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 للمجموعةبذة عن الشركة األم ن -1

 نى والنشاطالكيان القانو  -أ
لسننة  95رأس المال رقم  ام قانون سوق خاضعة ألحك -شركة مساهمة مصرية –كة( )الشر بضة اقال رلالستثماوراسكوم أشركة 
. تجنار  القناهرة سنجل ،2011 ننوفمبر 29 فن  394061قم وقيند  الشنركة بالسنجل التجنار   نر  والئحتن  التنفييةنة ،1992
نة تبندأ منن نننننننس 25ركة شنننننننننننننالالعربينة. مندة  جمهورينة مصنر –رة اهق، القنة  نوالنننننننننرمل –يت  ننننركة هو أ راج نايل سننننننننمقر الش

 .2011نوفمبر  29

 غرض الشركة -ب
راقنا  مالينة أو فن  دينادة تصندر أو  التني مسنهألباس كافة الشركا  المساهمة او التوصنية الشتراك ف  تأسيهو ا  غرض الشركة
للشننركة أن  م قننانون سننوق راس المننال، ويجننودحكنناةننة وبنناق  اييلالئحننة التنفمننن ا 127لهننا مننا مراعنناة حكننم المننادة رؤوس أموا

قنند  التننيتننواول أعمننال شننبيهة بأعمالهننا، أو  التننيغيرهننا كا  و أو تشننترك بننأ  وجنن  مننن الوجننو  مننا الشننر  لحةتكننون لهننا مصنن
هنا  هنا قحشنتريها أو تللها أن تنندم  فن  هني  الشنركا  أو ت ضها ف  مصر أو ف  الخارج. كما ةجودغر عل  تحقيق   ااونهتع
 التنفييةة.بقا  ألحكام القانون والئحت  ك طوذل

 المختصرة المجمعةاعتماد القوائم المالية الدورية  -ج
   واسطة   ،2021  سبتمبر  30ة في  المنتهيأشهر    التسعة  فترةالمختصرة للشركة عن    القوائم المالية الدورية المجمعةتم اعتماد  

 . 2021 نوفمبر 14يخ مجلس اإلدارة  تار 

 رية المجمعة المختصرةد القوائم المالية الدو ادإعس سأ -2

 بالمعايير المحاسبية وااللتزامالعرض  إطار -أ
  القوائم ( "30) لمحاسبة المصري رقم  ا  ارتطلبا  معيمختصرة المرفقة طبقا  لملاتم إعداد هي  القوائم المالية الدورية المجمعة  

القوانين  الدورية  المالية أحكام  اع  ةير ساال  واللوائح" وفي ضوء  تم  فقد  ليلك  مقارنة ووفقا  المالية كصورة مختصرة  القوائم  داد 
المختصرة ال    ةعجمية الدورية المن تلك القوائم المالإ.  2020دةسمبر    31المنتهية في    بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية

لمالية السنوية المجمعة  قراءتها ما القوائم ا  بجيو   لةنوية الكامبة عند إعداد القوائم المالية السو لجميا المعلوما  المطتتضمن  
الدولية  ، 2020دةسمبر    31للشركة في   المعايير  الرجوع إل   المصرية  المحاسبة  المالية  وتتطلب معايير  "  IFRS"  للتقارير 
 ا. هتجلعاضح كيفية مأو متطلبا  قانونية تو  مصري  محاسبيدر بشأنها معيار ةص لم التيث والمعامال  احدبالنسبة لأل

 أسس القياس -ب
يننتم  التنني  التاليننة األصننول وااللتوامننالمبنندأ التكلفننة التاريخيننة فيمننا عنندا  قنناطبالمختصننرة  المجمعننةالدوريننة لماليننة ائم اأعنند  القننو 
ح ابنر األخنالل  ة منعادلقيمة ال  المالية المبوبة بالااألصول وااللتواملية، و في المشتقا  الما مثلت  توالتلقيمة العادلة  قياسها با

عامنة  . هنيا وتعتمند التكلفنة التاريخينة بصنفةةكبالتكلفنة المسنتهلالتني ينتم قياسنها  ا  المالينةمول وااللتواوأةضا األص  سائرالخأو  
 .األصلول عل  لحصلم  يتم تسلي الييقا ل عل  القيمة العادلة للم

 رضالع عملة -ج
يا البيانا  أن جمكما  للشركة.ة التعامل وهي عمل ري صلما  ينجلبارة لمختصمعة امجالدورية القوائم المالية التم اعداد وعرض 
 تنم إذاالفتنرة اال  بناحأر  تم تقريبها ال  أقنر  ألنج جنين  مصنر  فيمنا عندا نصنيب السنهم فن   المصري الجني   ة بالمالية المعروض

 الف ذلك.و باالةضاحا  بخالية ألقوائم المشارة بااال
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 ية المطبقةات المحاسبأهم السياس -3
س السياسننا  المحاسننبية وأسننلو  العننرض وطننرق الحسننا  التنني وريننة المجمعننة المختصننرة إتبنناع نفنن الد الماليننةهنني  القننوائم  دادإعنن  فنني  عنن و ر 

  ينننننننننننننة المنتهينننننننننننننةالمال عنننننننننننننن السننننننننننننننةللمجموعنننننننننننننة لنننننننننننننة مالكا المجمعنننننننننننننةالمالينننننننننننننة  كاننننننننننننننة مطبقنننننننننننننة ومتبعنننننننننننننة عنننننننننننننند إعنننننننننننننداد القنننننننننننننوائم
 يننتم سننوف لننييوا، 2021يناير  1( ا تداءا  من 49و )( 48) يرقم ينالمصري  بةساحمال ي معيار  تطبيق بخالفو  ،2020دةسمبر  31في  

القننوائم فقنند تننم إتبنناع السياسننا  المحاسننبية بصننورة فا تننة علنن  كافننة الفتننرا  المعروضننة  تلننك  ( فقنند12-3إةضنناح )فنني   أدنننا تفصيال  شرح   
 .ة المختصرةجمعالمالية الدورية الم

السياسننا  وفيمننا يلنني أهننم  .لتننأفيرا ه هامننةه موسننمية أو دوريننة ضمننا يتعننر عننادة   الننييد  مننن النننوع عنن  ت   ال ةموعنن شننطة المججنندير بالننيكر أن أن  
 .ة المختصرةوالتي تنطبق عل  القوائم المالية الدورية المجمع

 
 المختصرة ةمع المجالدورية لمالية ا ئماو القاد أسس اعد 3-1

ا )الشننركا  سننيطرتهة تحننة الشننركا  الواقعنناألم و  كةر لشننل ئم الماليننةاقننو لافنن   المختصننرة المجمعننةالدوريننة الماليننة لقننوائم ا تتمثننل
 :وتتحقق السيطرة عندما تقوم الشركة القابضة بجميا ما يل . مركو ماليكل  ف  تاريخالتابعة( 

 .افيه المستثمر أةالمنش عل  السلطة -
 .  في رمستثالم ةنشأالم ف  مساهمت  خالل من المتغيرة دالعوائ ف  الحق أو عرضتلا -
 منها. عليها الت  ةحصل دالعوائ مبلغ عل  للتأفير فيها المستثمر ةأشالمن عل  سلطت  دامتخاس  لع القدرة -

  واحد أولغيرا   وجود مت  روف إل لظوا   ققائر  الحذا أشافيها إ ثمرالمست إعادة تقييم السيطرة علي المنشأة  الشركة األمعل   
 الية.بعن ير ميكو ثالفة الثر من عناصر السيطرة الأك
الدخل  مئاقن  ضمتت ال  المختصرة  ةعمجالم الدورية  ة  الشركا   استبعادها تابعة سواء  إيرادا  ومصروفا   أو  اقتناؤها  تم  الت  

التاريخ  الفترةخالل   من  اعتبارا   ال  وذلك  أو  لالقتناء  حلاخ  يتار الفعل   لالستبعاد  تو   لة. االحسب  فعل   الدخل  ويتم  إجمالي  ديا 
ب  سيطرة حت  وإن أد  ذلك لظهور رصيد سالالم  حصص غير ة وأصحا  البضالقاة  ركمساهمي الشن  ي بعة  التاكا   للشر 

 صص غير المسيطرة )عجو(.ألصحا  الح
الم القوائم  عل   الالدمة  التسويا   أجراء  الميتم  شركا   من  أل ه  ضروريلكة  عجمو الية  ذلك  كان  سياساتةجع  بماا   ما  ها  ل 

 موعة. ألخر  بالمجا  كار لشل المطبقةية اسبحالم  اسا السيما  المحاسبية تتفق
دا  والمصنروفا  المتبادلة  ين شركا  المجموعة عند تجميا القوائم  م االستبعاد الكامل لكافة المعامال  واألرصدة واإليراتي
 مالية لها. ال

   ا.لمجموعة  ها ةيملك قنوق عن حصلة تابعة بصنورةه منفنركا  الالش ف  رةطيالحصص غير المس  اصحأوق يتم عرض حقن
لسيطرة مشتركة وتحتفظ  دال  من ذلك   ا المطلقة أو المشتركة عل  شركة تابعة أو مشروع ةخضاتهطر عة سيلمجمو تفقد اا مدنع

مؤفر   ب  عليها نفوذ  تعترف  المتعندئي  كاستاالستثمار  وتقوم   ف  رثمابق   شقيقة  العبق   ياسبق  شركة  فيمت   فقد ادلة  تاريخ      
و المشتركة فقد  في  السيطرة المطلقة أ  اليي التاريخ    في   المتبقير  الستثماة العادلة ليمقال  عدوت   المشتركة.أو    لقةطمال  يطرةالس

 األول  باالستثمار ف  شركة شقيقة. االعترافكتكلفة عند 
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 تجميع األعمال  3-2
و  م  ال  قا لم قياس المويت  واذ.الستحة اباستخدام طريق  تحواذا (سالل )اعماألامعامال  تجميا    ة عنبحاستتم الم معاملةه   في ل  ح 

األلت القعماجميا  مجموع  أساس  عل   ت حتسب  الت   العادلة  بالقيمة  من  ل  الم حولة  لألصول  اإلستحواذ  تاريخ  ف   العادلة  يم 
ملكية  ال  ق حقو   دوا ا ألتحوذ عليها وكيكة الم سلشر ين لابقسللصالح المالك ا  ة جموعمال  تواما  المتكبدة بمعرفةالمجموعة واالل

 الشركة الم ستحوذ عليها.   عل  السيطرةة ف  مقا ل وع مجمال هادر  ت ص الت 
قياس   عليتم  أساالشهرة    ( في  الويادة  ت م ِثل  أنها  ل1س  و  الم ح  المقا ل  مجموع:  حقو (  وأ   ألصحا   ،  غير  ق  الحصص 

ة  ملكية الشرك  قوق   حف  كهاتمتل المستحوذة  ة  كر الش    كانةلتالعادلة للحصة اوالقيمة  ،    ليهاع  ذي الشركة الم ستحو  ف  ةر سيطالم
)إن وجد  حوذالم ست االستحواذ  تاريخ  قبل  )عليها  في    ( صاف 2 ( عن  الم تكبدة  وااللتواما   عليها  الم ستحوذ  األصول  قيم: 

ع: يد عن مجمو يو   ةتكبد  الم  ماعليها وااللتوا  المستحوذول  األصم  يقالتقييم أن صاف     ةداعد إ تحواذ. وإذا ما تبين بع تاريخ اإلس
والقيمة العادلة للحصة الت   ستحوذ عليها ،  الحصص غير المسيطرة ف  الشركة الم    حا قوقه ألصول ، وأةة ححلم  ل اا لمقا

حقوق  في  تمتلكها  المستحوذة  الشركة  الم ستحو   كانة  الشركة  عملكية  االستح  اهيلذ  تاريخ  عندئوجد)إن  ذ  ا و قبل  يتم  (،  يه 
 (.bargainpurchase)شراء من صفقة   مكسبفترة كلر اسائخ أو رباحاشرة  ف  أمب ةويادتلك ال  االعتراف

ِول  لحامليها الحق ف  نصيبه ن  ةص غير المسيطر وبالنسبة للحص سب  من صافي أصول  التي ت م ِثل حصص ملكية حالية وت خ 
  ألصحا   بلنس ب اصيالنأو بالعادلة ،  ة  ميبالقي إما  ولند اإلعتراف األقياسها عتم  أن ين  كمة التصفية فمن الملاح  في  منشأة
أالمحصص غير  ال المعترف  ها لصافي  القيم  ف   السيطرة  المنشأة  لكل   -م ستحوذ عليها  صول  القياس  أساس  إختيار  ويتم 

 د . معاملة إستحواذ عل  ح
م ( تقو Entities under common control)موعة  جمة للاحدالو ة  طر سيللتخضا    التيألعمال  ا  ةطأنشف  تجميا المنشآ  و 

بوعجممال الفروق  لمعاة  تكلفةجة  القيت  ين  ف   المجموعة  ونصيب  األعمال  الدفترية  جميا  واإللتواما    افيلصمة  األصول 
ء عن  اإلقتنا  يا عمل  فرستوذلك إذا لم    ةلكيملا  قوق ياط  تجميا أعمال ضمن حالعرضية المعترف  ها للشركا  المقتناة كإحت

تطبيق    عها قبل وبعد عمليا  اإلقتناء. ويتمجمي لتي تم تو الشركا  اأآ   منشالل   عة ع لقة للمجمو مطلاطرة  أ السيبدتغيير ف  م
  ص ل ختأو  سيطرة للشركا  التابعة  ياسة أةضا ف  حالة شراء المجموعة نسبة من حقوق أصحا  الحصص غير المذا  الس

 .عةتابة العل  الشرك رةطيبالسفاظها حتكة التابعة ما إف  الشر  تهاملكيمن  المجموعة من نسبة
عترف  ها للشركا  المقتناة إال ف  تاريخ ا  العرضية الماألصول واإللتوام  لصافيد قيمة عادلة  ديتح يتم  حالة الي  ال  هفو 

ما   ل   األ و  السيطرة  التغتحقق  اإلعتبار  ف   الملكي   ف   يرااألخي  حقوق  اطرألت   وا  ة نود  خالل  تاريخ     من  قق  تحلفترة 
ل  حت  األ   يطرةالس  السيطرة.  ةنسبدة ياخ د تاريو 
المقتناة عل  أساس نسبة أصحا  تلك الحصص ف   رة ف  المنشأة    لحقوق أصحا  الحصص غير المسيطس األولم القياتي

 تحواذ. السيخ اتار  ية المعترف  ها ف ضر عل  اواإللتواما  واإللتواماالقيمة العادلة لألصول 
شركتينة  كر شال   إنقسام  مت،  2020ام  عالل  خ قشرك  ال   القابضة(  اسمة  ة  لالستثمار  م)أوراسكوم  وراسكوم  أ)نقسمة  نوشركة 

ال الشركة  جة  يونت  (ةقابض المالية  قامة  القابنليلك  المالية  في شركة  لتون  الشركة  استثمارا   التابعة  كاتوشر ضة  قل    الها 
القابضة(رك)ش  قسمةنالمالشركة   المالية  القابضة ماثتلالس  مكو اسور أ  يا  شركةحال  تلكمت  تالي الوب،  ة أوراسكوم  األم(    ر  )الشركة 
 وق التالية ف  شركاتها التابعة:باشرة وغير مباشرة الحقبصورة م
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 لكية قوق الماسبة عنها بطريقة حالمح  استثمارات يتم 3-3
وليس   ملكية من الحصص في شركا  شقيقة ومشروعا  مشتركة.بطريقة حقوق الها ة عنالمحاسبتم ي  تتكون االستثمارا  التي

