
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 القابضة ستثمارلالشركة أوراسكوم 

 )شركة مساهمة مصرية( 
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

 عن السنة المالية المنتهية في   المستقلة لدخلا قائمة
 

 2020ديسمبر    31
 عرضها  معاد

 
 )باأللف جنيه مصري( إيضاح رقم  1202ديسمبر    31

 مستمرة   عمليات    
 إيرادات أخرى   636   2,493 
 اإليرادات إجمالي   636  2,493

 )يخصم(    
أعضاء مجلس اإلدارة تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت  (4)  (46,115)  (62,348)  
 تعاب مهنية واستشارات فنية أ   (33,334)  (42,561)
 مصروفات اشتراكات    (7,494)  (3,092)
 أصول ثابتة واستثمارات عقاريةإهالك  (12)، (14(  (1,893)  (2,808)

  ةمخصصات مكون  (18)  (15,968)  (29,551)
   مالية أصول ةقيم في إضمحالل خسائرصافي  (19)  (13,038)  (13,917)
 مصروفات أخري  (21)  (15,119)  (15,211)

 )خسائر( النشاط    (132,325)  (166,995)
      

 فوائد دائنة (20)  528  62,564
 تكاليف تمويلية   (11,984)  (4,975)

 فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية فياص  (8,224)   3,257
 تمويلية  يراداتإ( / تكاليف) صافي  (19,680)  60,846

 ائب صافي )خسائر( العام قبل الضر   (152,005)  (106,149)
 ضرائب الدخل   (5) (973)  1,065

 الضرائب بعد  المستمرة  العمليات من)خسائر( العام  صافي  (152,978)  (105,084)
220,857  195,085  )29 )  ، بعد الضرائب مستمرة غير  عمليات منالعام  أرباحصافي  
 العام  أرباحصافي    42,107  115,773

(0.02)  (0.029) )22 )   بعد العام من عمليات مستمرة )خسائر(السهم من  نصيب 
 والمخفض  األساسي -ائب الضر 

0.042  0.037 )22 ) بعد   العام من عمليات غير مستمرة أرباحالسهم من  نصيب 
 والمخفض  األساسي - الضرائب

 
 .معها وتقرأ المستقلة المالية القوائم من يتجزأ ال جزء ا تعتبر( 30( الي( 1( منالمرفقة  اإليضاحات -
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

 الدخل الشامل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في    قائمة
 

 2020ديسمبر    31  31  ديسمبر  2021  )باأللف جنيه مصري(

     
   العامصافي أرباح 

42,107 
 

115,773 

 --  --  خر اآلبنود الدخل الشامل 

 115,773  42,107  الشامل عن العام  دخلإجمالي ال

     
 
 

 .معها وتقرأ المستقلة المالية القوائم من يتجزأ ال جزء ا تعتبر( 30( الي( 1( منالمرفقة  اإليضاحات -
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

   1202  ديسمبر 31 فيحقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية  في اتقائمة التغير 
             

 (مصري )باأللف جنيه 
 

  المصدر  المال رأس
  ي قانون احتياطي  والمدفوع 

  ةعمليناتج 
  مرحلة  أرباح  االنقسام 

  صافي
 /)خسائر( 

 اإلجمالي   العام  رباحأ
 3,291,395   (253,333)   751,983  --   589,555   2,203,190  2020يناير  1الرصيد في 

(* 47تسويات نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (   --  --  --  (54,482)  --  (54,482) 
 3,236,913  (253,333)  697,501  --   589,555   2,203,190  ، المعدل 2020يناير  1الرصيد في 

 --   253,333   (253,333)  --   --   --  مرحلة  أرباح إلى محول
 (2,566,819)   --   (392,045)  (129,087)   (419,522)   (1,626,165)  **  االنقسام ةعملي ناتجة عن  تسويات
 115,773   115,773   --  --   --   --  للعام  الشامل الدخل إجمالي
 785,867   115,773   52,123  (129,087)   170,033   577,025  2020 ديسمبر  31 في الرصيد

