة للق �أصو عتت ات طارت�ا ٥٩٬٤٨٨ ١٤٬٦٤٣
 أخرى  تاطا� ارت  ٣٨٬٥١٥ ١٤٦٬٠٧١
 لي جما اإل ٩٨٬٠٠٣ ١٦٠٬٧١٤

 ةق العال وى ذاف ر األط -٣١
ت الصلة  ذا  ال�ةالمت  مة عن السنوائ القا  ةصدر واألقة  العال  ى و ذاف  األطر   إبرامها مع  تم  يت الت العامالمم  أهإجمالي    تال�ةل الاو لجداضح  و ت 

 المال�ة:قوائم �ال
 مصرى)  جن�ه  لف(�األ  ٢٠٢٠ رسمب�د ٣١ ٢٠١٩مبر س�د ٣١

ات  ف رو مص
 تثمار�ة اس 

ت  دماخب�ع 
 وسلع 

ات  م ء خدشرا
 لع س و 

وفات  مصر 
 ة ر� تثماس ا

  مات د خ �عب
 ع وسل

  تماراء خدش 
 وسلع 

  

 ةات شق�ق�ر ش       
   ) كلینر�و ر (كو ینتشت فن�و جولوجى  نتك  ویش  ٣٬٦٧٤  - ٦٣٩ (١٣٧٬٥١١)

 أخرى    ةذوي عالقإطراف        
 یتدم�ار لتوراسا   (٤٦٠) - - (١٬١٢٤)

 �عة) اتال  تر�االش  ىدحإ�اهم  زواوى (مسمر  عد/    (١١٨) - - (٢٨٨)
       

 

 رى)صمه  جن�  لف�األ (  ٢٠٢٠ سمبرد� ٣١ ٢٠١٩بر د�سم ٣١
  ن ونمدی ون نئدا ون نمدی ائنون د

 ى  ر خأ  ةقعالذوي    رافطأ    
 د�میتر لاوراستا ١١٬٠١٦ - - ٢٤٬٥٦٩
 عة) تا�لا  تشر�الدى اح�إمساهم  ( اوى  زو   مرد/ع ٥٬٤٥٦ - - ٦٬٢٨٨

 ك) ر (كور�ولیننتشت فین�جو لوجى  و نتك  یوش - ١٤٠٬٥١٦ - ١٣١٬٥١٨
- ٤٣٩ - - Beltone Mena Equity Fund 
 فتوح) ؤشر مم  ق و صند( المؤشرات    ادیق�ة صنر ش - - ٤ -

 ن لتو مصر ب - - - ٦٬٠٦٦
 ارتثماالس  رة صنادیقدات أمالخد  ل�ةلدو ر�ة الشا - - - ٨٧٩

 ارمتثساال  قنادیص  رةااد  ماتخد�ة لرونتكلإلا  الشر�ة - - - ١٬٠١٨
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 ارة مجلس اإلد الت أعضاءبد
�ة تهالمن السنة المال�ة  

٠١٩٢  بر�سمد  ٣١ يف   
ته�ة نالمل�ة مالا نةلسا  
٢٠٢٠ر  بم�سد  ١٣في    )ى مصر  ه�نج (�األلف  

 رةاإلدا جلسء مضاعقال أ وانت  رت حضو دالب   ١٧٬٦٥٧ ٢٢٬٥٠٨
١٧٬٦٥٧ ٢٢٬٥٠٨  

  ملةتمحات ملتزاا -٣٢
 ة:  �لاعة التا�الت �اتها شر  ةطأنشصة �والخاا�ضة ر�ة القدرتها الشلتي أصاانات ضمال  فية ملالمحتات امتز لاالمثل تت
   )ةة تا�ع�ر (شتد �مت لوسییسد أوورل نسر�ة تراش
 . ٢٠٢١ د�سمبر ٣١حتي ) صالح HEC( التعل�م العالىئة بنك لصالح هین�ة محتجز لدى الجألف   ٥٧٠ �عادلما   لغوجد مبی -
 . ٢٠٢١مایو   ٩ي  ح حتنبو�س صالحتجز لدى البنك لصالح شر�ة األف جن�ة م  ٥٬٣٢٤عادل ا �م  غلد مبیوج -
 . ٢٠٢١یر این ٧  يتح حك صالي لیننتة انفیر�لح شبنك لصا لادى تجز لألف جن�ة مح  ٩٨٢�عادل ما   غلبیوجد م -
نظیر    EZY Infotech ME FZE  صالحي لألف جن�ة مصر   ٣٬٧٥٨  ر ما �عادلالو الف د    ٢٣٩بلغ  �م تماد مستندي  یوجد اع -