 طة بالترتيب. ل  حقوق في األصول والتعهدا  بااللتواما  المرتب
منشأ     ةالشقيق  ركةالش المجموعة  تأتتمت ه   جوهر   ا  القراراالخ  منها  عليفير  ف   المشاركة  ال  والما   لتلك ليشغلتلية  ية 
  السيطرة أو السيطرة المشتركة.   لدرجةيرقال  ولكن نشأة لما
نتدر  و معأ    ائتج  الما والتو   ولصأال  الا   بالقواشركا   الشقيقة  طريقة  باستخدا  للمجموعةية  مالئم  الملكم  تلك   . ةيحقوق    أما 
لمتداولة  ر ال غياألصو ( "32)   لمصر  رقم ا  ارعيا  للمطبقها  والت  يتم المحاسبة     البيا  غرضا بيتم تصنيفه  التيستثمارا   اإل
والعمليا الم البيا  لغرض  قياسهيفمرة"  تسملا  غير  حتفظ  ها  الدفتبالقي  ا تم  القيممة  أو  العرية  )ادل ة  التكاليج  منها  وما   مخصة 
 ل. أيهما اق (االدمة للبيال
دلة  فة المعتكلبال  مجمعةل  الماالمركو ال  ةئمقا قيقة بالشا   اإلستثمارا  ف  الشرك  تظهرة  لكيالما وباستخدام طريقة حقوق  يه

الال التغيرا   من  المجموعة  اإلير اتل  حقة  نصيب  ف   تقخ  الأصو   يفاص ناء  ال شركال  الشقيقة  و مقتنا   خصم  ذلكة  أ     بعد 
كة  شر   ائر  نصيب المجموعة من خسدة فيا  د بأ  وال يتم اإلعتراف  .حديل   ار عكل استثم  ةمرأ عل  قيطةالل قد  إضمح
ال  نع  قةشقي فالممار  الستثترية  دفالقيمة  تلك  جموعة  كانة  إذا  إال  الشقيقة  الشركة  أو  قانونلاااللتوام    حدود    ف  ةادالوي     
 . ركةابة عن تلك الشسددتها ني ة قد لمجموع ن او كقد ت التي أو المبالغ شقيقةكة اللشر   اتجاموعة كم  عل  المجالح
المحايخ اإلقر تا  وف  ااء وننتكلفة اإلقت  ين   الفرق   عن   سبة تناء يتم  الق  وعةلمجمصيب  العادلة  من  الشركة    لصافييمة  أصول 
 ن:   ذلك فإوبناء علال عماأليا والخاص  تجم  (29رقم ) مصر  لاالمحاسبة  لمعيار اقطبيقة الشق
  المحتملة    اامتو واإلل  ددةلمحاما  الألصول واإللتو   ادلةة العقيم ال  صافي نصيب المجموعة ف   عن    اإلقتناء  ةف  تكلادة فأ  دي

اف   يقة  الشق  لشركةل وتدتاريخ  كشهرة  اإلعتراف  ها  يتم  اإلقتناء  اقتن  ةجالنات  ةر هلشرج  الشقيالشر   ءامن  القيمكة  ضمن  ة  قة 
 .ن االستثمار ككلوء مالشهرة كج كضمحالل لتلم تقييم اإلر ويتستثمالالية فتر الد

رة  ية المباشنسبة الملك الدولة  لنشاط ا الشركات التابعة 
 وغير المباشرة 

 %  51 ن ستاباك جيا و لا وتكنو ةديم ليمتد   ( ة صا خلة )اد أسوسيورلشركة ترانس و 
 %  99.96 مصر العربية  ريةجمهو  ولوجيا ميدةا وتكن (رةحل المنطقة ا)  ة ابضا  القأوراككة ر ش

  %100 مالطا  لوجيا كنو ميدةا وت راكا  فار إةسة ليمتد شركة أو 
 %  100 شمالية كوريا ال أخري  اوسوركون شركة 
 %  99.8 ن انبل ة ار خدما  اد لبنانوم تيلكوم  اسكأور 

  %100 لوكسمبرج  ري خأ ل يراد الب ي تي أم ت  شركة أو
  %100 هولندا  ر عقاري اثمتاس ارمثت إلسة لبضالقا  و كو  رفكتوا كةر ش

  %100 هولندا  استثمار عقاري  شركة فكتوار  ي في 
  %100 يل البراد  عقاري مار استث (ل يد ا)البر  2 كاإنشركة 
  %100 البراديل  ي ر عقار استثما )البراديل( 9 كاإنكة شر 

  %100 ل البرادي ي ار قعتثمار سا (ليد ار )الب 11 كاإنشركة 
  %100 براديل ال اري استثمار عق ل(ديرابال)  13 كاإن كةشر 

  %100 ديل ابر ال استثمار عقاري  اديل()البر  17 كاإنشركة 
  %100 يل البراد  قاري ع استثمار ل(البرادي)  18 كاإنشركة 
  %100 اديل بر ال عقاري مار ثاست اديل(بر ال)  19 كاإنشركة 
 %99.99 ة ربيالعر  هورية مصمج طاقة   قة اللط   لاتي كا أو 
 %99.94 جمهورية مصر العربية  طاقة  وال  مقا  و كا يتال للخدما  وأ

 %  100 بية عر مصر ال ريةجمهو  يا وتكنولوج ةا ميد م .م. فينشرد ش وم  شركة أوراسكوم تيليك
 هية  يترفال مشروعا  اميدد للاوراسكوم  ريوم  ير 

 
 %  70 ة بير العر مصهورية مج أخري 

 %100 بية عر الر  ة مصجمهوري ر  أخ ة يهيرفلتا  عا شرو د للم اميد ر   مكة اوراسكو ر ش
حية  اسيال يراميدد الدارة المنشأ  الفندقية و وراسكوم أ   

 
 
 
 

 %100 عربية لاة مصر  ريهو جم ر  أخ
   أو أس أل للمشاريا الترفيهية  

 
 
 

 

 %100 عربية لاة مصر  ريهو جم ر  أخ
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المحتامالتو ة واإللمحددا  اإللتواما و ل  صو ة لألل عادال  القيمة  صافي مجموعة ف   ال  بيص  نة فأ  دياد الشقيقة     ملة للشركة 
عة و منصيب المج ند تحديديرادا  عتثبة كإ أن عل ثمار دفترية لالستلقيمة المن ا دعتناء تستبقخ اإلير ات  اء فاإلقتنعن تكلفة 
 ر. ثماستتم خاللها اقتناء اال يالت رةلفتن االشقيقة عو خسائر الشركة  اح أمن أرب
المت  لةاح  وف  مجمعامل  احدوعة  الا  الشقشرك   اا   والخسائر  األرباح  استبعاد  يتم  ف  ةلاد لمتبيقة  نصي   وذلك   بحدود 
الوعة من هالمجم الشركة  دليال عالخس  تكون   وقديا  ه  .شقيقةي   إنخفاض  ائر  الحاالمحمة األصل  يقل   يتم  ول وف  هي   لة 
 . لحالضملمناسب لمواجهة هيا اإلص اصمخال وينتك
المالية  وراسكوم أ)قسمة نوشركة م)أوراسكوم لالستثمار القابضة( شركة قاسمة ين ركتل  شركة اة الشسماتق، 2020ام عالل خ
 (ةيقشركا  شق   فياستثمارا   )تال القابضة  وة كا ي شركة فر ركة في  شلثمارا  ااست قل  نليلك قامة الشركة  جة  يونت  (ةقابضال

 ما فية  الشقيق  الشركا   في موعةمجالة استثمارا   أصبك  تلتم التالي بو   ،ة أوراسكوم المالية القابضة()شرك  الشركة المتقسمةال   
 :يلي

  المباشرة يةالملكنسبة  الدولة  النشاط  
 اشرة بم لار وغي

فينتشر   جوينة نولوجكت شركة شيو 
   ن كومبا

 %75 كوريا الشمالية  هواتج نقالة   ماخد

 البيع لمحتفظ بها لغرض المتداولة اغير  صولألا 3-4
استرداد   ول والتواما ( التي يتوقاصكون من أي تت منها الت  صل خ  التر جاال   عامجمو ال  وأل )جطويلة األ  وليتم تبويب األص
 للبيا. االستمرار في استخدامها كأصول معروضةالبيا وليس قيمتها عن طريق 
م يت  مفيب  و بة قبل التشر ة للشركة مباالمحاسبيللسياسة  قا   التخلص منها( طبجاري  عة اللمجمو ا   ا ونو مكل )أيتم قياس األصو 

 أيهما أقل بعد ذلك. عادلة ناقصا  تكلفة البيا القيمة ال لدفترية أومنها( بالقيمة االتخلص  جاري جموعا  ال ملا )أو  لصو ألا اسقي
خسائر   تحميل  القيمةايتم  في  و  نس  النخفاض  األصو علب  تناسبة  واال   فيما  لتوال  المخوو ما   واألصو عدا  المالين  ة  ل 

ال المؤ ضر واألصول  و ل جيبية  الصو أل اة  حيثعلاواةا  مب  قةلعمتل  تحميال    املين  لها  يتم  خسائر  أي  ال  يتم  فولكن  ي  الستمرار 
 لمحاسبية للشركة. قياسها وفقا  للسياسا  ا
بخسائ االعتراف  القيمة  ريتم  في  القائمب  االنخفاض  التبل  دخة  اعن  كمح  ألول ويب  وكتفظ  ها  لألصول  األر للبيا  باح  يلك 

 القيمة. النخفاض فيعن مجما خسائر اتي تويد ح الا  األربا بفإيتم  ال س.ايلقدة اعا إب اصةخللالحقة واا  والخسائر
 العمليات الغير مستمرة  3-5

ل شكقطاع جغرافي أو ت ال أومستق ل رئيسيماأعطاع ثل قليا  المجموعة التي تم معملية غير المستمرة بمثابة أحد عر التعتب
شرائها بغرض   بع  يتمك  تاأو شر  فيراجغقطاع  أول قتمسيسي رئ لاأعم عرف في قطاتصحد  منسق  للن خط  واجوءا م
 ة  يعها. إعاد

ط،  ا الشرو يهعلطبق ا ينظ  ها لغرض البيا عندمفتدما يتم  يعها، أو تبويبها كأصول محويتم التبويب كعمليا  غير مستمرة عن
 سبق. هما أأي

رة من  ة غير مستمليأن العم رضف ل عل خلدا  مائة بقرناقمال ماتبويب أرق  مرة يتم أعادغير مست ي  بأنهاوعند تصنيج عمل
 .ة المقارنة داةة فتر 
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 كاتها ألصول الثابتة وإهال ا 3-6
  الخسائر  باإلضافة إلالك  ه إلا مجما  نهام   ا  مخصومريخية  كلفتها التا  ت  المالي  المركو   تة بقائمةد األصول الثا نو   فةهر كاظت
االم قاإلضمحالل  ن  لناتجة عجمعة  الصألا   ةفتكل نمتضتو   .هامتيف   النة  ا ثل  المر فقاكافة  األتبط   باقتناء    صل.ة مباشرة 

  ن منةكو   دماعن  فقط-الحالة   سبح-  ل منفصل ها بشكصل او اإلعتراف  ترية لألفالد  ةمالقي  حقة إل النفقا  الال ويتم إضافة
البند منافااستخدام هيةحقق    أن ح  المرج للشر بلمستق  اقتصادةة  ا    درجة البند    يا هصة  خاال  اءنتاإلق  ةلفكتس  ياق  نكويمكة  ية 
 ليها.د عةعتم

الدخل والصيانة بقائم  روفا  اإلصالحويتم تحميل مص ال   ة  النسعن  تتحدد    .لهافا  خالالمصرو   يتم تحمل تلك   التي مالية ة 
-  دإن وج  –  داتبعسالاد  ائع   صافي ين  ق  ل  أساس الفر ع  تةألصول الثا أو تكهين ا  دبعااستن  شئة عناال  ائرالخسرباح و األ
 .خلائمة الدإدراجها بق يتماألصول و  فترية لتلكلدا يمةقالو 

 جي نتاإلا  العمرمدار    خل وذلك عل الدقائمة    يل  عل القسط الثا ة وتحم  طريقةك بالهلة لإلة القا ويتم اهالك األصول الثا ت
 ع األصول.ل نوع من أنوا لكر دمقال
 اإلهالك:   احتساض ر لغ لاألصو  من للكر قدمال ياإلنتاجمر لع يان با يليما وفي
 واتالسن صلألا

 سنة  50 مباني 
 سنوا   15 – 8 إرسالا  محط
 سنوا   10 – 5 آال  

  نواس 5 – 3 ا  كمبيوتر ومعد هوةجأ
 نوا  س 10 – 5 ا  اث وتجهيو فأ

 سنوا  6 – 3 قالنتواقل وسائل ن
 سنوا  8 – 3 ديدا جرة وتجماكن مؤ   ف  أتحسينا 

 

 ة موسلملا ريغ ولصاأل 3-7
اامعم  تي الصو أللجة  ذا   الل  غير  واطبيعة  لهانقدةة  ليس  تحديده  ماديوجود    لت   ةمكن  و ولكن  ألا  النشالمقتناة  اط  غراض 

يتدفق أن  ممنه  والمتوقا  كأتقبليمس  افانا  غة  ملصول  غألصا  ضمنتت  سة. و مير  اول  )بير  الشهرة(لملموسة  ة  أنظم خالف 
شبكاتر  ،اآلليالحاسب   قياسوي ة.تجاريا   معالوق  حقو   عافت ناالوق  حقو    الاتصاال   خيص  الملموس األصول    تم  ة  غير 
  ان ئتمالافترة    ويد عنرا  تلفت  دلسدال اأجيتلة  حا    ف   ها،تراف األول   تاريخ اإلع  ر النقدي ف لسعوالت  تتمثل ف  ابالتكلفة  

ادةة  العا يتم  بالفرق  يفإن   النقدي إلعتراف  السعر  المماإجو   ن  الملمو غيل  صو األ  رضع  متوي   دة.ائفك  دسدلمابلغ  لي  سة  ر 
  غير   صولاأل اقتناءفقا  الالحقة عل   لة النتم رسمي  مة.يلقا  اضمحاللائر الناتجة عن  لخسوا  ستهالكالا  عد خصم ب  فيبالصا

  أو  ل صلألة  يتقبلالمس  ةدةصاقت االمن المنافا  تويد هي  النفقا   فقط عندما  ملة  لمرسل ا صو لألية  دفتر ة اليمن القمة ضموسملال
يينم   ،لألصو ا األخالنفافة  يل كحمت  تما  تقا   عند  قر   عل   الدخل.كبدها  ال  صولاأل  استهالكيتم    ائمة  و ملمو غير  فقا   سة 

ل غير  لألصو   اإلنتاجيمر  الع  ذا كانال إسة إلمو لمر اغي  صولألجية لإلنتاار ااألعمار  مد    عل  وذلك لطريقة القسط الثا ة  
 .سنوي اس أسألصول عل  قيمة تلك ا  ف اللمحضالل اختبار ءار جإم يت ندئيحدد فعم يرغ الملموسة

 العقارية   ت االستثمارا 3-8
 ولى أل س اقياوال ف اإلعتر ا -أ

إليهنا العقارينة بالتكلفنة مضنافا   مارا االستث قياس ميتير و ( للغؤجرة )إةجارا  تشغيليا  اني المة في المبقاريالع  االستثمارا   تتمثل
منة الدفترينة ، ينتم مراجعنة القيل(الة )اإلضنمحمنقيالفني  اضخفناالن رائخسنو  كإلهنالا امنا مجنهم  ما  امال  مخصو معتكلفة ال
 ة مالية.سنة كل نهاة هالك فيوطرق اإل تراضيةفاالاألعمار ري، العقا  راملالستث

ا عهنم ةصنعب  الاحن اككاننة هنن ذاإال إ المالي وقائمة المركفي تاريخ  مارا ستثالاك لتل  ادلةعلا  قيمةعن ال  ويتم اإلفصاح
 ك.ن ذلفصاح عإلاة يتم في هي  الحالبطريقة معقولة و  را االستثماي  هن م ألي لةادعة اليمقلا دديتح
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   اإلهالك -ب
اجي المقندر لكنل ننوع منن اإلنتن لعمنرر امندا  علنوذلنك ثا نة لوفقنا  لطريقنة القسنط االندخل  ة  الك عل  قائمنيتم تحميل اإله