             
 785,867   115,773   52,123  (129,087)   170,033   577,025  2021 يناير 1 في الرصيد

 --   (5,789)  --  --  5,789  --  محول الى احتياطي قانوني 
 --   (109,984)   109,984  --   --   --  رباح مرحلة أإلى  محول

 42,107   42,107   --  --   --   --  للعام  الشامل الدخل إجمالي
 827,974   42,107   162,107  (129,087)   175,822   577,025  2021 ديسمبر  31 في يدالرص

 

 . 2021يناير  1، في 47رقم  المصرية المحاسبة اري لمع المبكر التطبيقنتيجة ، 2020 لسنةتم تعديل أرقام المقارنة * 
 . 2020خالل عام  ملكية نتيجة انقسام الشركة أفقيا  الى شركتينالتسويات على حقوق ال** تتمثل 

 
 .معها وتقرأ المستقلة المالية القوائم من يتجزأ ال جزء ا تعتبر( 30( الي( 1( منالمرفقة  اإليضاحات -
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

 المستقلة عن السنة المالية المنتهية في    النقدية التدفقات قائمة
 

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 إيضاح رقم  )باأللف جنيه مصري(
 معاد عرضها     

 (106,149)  (152,005)  صافي )خسائر( العام قبل الضريبة 
       يتم تسويتها بـ:

 2,808    1,893   (12)، (14) أصول ثابتة واستثمارات عقارية إهالك
 (19) في قيمه أصول مالية  إضمحالل خسائرصافي 

 
13,038  13,917 

 (2,493)  (60)  ماليةرأس(أرباح( 
 (62,564)  (528) ( 20( فوائد دائنة

 4,975  11,984  تكاليف تمويلية
 (3,257)  8,224  فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية 

 (152,763)  (117,454)   :التغيرات في
 (7,690)  5,458  أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة  

 3,221  12,167  أرصدة مدينة أخرى 
 (776)  (4,193)  موردين 

 (6,836)  (7,820)  أرصدة دائنة أخرى  
 (61,593)  (26,147)  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 15,484  15,968    مخصصات
 (210,953)  (122,021)  مستمرة  عمليات من التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

 1,473  528  فوائد مقبوضة
 (121,493)  ستمرةم عمليات  منصافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التشغيل 

 
 (209,480)  

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
 (80)  --  مدفوعات لشراء أصول ثابتة   

 --  (6,351)  عقارية  ثمارات است على  لالستحواذمدفوعات 
 499  310  مقبوضات من بيع أصول ثابتة

 3,474  --  أخرى  مالية أصول في التغير
الناتجة من أنشطة االستثمار من  /  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

 عمليات مستمرة 
 (6,041)  3,893 

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 (4,688)  (11,984) (16) فوائد مدفوعة 

 (313,779)  (81,799) (16) قروض   لسدادمدفوعات 
 78,765  --  قروض من مقبوضات
 (34,715) (13) تابعة شركات  مال رأس لزيادة مدفوعات

 
 

 (77,420) 
 
 

 2,100  --  مرهونة ائعود-أخرى  مالية أصول في التغير
 (315,022)  (128,498)  مستمرة  عمليات  من صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

 (520,609)  (256,032)  مستمرة عمليات من العام خالل حكمها في وما صافي التغير في النقدية
       غير مستمرة   عمليات
 59,256  14,393  التشغيل  أنشطة من الناتجة النقدية التدفقات صافي
 81,974  242,000  نشطة االستثمار أ من الناتجة النقدية التدفقات صافي

 (39,856)  --  التمويل أنشطة(المستخدمة في(  النقدية التدفقات
 101,374  256,393  التغير في النقدية وما في حكمها من العمليات غير مستمرة   صافي
 (419,235)  361  العام خالل مهاك ح في وماالنقدية  فيالتغير  صافي

 (3,082)  (180)   حكمها في ماعلى النقدية و  العمالتسعار صرف أأثر التغيرات في 
 519,736  97,419  في بداية العام حكمها في ماالنقدية و 
 97,419  97,600 (6) في نهاية العام حكمها في ماالنقدية و 