 ء معدات اتصاالت. شرا
 .Subcomلصالح ن�ة مصري ألف ج ٣١ �عادل ما رغ الف دوال�مبلد مستندي  یوجد اعتما -

 ةنار لمقرقام اأ عرضة  ادعإ -٣٣
 تمشــىلت  ،٢٠١٩�ســمبر د ٣١المنته�ــة فــي  ال�ــةســنة المال عن ةخل المجمعدال ةائمق ىت علخلي أدالت  العرضدة عاإ ي التالل دو جلص ایلخ
 :یليما  ك مالغیر مستمرة �عد اإلنقسا عمل�اتت�طة �الالمر و  ةل� لحاة االمال�   القوائم  بتبو�  عم

 

 

 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١
   ٢٠١٩�سمبر  د  ٣١ �ب و بدة تا عإ ا عرضه اد مع

) دارها صاتم  اكم لف جن�ه مصري ال�ا ) 
 رة مستمل�ات مع    
 یل غتشادات ر ی إ   ١٬١٦٨٬٩٧٤ (٣٥٧٬٥٧٤)   ٨١١٬٤٠٠ 

 رادات أخرى ی إ  ١٢٬٢٩٣ (١١٬٨٩٨)   ٣٩٥ 
 ت اوخدم ف مشتر�اتكال� ت  (٤٥٨٬٧٤٢)  ٦٥٬٢٧٠  (٣٩٣٬٤٧٢) 
 رى  خت أصروفام (٢٦٬٧٦٣)  ٨٬٥٠٧  (١٨٬٢٥٦) 
 ةصصات مكون خم (١٠١٬٣٣٦)  ١١٬٤٧١  (٨٩٬٨٦٥) 

 ین املتكلفة ع (٤١٢٬٧١٣)  ١٩٣٬٤٠٤  (٢١٩٬٣٠٩) 
 ة  مال� ل في ق�مه أصول  ال ر إضمحئ خسا (٦٦٬٩٩٢) ٦٤٬٧٩٥ (٢٬١٩٧)

 هالك واست  اهالك (١٠٥٬٢٧٤)  ١٣٬١٤١  (٩٢٬١٣٣) 
 ةتداولم یرل في أصول غإضمحال (١٣٧٬٠٥٩)     -  (١٣٧٬٠٥٩) 

 ولة تدام رل غی و صأ است�عادئر) خسا( ٧٤١ (١٨)   ٧٢٣ 
 لتشغیل  ار) ئا(خس (١٢٦٬٨٧١)  (١٢٬٩٠٢)  (١٣٩٬٧٧٣) 

 تمو�ل�ة تاإیراد ١٤٬١٢٠ (١٣١)   ١٣٬٩٨٩ 
 ة� �لو مت مصروفات  (٢١٣٬٨٢٠)   ٢٩٬٣٨٣  (١٨٤٬٤٣٧) 
أجنب�ةت عمال� رصدة أمة جتر  )خسائر( (٧٨٬١٠٤)   ٤٤٬٤٩٢ (٣٣٬٦١٢)   

�ة حاسلما یتمثمارات  ست ا ة في أر�احر�ب الشی صن  ٢٬٨٦١٬٠٤٣ (٨٤٬١٣٦)   ٢٬٧٧٦٬٩٠٧ 
 ة� الملك ق و ة حقق� ر ط� ا هعن 

ا عنهس�ة المحایتم مارات ستث إفي اضمحالل في اص (٢٬٧٧٦٬٩٠٧)     -  (٢٬٧٧٦٬٩٠٧) 
 لك�ة لما ق و حق �طر�قة

 خل  لدئب اضرال  ام قبع ال) خسائر( (٣٢٠٬٥٣٩)  (٢٣٬٢٩٤)  (٣٤٣٬٨٣٣) 
 الدخل  ضرائب (٩٧٬٢٢٩)  ٣٨٬٥١٧  (٥٨٬٧١٢) 