 مقدرة:لاجية تانإلار  عمااألب انا  ي ي ا يل، وفيمقاري لعا  االستثماراع أنو 
 

 
 تراض وتكلفة االقتراض قاال 3-9

قائمننة النندخل  تحميننل م، يننتهلكةمسننتلافننة لكتوالحقننا بال قننروضال علنن حصننول تكلفننة ال لقيمننة العادلننة ناقصنناتثبننة القننروض أوال با
ض ر فتنننرة القنننر ا هنننا علننن  مننند ءلوفننناا متيسننن التننني ةمنننيقن اليبنننو  لقنننرضصنننول علننن  احال  ناقصنننا تكلفنننة لفرق  نننين المتحصنننالبنننا
 .ائدة الفعل ستخدام طريقة الفبا

 راشننه 12األقنل   لن  عامناتأجينل تسنوية االلتو مشنروطة لكنان للشنركة حقنوق غينر  إذااال  متداولنةتصننج القنروض علن  انهنا 
 يخ القوائم المالية.تار  بعد

تنرة تسنتلوم ف التنيصول ك األملة وهي تلمؤهلة للرس لصو أ جتاان وشاء انا واء انتاقب  رةاشتعلقة مبلمتراض اليج االقتضاف تكا
األصنول   هني  ينفل الوقنة النيي تصنبح   ان ةحنلنعل  تكلفة األصول ا –و البيا الومن لتصبح جاهوة لالستخدام امن    طويلة
 خدام او البيا.لالست جاهوة

تلنك الفنروق  ي تعتبنر فين النيد  الن  المن ةينجنباألة لنمبالع ضار تناالق نمن تنشنأ التيملة عالاالقتراض فروق هيا وتشمل تكاليج  
 ن تكلفننةي ننمننا في فننروق أسننعار الفوائنندالفوائنند تعتبننر تعننديال لتكلفننة  التننيئر وتتضننمن تلننك األربنناح والخسننا ئنند.لتكلفننة الفوا تعننديال
 األجنبية.  بالعمال ض تراعملة التعامل واالقتراض باالق
ل يننتم خصننم النندخ وفنني مثننل هنني  الحالننة للرسننملة، ؤهلننةول معلنن  أصنن  اقنننفا نيحننل بعيننن  ضار القتنن ةؤقننالم ثماراالسننت تمقنند ينن

 للرسملة. هلةمؤ التراض قليلك االقتراض من تكاليج اال المكتسب من االستثمار المؤقة
 

 االيرادتحقق  3-10
 :التاليةة ( محل معايير المحاسبة المصري48المصري رقم ) المحاسبة  رمعياةحل  -

 2015" المعدلة في عام االنشاءا ( "عقود 8رقم ) لمصري محاسبة اال يارعم -
 2015( "اإليرادا " كما تم تعديل  في عام 11رقم ) ي اسبة المصر معيار المح -

ا ، يوبشكل أكثر   - لخطنوا  الخمنس لن  أن االعتنراف بناإليراد ةعتمند علن  ا( ع48نص معيار المحاسبة المصري رقنم )تحديد 
 :ةليالتا

 العميل؛ ما لعقدتحديد ا -1
 األداء(؛ة باسم التواما  الخدما  )المعروفتحديد االلتوام التعاقدي لنقل البضائا و / أو  -2
 ؛ تحديد سعر الصفقة -3
 ؛ل سلعة أو خدمةقل لكعر البيا المست  األداء المحددة عل  أساس س تخصيص سعر المعاملة اللتواما  -4
 لة الص األداء ذي اماالعتراف باإليرادا  عند الوفاء بالتو  -5

داخننل شننركا   ا   إلفبننا  اإليننرادمكننون مننن خمننس خطننوا( ال48تطبننق المجموعننة نمننوذج معيننار المحاسننبة النندولي رقننم ) -
 .المجموعة

اعين   االينننراد الننن  قطنننول علننن، حينننث تنننم تقسنننيم مصنننادر الحصننن(48المصنننري رقنننم ) اعتمننند  المجموعنننة معينننار المحاسنننبة -
األنشنطة األخنر  ينتم توجند بعند عقناري، كمنا بحرينة واالسنتثمار الال  ال قطناع الكنا منارئيسسيين داخل شركا  المجموعنة وه

 .ة األهراما ض األنشطة التجارية بمنطبععل  إيرادا  مثل الدعم الفني و  الحصول منها
 
 

 السنوات لصألا
 50   مؤجرة داوح
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الل رادا  منن خننينمنن اإل علن  القنوائم المالينة للمجموعنة، وتحليننل التندفقا  لجدينندقامنة اإلدارة  تقينيم تنأفير تطبينق المعينار ا
 المجموعة. يق نموذج الخمس خطوا  واليوجد أي تافير علي إيرادا تطب

 :ركة فىما يل رادا  الشوتتمثل إي
 الكابالت البحرية: -1

تعتنرف  راف فالثنة.محصنلة نيابنة عنن أطنلغ الي عقد منا عمينل واسنتبعاد المبناقا ل المحدد فعل  أساس الم  تم قياس اإليرادي
 واما  األداء ذا  الصلة.لعميل ويتم الوفاء بالتة للخدمدما تقدم اعنالشركة باإليرادا  

 طبيعة الخدمة
صننة ونقننل مننؤجرة الدوليننة الخا، مثننل االتصنناال  الالتننردديالنطنناق ا بشننكل أساسنني مننن تقنندةم خنندما  ة إيراداتهننتحقننق الشننرك

لقا ننل لإللغنناء والننيي ر ام غينند االسننتخداعقننشننهر ا باسننتثناء  12هنني عقنند مننا العميننل منندة النموذجيننة لللا نننة. روتوكننول اإلنتر 
 .شهر ا 180ت  عادة  ما ةكون مد

 اري قع االستثمارات إيراد -2
ما ( بقائمننة النندخل علنن  أسنناس صننو خ أيصننم خ بعنند بالصننافي) قاقسننتحاالطبقننا  لمبنندأ  العقنناري  مارسننتثاالادا  إيننر  ةتثبنن
 قد اإلةجار.خالل مدة عثا ة سط القال

 ت الفوائدادراإي -3
م ئلننغ القننامبال أصننل االعتبننارمننأخوذا  فنن   النسننبيومننن  لا اس التودينناعلنن  أسنن االسننتحقاقبنندأ مل طبقننا  لفوائنند   اادار إينن تثبننة
 .اقاالستحقت  تاريخ المطبق عن الفترة ح الفعليئدة الفامعدل و 

 رباحاأل  تامن توزيعيرادات المجموعة إ -4
 بخنالف –ة ينفن  أدوا  حقنوق الملك اهتار ثمااسنتعنة عنن و مجلما ابناح التني تسنتحقهاألر عنا  ودية منن تالناشنئا  إليرادبة اثت
 توديعنا .  اللمجموعنة فن  الحصنول علنور الحنق لد صندلك عنوذ رالخسائ أواح ربف  األ  –ف  شركا  شقيقة    ماراتهاتثسا
 تناء.اإلق ةفكلن تدادا  لجوء مستر وح إمثل  وضبحيث تقتناء اإل ا قبلباح معا  أر وديت   مارا ستثااليض تكلفة تلك م تخفويت

 
 اإليجار  ودعق 3-11

تأج العقد عقد  كان  إذا  ما  المجموعة  تقييم  تقوم  العقد    أو   ريتأج  عقد  العقد  كون يو   .ريتأج  عقد   تضمني  أو  ريفي  داةة 
 كان  إذا  ما  مييلتق   .مقا ل  لقاء  الومن  من  لفترة  محدد  أصل  الستخدام  طرةيالس  حق  نقلي  العقد  كان  إذا  ريتأج  عقد  تضمني

 ة المحاسب  معيار  في  االةجار  عقد  تعريف  المجموعة  تستخدم  محدد،  أصل  استخدام  عل   طرةيالس  حق  لقني  ريالتأج  عقد
 ( . 49) رقم المصري 

اةجاري  تعديل عقد ةحتوي عل  مكون  أو عند  البدء  التق،  عند  في  الماد   المقا ل  المجموعة  توديا  لوم  كل عنصر  عقد 
التناسب  السعر  أساس  عل   وما    اةجاري  بالنسبةذلالمستقل،  المجموعة عود  لعق  ك،  اختار   العقارا ،  دم فصل  إةجار 

 سبة عن المكونا  االةجارية وغير االةجارية كمكون اةجاري منفرد. المكونا  غير االةجارية والمحا
ع أصل حق االنتفا  يتم قياس  ر في تاريخ نشأة عقد التأجير.لتأجيعتراف بأصل حق االنتفاع والتوام ا موعة باالتقوم المج
قبل تاريخ نشأة العقد، دة في أو  مبالغ مسدي  أبقد التاجير ويتم تسويت   لت  تتضمن المبلغ االولي اللتوام عوا  كلفةأوليا بالت

ة األصل نفس   العقد أو استعادمحل    تكبدها والتكاليج المقدرة لفك وإدالة األصلباإلضافة ال  أي تكاليج مباشرة أولية تم  
  أي حوافو تأجير مستلمة. من ما  صل ، مخصو االاليي يوجد في  أو الموقا 

هاةة مدة االةجار، ما لم ريقة القسط الثا ة من تاريخ نشأة العقد وحت  ن يتم استهالك أصل حق االنتفاع الحقا باستخدام ط
" تفاع ناال"حق    أصل  تكلفة  كانة  إذا  أو  ر،يالتأج  عقد  مدة   نهاةة  موعةالمج  إل   العقد  محل  األصل  ةيول اإلةجار ملكةح

 االنتاج    العمر  مدي   لع  االنتفاع  حق   أصل  استهالك  يتم  الحالة  هي   في   الشراء،  اريخ  ستمارس  عة جمو الم  أن  تعكس
 االنتفاع   قح  اصل  تخفيض  دوريا  يتم  ان   ال ،  باإلضافة  عدا لموا  للعقار   االسس   نفس  عل   تحديدها  يتم  والتي  لالصل
 . التأجير ماتو إل سقيا بإعادة  اتعديله ويتم وجد  إن  االضمحالل خسائر بقيمة

ا لمدفوعا   الحالية  بالقيمة  مبدئي ا  التاجير  التوام  قياس  ويتم خصمها يتم  العقد،  تاريخ  دأ  في  دفعها  يتم  لم  التي  إلةجار 
بسهولة فيجب أن يتم استخدام  مكان تحديد ذلك المعدل  في اإلني في اإلةجار، أو إذا لم ةكن  الفائدة الضمستخدام معدل  با
   م.ها االضاف  كمعدل للخص وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل اقتراضللمجموعة. اف االضاالقتراض  دلمع
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الفا الحصول عل  معدال   االقتراض االضاف  من خالل  المجموعة معدل  ئدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة  تحدد 
 جار ونوع األصل المؤجر.إلة  معينة لتعكس شروط اعديالوإجراء ت
 : اآلت  من ريالتأج عقد  التوام اسيجة في قمدر الر جاعا  االةدفتتكون 

 فا تة في جوهرها. دفعا  فا تة، تشمل دفعا       -
  ةة دا  خيتار   في  لالمعد  أو  المؤشر  باستخدام  ايأول  اسهايق  تم ي و   معدل،  أو  مؤشر  عل   تعتمد  رةي متغ  ريدفعا  عقد تأج     -

 . ريالتأج عقد
   .ةيالمتبق مة يمانا  القب ضجبمو المستأجر  طة دفعها  واس توقايمبالغ     -
  في  اإلةجار   مدفوعا   معقولة،  بصورة  ارية متأكدة من ممارسة ھيا الخسعر ممارسة خيار الشراء إذا كانة المجموع     -

  كر مبال  اإلنهاء  وعقوبا   ،  التمديد  خيار  ممارسة  من  معقولة  ة درج  متاكدة  المجموعة  كانة  إذا  االختيارية  ديدتجال  فترة
 . المبكر اإلنهاء  عدم من معقول بشكل متاكدة المجموعة تكن لم ام رجاةاإل لعقد
في   را  ييتم إعادة قياسها إذا كان ھناك تغ   والتي  بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.جير  أالتلتوام  يتم قياس ا

كان هناك تغيير في تقدير  عا ، إذا  لدفا   لكت  د يم لتحدخدفي مؤشر أو معدل مست  رينات  من تغ  ةيالمستقبل  جارةاإل   دفعا
ارس  تبقية ، إذا قامة المجموعة  تغيير تقييمها ما إذا كانة ستممان القيمة المالمجموعة للمبلغ المتوقا دفع  بموجب ض

 ا إةجار فا ة من حيث الجوهر. ان هناك دفإذا كخيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو 
ال هيجار  لتوام اإلةا  عند إعادة قياس الطريقة، يتم إجراء تعديل عل   الدفترية الصل حق االنتفاع، أو ي    تم تسجيل  قيمة 

 االنتفاع ال  الصفر. األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية الصل حق ضمن 
المجموعة أصول حق التي ال تستوفي تعريف  االن  تعرض  ا تفاع  العقارية ضمن  معدا ‘  والال   قارا  وااللعاالستثمارا  

 والتواما  اإلةجار ضمن القروض والسلفيا  في قائمة المركو المالي.
 يرة األجل وإيجارات األصول صغيرة القيمة اإليجارات قص 

ع المجموعة  بأصولاختار   االعتراف  ا  دم  والتواما   االنتفاع  القيملتأجيحق  صغيرة  األصول  إلةجارا   واإلةجارا   ر  ة 
األج ذل  ،لقصيرة  في  معبما  المعلوم  دا ك  اإل  ا .تكنولوجيا  المرتبطة  هي   اإلةجار  المجموعة  دفعا   ةجارا   تعترف 
 عل  أساس طريقة القسط الثا ة عل  مد  فترة اإلةجار. كمصروف

 
 0212يناير  1 ة منبداي هابتطبيق الشركة قامتسبية جديدة  ر محامعايي 3-12

م معننايير المحاسننبة المصننرية عننديال  علنن  بعننض أحكنناي تلنندولوالتعنناون ار سننتثماوديننر اال اصنندر، 2019مننارس  18 تنناريخ 
دينندة وكننيلك إدخننال تعننديال  علنن  ، والتنني تتضننمن معننايير محاسننبية ج2015لسنننة  110م رقنن بقننرار وديننر االسننتثمارالصننادرة 

ي التلية فترا  الماال  التعديال  وتطبيقها عل  ةجب إدخال هي كان المعايير. لقائمة.رية اير المحاسبة المصبعض أحكام معاي
 .2020يناير  1تبدأ في 

هيئنة الرقابنة المالينة ( ، قنرر  19-مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيند ي لكن بسبب التباطؤ االقتصادي والتراجا نتيجة تفش
 .2020دةسمبر  31المنتهية في  اليةالم مللقوائ التطبيق، تأجيل 2020أ ريل  12 في
المحاسنبة جيل موعد تعديل تطبينق معنايير تأ  ،2020( لسنة 1871)قم اء ر لودر مجلس ار  قرا  ،2020سبتمبر    17ر في  دص

 .2021يناير  1أ في أو بعد عل  الفترا  المالية التي تبد 49و  48و  47م قاأر   المصرية
 ءا   نننننند"األدوا  الماليننننننة"  47رقننننننم المبكننننننر فقننننننط لمعيننننننار المحاسننننننبة المصننننننري طبيق هننننننيا وقنننننند قامننننننة الشننننننركة إختياريننننننا بننننننالت