 تعتبر جزء ا ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة وتقرأ معها.( 30( الي (1من (اإليضاحات المرفقة  -
 

 

 



 

 

 القابضة )شركة مساهمة مصرية( لالستثمارشركة أوراسكوم  
 2021ديسمبر 31 المالية المنتهية في لسنة عن ا المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 

 نبذة عن الشركة .1

 الكيان القانونى والنشاط - أ

خاضعة  )شركة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة سابقا (  -شركة مساهمة مصرية-شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة   -
رقم   المال  رأس  سوق  قانون  برقم    ،1992لسنة    95ألحكام  التجارى  بالسجل  الشركة  وقيدت  التنفيذية   في  394061والئحته 

جمهورية مصر العربية. مدة الشركة    – رملة بوالق، القاهرة    –سجل تجارى القاهرة. مقر الشركة هو أبراج نايل سيتى    ،2011نوفمبر    29
 .2011نوفمبر  29سنة تبدأ من  25

  القابضة   لالستثمار  أوراسكوم ليصبحتم الموافقه على تعديل اسم الشركه    ،2018  يونيو  5  بتاريخ   العاديه  غير  العامه  الجمعيه  لقرار  طبقا -
  بتاريخ  التجارى   بالسجل  التأشير  وتم)ش.م.م(    القابضة  والتكنولوجيا  واالعالم  لالتصاالت  أوراسكوم  شركة  من  بدال(  ةمصري   ة)شركه مساهم

 . 2018 يوليو 3

 غرض الشركة - ب

مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها غرض الشركة هو االشتراك فى تأسيس كافة الشركات المساهمة او التوصية باألسهم التى تصدر أوراقا   
من الالئحة التنفيذية وباقى احكام قانون سووووق رأس المال، ويجوز للشوووركة أن تكون لها مصووولحة أو تشوووترك   127مع مراعاة حكم المادة 

مصووور أو فى   بأى وجه من الوجوه مع الشوووركات وغيرها التى تلاول أعمال شوووبيهه بأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقيا غرضوووها فى
 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

 نبذة عن نشأة الشركة - ج

 القابضوووة ش.م.م وذلك فى عطار صوووفقة ويمبلكوم حيت أعلنك شوووركتىتيلكوم  تأسوووسوووك الشوووركة من خالل عنقسوووامها عن شوووركة أوراسوووكوم 
)ويند انفيسووووووووووتمنك تيلكوم  عن توقيع عتفاقية لدمج الشووووووووووركتين علما  بأن شووووووووووركة ويند    ،2010فى أكتوبر  تيلكوم  ويمبلكوم المحدودة وويند  

وذلك بغرض نقل   ،2011أبريل   14 القابضوووة، وقد تم ااتفاق على خاة التقسووويم فىتيلكوم  من شوووركة أوراسوووكوم    %51.7سوووابقا ( تملك 
ى الشوووركة )المنقسووومة( نسرا  السوووتبعادها من صوووفقة ويمبلكوم وتتمثل تلك األصوووول بشوووكل رئيسوووى فى اسوووتثمارات  ملكية بعض األصوووول عل

القابضووة في الشووركة المصوورية لخدمات التليفون المحمول وشوويو تكنولوجى فى كوريا الشوومالية، وشووركة أوراسووكوم   تيلكوم  شووركة أوراسووكوم  
 عستثمارات فى مجال التكنولوجيا واألعالم والكوابل البحرية.فينتشرز ش.م.م، وكذلك تيلكوم  

القابضووووة ش.م.م لشووووركتين وذلك من خالل تأسوووويس شووووركة  تيلكوم  وبناء  على ذلك فقد تضوووومنك خاة التقسوووويم عنقسووووام شووووركة أوراسووووكوم  
عليها بما يؤدى على امتالك مسوووواهمى أوراسووووكوم لالتصوووواالت واألعالم والتكنولوجيا القابضووووة )الشووووركة المنقسوووومة( ونقل األصووووول المذكورة 