 ة تمر لمسا تا ن عمل�مائر) العام خس( (٤١٧٬٧٦٨)  ١٥٬٢٢٣ (٤٠٢٬٥٤٥) 
 ستمرة م غیرت عمل�ا     

 )ة�� الضر  د�ع(رة غیر مستمال العمل�اتنتائج  (٧٬٤٥٣)   (١٥٬٢٢٣) (٢٢٬٦٧٦)
 العام  (خسائر)افي ص (٤٢٥٬٢٢١)     - (٤٢٥٬٢٢١) 



 مساھمة مصریة) ة (شركة ابضالق  ستثماروم لإل سك ا رأو ركة ش 
 ۲۰۲۰مبردیس  ۳۱ي ف نتھیة مل اة یالنة الم س ل ا  عنعة مجمال  یةلمال ائم لقوال  ةلمتمم ا  یضاحاتاإل
 

 

- ٥٤ - 

 المر�ز المالي : ئمةقاتأثیر اإلنقسام علي  -٣٤

ســهم الدفتر�ــة لل القیمة�  االفقــىتقســ�م علــى تقســ�م الشــر�ة وفقــا ألســلوب اللعاد�ــة ة العامة غیــر اوافقت الجمع�   ،٢٠٢٠  ر� تو اك  ١٩بتار�خ  
لالســتثمار �حیث تظــل شــر�ة أوراســكوم  مالنقساا �خر لتا ساساً ، أ٢٠١٩ د�سمبر ٣١ فيالمنته�ة  لمال�ةا السنة نعي المال المر�ز  ذتخاوا

لــى أن تتخصــص ن طر�ق تخف�ض الق�مــة اإلســم�ة ألســهمها، عع مالها المصدرئمة و�خفض رأسسمة) قاالقا  ش.م.م. (الشر�ة�ضة  القا
المتنوعـــة، وتظـــل محتفظـــة بترخ�صـــها �شـــر�ة غرضـــها "االشـــتراك فـــي تأســـ�س �افـــة  �ةســـتثمار ق�ـــام �األنشـــطة االشـــر�ة القاســـمة فـــي الال

ینــتج عــن التقســ�م تأســ�س شــر�ة والهــا"، بینمــا ز�ــادة رؤوس أمأو فــي  ةل�ــ ماتصــدر أوراقــًا  التــيتوصــ�ة �األســهم الشــر�ات المســاهمة أو ال
شكل شر�ة مســاهمة مصــر�ة خاضــعة ألحكــام قــانون ســوق  فيقسمة) م.م. (الشر�ة المن المال�ة القا�ضة ش.شر�ة أوراسكوم  جدیدة �اسم  

ة ل�ــ أوراســكوم الما م وتأســ�س شــر�ةالتقســ�  تءاار ر فــي إنهــاء إجــاتــأخی للهــذا ونظــرا . والئحتــه التنفیذ�ــة ١٩٩٢لســنة  ٩٥رأس المــال رقــم 
قسمة على أن �كون تــار�خ التقســ�م من مة والرة الشر�تین القاسفقد إتفق إدا، ٢٠٢٠سست في د�سمبر القا�ضة (الشر�ة المنقسمة) والتي تأ

 -م: تار�خ االنقساسمة في قمن اللة إلى الشر�ة لمحو یلي ب�ان �األرصدة ا  ف�ماو   .٢٠٢٠د�سمبر   ٣١لكال الشر�تین هو تار�خ  �الدفاتر 
 

 ة لقاسمالشر�ه ا
 القا�ضة  ستثمارأوراسكوم لال

    اإلنقسام �عد 
 ة شر�ه المنقسملا
    �ضةقاال سكوم المال�ةأورا

اسكوم لالستثمار ر او 
   االنقسام    لبالقا�ضه ق

 صري لف جن�ه م�األ   ٢٠٢٠  سمبرد�  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠ر  د�سمب  ٣١
       