 .2020ر يناي 1من 
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 "ء لعمالاإليراد من العقود ما ا"( 48)يتم عرض التأفير االنتقالي من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم   ول التاليفي الجد
 للمجموعننننننة  ألرصنننننندة اإلفتتاحيننننننة للمركننننننو المننننننالي  اعلنننننن ر"عقننننننود التننننننأجي" (49)ومعيننننننار معيننننننار المحاسننننننبة المصننننننري رقننننننم 

 :2021يناير  1في 

 مصري(  جنيه)باأللف 
األرصدة  
اإلفتتاحية  

 للمركز المالي 

تطبيق  تأثير 
 (  48)معيار  

تطبيق  تأثير 
 (  49)معيار  

األرصدة اإلفتتاحية  
 مركز المالي المعدلة لل

 
    

      تداولةغير مأصول 

              - 965,465 أصول ثابتة

1,102,750  

80,626 1,046,091 

                - 37,381 أصول غير ملموسة 

   39,073  

- 37,381 

                - 673,254 إستثمارات عقارية  

 616,352  

- 673,254 

                - 613,632 ريقة حقوق الملكية ا بط إستثمارات يتم المحاسبة عنه

 613,632  

- 613,632 

               -  102,579 أصول مالية أخرى 

   53,953  

- 102,579 

      12,019 238,451 ى أخر أصول

           

254,878  

(2,385) 248,085 

     12,019 2,630,762 إجمالي األصول غير المتداولة

         

2,680,638  

78,241 2,721,022 

      أصول متداولة
                - 12,154 مخزون 

   11,433  

- 12,154 

                - 393,203 عمالء 

 330,914  

- 393,203 

               -  118,155 أصول مالية أخرى 

 146,999  

- 118,155 

        8,291 141,149 أصول أخرى 

         

159,649  

(5,178) 144,262 

                - 343,056 نقدية وما في حكمها 

 322,796  

- 343,056 

        8,291 1,007,717 متداولةألصول الإجمالي ا

         

971,791  

(5,178) 1,010,830 

     20,310 3,638,479  إجمالي األصول

         

3,652,429  

73,063 3,731,852 
 

     
      وق الملكية وااللتزامات قح

        3,373 1,272,834 مإجمالي حقوق الملكية للشركة ال 

      

1,192,595  

(4,975) 1,271,232 

        3,240 285,060 ة صص غير المسيطرأصحاب الح وقحق

         

313,949  

(4,779) 283,521 

        6,613 1,557,894 ق الملكيةحقو ماليجإ

      

1,506,544  

(9,754) 1,554,753 
 

     
      االلتزامات

      ر متداولةات غيالتزام
                - 376,367 اقتراض   

 466,193  

59,971 436,338 

      21,699 100,421 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

           

126,021  

- 122,120 

    (4,848)  118,284 ؤجلةضريبية مالتزامات 

            

118,862  

- 113,436 

     16,851 595,072 اولإجمالي االلتزامات غير متد

            

711,076  

59,971 671,894 
 

     
      متداولة التزامات
                - 160,734 اقتراض 

 198,174  

23,065 183,799 

     (3,154) 896,420 صدة دائنة أخرى ن وأردائنو

            

792,528  

(219) 893,047 

                - 54,364 ة دخلضريب –التزامات ضريبية 

   67,487  

- 54,364 

               -  373,995 مخصصات 

 376,620  

- 373,995 

     (3,154) 1,485,513 لةإجمالي االلتزامات المتداو

         

1,434,809  

22,846 1,505,205 

     13,697 2,080,585 إجمالي االلتزامات 

         

2,145,885  

82,817 2,177,099 

     20,310 3,638,479 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

         

3,652,429  

73,063 3,731,852 
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 العقود مع العمالء" د مناإلير "ا 84ي رقم معيار المحاسبة المصر 
 8ي رق  م رص   لما بةاد" ومعيار المحاس"اإلير 11محل معيار المحاسبة المصري رقم  48يحل معيار المحاسبة المصري رقم 

اإلعت  راب ب  اإليراد م  و العق  ود   48ي رق  م  بة المص  رر المحاس   معي  ا  ليتن  او  حينث  .ةالعالق"عقود اإلنشاء" والتفسيرات ذات  

 سوب يتم توضيحة بمزي  د والذيعميل،    ليف اإلضافية المتكبدة للحصول على عقد معاكذلك معالجة التكوالء  العمرمة مع  المب

 فاصيل أدناه.مو الت

 ة: س التاليخمال  الخطوا   لعرادا  ةعتمد عل  أن االعتراف باإلي 48الدولي رقم  المحاسبي ريامعالينص 
 ( تحديد العقد ما العميل1
 داء( البضائا و / أو الخدما  )المعروفة باسم التواما  األ لتحويل اقديالتعلتوام ( تحديد اال2
 . المعاملة( تحديد سعر 3
 و  ،ةسلعة أو خدم المحددة عل  أساس سعر البيا المستقل لكل األداء ما او تلا عل  لمعاملة ر اسع دياو ت( 4
 اد عند الوفاء بالتوام األداء.اف باإلير ( االعتر 5

 

اإلفصاح عن البيانا  المالية، فيما يتعلق بطبيعة ومبلغ وتوقية   48رقم    المصري ار المحاسبي  معيلا  ملةش  ،إل  ذلكباإلضافة  
 . ها المرتبطةا  النقدةة ذا  قفتدالو  تأكد من اإليرادا وعدم ال
 ةيالاالنتق القواعد 

ت  م لتطبي  ق المعي  ار  اكم  ي  رالت  ث  رلان  ي أن  ، مم  ا يعلمع  دلباستخدام طريقة الث  ر الرجع  ي امعيار  لايق  موعة بتطبقامت المج

 المقارنة.رقام عديل أيتم ت ولم ،2021يناير  1عتباًرا مو إ المرحلةاالعتراب به في الرباح 

، 2021يناير  1، اعتباًرا مو وعةلمجما ميزانيةتاحية لة اإلفتالرصد على 48رقم  المصريمعيار المحاسبة  بيقطتأثر  يظهر  

 .قسابلالجدول ه في ايحم توضكما ت

 " التأجير  عقود" 49 رقميار المحاسبة المصري عم
المحاسبية المتعلق  ة عد والمعايير القوا" 20ي السابق رقم سبة المصرمحل معيار المحا 49المحاسبة المصري رقم  معيار حل

 قائم  ة ف  ي أجرةمس  تلاة لشركبل امؤجرة مو قالصول ال يتم تسجيل ير الجديد،التأجعيار  بموجب م  تأجير التمويلي".بعمليات ال

 على النحو التالي:، مقابلال االلتزام تسجيل مع للشركة المالي المركز

 التأجير في تاريخ  دء عقد اإلةجار. عقود  اوالتوام تفاعاالن العتراف بأصل حقبا، أجرةمستال تقوم الشركة
المع  دل و الت  أجير عق  د اتام   زتلال ول  يلااح لقي   ي لمبل  ا المس  اوعل  ى أن  ه ال االنتف  ا قي  اح ح  ق تم  ، ي   ليالو  تراباالععند  

عاد الس  تب  المق  درلت  زام  لال  مةالمخص  و  الحالي  ة  القيم  ةو  جيرالت  أوالتكلفة المباشرة الولي  ة وح  وافز    السابقةمدفوعات اإليجار  ب

 القيمة. في نخفاضاال خسائر معمجستهالك وخسائر اال مجمعًصا ناق لفةبالتكالصول   انتفا بعد ذلك، سيتم قياح حق    الصل.

 أيهما التأجيردة عقد أو م  االنتفا القسط الثابت على العمار اإلنتاجية المقدرة لصول حق    ب االستهالك على أساحم احتسايت

 .أقل

بت  ة ذات ثاالالمس  تقبلي وم  دفوعات الخ  دمات  يرجت  أالق  د حالي  ة لععند االعتراب الولي بالقيم  ة ال  التأجير  ام عقديتم قياح التز

 للش  ركة.  اإلض  افيأو مع  دل االقت  راض    الت  أجيرئدة الضمني عل  ى عق  د  ، مخصومة بمعدل الفاالتأجيررة  فت  مدار  ىعل  لعالقةا

لف  ة لتكاب ح  قلالير  ات  أجال عقدويتم يتم قياح التزام  هذا الخصم. كمعدل اإلضافيقتراض ل االام، تستخدم الشركة معدشكل عب

 ة الفعلي.معدل الفائدة  باستخدام طريق المستهلكة

 التأجير الحق ا في حالة حدوث أحد األحداث التالية: عقدوالتوام  االنتفاعأصول حق  دة قياس سيتم إعا
 . المالية القوائمل في فترة أصبح ساري المفعو اليي  معدلؤشر أو المالبب بس التأجير عقدي سعر فغير تال • 

 التأجير  عقد  عل  ديال • تع
 التأجير عقدة • إعادة تقييم مد

 لقيم  ةاللبن  ود منخفض  ة  الت  أجيرشهًرا بما في ذلك خيارات التمديد( وعق  ود  12جل بطبيعتها )أقل مو ة القصير جيرأالتعقود  

 .تكبدها عند الخسائر أول رباحالئمة مصروفات في قالفي ا  االعتراب بها  سيستمر
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 ةياالنتقال واعد الق
ت  م لتطبي  ق المعي  ار  التراكم  ي    الث  رم  ا يعن  ي أن  ، مالمع  دلر الرجع  ي  طريقة الث   م  باستخداالمعيار  المجموعة بتطبيق  امت  ق

 المقارنة. أرقاميتم تعديل  ولم ،2021ناير ي 1عتباًرا مو إ المرحلةاالعتراب به في الرباح 

، 2021يناير  1 مو، اعتباًرا لمجموعةية لميزانية اتتاحفالرصدة اإل على 49رقم  المصريمعيار المحاسبة  طبيقتأثر  يظهر  

 .في الجدول السابق هتم توضيحكما  

 اعيةطلقا  ريار تقال -4
  2021 سبتمبر 30تهية في اشهر المن التسعة 2020 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  التسعة

  الفوائدقبل  حبار أل ا
  تا كالهال االضرائب و و 
 لة دمعال كاتال ته سالاو 

يل شغت داتاإير 
من عمالء 

ين عن جر خا
 عة المجمو 

  اتد رايا
لية بين  خدا

 القطاعات 
 يرادات تشغيلإ

 ة دلالمع

د  بل الفوائق حبار أل ا
كات  االهال ب و الضرائ و 
 ة دل المع اتكهال ستالاو 

ل ت تشغيادا إير 
ء عمال من

 جين عنر اخ
 موعة مج ال

ايرادات  
ية بين  داخل

 ل تشغي داتاإير  القطاعات 

 (مصرى  هيجن لفأل اب)

 ة يحر بل ا كو  595,979 - 595,979  268,765      492,812 - 492,812 191,208
(142,430) 522 (13,943) 14,465 (133,986)         

17,504  
 خر  أ 28,265 (10,761)

 جمالىإ 624,244 (10,761) 613,483 134,779 507,277 (13,943) 493,334 48,778
  2021  سبتمبر 30ة في هر المنتهيشالثالثة ا  2020  سبتمبر 30الثالثة اشهر المنتهية في 

  الفوائدقبل  رباحأل ا
  تا كالهال االضرائب و و 
 لة دمعال كاتال ته سالاو 

يل شغت تدا اإير 
 من عمالء

ين عن جر خا
 عة لمجمو ا

  اتد رايا
ن  بي ليةخاد

 القطاعات 
 يرادات تشغيلإ

 ة دلالمع

د  بل الفوائق باحر أل ا
كات  االهال ب و الضرائ و 
 لة دالمع اتكال ه ستالاو 

ل غيت تشادا إير 
من عمالء 

 جين عنر خا
 وعة ممج ال

ايرادات  
ية بين  داخل

 ل تشغي اداتإير  القطاعات 

 (مصرى  هيجن لفأل اب)

 ة يحر بل كوا  214,939 - 214,939 108,081 163,828 - 163,828 60,412
 خر  أ 7,480 (3,071) 4,409 (43,639) 4,865 ) 4,858( 7 ) 42,027(
 الىجمإ 222,419 (3,071) 219,348 64,442 168,693 ) 4,858( 163,835 18,385

 
ال التايوضح  اللجدول  الفوا  رباحألاتسويا  عل      رباح أ  /   )رئ اسخ(  فيصاال     للوصول  المعدلةكا   التهسالاو    اكالهالاالضرائب و و   ئد قبل 

 :لضرائب الدخ قبل  ةتر الف
منتهية ال اشهر  ثالثةال

 2020 سبتمبر 30في 
اشهر المنتهية  الثالثة

 2021 سبتمبر 30في 
هية لمنتاشهر ا التسعة

 2020 سبتمبر 30في 
اشهر المنتهية  التسعة

 (ري يه مص جن لفاأل )ب  2021 سبتمبر 30في 

 معدلة ال كات ال ته سال او  تا كالهال االضرائب و د و وائفلبل ا قرباح أل ا  134,779 48,778 64,442 18,385

 عديالت:ت     
(18,129) 

 
(2437,3 )  (53,688) 

 
(95,622 )  تهالك سإو هالك إ   

170 (14) 495 
 

 صول غير متداولة ستبعاد أا )خسائر( /أرباح   1,065

   يةلويم  تراداإي  4,604 74,815 1,132 7,140

(16,301) (19,110 )  (48,732) (7,7875 )  مويلية تكاليج ت  

(22,776) 708 (29,906) (3,621 )  جمة أرصدة بعمال  أجنبيةر تفروق  / أرباح  )خسائر( فيصا  

 ملكية ق ال حقو  ا بطريقة عنه بةنصيب الشركة في أرباح استثمارا   يتم المحاس  2,768,753 2,791,754 1,336,105 1,189,629
(1,189,629) (1,336,105 )  (2,791,754) (2,768,753 )  ها بطريقة حقوق الملكية حاسبة عنم المتي ثمارا  تإسفي  الل محصافي اض  

(31,511) 9,834 (8,238) (16,582 ) خل  / أرباح الفترة قبل ضرائب الد (ئرخسا)    
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   للألصوية التقارير القطاع
 :ةدار رية لالرة دو ها بصو مدة تقيتم اعداد التقارير و قطاع و ل لك  األصوللتال  يوضح الجدول ا

البنود   التتمثل  ب لمر ا  ليج اتكالو اإليرادا     فيمخصصة  غير  ب تبطة  المقدمة  مر و صاألنشطة  مركوية  االشر    لإ  الرئيسيالمقر    نة    ة بعالت كا  
المسئوليا  و ملين  العاة وظائج  نشطاألي   هن  تضمت و  داخل  اذوي  النطاق  القا  مثل  المجموعةسعة  المالنون الخدمة  والمشورة      الواالتصا  ةي ية، 
 لية.خجعة الداوالمرالمستثمرين   اقاعالو 

 :يليا ة ملتشغيلي ا  اري عل  القطاعاالستثمق اافن الال مث ت كما ي 
  ة تهيلمنا  هرش أ التسعة ة تهيلمنا  هرش أ التسعة ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال ال ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال ال

لف جنيه مصري()با 2021 رسبتمب 30في  2020 سبتمبر 30في  2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في   أل
ةي بحر  ل كوا 242,123 45,470 73,045 13,112  
 أخر   77,698 27,886 62,861 24,377
  خدما  مالية )ضمن - 1,479 - 835

تمرة( عمليا  غير مس  
جمالي إ 319,821 74,835 135,906 38,324  

 

 يلشغإيرادات ت -5
  ة تهيلمنا  هرش أ التسعة ة تهيلمنا  هرش أ ةالتسع ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال ال ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال ال

لب) 2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  2021 رسبتمب 30 في 2020 سبتمبر 30في   (ى جنيه مصر  فاأل
163,828 214,939 492,812 595,979              