 يملكونها فى تاريخ اانفصال. كانواالقابضة حصة فى الشركة المنقسمة معادلة للحصة التى تيلكوم شركة أوراسكوم 

 أسس إعداد القوائم المالية المستقلة .2

 التوافق مع معايير المحاسبة المصرية - أ
، والمابقة  2015لسونة    110معايير المحاسوبة المصورية الصوادرة بقرار وزير االسوتثمار رقم المرفقة طبقا  لالمسوتقلة تم ععداد القوائم المالية  -

وتتالب معايير المحاسووووبة المصوووورية الرجوم على المعايير الدولية للتقارير   والقوانين واللوائح المصوووورية ذات العالقة.  2016من أول يناير  
 يصدر بشأنها معيار محاسبى مصرى أو متالبات قانونية توضح كيفية معالجتها. " بالنسبة لالحداث والمعامالت التى لمIFRSالمالية "

   بواسوووووووووووووواووة مجلس اادارة  ،2021ديسوووووووووووووومبر    31للشووووووووووووووركووة عن السوووووووووووووونووة الموواليووة المنتهيووة فى    المسووووووووووووووتقلووةتم ععتموواد القوائم الموواليووة   -
 .2022 مارس 30  بتاريخ
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 أسس القياس - ب

بالقيمة العادلة،   أوبالتكلفة المستهلكة  األدوات المالية التى يتم قياسها  أعدت القوائم المالية المستقلة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية ويما عدا  
 والتي تتمثل ويما يلي:

 .المشتقات المالية -

   .األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -

 .خرال  الشامل الدخلاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  -

هذا وقد تم عرض االستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة فى القوائم المالية المستقلة على أساس التكلفة وهى تمثل حصة الشركة المباشرة  
ذا وتقدم القوائم المالية المجمعة تفهما  أشمل للمركل فى الملكية وليس على أساس نتائج أعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها. ه

 المالى المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقدية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة )المجموعة(. 
 عملة العرض - ج

بالجنيه المصري وهي عملة التعامل للشركة. كما أن جميع البيانات المالية المعروضة بالجنيه  المستقلة  تم اعداد وعرض القوائم المالية  
  المستقلة  تم االشارة بالقوائم الماليةذا  ع)خسائر( العام عال    /ويما عدا نصيب السهم فى أرباح    مصرى المصرى تم تقريبها الى أقرب ألف جنيه  

 بخالف ذلك.المتممة لها  أو بااليضاحات
 تخدام التقديرات والحكم الشخصياس - د

المالية   القوائم  اعداد  تابيا المستقلة  يتالب  على  تؤثر  قد  وافتراضات  تقديرات  باستخدام  االدارة  قيام  المصرية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  
 السياسات وقيم األصول وااللتلامات وااليرادات والمصروفات.

ا على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشركة معقوليتها فى ظل السروف  وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة به
ة  واألحداث الجارية، حيت يتم بناء  عليها تحديد القيم الدفترية لالصول وااللتلامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات بصور 

 جوهرية عذا ما اختلفك السروف والعوامل المحياة. 

يير  ذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأى فروق فى التقديرات المحاسبية فى الفترة التى يتم فيها تغ ه
رة التى فت تلك التقديرات، أما اذا كانك هذه الفروق تؤثر على الفترة التى يتم فيها التغيير والفترات المستقبلية، عندئذ تدرج هذه الفروق فى ال

 يتم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 وويما يلى أهم البنود التى استخدمك فيها هذه التقديرات والحكم الشخصى:
 االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبية الجارية والمؤجلة وقياسها -

تخضع أرباح الشركة لضرائب الدخل مما يستدعي استخدام تقديرات هامة لتحديد العبء ااجمالي للضريبة على الدخل. ونسرا  ألن بعض  
المالية لذا تقوم الشركة بإثبات التلام الضريبة الجارية وفقا  لتقديرات    السنةتحديد الضريبة النهائية عنها بشكل مؤكد خالل    يصعبالمعامالت  