 اولةغیر متد ولأص      

 أصول ثابتة  ١٬١٠٦٬٢٢١  ١٤٠٬٧٥٦  ٩٦٥٬٤٦٥
 یر ملموسةأصول غ  ٤١٣٬٥٧٧  ٣٧٦٬١٩٦  ٣٧٬٣٨١
 قار�ةع ثماراتاست   ٦٧٣٬٢٥٤  -  ٦٧٣٬٢٥٤

طر�قــة یــتم المحاســ�ة عنهــا �  اســتثمارات  ٢٬٣٨٥٬٠٧٠  ١٬٧٧١٬٤٣٨  ٦١٣٬٦٣٢
 لملك�ةحقوق ا

 ي ر أخاصول مال�ة   ١٦٧٬١٤٣  ٦٤٬٥٦٤  ١٠٢٬٥٧٩
 اصول اخري   ٢٣٨٬٤٥١  -  ٢٣٨٬٤٥١

 المتداولةلي االصول غیر ماإج  ٤٬٩٨٣٬٧١٦  ٢٬٣٥٢٬٩٥٤  ٢٬٦٣٠٬٧٦٢
 ةمتداولصول أ      

 مخزون   ١٢٬١٥٤  -  ١٢٬١٥٤
 ءعمال  ١٬١٨٣٬٦٦٨  ٧٩٠٬٤٦٥  ٣٩٣٬٢٠٣
 ل مال�ة أخري أصو   ١٧١٬٢٣٦  ٥٣٬٠٨١  ١١٨٬١٥٥
 ى خر أصول أ  ١٥٠٬٨٩١  ٩٬٧٤٢  ١٤١٬١٤٩
 وما في حكمها نقد�ة  ٦٧٩٬٦١٨  ٣٣٦٬٥٦٢  ٣٤٣٬٠٥٦

٢٬١٩٧٬٥٦٧  ١٬١٨٩٬٨٥٠  ١٬٠٠٧٬٧١٧   
٣٬٥٤٢  ٣٬٦٣٨٬٤٧٩, ٠٤٨  لصولي األإجما  ٧٬١٨١٬٢٨٣  

 ة وااللتزامات�لملكحقوق ا      
 �ةالي حقوق الملكإجم  ٤٬٢٢٥٬٧٦٠  ٢٬٦٦٧٬٨٦٦  ١٬٥٥٧٬٨٩٤

 االلتزامات      
 تداولةمر إلتزامات غی      

 ضاقترا  ٣٧٦٬٣٦٧  -  ٣٧٦٬٣٦٧
 دائنة أخري ة دائنون وأرصد  ١٠٠٬٤٢١  -  ١٠٠٬٤٢١
 لةؤج�ب�ة مالتزامات ضر   ١٤٣٬١٨٩  ٢٤٬٩٠٥  ١١٨٬٢٨٤
٦١٩٬٩٧٧  ٢٤٬٩٠٥  ٥٩٥٬٠٧٢   

 لتزامات متداولةا      
 تراضاق  ٦٣٧٬٨٢٥  ٤٧٧٬٠٩١  ١٦٠٬٧٣٤
 دائنة أخري وأرصدة   ون دائن   ١٬١٩٧٬٠٠٧  ٣٠٠٬٥٨٧  ٨٩٦٬٤٢٠
 ضر��ة دخل –التزامات ضر�ب�ة   ٧٣٬٤٥٥  ١٩٬٠٩١  ٥٤٬٣٦٤

 مخصصات  ٤٢٧٬٢٥٩  ٥٣٬٢٦٤  ٣٧٣٬٩٩٥
 زامات المتداولةتاإللإجمالي   ٢٬٣٣٥٬٥٤٦  ٨٥٠٬٠٣٣  ١٬٤٨٥٬٥١٣
  الي االلتزاماتإجم  ٢٬٩٥٥٬٥٢٣  ٨٧٤٬٩٣٨  ٢٬٠٨٠٬٥٨٥
 لملك�ة وااللتزاماتحقوق ا يالإجم  ٧٬١٨١٬٢٨٣  ٣٬٥٤٢٬٨٠٤  ٣٬٦٣٨٬٤٧٩
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 خالل السنة المال�ة  امةه اثحدأ -٣٥
ان  ١-٣٥ تأثیر  (مازال  الفیروس  ا١٩-كوفیدتشار  االقتصمستجد  ل)  واألمؤخًرا على  العاساد  مواق  ومنها  وملم�ة  یت�عه  صر مستمرًا.  تأثیر  ا  من 