        595,979 

 ال التبادلي االتص تعريفة
 أخر   ا يرادإ 17,504 522 4,409 7

 ت ادا ر اإليي الجمإ 613,483 493,334 219,348 163,835
 

  2021 سبتمبر 30 2020ر سمبدي 31

 لي ااألجم
ق  وقحت ا و دا

 ة يملك
 ثماراست
 ري اعق

  ل غيروأص
 ي ال مج األ أصول ثابتة  ة سملمو 

  ق قوح تا و دأ
 كية مل

ر ما تثسا
 عقاري 

غير   أصول
 تة ابل ثأصو ة موسلم

 (ى صر ملف جنيه باأل )

 ي قار عمار استث - - - - - - - 673,254 - 673,254
 ة يحر بكوا ل   933,963  39,796 - -  973,759 861,917 37,381 - - 899,298
   ر خ أ  177,552    -    - 613,632  791,184 103,548 - - 613,632 717,180

 الىاجم  1,111,515  39,796 - 613,632  1,764,943 965,465 37,381 673,254 613,632 2,289,732
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 خدماتت و ياشتر ماليف  تك -6
  ة تهيلمنا هرشأ التسعة ة تهيلمنا هرشأ التسعة ة تهيلمنا هرشأ ثةثال ال ة تهيلمنا هرشأ ثةثال ال

) 2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  ل مصرى ه ف جنيباأل ) 
        

د  قو عو  ،ةي ن فلوا يةن داقا االتصال الممو ار إةج 98,480 83,137 33,386 25,566
 مواد تكلفة ا و البضائ  لفة شراء الموادتك 30,159 32,944 9,397 18,818 وعة ن التأجير المت 

 ل دولي صاات تعا  أ 49,321 50,954 13,816 16,886 ستهلكة اما  م خو 
 نةيالصاتكاليج  30,515 29,695 9,651 10,309
2,290 

 
2,928 5,678 

 
 قة تكاليج المرافق والطا 7,635

 نعالإلاة و ة اعالد  مادخ 9,957 4,195 5,344 1,718
 هنية ملدما  االخا  و ستشار أتعا  اال 25,636 38,231 9,396 10,082
 نتأمي  مصروفا  1,234 1,215 330 399
 ة نكي   صروفام 992 261 526 48
 ان ر ي طا   فمصرو  186 1,221 79 111
   ةقام إو   سفر مصروفا 258 853 84 112
 ة تكنولوجيا  معدا  دتوري  مصاريف 1,139 1,500 99 509
 واقا عملم جي تكال 7,237 9,075 1,442 36

 ة س راح يفر مصا 4,068 2,623 1,393 1,049
 أخر   خدما اليج كت  6,469 5,620 2,013 1,910

 مالي  إج 273,286 267,202 89,884 89,843
 

  يلمو الت (اليفكت)  يف صا -7
  ة تهيلمنا هرشأ التسعة ة تهينلما هرشأ التسعة ة يته نملا هرشأ ثةثال ال ة تهيلمنا هرشأ ثةثال ال

) 2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  أللف جنيه مصرى با ) 
   :ل الناتجة منوي ت التمداإيرا       

 (*) ةن ئدا فوائد 4,604 74,815 1,132 7,140
 ل   ويالتم راداتإي ي إجمال 4,604 74,815 1,132 7,140

 اتجة من:  لنالتمويل ا ريفمصا     
 دينة  مائد فو   (24,001) (36,917) (7,622) (8,819)

   تأجيرمن عقود   ة ليتموي صروفا  م (7,814) - (2,694) -
 أخر   ة ويليتمفا  صرو م (25,972) (11,815) (8,794) (7,482)

 يل  التمو ف ريمصا ي إجمال (57,787) (48,732) (19,110) (16,301)
   ةي بنأج  عمال بة  ترجمة أرصد  احربأ / (خسائر) صافي   (3,621) (29,906) 708 (22,776)
   ةيبنأج عمالتبة ترجمة أرصد رباحأ / ( خسائر )مالي إج (3,621) (29,906) 708 (22,776)
 مويل   تلا ( فاليتك)   صافى (56,804) (3,823) (17,270) (31,937)

  فننيتمثننل فنني الننج جنينن  مصننري  61,694، مبلننغ 2020 سننبتمبر 30هر المنتهيننة فنني أشنن التسننعةة ر تننل فخننال ةائنند دائنننفو ن مضننتت (*)
 ذ المباشنر أو الغينراإلسنتحو اب الخناصو  منن أحند البننوك األجنبينة حو الممنن رضالقن ةقيمن لمنالك  لجنمعلا  دادسنلات  عن  الربح النا  ةقيم
 ديل.براال  نبكا  المالكة لملشر سهم اعل  أ رشبام
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 خلب الدائر ض -8
  ة تهيلمنا هرشأ التسعة ة تهيلمنا هرشأ التسعة ة تهيلمنا هرشأ ثةثال ال ة تهيلمنا هرشأ ثةثال ال

لب( 2021 سبتمبر 30في  2020 سبتمبر 30في  2021 مبرسبت 30في  2020 سبتمبر 30في   (جنيه مصري  فاأل
 ة جاري الدخل ال  بةي ر ض ءبع (31,616) (29,988) (12,886) (9,792)

 مؤجلة ة ضريب  (3,619) (337) (1,287) (617)
 الدخل  ةضريب إجمالي (35,235) (30,325) (14,173) (10,409)

 
 ة يالملك بطريقة حقوق  يتم المحاسبة عنها اتر استثمإ -9

 2021 سبتمبر 30 2020يسمبر  د  31
سبة ن

لف جنيه مصري ) لدولة ا الملكية %   (باأل

شمالية ال كوريا 75 15,241,513 12,472,760  ينك  ريولكو ك  شر  
 ثمارا  : االضمحالل في قيمة االست صمةخ   (14,627,881) (11,859,128)

613,632 613,632    
 
جة عالالم  ديلتعتم    يت والك  نوريولي لمحل  كصاال  ات إلا  من مشغل  %75ة  غلاب لا  صةلحا  في  شماليةالكوريا    في  ثمارا  الشركةإست   لث تم

 في را   ثمامن إست   قة  دال  ي كا  شقشر   فيتثمارا   ها كإسات ب لك بإفذو   ،2015ر  ب سبتم  30  يف  ةي تهمن ل اة  ي لالما  رةفت ال  للها خالة  بي ساالمح
لية  لماا   صعوبالود واي دة القايد حتو   ءضو   فية وذلك  ر طسي   دو ج من و دال ؤفر   نفوذ مد  ة  وجو موعجة الم إدار ن  م  قا  ة صدكت  ابعةت   ا شرك
تم   يلو دال ظرحال ةنتيجنك  لي ريو كو شركة    ج وات  التي  يةيلغلتشاو  المجط سوافرض      والي   المتحاالوالة ك  ذل  فيبما    يالدول  مات ة  ة د  

سلا لراد اي ر وإستوتصدي ية  لما لا  معامال لاد  ي ي قت   فيظر  لحذلك ال أفر  مث ويت   ة.تحدممم الاأل  ة  ظمومن   بي رو األو   ادتحاال   ولة، ديكي األمر 
  ة رك لشعل  ا  فروضةالمود  قي ل الي ا   ف ضااال  اصكا  اإلت ب ش  ري طو وت   ةان ي صيل و تشغل  دمةالما  الخد الو   لسلا اك  ذل  في   ام ، ب دمالخاو 
تؤفرلوا قدر   تي  اعل   ت   ةيقالشقة  لشركة  حر   وق س  غيا   ام(  صلياألطنها  مو   إل األموال  دة  ا إع)  ةلشركل  احأرب   يلحو عل     صرف 
البن ريا م ال  بكو عملل سة افن ماخر      الاشبكة إتص  لي غشوت اء  شإن ب   يةور الكة  كوملحقيام اف  الخب هيا  ة،  الي لشما  اوريبك  وي كلمر ا  كن 

 مل. وكة لها بالكاممل
لألماالت   مناال  لسجم  أصدر  دوق البا  األالديلوم    ، 2017سبتمبر    11يخ  ار  ت   ا  رار ق  ةحدمت م  ت ن او ق  صداربإ   عضاءول  وتحظر ا  ن م ين 
ا  كةار شلما   ة ق فموا ل   عل  و الحص  الة ح  ي ف  الإة  ي المشالا  وري ك  ريةهو جمما    يةبلقت المسأو  مة  قائ لا  كا شر وال  ركة شت مالعا   مشرو لفي 

  .تركشلموع امرار في المشر ست باال
 ن ألما  سل مجفي    المختصة  نةللج  يةرب العر  ة مصجمهوري ارجية ب خودارة الخالل  ن  م  ميرس  طلبب ة  ركلشرة اإدا  امةقدد  صالهيا  ي  فو 
 . تهاراتثماسإ ر عل  إستمرا قةموافلل دةتحمألمم البا

  اب قو بالعة  ل لصذا  ا  ا  قرار ابعة تنفيي اللمت من  ألر مجلس ااقر نشأة ب مال  ةن جلل   مقدمال  بطل عل  ال   قةفواتم الم،  2018مبر  دةس  26وف   
كوري  اعل   كور   ثناءت سباك  لوذ  الية،شملا  است االظر  ح  من  نك يولي شركة  لشاسمالو   ةالشماليا  ي ر كو   يف  ةبي ألجن ثمارا   أوراسكوم  ركح  ة 

 دم   تقمجال االتصاالفي  ية  اس نية أس  ةركارها شب عت ا    لص عنال  ما  ةلي الشما  اري و ك  طها فيشان   يفرار  ستمضة باالب االقر  تثماسالل
 ة. معاخدمة 

 : ترةلفا لالينك خة كوريولكشر  يف ا ار ماالستث ركةين حتالي يبلا  لو جدال
 صري(مجنيه  لفباأل ) 2021 مبربتس 30 2020ديسمبر    31

 صول ي األلإجما 23,594,199 34,567,860
 اما  و ت لاال ليإجما (1,403,702) (4,430,345)

 صافي األصول   22,190,497 30,137,515
     

 ة المنتهياشهر  التسعة
 2020 سبتمبر 30في 

 ة يالمنته شهر ا التسعة
 2021 سبتمبر 30في 

 نيه مصري(ج  لفأل )با

   اإليرادالي اإجم 5,214,645 4,678,127
   االمصروف (1,522,975) (955,789)

 ئب ار الضبعد  حبلر افي صا 3,691,670 3,722,338
 الشقيق  موعة في أرباح الشركة نصيب المج 2,768,753 2,791,754



 ة( يمصرمة ساه شركة م ) ضة القاب ارم ستثلل  أوراسكومشركة 
 2021 تمبرسب  30 يفتهية نلما أشهر  تسعةلا  رةفتعن  رة مختصال عة مجمال  يةرو دال  لماليةائم اوللق ة  متمم ل ا  تااإليضاح

 
 

- 21 - 

 

 ة:نك خالل الفتر لي و ة كوري ارا  في شركتثمسركة االح يبين التاليول الجد
 ة المنتهياشهر  التسعة

 2020 سبتمبر 30 في
 ة يلمنته ا اشهر  التسعة

 2021 سبتمبر 30 في
لف ج   (ي يه مصر ن)باأل

   ةدم لا أوليد  صر ال 12,472,760 9,774,529
 الشقيق الشركة استثمار ب المجموعة في أرباح نصي  2,768,753 2,791,754

 ة دالم ر خآالرصيد  15,241,513 12,566,283
   

 مدة لا ول أ  لال اضمح (11,859,128) (9,160,897)
  ةقيقلشا الشركة حأرباي المجموعة ف نصيب  ضمحالل ف اال (2,768,753) (2,791,754)

 ة د م لار خآ لال حماض (14,627,881) (11,952,651)
613,632 613,632  

 
  سةغير ملمو  ولأصو  ةثابتأصول  -10

(جنيه مصري  لفأل با ثابتة أصول  وسة ملمصول غير أ ) 
 2021يناير  1 في الرصيد 965,465 37,381

 49طبيق معيار ت فر أ 80,626 -
 49تطبيق معيار عد ب ،2021يناير  1في  الرصيد 1,046,091 37,381
 * إضافا  311,801 8,020

 دا عاستب ا (90,597) -
 ك ستهالإو هالك إ  (59,161) (2,907)

 ( 49 رقمانتفاع ) معيار  أصل حقهالك إ  (33,554) -
 نبية أج  ايان كمة فروق ترج (63,065) (2,698)
 2021 سبتمبر 30في  دفتريةيمة ال ق صافى ال 1,111,515 39,796

   
 2020ر يناي 1 يف رصيد ال 1,079,333 407,504
 ضافا   إ 63,751 11,084

  تبعادااس (3,516) -
 تهالك اسو  إهالك (50,995) (2,693)
 ستمرة م من عمليا  غيرض  تهالكاسو  كإهال (9,203) (3,867)
 بية ن جاأل ا ان كي روق ترجمة ف (69,845) (2,369)

 2020 تمبرسب 30ة في يدفتر ة ال لقيما صافى 1,009,525 409,659
 
تتمثل في  ألج جني  مصري    59,301بلغ  م  2021  سبتمبر  30تهية في  أشهر المن   التسعة ة خالل فترة  ت ثا  لصول األا  إضافا تتضمن    *

 .ق انتفاعا  أصول حإضاف
 
مر اصيوجد   - شول  لد   ت ر هونة  وورلد  راكة  ةعادل  بمنس  مصري   ن يو مل 563 بلغما  التسهيال  ،جني   مقا ل  الممنو وذلك    ركة للش  حة   
 (. 5) مرق SMW ري بحلي الكا ل اف  عاوسلت ل
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  ةيقار عت اراإستثم -11
  ا  مار ث ت االستلك  ة عن  سب المحا  تموي   ديل.براوار بالكت ا  فشرك  خالل  من  مهالكامت عة طوا ق تم  ب ي قيمة سالعقار   مارتث سالارصيد    منتضي 
  .يقة التكلفةر بط

) 2021 سبتمبر 30 2020 تمبرسب 30   لف ى جنيه مصر  باأل ) 
  التكلفة   773,640  1,086,307
 محالل  ضاالك و ستهالاالما مج  (100,386) (109,036)

لمدة ول ا أ ية فتر الديمة قصافي ال  673,254 977,271  
 لعمليا  الغير مستمرة()ضمن اة تر الفك الاه  (11,687) (12,235)

 ( 23م )إةضاح رق محتفظ  ها بغرض البياصول أمحول الي  (630,789) -
 عمال  األجنبية مة الرجت  ق رو ف  (30,778) (288,811)

مدة ال رخالدفترية آ مةقيالافى ص  - 676,225  
   ةكلفت ال  - 764,702
 الل  ضمحاالو  االستهالك مامج  - (88,477)

 
 ري أخ ل ماليةأصو -12

2020بر  ديسم  13 1202 سبتمبر 30    
  ة لو دامتغير  تداولة م االجمالى ولة غير متدا اولة تدم جمالىاال

 دينة م ةلي ل ماأصو  - 147,144 147,144 43,555 117,968 161,523
 ةة مقيدة قد ون  اودائ  52,582 177 52,759 59,024 187 59,211

220,734 118,155 102,579 199,903 147,321 52,582  
 

 :ةددةة مقي ي  يان ودائا نقوفيما يل
2020سمبر  دي  31 2021 برسبتم 30    

) اولة متد غير  ولة متدا الىاالجم اولة تد ر مغي لة متداو  ىالجمالا لف صرى م جنيه باأل ) 
 نةو رهم دائاو  3,150 177 3,327 3,150 187 3,337

 لية شماا الي ر بكو  وكة بالبنة دنق 105,299 - 105,299 111,741 - 111,741

كوريا  ك ب بنو نقدةة بال مةقي الل في ضمحا ( 55,867) - (55,867) (55,867) - (55,867)
 ة ي المالش

59,211 187 59,024 52,759 177 52,582  
 

 
 مهاحك في امو  ديةقن -13

 يه مصري(جن لف)باأل  2021 سبتمبر 30 2020ر  بديسم  31
 *ة ي ار   جحسابا - نوك   259,817 341,898
 ينة  بالخو نقدةة  441 1,158