خضوم المعامالت بصفة نهائية للضريبة وكذا مدى احتمال نشأة ضريبة عضاوية عند الفحص الضريبى. وعندما تكون هناك فروق مدى  
فترة  بين النتيجة النهائية للضرائب والمبالغ السابا تسجيلها، يتم االعتراف بتلك الفروق ضمن ضريبة الدخل وااللتلام الضريبى الجارى فى ال

 تلك الفروق باعتبارها من التغييرات فى التقديرات المحاسبية. التي تتضح خاللها

ضريبية مؤجلة، تقوم االدارة باستخدام افتراضات حول مدى توافر أرباح ضريبية مستقبلية كاوية تسمح باستخدام    بأصول من أجل االعتراف  
 المستقلة   بتحديد سعر الضريبة المعلن بتاريخ القوائم الماليةاألصول الضريبية المؤجلة المعترف بها وتقوم االدارة باستخدام افتراضات تتعلا  

 األصول وااللتلامات الضريبية فى المستقبل على أساسه.  ةرصدأوالذى من المتوقع أن يتم تسوية كل من 
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 االلتزامات المحتملة والمخصصات -

من خالل ممارسة أنشاتها االقتصادية المعتادة، وتستخدم    تقوم االدارة بدراسة األحداث والمؤشرات التى قد ينشأ عنها التلام على الشركة
ويتضمن ذلك    المستقلة  اادارة فى ذلك تقديرات وافتراضات أساسية للحكم على مدى تحقا شروط االعتراف بااللتلام فى القوائم المالية

الشركة وبناء توقعات مستقبلية بشأن التدفقات  تحليل المعلومات لتقدير ما عذا كانك األحداث الماضية تؤدى على نشأة التلام حالى على  
لتلام بدرجة  النقدية التى من المرجح تكبدها لتسوية ذلك االلتلام وتوقيتها باالضافة على عختيار الاريقة التى ت م ك ن  اادارة من قياس قيمة اال

 يعتمد عليها. 
وغير الملموسووة وكذا تحديد يريقة االهالو واإلسووتهالو والقيمة االسووتردادية  تقدير االعمار االنتاجية والقيم التخريدية لألصووول الثاةتة   -

 لتلك األصول

العوامل   نهاية كل سنة مالية، وذلك خالل دراسة  الملموسة فى  الثابتة وغير  باألصول  المقدرة لإلستفادة  بمراجعة االعمار  تقوم االدارة 
التكنولوجي والتغير فى معدالت أو طريقه االستخدام، واذا ما تبين أن المعدالت المحياه والمؤثرة على أعمار تلك األصول مثل التقادم  

المستخدمة تعد غير مالئمة لنمط استخدام تلك األصول فعندئذ يتم مراجعتها وتعديل معدالت االهالك وااستهالك المستخدمة اذا للم 
 األمر.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة .3

 المستقلة بأتبام نفس السياسات المحاسبية التي يتم عتباعها بصورة مستمرة عند ععداد القوائم المالية    المستقلةالمالية    تم ععداد القوائم القوائم
 أدناه شرحه    يتم  سوف  ذيوال،  2021يناير    1اعتبارا من  (  49)  رقمو   (48)معياري المحاسبة المصرية رقم    تابيا  وبخالفالسنوية للشركة،  

 .المستقلةفقد تم عتبام السياسات المحاسبية بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة بتلك القوائم المالية  ر(-3)في عيضاح 

 ترجمة العمالت االجنبية - أ

كة. ويتم عثبات تم تحديد الجنيه المصرى كعملة القيد بالدفاتر باعتباره العملة األساسية التى تتم بها معسم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشر 
يتم ترجمة المعامالت التى تتم بعمالت بخالف الجنيه المصرى وفقا  ألسعار الصرف السارية وقك اتمام التعامل. وفى نهاية كل فترة مالية  

بالنسبة أرصدة األصول واالتلامات ذات الابيعة النقدية بالعمالت األجنبية للجنيه المصرى وفقا  ألسعار الصورف السائدة فى ذلك التاريخ. أما  
وفقا  ألسعار الصرف  لالصول واالتلامات بالعمالت األجنبية ذات الابيعة غير النقدية والمثبتة بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها للجنيه المصرى  