توفرة لدي الشر�ة. ب على منتجاتنا والسیولة الم، والطللغی التور�دات، والقوى العاملة، وعمل�ات التشسلبي على عدة نواحي والتي من بینها 
ًا  قوم حال� الستثنائ�ة، ون تلك الظروف المواجهة  ئ  ط طوار لتطو�ر وتنفیذ خط  �ق عملر یل ف�ة بتشكامت إدارة الشر على ذلك، فقد قاء  و�ن 

مؤشرات ي الد تحسن فوجو دارة الشر�ة  وترى إ  .جدالتطورات المرت�طة �انتشار الفیروس المست عن �ثب �المتا�عة والتقی�م المستمر لكافة  
 . المجموعةى أنشطة جابي علر إ� له تأثی التي قد �كون و لفترة الالحقة االقتصاد�ة خالل ا

 
 �ةت على معاییر المحاس�ة المصر بیق التعدیال تط ل تأجی ٢-٣٥

رار  �ة الصادرة �قالمحاس�ة المصر معاییر    امعض أحكوز�رة االستثمار والتعاون الدولي بتعدیل � ، قامت  ٢٠١٩مارس    ١٨تار�خ  حیث أنه ب 
تتضمن ،  ٢٠١٥لسنة    ١١٠  وز�ر االستثمار رقم المحا�ع والتي  �عوتعدیالت  الجدیدة  س�ة  ض معاییر  لقائمة، ونظرًا المعاییر اض  على 

�ه، فضال عن   مرت�طة  ةل� �ة ومااقتصاد البالد جراء تفشي فیروس �ورونا المستجد وما الزم ذلك من آثارللظروف الحال�ة التي تمر بها  
 نتظمة. فقدم  ا �صفةامل طاقتهشر�ات �كي الوارد ال�شر�ة فعلي تواجد الم  ض قیودمن فر   شارهات الوقا�ة ومواجهة إنت ن تطبیق إجراءأ

قم وزراء ر لا  س مجلسس�ه المصر�ة والفحص المحدود ومهام التأكد االخري والمشكله �قرار رئ� وافقت اللجنة العل�ا لمراجعة المعاییر المحا
ئم  وا لي القع  ٦٩رقم    �القرار  ادرةمصاح�ة لها الصوالتعدیالت ال  لجدیدةصر�ة االم  معاییر المحاس�ة تطبیق  ، علي تأجیل٢٠١١لسنة    ٩٠٩
تأجیل٢٠٢٠�الكامل بنها�ة عام   دراج األثر المجمع للعام، و�٢٠٢٠السنو�ة لهذه الشر�ات في نها�ة عام    المال�ة   سر�ان   ، هذا وقد تم 

 :٢٠٢٠لسنة  ١٨٧١ اء رقمالوزر  مجلس بناءا على قرار رئ�س  ٢٠٢١من ینایر   مرة أخرى لألولمعاییر لا
مال�ة" بدءا  "األدوات ال  ٤٧حاس�ة المصري رقم  ط لمع�ار المتطبیق الم�كر فقر�ة قامت �الالشن  لم ألعمع ا  تعدیالتذه الهم  هأ لي  ی   اموف� 

 :ل�ة المجمعةئم المااقو توض�حة �القا لما تم وف، ٢٠٢٠ینایر  ١من 

 الء" العمع م دن العقو یراد م) "اإل٤٨قم (جدید ر  صري م ةس�مع�ار محا
 ها:ی �لغة و ل� لتاار ی المعای  مالء" محللعاع عقود ملیراد من اإل"ا) ٤٨( لجدید رقما مصري لالمحاس�ة ا ارمع�  حل� 
 .٢٠١٥ل عدلمشاء" اد اإلن ) "عقو ٨م (قر صري مالمحاس�ة الر ا� عم