343,056 260,258  

 ي(والر امريكنند مليننون  2,3) ري مصننيننون جنينن  لم 35,8غ مبلنن ،2021 سننبتمبر 30ة فنني يننجار حسننابا   -د  نننوكرصننيتضننمن ي *
ا وضنو   لبننان محلينةلن  المصنارف النينة عاللبنا لمفروضنة منن قبنل الحكومنةا دينو للق فقناو  ذلكو  ،بنانل وة فيتجمح غالمب  في  مثلتي

 د.ارج البالقدةة خنلا  التحويالعل   قيود
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 رى خول أصأ -14
0220مبر  ديس  31 2120 سبتمبر 30    

  لة متداو  يرغ لة و امتد لىما الجا ة متداول يرغ ة تداولم الىجماال
 روفا  مدفوع  مقدما  مص 220,055 51,024 271,079 238,451  43,594 282,045

 ة للموردين مقددفعا  م - 9,384 9,384 -  7,408  7,408
 ائب  ر ض ال ةمصلح  من ا مستحق - 18,320 18,320 -  19,732  19,732
 ة دين م لخد  ائبضر  - 53,299 53,299 -  51,252  51,252

 خرون  آنون مدي  - 16,011 16,011 - 22,201   22,201 
 تحصيلها   شكوك ف ديون م - (3,038) (3,038) - (3,038)  (3,038) 

  ي اإلجمال   220,055 145,000 365,055 238,451 141,149 379,600
 

 وعف المددر و صالملمال ا أسر  -15
 مبلننغ المصنندر المننال سأر  لننغ كمننا  ي مليننار جنينن  مصننر  2.885 رأس المننننال المننرخص بنن  مبلننغ  لننغ، 2021سننبتمبر  30فنني 

 .جني  مصر  لكل سهم11,0سهم بقيمة إسمي  5,245,690,620 جني  مصر  يتمثل ف  577,025,968
 :2021 سبتمبر 30لمتبقية في لحر ااول االتد همضافة ال  أسالشركة باال   ن فياهميمسأكبر الالتالي  يان  بالجدول

 ةعاديأسهم  نلمساهميا
 ةس     هم العادي     به االنس     

 تق التصويحلها  تيالو 
   
 % 51.7 2,709,989,320 إل أر إة  سإ  أكويويشن ومسكأورا
 % 48.3 2,535,701,300 خرون أ

 %100 5,245,690,620 ةاحالمت العاديةاألسهم  إجمالي
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 ضار تاق  -16
   2021 برسبتم 30 2020 برسبتم 30

 لمدة ال د فى أو رصيلا 537,101 1,052,448
 متداول اض قتر ا 160,734 747,832
 غير متداول ض اقترا 376,367 304,616

   49م افر تطبيق معيار رق 83,036 -
   فوائدو  راضمدفوعا  عن اقت  (164,930) (358,475)
 ةغير مستمر ليا  من عم فوائدو  راضعا  عن اقت مدفو  - (45,000)

 49رقم معيار   تطبيق نمتجة نا إضافا  59,301 -
 ض  اقترا من ا وضب قم 119,595 29,415
 ةمر من عمليا  غير مست  ض  من اقتراوضاب قم - 150,046
 ةبي ن جألا  العمال  ةموق ترجفر  13,804 (8,882)

 دة الم  رأخ  فى درصيال 647,907 819,552
 داول ت مراض قت ا 191,662 509,669
 تداولم غيراقتراض  456,245 309,883

 
 ييتاسوس  رلدس و انتر  ركةض شرو ق 
 ليون م343 غ بل معادل لمد( يمت )لصة خالسيية الد أسو ر و نس ار ت كة شر  يل محلية  باكستان إك و  ن ن مة وحمن مضا  رو ض قتراقاال دةأرص نتضمت 
 ر عام ث ل أكخال السداد    قحت ست   ،صري مجني     ن و ي لم 206 بلغمام و ع  ل ال خالسداد    قحتست   ي ي  مصر جن   ن يو لم137 مبلغ    انهم  ي ر ص  مي ن ج
 %.10,65يإل %9,23  ني ح   تراو دة ي ائ ل فعدبم كلوذ
 

 ة(بضقا ر الماالستثلوم اسكور أ) راجتئسالامع إعادة بيع  ة عاملم من  التزامات
ا     للخدمبال كور وجلو   يالتمويلجير  أت ن لل لتو   يشركت   ل ا  ارجتئ االس  ةدعاإ رض  غلك ب ذو   ةشركال  قرم   بيا  ة ركامة الشق  ،2020ل عام  الخ

الم لك  وذ  ي   مصر جني   91,346,500بمبلغ  ك  لوذ  ، المالي  ت جرين علؤ حيث وافق  لهم و   صلاأل  يرجأ   ا  2005ن  ئ كالاالمملوك  اأ  نايل ل راج 
ماوالب   26  رالدو   -وب   ن جلابرج  ال  -ت سي  لمد   ذلو   مربا  متر   1304,95   ساحت لغ  تب انو س  7ك    ي تنته و   ،2020بر  دةسم   25ن  م  أد  
ت و   ،2027سبتمبر    25   ف تم  هيي جأقد  ب ألا  ار  قيمت   مال جإصل  مصر   ج  142,516,824   ما  الم و ني   قام  بخصمري جؤ قد  مبلغ   ن 

ت وبال  ةممقد  ة كدفع  ي صر م  ي ن ج  10,346,500  ر  جني  مص  132,170,324مبلغ    العقد  ةنهاة حت     ةتحقمسال   االةجارا    فابح صصتال  
   -: يليقا لما وف  الع أ ليهم ا رن المشاشركتي لاين   ك وذل

ة النسب (رى ه مص)جني ويلتمللغ ابم  ة الشركسم إ   
86,03 %  16,6743,98 ي التمويل يرتاجلل  لتون  ةشرك   
,1469 %  53,130,598 ة لي املاا  م  للخدكور  بالجلو  ةشرك   

100%  824,516,421   
 

:ةالتالي قا للشروط فو  جرؤ م ل الصاء األشر لب طف    رجأست لمل ويحق      
   .قدعال ة هياح   ت حقالمبالغ المست  ةفسداد كابعد  ي ر مص  جني  1 ةيمق مقا ل ةالمد ةاة ف  نه جرؤ الم لصاأل ن ةمتلكأ -
 %3عجل سداد م ةلعمو  ليهاا افا مضلغير مسدد  ا ةةجاري اإل ةمقي ال  يجمالإل  ةالي حال ةيمداد القستاجر بسم المقو ة  نأب  ذلكمعجل و داد السال -

 المعجل.  دالسدا يخف  تار  ةمسدد   الغيرا ر ةجالإل يتبقصل المبلغ المأجمال  إن م
 ن التفاصيل(. لمويد م  27)أنظر إةضاح رقم ئد المستحقة باإلضافة ال  الفواااللتوام ة بسداد كامل ك * في الفترة الالحقة قامة الشر 
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 ة(ضبقار الالستثمالوم كس)أورا ك محليبن –اول متداض ر تإق 
عقد  قيتو   تم قرض    ن اتم ئ إ  تسهيلا  صورة  اف   مر ش  لموي ت لألجل  متوسط  أصول  بالشلقتعاء  مة  البركة  أحد    يةر لمصا  ك نو ا 
 . 2021ر براي ف 27ته  ف  تن  هرا  ش نوستي  ةسبعة دلم مصر  ي  ن ون جي مل 5لغ ب وجب  إتاحة تسهيل بممم ب ت ي ،2015يو يول 27  ف
 .ي مصر جني  الج  600ويادة قدرها     كر ذ قسا  تمويل الد القلع لحقما قي تم تو  ،2015س سطأغ  9ي تاريخ وف
 . 6120يناير  23ته  ف  ن ت د و ق ع لهيا ا توقيا  خي ار ت من  ا  تبار ع أشهر تبدأ ا تة رر لها سمقال :ة السحبر ت ف
 ا  طسن قعدد ستو   عل     ان مئت إلا  يلغ التسه بلمود  حدإستخدام  ف   م  رع  يتفقرض    لكة  نك قيمالب   رمأل  افن تدأكة ب ر شم اللتو ت   :دالسدا  ةفتر 

 قيمة. يا  متساو  الهر ش
ث  بحي ، و ركل شه  دالعائ   دالبنك ويستحق سدا   دلا   داه  الشلقرر عم  لا  دلعائ ا  سعر  ق سنويا  فو   %2ا  ائد  واقع  ر  سة   :  داد س   رات وف  لعائدا

  موالعوائد وعصل و أن  ممل  الكباسداد     امم  ت حت هيا العقد و   دة طوال م  حوال ألان  حال م  بأ    قطب م لا  عائدلقل اة   ال
 . %12فا  وذلك عن رو صوم

 (ةقابضلا مارثتكوم لالساس)أور  ك محليبن – ومتداول لوامتد يرغراض قتإ
إئت   تم  ،2016ير  ناي   27   ف تسهيل  عقد  فمتوقيا  امتوسرض  قورة  ص   ان   لألط  ا  ماركة  شلبامتعلقة  ول  صأ  ءاشر   لموي ت جل  لبنوك  أحد 

 .2021طس س غأ  26 ف  نته شهرا  ت مدة سبعة وستين ل   ر صمني  مليون ج 2غ مبلب  يلهتسحة جب  إتامو ب  تمية ي المصر 
 . 6201 ولي يو  27 هيا العقد وتنته  ف  قياو ت   ختاري ن را  ماب عت ا بدأ ت ر  أشه ةقرر لها ست الم :السحب رةفت 
ستون قسطا  د  دع     علاإلئتمان يل  تسهالغ  لمب ود    ف  حدامخدست تم إقرض فرع  ي  يمة كلق  لبنك ا  مرتدفا ألأن  ب ة  كر الش  توم لت   :اددالسترة  ف

 ة. مقي و  الا  متساشهري 

 ليون جني  مصري. م 3 اهر ددة قيار   و كذق   السا يلتمو لاملحق لعقد يا قتم تو  2016 ويولي  21 يفو 
 . 0162يوليو  72 منال   د  2017اير ين  26 فيتهي ن ت ل هر أخر  أش ةست  ريكو مال ضللقر  بلسحرة افت  دتم م ب:السح ةفتر 

و ائ لعا فس  %.51ئد  واقا  عا    ر سة   :  ا  سداد فتر د  ويس  لد   لشهادا ا  ل عالم قرر    دئ لعاار  وق سعنويا   ، ل شهرك  ئداالع  دداق سحت البنك 
ئد ل وعواأصمن    لمكااد  بالسد  ممات   حت و قد  ع يا الهدة  ال مطو   لحواأل ا  ال منحالعائد المطبق بأ     لةق  ال  ثوبحي 

 .%11ذلك عن و  ا وفومصر وعموال  
 (يةهلترفيات اشروعم يدز للمم بيراشركة اوراسكو لي )مح كبن – متداولغير ض راقتإ
ا  شروعميدد للمرا ي م  اسكو ور أركة  ية وشلالدو   يةب مصرفية العر ركة اللشك ان     ن ي   جلاأليل  و طض  ر ققد  ع  توقيا  م ت   ،2020بر  م بت س  30  خاري ت   
ال  م ةقو ن  أعل   (  م.م.ش)  ةي هلترفي ا اللي الدو   يةب عر لا  يةفمصر لاة  ركش نك  بمنح  ت ة  في  يالو مشركة    مبلغ ب   األجلل  وي ط  قرض  صورة 

اتكاال   نتبق  ممالء  و جل ا  مويلت   همة فيابغرض المس  لكوذ صري  م   ني ج  مليون   230   ر وقد الخدوتقد  رطوي ع ت و ر ستثمارية لمشالليج  ا  مةم 
 ،2018مبر سدة  13 رخ فيمؤ ال عاف ت باإلن خيصالترا منحقد عل افقا و ه   بطة مرت لواها لصقة مالاللمناطق اوة و ي لجا  ة اهراماب ارة  هضطقة الوي من ب 

 :ال الت و حن عل  ال لكوذ ةضب االق راالستثملاورسكوم  ةركوشفار لال  لعمجلس األلا ن ي  مر المب 
 . فقراالم لي صو ت لمطاعم و ا لخاصة بمجمامدنية الل اعمااال قيمة ي مصر   ني جمليون  80بلغ م -
 .مشروعلل  اسب محظام الا  والن ملو معال ظموما  ون علملشبكة اتية لالتحنية لب ال اعممة ا ي قري مص  ني جمليون  52لغ مب  -
ة  موقا الويار و ليا "    حالطال  امبن"     VIPن بووار وم  المبن لينا   تحسالو   ميما ر ت والة  ي دن مالل  امالعاة  قيممصري     ي جن ن  مليو   90غ  لمب  -

 ة ان ي والص  حنالش  محطةة و ربائي لكه ان ا  الفرااي س  مةي ارتا  " وقالك  –  لماجال  –يل  خال  "  رتي لخاوا   الطب الساب خاصة  لة اقطن م ظيم الن وت 
 . اهالخاصة   

 .The Nile Pyramids Lounge  مةي بخة صاالخة ي ان لميدا لاالعما ةيمقي مصر   جني ن و لي م 8لغ مب  -
عل    خصما %10 ةب  نسا تهكة  وياد لشر ح لمةس ةي نالمد مالاالعد ا  نو ا عدفيم مقي ال  اط  يقف ةاعالد و للبن بالصرف وفقا  لشركةوم اتتلن أ ل ع
 .قرضلا ةيمق  لجماإ   عل البنود ةافلكخدم ت مسال اال يويد  عل ألخر  لصرف اا نود  ضئ فوا
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  خرى ة أائندرصدة أو دائنون  -17
2020ر  ديسمب  31 2021 سبتمبر 03    

  غير متداولة  متداولة  ىلجما الا ر متداولة غي متداولة  االجمالى
 ل فا تةصو أ ءاائنو شر د - 86,241 86,241 - 76,511 76,511

 وردين  مقاتحمس - 296,990 296,990 - 306,996 306,996
 نةدائ صدة ر اعمالء  - 79,701 79,701 - 80,207 80,207

 ن رو جاريون اخت  ائنون د - 4,913 4,913 - 5,358 5,358
469,072 469,072 - 467,845 467,845 - 

 

 ة وإيرادا  مؤجلقدما ا  محصلة مدإيرا 107,040 18,537 125,577 100,421  19,648 120,069
 ة ي مكو ح  الائ لهي لمستحق  - 16,452 16,452 -  84,934  84,934  
 ة قتحمس مصروفا  عاملين - 60,952 60,952 -  59,329  59,329 

 ين* ساهمم توديعا  - 2,658 2,658  2,837 2,837
 ا عمالء ائ ود - 638 638 - 576 576

   خر أدائنة  ةرصدأ - 213,169 213,169 - 260,024 260,024
527,769  427,348  100,421 419,446 312,406 107,040 

 

 اإلجمالي  107,040 780,251 887,291 100,421 896,420 996,841
 تنندم( ليصن لخالند أسوسنية )ار شنركة تنرانس وو عمنر دواوي فني  سنناهممتحق للسنيد الما  مسناهمين فني الرصند توديعنتمثنل رصنيي *

 .2020الل عام رباح التي تمة خالا عن توديعا 
 

 رباحاأل  /  ر(ئسا)الخ يف  مهسليب انص -18
 سنطو متعلن  الم ألاركة الشن لمسناهمي متاحنةال ربناحاأل / لخسنائر()ا يفاصن سنمةقب همسنلل سنيسايب األصنحسب الة  :اسيسألا

 .ترةالفل مة خالئقاال مهألسا ددعلرجح مال
ة مننائالقة ةننم العادهسننألا دعنندل حرجلمنناط وسننتمعننديل ال ت ربنناحاأل / (ئراخسننال) يفننهم سننلل فننضخالمنصننيب سننب الةح  :ضخفملا