تاريخية فى السائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة بينما ال تعاد ترجمة االصول واالتلامات ذات الابيعة غير النقدية والتى استخدمك التكلفة ال
الناتجة عن ترجمة أرصدة االصول  ويما عدا الفروق    المستقلة قياسها. وتدرج أرباح وخسائر الترجمة عن الفترة فى بند مستقل بقائمة الدخل  

 واالتلامات ذات الابيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة حيت يتم ادراجها ضمن التغيرات فى قيمتها العادلة. 

 األصول الثاةتة   - ب

بالتكلفة مخصوما  منها أى    المستقل  بقائمة المركل المالى  - المحتفظ بها بغرض استخدامها في األغراض اادارية    -ت عر ض األصول الثابتة  
 .مجمع  لإلهالك وخسائر االضمحالل المتراكمة

وبالنسبة لالصول الثابتة التى تكون فى مرحلة اانشاء والمقرر استخدامها فى أغراض  عدارية أو فى أغراض  أخرى غير محددة بعد، فتسهر 
فى حالة    - وتتضمن التكلفة األتعاب المهنية وملايا العاملين وكما تتضمن أيضا     بالتكلفة مخصوما  منها خسارة  االضمحالل الم عت ر ف  بها.

. ويتم تبويب تلك األصول على التصنيف ةتكاليف االقتراض التى يتم رسملتها وفقا  للسياسة المحاسبية للشرك   -وجود أصول  مؤهلة  للرسملة  
شغيل. ويبدأ عهالك تلك األصول عندما تصبح صالحة  لالستخدام فى األغراض التى المالئم من األصول الثابتة عندما تكتمل وتكون جاهلة  للت 

 أ قتنيك من أجلها طبقا  لنفس األسس المتبعة فى عهالك األصول الثابتة األخرى. 
لها. ال يتم عهالك  ويبدأ عهالك المباني واألثاث والتجهيلات عندما تصبح هذه األصول صالحة  لالستخدام فى األغراض التى عقت ن ي ك من أج

 األراضي المملوكة للشركة، عن وجدت.
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  يتم رسملة التكاليف الالحقة على تكلفة االصل او يتم اثباتها كأصل مستقل بحسب االحوال فقط عندما يكون من المتوقع أن تؤدى الى زيادة 
ستبدلة فى االصل. يتم تحميل تكاليف الصيانة واالصالح  المنافع االقتصادية المتوقعة للشركة و يمكن قياسها بدقة ويتم استبعاد االجلاء الم

 على قائمة الدخل عن السنة المالية التى حدثك فيها. 
يتم االعتراف بمصروف ااهالك )بخالف األراضى واألصول تحك اانشاء( بغرض التوزيع المنتسم لتكلفة األصول الثابتة بحيت يتم تخفيض  

 ى مدار العمر اانتاجى المقدر باستخدام طريقه القسط الثابك لإلهالك.قيمه األصل على قيمته التخريديه عل
وطريقة ااهالك لالصول فى تاريخ القوائم الماليه مع األخذ فى األعتبار أنه يتم المحواسبة عن    ةاانتاجي واألعمار    ةالتخريدي يتم مراجعه القيمه  

 مستقبلى.تأثير أى تغييرات فى تلك التقديرات على أساس 
ية منه من  يتم استبعاد القيمة الدفترية لبند من بنود األصول الثابتة من الدفاتر عند استبعاده أو فى حالة عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبل 

يتم تحديدها على    تقلةالمس  يتم عدراج األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد بند من األصول الثابتة من الدفاتر فى قائمة الدخل   االستخدام.
 أساس الفرق بين صافى عائد االستبعاد والقيمة الدفترية للبند. 