 .٢٠١٥ل عد مال) "اإلیراد" ١١م (رقري صملا�ة سحامالر �امع
 مخاطر. لافع و انموذج المن  منال دب  إلیرادف �ارا عت �طرة لالذج السو ام نماستخد تم
إأصل �ی عم  عقد مع  لحصول علىل  ةف� اإلضا  ف�التكال�   افتر االعم  یت  ا�ذا  ل  است شأن ملانت  تتوقع  التكال�فلت داد  ر ة   اف االعتر و�ذا    ك 
 .ط محددةر شرو افتو  دن ع أصل�د ق�عء فاالو  ل�فاتكب 

 د.راإلی ا�  عترافم االیت ي كتجاري لمضمون  للعقدتوافر ار ان ی مع� ال لبیتط
 .لعرضواح ات اإلفصا ل� طت م في التوسع

 "  یرأجلت"عقود ا)  ٤٩ید (جد ري اس�ة مصحمع�ار م
�ة  ب سحامالد والمعاییر  لقواع"ا  )٢٠(  مقر   ي ر المص  س�ةاحلمار ا� عمل  مح  �جار"ود اإل) "عق٤٩م (قر   جدیدالمصري ال  اس�ةحر المع�ام  �حل
 . و�لغ�ه ٢٠١٥ �ليو ر التمالتأجی  تعمل�اعلقة � المت 

ول  ؤجر ضمن أصالم لاألص  فاعنت االحق �  افتر ر �االعالمستأج قوم�  أجر حیثت ر والمسؤجللم �ةلنس�اي واحد  ب سامحذج المع�ار نمو  دمق� 
  ال  هان   رالعت�اخذ في امع االشر�ة،  امات ال ز ت ال  منر المدفوعة ضار غی �جالات اعفدل  ة حال� لة ام� لقثل ام�   ذيواللتزام  رف �ا�ة �ما �عت ر لشا

 تمو�لي.  جیرتأنه عقد أیلي أو شغیر ت أجد ت عقمستأجر ل ل �ةلنساال�جار �ا دقو عف � یتم تصن
 �لي. تمو  أجیرت  دقع أنه وي ألی شغیر ت جأت د عق لى أنهإما عإ�جاراته  دقو من ع�ف �ل عقد تصن  رالمؤجلى ع �جبجر مؤ للة �النس� 

لإل  عتمو�لي  لار  ا�ج�النس�ة  الف�جب  االملى  تأجی و �م  هاب المحتفظ  ول  صاأل� عتراف  ؤجر  عقد  ت جب  قائ   يل� مو ر  امر ال  مةفي  الي لم�ز 
 .رأجی ت العقد ستثمار في اال يلصاف اوي مسلغ �مب ل صی تحتحقة الم�الغ مسها  أن ها على ضوعر 
ل�الن  �جلی غتشال   إل�جارس�ة  العب  ي  م ات عقدفعب راف  ت عالا  مؤجرلى  التأجیر  أنها عیل�ة  التشغ  التأجیر   دقو عن  ود  إ  لى  � مدخل  ة  ر�قطا 

 ر.خآ  ظممنت أو أي أساس  بتالث االقسط 
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 ا:ره�ذ فلاسال تاتعل�م للالي وذلك ط�قاً ت حو اللنا اییر علىمعلطبیق اعن ت اتج ن ال أثیرق�اس الت ر�ة � لشات قامذا وقد ه
االفتتاحي    دالرصی
 ل د لمعا

 ر ا �عمالأثر 
 ٤٩م رق 

 ار مع�الأثر 
 ٤٨رقم  

فتتاحي  د االرصیلا
یر  نای ١في 

 

 �ه مصري)جن ف(�االل

 متداولة ول غیر الصألا      
 ة أصول ثابت  ٩٦٥٬٤٦٥ - ٨٠٬٩٤٥ ١٬٠٤٦٬٤١٠

 ملموسة  أصول غیر  ٣٧٬٣٨١ - - ٣٧٬٣٨١
 ت عقار�ة إستثمارا ٦٧٣٬٢٥٤ - - ٦٧٣٬٢٥٤
 �ة ملكة حقوق الق نها �طر� حاس�ة عملتم ات ی ار امث ت سإ ٦١٣٬٦٣٢ - - ٦١٣٬٦٣٢
 رى  أخ مال�ة أصول ١٠٢٬٥٧٩ - - ١٠٢٬٥٧٩
   ى أخر أصول  ٢٣٨٬٤٥١ ١٢٬٠١٩ (٢٬٣٨٥) ٢٤٨٬٠٨٥