كلفنة ت بعادتسنبا النربحي افتعنديل صن ينتمم و ار األسنهوخين همألسن يلو حلتل لة قاال  ةيلمالاا   دو األ  فةاكتحويل    ضار تفبا
د عنند وسننطت  ملننف ااةضننسننهم األ رخيننالة نسننبالوب .لننيلك ييبضننر فننر الألة ااعننايننل مننا مر لتحو للننة  االقالنندين ا  دو أ
سنننهم ألد ادعنننوسنننط تك مذلننن منننن عدبترا  ويسننناينننخ بوجنننبم هادار اصننن المحتمنننل همسنننألاد عننند سنننطتو مة دةننناعسنننهم الاأل
وا  أد جنودم و را  لعندونظن .ةفتر لال سهم خاللل لةالعاد مةالقي طتوسار ومخيالر تنفيي سع  ينالعالقة ا  بجحة مر ملتحلما
هم السننن بصنننينن عننن جتلنننةخ ال ربننناحاأل / ر(سنننائ)الخ فننني خفنننضملم اهلسنننيب اصنننن إنم فنننهسنننل ألينننو لتحا لنننة لق ينننند
 .رباحاأل / ئر(ساخل)ا يي فساسألا

 مرةتست ممن عمليا 81-1
  ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال

  2021 سبتمبر  30في  2020 مبرسبت  30في  2021 سبتمبر  30في  2020 سبتمبر  30ي ف

(49,947) (25,311) (69,896) (99,292) 
  رةالمستم يا  ل للعمرة الفت  ائر()خس صاف   
 ري(جني  مص لج )باأل 

5,245,691 5,245,691 5,245,691 5,245,691 
رة  فت لالل ا خ مهلعدد األسرجح لم اتوسط الم
 (ج لاأل ب) 

(0 ,010( (0 ,005( (0 ,013( (0 ,019( 
  ةر تالف ائر( )خس  ى افن صهم منصيب الس

 صري(المه يالجن)ب  رة يات المستمللعمل
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 مرةمستغير ت ايمن عمل 18-2
  ة يتهلمنا هر ش أ  عةالتس  ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال

  2021 سبتمبر  30في  2020 سبتمبر  30ي ف 2021 سبتمبر  30في  2020 سبتمبر  30في 

24,745 24,824 30,284 5,746 
  مستمرة غيرال  ا يعمللل  ةتر فال باحر أصاف   

   ني  مصري( لج جأل ا)ب

5,245,691 5,245,691 5,245,691 5,245,691 
ل الفترة  خال  د األسهممرجح لعد لامتوسط ال

 (ج ل)باأل 

  ةتر الف رباحأ نصيب السهم من صافى  001, 0 006, 0 005, 0 005, 0
 ي(صر م ال )بالجنيه مستمرة الغير عمليات لل

 
 صصاتمخ -19

خر  آ رصيد
 م ادخ است رجمة ت فروق  فترة لا

عمليات  ضمن  يمتدع
 تدعيم ة ر مستمر غي

ول  أرصيد 
   ة لفتر ا

      
 متداولة ل ا تزمات اإلل ضمنلة بصورة منفص تظهر  

 (ة تداولملبا  ) امط مخصص  373,995 27,099 1,408 (1,481) 8 401,029

401,029 8 (1,481) 1,408 27,099 373,995 
 

ة  فصلمن بصورة  رتظه خصصات التىى الماجمال 
 2021 سبتمبر  30في 

      
 اولة دتالمت زماتلإل ضمن ا  صلة فة منر صو بتظهر  

 (ولة متداالبا  ) طم  مخصص  470,467 16,621 6,131 (18,187) 1,387 476,419

476,419 1,387 (18,187) 6,131 16,621 470,467 
 

صلة  منف ورة بص ر تظهات التى المخصصلى اجما
 2020 سبتمبر  30في 

 
المخصصا  تك  يتم ألف طبقا    وين  اللمالام  ئ او قال  ريختا  في  قعةو مت لا  ا امو لت الا  لقيمة  يرقدت ل  ض  الناية  لمجموعة  ا  ارسةمم  عنشئة  دورية 
 تقومو   ةعمجمل الخدلاأخر  بقائمة    وفا مصر  ند    رة ضمنفت ل الخال  نةمكو ال  صصا خلمج اتدر و   يراقدةة ما الغ لتعاعالقاتها  و   نشطتهاأل
عن ح  افصاإل  ولم يتم  ة.لمعني اف ار طأل ا  ا  ماقاتفاالو ا   شاقن والم   اور تطالآلخر    ا  بقط   ا لمخصصهي  ا اجعة وتسوية  مر ب يا   و سن دارة  اإل
  عل  شدة  ب   رف يامها  يلك يؤ أن قر   ركة ت رة الشدان إألا   ظر ، ن ريةالمص  بةحاسالمر  يي   وفقا  لمعاصصاخل تلك المحو عتادة  علوما  الملما
 .لةالبا  المحتممطللك ات ل هائيةالن  سويةالت 
 

 ةليرأسمات طارتباإ -20
 : يليما ف لمث تت ية لسماالرأ  اطبارت اال

2020مبر  سدي  13 لاب) 2021 سبتمبر 30  ي(جنيه مصر  فأل  
 تةفا   ولأصتباطا  تتعلق ب ر ا 134,562 59,488
 أخر  اطا  ب ت ار  29,790 38,515

 ي إلجمالا 164,352 98,003
 

 البحري   صالاالت    ال اكريد  تو     لقةمتع   تةول فاصأ  يبركت     امهالتوان  ع  ةشئ النا  وعةالمجم  ا رتباطا  في ية  المرأسلا  تباطا الر ا  همأ  مثلتت 
 . ابعة(ت  ا )شرك ييةأسوس رلدو و  نساتر ل د عليها من خالقاها والمتع   المتعلقةا  الفنية يو هجلت وا والمعدا 

 



 ة( يمصرمة ساه شركة م ) ضة القاب ارم ستثلل  أوراسكومشركة 
 2021 تمبرسب  30 يفتهية نلما أشهر  تسعةلا  رةفتعن  رة مختصال عة مجمال  يةرو دال  لماليةائم اوللق ة  متمم ل ا  تااإليضاح

 
 

- 28 - 

 

  ملةتمحت اماز تلا -21
 الية: ت لا تابعةلا اهت شركا طةنش بأخاصة لواة القابضة درتها الشركأصي لت ا ضمانا ي الف محتملة  ماالتوا ثلتمت 

  ابعة(ة تتد )شركليميت يسوسد ألوور  نسار ة تركش
 - . 2021بر ةسمد 31تي الح حص( HEC  )عالال ح هيئة التعليملصالك بن الو لد  ج جنية محتجأل  533دل لغ  ما ةعاب يوجد م

ةعاد  غ  يوجد مبل  الب محة  ني جألج     25,252و   4,988لما    2022و  ي ما  9  ح حتيالص  كسانبو   ةنك لصالح شركتجو لد  
 - . 2022ونيو ي  30و
 - . 2022يناير    7حتي لح نفينتي لينك صالح شركة اد  البنك لصالجو ية محت ن ج جأل  920 ا ةعادلم لغ د مب يوج 

  2022 وي ما  15ي ت صالح ح كتريكي ك ال ةركلح شنك لصاالب الج جني  محتجو لد   137 ا ةعادلم لغ يوجد مب 
ة بلغ مبم  نديت وجد اعتماد مسي  ي جار و   ،2021  يونيو  21  تيحصالح     Elite Estateالح  جنية مصري لصألج    287ل  اد عا 

 - .الغائ 
 - . EYZ Infotechلصالح  ري مص ألج جنية  2,212 لما ةعاد كيري دوالر أم الج141 بلغ م د مستندي ب يوجد اعتما

 - ستم. ريمير سي  لصالح ري مص جنية جال 10,308 لما ةعاد كيري دوالر أم الج 657بلغ م ب عتماد مستندي يوجد ا 
 

 رةمستم رغييات عملأرباح الفترة من صافي   -22
 :تياآلستمرة في مغير  عمليا لفترة من صافي أرباح ال مث ت ت 

   ةتهيلمنا هرشأ التسعة  ةتهيلمنا هرشأ التسعة  ةتهيلمنا رهشأ ثة ثال ال ةتهيلمنا هرشأ ثة ثال ال
(ري صه مجني  فلأل اب)   2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30  

16,439 - 44,613 - ( -1 كونتكة    ركةشن رة ممستمر يالغ   العمليا تائ   ن (22
 (ابقا  فروة س) ة المالي

  ا شركن رة ممستمر يالغ  عمليا التائ   ن (2-22) 30,369 16,119 14,060 3,702
 ري بالبراديل()استثمار عقاإنكا

  عةمجمو  تمرة منس غير مال   العمليا ائ   نت (3-22) - (37,766) - (16,866)
 ة الين الملتو   ا ركش

كوم  ورسأشركة   ة منر ير مستمالغ  مليا العئ   تان (4-22) (24,623) (429) 10,764 19,041
   تليكوم لبنان

كوم  شركة اورس ة منر ير مستمالغ  مليا العئ   تان (5-22) - (1,864) - -
   لالستثمار القابضة

 ة ستمر م   غير ياتعملالفترة من  رباحأ افي ص  5,746 20,673 24,824 22,316
 
 

 سابقَا( الت كابيثروة  ) بضةالقا يةلامال كت نتكو اد شركة تبع اس (22-1)
م  ي تقس  رراعلي قية  باألغلب   وافقة د  وق،  2020  توبرأك  19  في  ة قابضال  الستثمارلوم  أوراسكةة لشركة  عادلر اغي العامة    ةمعي الج  قد نعا -
ة منقسم  شركةو    بضالقا  رماستث الوم لسكوراا  ةكشر وهي  سمة  قا  ةركشلي  ا  للسهم  ريةلدفت ا  مةالقي ي ب األفق  سيم  التقسلو أل  اوفقلشركة  ا
ف  يوالت   ةقابض لا  ةالي ملا  مو كاسور أركة  ش  يوه تأسيسها  القابضة ستثماالل  راسكومو أ  ةشركظل  ت حيث  ب ،  2020  رسمب دة   ي شهرتم  ر 
 كةنت كو   ةركشي  ار فالستثم( وا بعةات   شركة)  لقابضةا  ةمالي الن   لتو   ةشركفي    ثمارست االدا  ع  افيم  لتوما االو صول  الامل  كاب ة  حتفظم
نقله( حيث  ةقة شقي )شرك  سابقا(القابضة  مالية  ال   يتالكا  فروةة  ك)شر   مالية ال   ارا تثمالسل  ةبضلقاا  يةلامال سكوم  راو أ كةر شي  لإم  تم 
ق  علي  ءا  ابن و   ،ةضب القا  ةلي الما عرض  تم  صة  شركلا  بي نص  ئمةاذلك  اكونت شركة  اح  أرب ي  اففي   ن مح  رباأكبضة  قاال  لماليةكة 
 .رةمر مست ي الغ  املي لعا
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 :فيالية المنتهية مال رةتالف عن  لماليةونتكت ا ك هشركح رباأن  م ةركشال بينص نابيلي ي ايموف
  ة هيتلمنا هر ش أ  التسعة ة هيتلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال

لف ج 2021 مبرسبت 30 2020 سبتمبر 30 2021 مبرسبت 30 2020 سبتمبر 30 (صري مه  ين)باأل  
  كةر لش ة تر فالباح ر أمن  ةموعالمجب صي ن - 50,425 - 18,550

بضة قاالة لمالي ا  كونتكة  
ة مؤجلة يبضر  - (5,812) - (2,111)  
الفترة  أرباحي فصا - 44,613 - 16,439  

 

 
 )استثمار عقاري بالبرازيل(  شركات إنكا من رةتمير مسلغل ا عما االج نتائ (22-2)
  ان حيث   ،2021أغسطس    18في  المؤرخ  والشراء المبرم  عل  عقد البيا  كة  الشر دارة  إأعضاء مجلس    افق وأقرو   ،2021  في سبتمبر -

"، وهم  البائعينن  ن ")ةشار اليهم مجتمعي   19، وانكا  18، انكا  17نكا  ، ا13، انكا  11، انكا  9  إنكا ،  2انكا     كاشر جانب  من    تم  االتفاق
اتيو فيكتور مالووني  ب ي مبن   ملوكة لهم فأن البائعين بصدد  يا أدوار م  حيث  .وبي تي جي  كاوالو م    ا شركو   شركا  تابعة للشركة(

تم   2021كتوبر أفي و   "(،األدوار)" البراديلساو باولو، في  ةةالن في و ، الكائ Påtio Victor Malzoni Condominiumوندومينيوم" ك
لع المسبقة  الشروط  المملوكة  قد  استكمال  االدوار  إن  يا  اعمالنت   تم عرض  ذلك  علي  ءا  ابن و   ،كالشركا   غير   البائعين   يجة  كعمليا  

 .تمرةمس
 :هية فيت نية الملمالا فترة ال ن ع ات إنكا شرك نمة تمر مس ر لغي ا مالعاال  ائجت ن انبي  يما يليف  -

 ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال
 

 ي(مصر ه  نيج  لفاأل ب)  2021 مبرسبت 30 2020 سبتمبر 30 2021 مبرسبت 30 2020 سبتمبر 30
 قاري عنشاط االستثمار ال  يراداإ 55,444 40,162 22,302 12,925

نشاط   اتداإليراالى م اج 55,444 40,162 22,302 12,925
 االستثمار العقاري 

 خدما  و    يار مشت ليجاكت (2,040) (3,278) (846) (610)
 الك هإ  (11,688) (12,235) (3,971) (3,835)

 ي وفا  نشاط أخر مصر  - (1,707) - (271)
 ويل التم ايرادا   يصاف 31 1,577 2 9

 بئاضر لال  بق  رةالفت أرباح 41,747 24,519 17,487 8,218
 المؤجلة  بة و الضري لخائب دضر  (11,378) (8,400) (3,427) (4,516)

 ة ر الفت رباحأي فصا 30,369 16,119 14,060 3,702
 
 بضةالقا ةيال الم  لتون بركة ن  شمة تمر مس رلغيا  مالعاال ائجتن (22-3)
يم قست   ر قرا  ليع  بيةلغباأل  فقةواوقد  ،  2020أكتوبر    19  في  ةبضاقال  رم لالستثماأوراسكو شركة  ةة لادلعغير االعامة  ة  نعقد  الجمعي ا -

منقسمة ركة  ش  و بضقاال  ارثمست الل  ومكوراسا  ةركش  هيمة و سقا  ةركشلي  ا  لسهمل  ريةفت لدا  القيمةي ب األفق  تقسيمسلو  الأل  اقوفة  ركشال
شو  دةستأسيسهتم    والتي  ةابضلقا  ةالي لماكوم  وراسأركة  هي  شهر  في  ال  راسكومو أ  ة ركشظل  ت حيث  ب ،  2020مبر  ا  قابضة  لالستثمار 
كونتكة   ةكي شر مار فتث سواال  (بعةات   )شركة  ابضةلقا  ةلي لماا لتون    ةكشر في    ثمارت ساالا عدا  يمف  ا ومت وااللل  و صالا  لماكب ة  ظفحت م
 ا  ءبناو   ،ةالقابض  ةلي الماسكوم  ا ر و أ ة ركشي  لإم نقلهم  ت   شقيقة( حيث   شركة)قا(  اب س  ة لقابضاالمالية  يتال  ا  ك  وةفر ة  ك)شر ة  ضالقاب ة  الي الم
 . مرةر مست الغي  عمليا ال نتائ   ضة ضمنب القا ماليةال ن تو  لة ركبش ةلخاصا الدخلائمة قتم عرض ك ذل علي
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 :مالية المنتهية فيال الفترة ل خال  بلتون  ةشرك (رئ ساصافي )خمن   ةكالشر يب نص نايب  يليما يوف
   ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال

 مصري(  هجنيلف  األ ب)   2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30

نشاطيراداإ  - 195,783 - 66,689   ي ف  ة ساطلو واسرة  السم    
   ةي الملراق او األ

   ر خأا  د يراا  - 1,248 - 46
 رادات ياإل جمالىا  - 197,031 - 66,735

 لين ملعا  اكافأ  وما بتر وم ورأج  - (120,067) - (40,207)
 خدما    و ياتكاليج مشتر   - (35,850) - (13,878)
  تة ل فا و أصك  اهال  - (6,184) - (2,088)
 سة و مر مليغ ول صأ  كالتهاس  - (3,867) - (1,289)
 خصصا  م  - (6,131) - (6,131)

 ري فا  نشاط أخو مصر   - (10,495) - (381)

أصول   - (210) - (210) قيمة  في  إضمحالل    خسائر 
 مالية 

 تكاليج( التمويل ) صافي ايرادا     - (30,576) - (12,848)
 سائر( عمليا  غير مستمرة خ)   - (9,052) - (3,514)

  بائضر لا  لقب  ةر الفت( ر ائس )خ   - (25,401) - (13,811)
 ل خ لداة بير ض  - (12,365) - (3,055)

 رةفتال( سائر)خ  في اص  - (37,766) - (16,866)
 

 نلبنا   ليكوموم توراسكأ كةر ش من رةتمير مسلغل ا عما االج نتائ (22-4)
ة  شرك  من  كل  ني مبرم  ال  دارةإلا  د عقد  دي تجم  عد  نأبش   نية خطاناب لل  اتصاالة االر اد و   من  ةس ادارة الشركلجم  ملاست   ، 2019برمسة دفي   -

م  ن باسلبناا في  ري جات معروفة  الو    (MIC)ي  بون كوم م  ل انتري ي ب مو   ركةش  دارةا  بشان  ةي ن ناب للا   صاالت اإلرة  داو و ضة  لقاب ا  راستثملال سكومار و أ
و ألف  ةشرك يت ا  إن  م  اءنهاالم  ت   2020  عام  لال خو ،  لبنان   مو تليكم  كو راسو أمن خالل شركة  ا  هتر داإ  مالتي  نقل    نم  فاال  ةركة شدار عملية 
   .دارةالعقد ا  بالمتطكل ب  االةفاء دبع وء راالود  سجلار مر لق ياي نفت ك ذلصاال  و ت اإل ارةود  ليا بنانتيليكم لم كو وراسأ

 
 :ة فيهيتنلمالية الما  الفترةن ع نا بنيكوم ل لتكوم اسور أشركة  ئر()خساان بي  يما يليف -

 ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا هر ش أ  التسعة ة تهيلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال
 

 ي(مصر ه  نيج  لفاأل ب)  2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30
   شاط الن   اداير إ - -  

 أخر  يرادا  إ - 72,478  53,527
 ات داإليراالى م جإ - 72,478  53,527

 خدما    و يار مشت ليجاكت (1,482) (2,592) (419) (664)
 ن يلعاملفة ا كلت (26,957) (40,561) (5,977) (18,847)
 لة متداو  خسائر استبعاد أصول غير  - (2,007) - (2,007)

 ل في قيمة أصول مالية خسائر إضمحال (15,285) - (15,285) -
 مخصصا   (1,408) - (1,408) -

 ي وفا  نشاط أخر مصر  (382) (19,439) (175) (16,419)
 ويل التم (تكاليج)   يفصا 22,184 (4,973) 35,321 832

 ب ئاضر لا ل قب  رةالفت ( ر ئاس )خ  (23,330) 2,906 12,057 16,422
 ل خائب دضر  (1,293) (3,335) (1,293) 2,619

 ةر الفت (ائرس خ )ي فصا (24,623) (429) 10,764 19,041
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 ار القابضة لالستثموم وراسكأ كةر ش من رةتمير مسلغل ا عما االج نتائ (22-5)
في قيمة  ،  2020  سبتمبر   30في    لمنتهيةاالمالية    الفترةخالل  ستثمار القابضة  لالوراسكوم  أمن شركة  ستمرة  لغير ما  ليا معال   تمثل نتائت  -

ترجم الجاريةالب ة  صالخاو   ةبي جن أ ال   معب رصدة  األة  فروق  من  ن   ي   حسابا   القابضم  وراسكو أكل  و لالستثمار  القابضةة    شركة  لتون 
 . 2020م خالل عا تصنيفهم كعمليا  غير مستمرةتم   ن أحيث  توار القابضةكفي و 
 

 بيعأصول محتفظ بها بغرض ال -23
 ان حيث   ،2021أغسطس    18في  المؤرخ  برم  والشراء المعل  عقد البيا  كة  الشر دارة  إأعضاء مجلس    فق وأقراو   ،2021  في سبتمبر

"، وهم  البائعينن  ن "مجتمعي   )ةشار اليهم  19وانكا    ، 18، انكا  17نكا  ، ا13، انكا  11، انكا  9  إنكا ،  2  انكا  كاشر جانب  من    تم  االتفاق
ملوكة أن البائعين بصدد  يا أدوار م حيث .  ("نالمشتري ن  ن "ةشار اليهم مجتمعي وبي تي جي ) كاوالو م   ا شركو  شركا  تابعة للشركة(

  البراديل في    ساو باولو،  ةةن في وال، الكائ Påtio Victor Malzoni Condominiumاتيو فيكتور مالووني كوندومينيوم"  ب ي مبن   لهم ف
المسبقة    2021كتوبر  أفي  و    "(،األدوار)" الشروط  استكمال  المملوكة  قد  لعتم  االدوار  إن  يا  تم عرض    ذلك  علي   ءا  ابن و   ، كالشركا  

 .( 32رقم ) ي صر لماالمحاسبة معيار لقا  يا وفغرض للب فظ  ها ب محت صول ا ا ك ه تبطةالمر  ارا  العقاريةاألستثم
 2021 سبتمبر 30   ي(ر جنيه مص لف)باأل 

    يعبلا بغرض ابهحتفظ م:أصول أ -32
لف ج     ى(ه مصر ين)باأل

 630,789   تثمارا  عقاريةأس
 630,789   لبيع ارض بغ ابهظ محتفأصول  يلإجما

 
 

 العالقة وى ذ األطراف -24
  المالية   السنوا   عن   القائمة  ألرصدة وا  ة العالق  ذو    األطراف  ما   إ رامها  تم  التي  المعامال   مأه   إجمالي  التالية  اوللجدا  وضحي

 : المالية بالقوائم الصلة ذا 
لف) 2021 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30  (مصرى  جنيه باأل

  مصروفات
 استثمارية 

  خدمات بيع
 وسلع 

  خدمات شراء
 وسلع 

  مصروفات
 استثمارية 

  خدمات بيع
 وسلع 

  خدمات شراء
   وسلع 

 شقيقة  شركات      
   (كوريولينك) فينتشر جوينة كنولوج ت  شيو 1,989 - - 2,676 - -
   ى أخر  عالقة  ذوي  إطراف      

 (التابعة  الشركا    بإحد  مساهم)  ليميتد  اوراستار - - (394) - - (460)
  (التابعة الشركا   بإحد  مساهم) دواو   عمر/د - - (101) - - (118)  

 القابضة  المالية وراسكومأ 8,561 - - - - -
 

 

لف) 2021 سبتمبر 30 2020  ديسمبر  31  (ي مصر  جنيه باأل
  ن مدينو  دائنون  مدينون  دائنون 

   ى خر أ عالقة  ذوي  طرافأ    
   *  (كوريولينك) فينتشر جوينة تكنولوج  شيو - 133,242 - 140,516
 ** القابضة المالية أوراسكوم 4,486 72,166 - 96,248
 دليمت  وراستارأ - - - 11,016
 (التابعة الشركا  بإحد  ساهمم)  اوي دو  عمر/د - - - 5,456
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لج  أ  280,527  بمبلغ  -شقيقةشركة    –  "كوريولينك "  فينتشر  جوينة  تكنولوج   شيوشركة    ستحقة منلد  المجموعة أرصدة م *  
  اضمحالل تكوين خسائر ( والتي تم 2020دةسمبر  31لج جني  مصري في أ  278,540)  2021سبتمبر  30جني  مصري في 

الدائنة المتعلقة   ين  مقاصة  عمل  قم المجموعة بتولم    ياه  ،ها بالكاملل نظرا    كوريولينكبشركة  األرصدة المدينة مقا ل األرصدة 
المجموعة   للمقاصةألن  قانوني  لديها حق  المبالغ  أكما    ،ليس  الصافي أو تحقيق نها ال تنوي تسوية  المعترف  ها عل  أساس 

 الوقة ذات .  األصل وتسوية االلتوام
ال تملك المجموعة  حيث    ، الخاصة بشركة أوراسكوم المالية القابضةمقاصة  ين األرصدة المدينة والدائنة    ة بعملوع لمجما  ملم تق**  

المعترف  ها عل  أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتوام نها ال تنوي تسوية المبالغ  أكما    ،صةمقااللعمل  حق قانوني  
  . الوقة ذات 

 
 نةر قالمام اأرق بعض  رضعة  إعاد -25

 منتهيننننةلا أشننننهر التسننننعةرة فتنننن  عننننن ختصننننرةمال ةعنننن المجمريننننة و لدال النننندخة ئمنننن اق لنننن دخلننننة عأ يتنننن ال لعننننرضادة إعننننالي تننننال الو الجنننندلخننننص ي 
وفقننا  تمرةيننر مسنن الغ  ليننارتبطننة بالعملموا ةلحالينن ا ة للفتننرةر تصخلما عةالمجم يةور الدالية لما لقوائما بتبوي    ماتمشت ل ،2020 سبتمبر 30في  
 :ليي  الم

 2020 سبتمبر 30
 العرض ادة إع ها عرض عاد م

   2020 سبتمبر 30
) ا اره صدا تما كم ل يه مصري ف جنباال ) 

 ة تمر مس تيا عمل    
 يل تشغا  ديراإ   729,279         (235,945)  493,334        
   أخر رادا  إي   1,480            (1,248)  232              
 يا  وخدما  ج مشتر تكالي  (306,330)         39,128 (267,202)       
 ر   أخمصروفا   (28,119)           12,184 (15,935)         
 ا صخصم (22,752)           6,131 (16,621)         
 ن ي لامة عتكلف (262,317)         120,067 (142,250)       
 ك ستهالإو الك هإ  (75,974)           22,286 (53,688)         
 ةمالي ل صو أقيمة في  الل إضمحر خسائ  (2,990)            210   (2,780)          
 اولة دت مول غير صأ تبعاداس حرباأ  495                  -                 495              
 ل  لتشغيا حابر أ   32,772          (37,187) (4,415)          
 يليةو رادا  تمي إ  76,393           (1,578)  74,815          

 ةيلي تمو مصروفا   (79,147)           30,415 (48,732)         
ةي ب ن جأ  عمالة ب د صأر مة ترجفروق  (رئ خسا)افي ص (31,932)           2,026   (29,906)           
بطريقة   اة عنهاسب   يتم المحاراتثمساأرباح ي ركة فالش يبصن   2,842,160       (50,406)  2,791,754      

 لملكية ق احقو 
ق  ة حقو طريقب  ة عنهاالمحاسب ستثمارا  يتم ل في إالحم صافي اض (2,791,754)         -  (2,791,754)     

 لملكيةا
 ل  خ دلب ائار ضقبل ترة فال)خسائر(  / حرباأ  48,492          (56,730) (8,238)        

 لدخل رائب اض (56,901)           26,576 (30,325)
 رةم تالمسيات لمن عم ة تر فال )خسائر(  (8,409)           (30,154) (38,563)        

 رة مستمر يات غي ملع   
 بة(الضري)بعد  مرة مست غير لا ليا عملاائ  نت ي افص (9,481)            30,154 20,673

 فترة ال)خسائر(  صافي (17,890)            -                (17,890)        
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 الل الفترة المالية خ هامة أحداث -26
حيث    إدارةمجلس    وافق  ،2021ا ريل    27تاريخ     - من  المملوكالشركة  االسهم  كامل  عل   يا  شرك  ةللشرك  ةالمبدأ  ورلد    ةف   ترانس 

  ،2021أ ريل    27 رة في االجتماع المنعقد  تاريخ  الموافقة الصاد الشركة    إدارةض مجلس  استعر   ،2021سبتمبر    12وبتاريخ    ،اسوشيتشن
والجدير باليكر   ،ليمتد وراستارأ ة) راةفة( المحدودة، لشركتعلق   بيا ونقل كامل األسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس ورلد اسوشيتس والم
القيمأ لشركاالجم  ةن  ورلد  ةالية  تنفييها  وشيتس  اس  ترانس  الموما  الصفق   نصيب    96ي  حوالتبلغ  ف   ويبلغ  أمريكي،  دوالر  شركة مليون 
أس مال الشركة وجار  استيفاء بعض الشروط من ر   %51في شركة ترانس ورلد اسوشيتس ) راةفة( المحدودة    ةلالستثمار القابضسكوم  وراأ

 التابعة   الشركة  لبيا  اإلدارة   من  ملومة  خطةالمختصرة ال توجد    المجمعةورية  ية الدالموحت  تاريخ القوائم الهيا    ،ة البياالالدم  التمام عملي 
 . باكستان في  المختصة السلطا  لموافقة المومعة  الصفقة تخضا سوف حيث
 
يونيو   - شهر  القابضأ  ةشركقامة    ،2021خالل  لالستثمار  لمد    توق .م.م،ش  ة وراسكوم  اتفاق  عقد  شرك  15يا  ما  للصو    ةعام   مصر 

هراما   األ  ةالصو  والضوء بمنطق   ةذلك عل  تطوير منطقمصر العربية، و   هوريةمبجعمال  اع األقط  ةلودار   ةالتابع  ةالسياحي   ةالتنمي لضوء و او 
ر  صم  ة ن تحصل شركألك عل   قا وذمن تاريخ استالم المو   شهرا    16م ضخها بالمشروع خالل  مريك  يت أمليون دوالر    15حوال     ة تكلف

بحد  إمن    %17  نسب   والضوء علللصو    تقوم  و   .ةبصور  تراكمي   %7  ة وياد  سنويا    ري مصمليون جني     36ن   دأيرادا  المشروع وذلك 
  إجراءا  اء  انته  من خالل عقد حوالة فورعقد  ال  والتواما   تم نقل حقوق سي لكي تدير المشروع و   ةالشركة في الوقة الحالي  تأسيس شركة تابع

    ا.تأسيسه
 

 ةالحقداث أح -27
طريق شركة  عن    -تابعة في البراديللشركاتها ال بيا الطوا ق المملوكة  ط المتعلقة  الشرو إتمام  عن  الشركة  ، أعلنة  2021أكتوبر    خالل شهر  -

ا الميكورة أعال  تبلغ نحو . الجدير باليكر أن حصيلة البي ذا  الصلة، وبالتالي االنتهاء من عملية البيا  - ي.في  ثمارلإلست   ضةب فيكتور القا
 .جني  مصري( مليار 1,2مليون دوالر أمريكي )أي ما ةعادل نحو  77,6
 

 ب  بإجمالي    المستحقة المتعلقةضافة ال  الفوائد  باإل  ي لي جير التمو أكامل رصيد الت بالسداد المعجل ل  ةركقامة الش  ، 2021نوفمبر    4 تاريخ   -
ا  للخدم  كور جلوبال    ةوشرك  ي جير التمويلأ لتون للت   ةلصالح شرك  ةصل المملوك للشركألوالخاص  رهن امليون جني  مصري    91مبلغ  
  ة الخاص   ةوجار  استكمال االجراءا  القانوني   ، عالأ ي   ال  ال  مبلغ التمويل المشارجمالمعجل إل  حق السدادي  ي ف تن حيث قامة الشرك     ة،المالي 

 صل.بفك الرهن عل  األ
 