 ة متداولغیر الول ي األص إجمال ٢٬٦٣٠٬٧٦٢ ١٢٬٠١٩ ٧٨٬٥٦٠ ٢٬٧٢١٬٣٤١
 ل متداولة أصو     

 ن مخزو  ١٢٬١٥٤ - - ١٢٬١٥٤
  عمالء ٣٩٣٬٢٠٣ - - ٣٩٣٬٢٠٣
 رى �ة أخالول مأص ١١٨٬١٥٥ - - ١١٨٬١٥٥
 ى ة اخر غیر مال�  أصول ١٤١٬١٤٩ ٧٬٩٨٦ (٥٬١٧٨) ١٤٣٬٩٥٧
 كمهاح يد�ة وما فنق ٣٤٣٬٠٥٦ - - ٣٤٣٬٠٥٦

 لي األصول المتداولة إجما ١٬٠٠٧٬٧١٧ ٧٬٩٨٦ (٥٬١٧٨) ١٬٠١٠٬٥٢٥
   ولإجمالي األص   ٣٬٦٣٨٬٤٧٩ ٢٠٬٠٠٥ ٧٣٬٣٨٢  ٣٬٧٣١٬٨٦٦

 ت زاما تل ال او  ة�لملكاحقوق     
 لملك�ة االي حقوق مجإ ١٬٥٥٧٬٨٩٤ ٦٬٣٠٨ (٩٬٣٦٧) ١٬٥٥٤٬٨٣٥

 اولة متدغیر  التزامات    
    ضراقت ا ٣٧٦٬٣٦٧ -  ٥٩٬٩٠٤ ٤٣٦٬٢٧١
 أخرى  اتالتزام ١٠٠٬٤٢١ ٢١٬٦٩٩ - ١٢٢٬١٢٠
 لة مؤجة � ب ر� ض اتالتزام ١١٨٬٢٨٤ (٤٬٨٤٨) - ١١٣٬٤٣٦
 ة لر متداو غیالالي االلتزامات مجإ ٥٩٥٬٠٧٢ ١٦٬٨٥١ ٥٩٬٩٠٤ ٦٧١٬٨٢٧

 ة ولمتدالتزامات ا    
 قتراض ا ١٦٠٬٧٣٤ - ٢٣٬٠٦٤ ١٨٣٬٧٩٨
 أخرى  اتالتزام ٨٩٦٬٤٢٠ (٣٬١٥٤) (٢١٩) ٨٩٣٬٠٤٧
 ضر��ة دخل  –ب�ة ر� مات ضلتزاا ٥٤٬٣٦٤ - - ٥٤٬٣٦٤

 صصات  خم ٣٧٣٬٩٩٥ - - ٣٧٣٬٩٩٥
 لة داو لتزامات المتالي اال إجم ١٬٤٨٥٬٥١٣ (٣٬١٥٤) ٢٢٬٨٤٥ ١٬٥٠٥٬٢٠٤
 مات  ي االلتزاجمالإ ٢٬٠٨٠٬٥٨٥ ١٣٬٦٩٧ ٨٢٬٧٤٩ ٢٬١٧٧٬٠٣١
 لتزامات �ة واال لملكا ق قوح ليجماإ ٣٬٦٣٨٬٤٧٩ ٢٠٬٠٠٥ ٧٣٬٣٨٢ ٣٬٧٣١٬٨٦٦

 
 
 الحقة  ثأحدا -٣٦

الشر�ة  مجلس  وافق    ، ٢٠٢١ابر�ل    ٢٧تار�خ  ب  المملو�إدارة  االسهم  �امل  ب�ع  على  المبدأ  حیث  شر�  ةللشر�  ةمن  ورلد    ةفى  ترانس 
 ة بتقی�م شر�  مالى مستقل للق�ام  ى تعیین مستشارعل�ضا  أالموافقه    وتم  ة التا�عة،م الشر�سهأمن اجمالى    ٪٥١بلغ حوالى  شیتشن وت اسو 
 .ةالمصر�  ةسوشیتشن وذلك تطب�قا لقواعد القید �البورصورلد اس تران 
 

 