نوم    ويتم اهالك األصول الثابتة القابلة لالهالك باريقة القسط الثابك وتحميله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر االنتاجى المقدر لكل
 ى المقدر لكل من األصول لغرض احتساب االهالك:من أنوام األصول. وويما يلى بيان بالعمر االنتاج

 السنوات األصل

 سنة  50 مبانى
 سنوات 5 تحسينات على المباني
 سنوات  3 أثاث ومهمات مكتبية

 سنوات  3 أجهلة كمبيوتر
 سنوات  5 سيارات
 

 العقارية  االستثمارات - ج
 اإلعتراف والقياس األولى 

  المعامالت   تكلفة  عليها  مضافا    بالتكلفة  العقارية  االستثمارات   قياس  ويتم  للغير(  تشغيليا  )عيجارا     المؤجرة  المباني  في   العقارية  االستثمارات  تتمثل
  االفتراضية   األعمار  العقاري،  لالستثمار  الدفترية  القيمة  مراجعة  يتم)ااضمحالل(،    القيمة  في  االنخفاض  وخسائر  ااهالك  مجمع  منها  مخصوما  

 .مالية سنة كل نهاية في ااهالك وطرق 
  العادلة   القيمة  تحديد  معها  يصعب  حاالت  هناك  كانك  عذا   عال  المالي  المركل  قائمة  تاريخ  في  االستثمارات  لتلك  العادلة  القيمة  عن  اافصاح  ويتم
 . ذلك عن اافصاح يتم الحالة هذه وفي معقولة باريقة االستثمارات هذه من ألي

 اإلهالو  
  العقاري،  االستثمار  أنوام  من  نوم  لكل  المقدر  اانتاجي  العمر  مدار  على  وذلك  الثابك  القسط  لاريقة  وفقا    الدخل  قائمة  على  ااهالك   تحميل  يتم

 :المقدرة اانتاجية باألعمار  بيانا   يلي وويما

 
 
 
 

 السنوات  األصل 
 50 مؤجرة  وحدات
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 االستثمارات فى شركات تابعة - ح
سبة عن االستثمارات فى شركات تابعة فى القوائم المالية المستقلة للشركة باستخدام طريقة التكلفة حيت يتم اثبات االستثمارات فى  يتم المحا

رباح شركات تابعة بتكلفة االقتناء مخصوما منها االضمحالل فى القيمة. ويتم تقدير االضمحالل لكل استثمار على حدة ويتم اثباتة فى قائمة اال
 للمستثمر جميع ما يلى : يتحقاسائر. الشركات التابعة هى الشركات التى تسيار عليها الشركة عندما والخ

 فيها.  المستثمر المنشأة على السلاة -
 . ويه المستثمر المنشأة فى مساهمته خالل من المتغيرة العوائد فى الحا أو التعرض -
 منها.  عليها التى يحصل العوائد مبلغ  على للتأثير فيها المستثمر المنشأة على سلاته استخدام على القدرة -

فيها عذا أشارت الحقائا والسروف على وجود متغيرات لواحد أو أكثر من عناصر   المستثمر على الشركة ععادة تقييم السيارة علي المنشأة
 السيارة الثالثة المذكورين بعالية. 

المهيكلة" ، ال يوجد تكلفة يعترف بها فى القوائم المالية المستقلة للشركة، لذلك يتم االفصاح عن طبيعة بالنسبة للشركات التابعة "الكيانات  
 ومخاطر هذه الشركات التابعة "الكيانات المهيكلة" في القوائم المالية المستقلة للشركة كأطراف ذوي عالقة. 

 اإلستثمارات فى شركات شقيقة - خ
لشركة بتأثير جوهرى عليها من خالل المشاركة فى القرارات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة ولكنه ال يرقى  الشركة الشقيقة هى منشأه تتمتع ا

 لدرجة السيارة أو السيارة المشتركة. 
فيتم قياسها هذا ويتم المحاسبة عن االستثمارات فى شركات شقيقة بالتكلفة عال عذا تم تبويبها كاستثمارات غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع 
محاسبة عن  بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوما منها التكاليف الالزمة للبيع أيهما أقل. هذا وال تتبع الشركة طريقة حقوق الملكية فى ال

 (. 18رقم ) ري ( من معيار المحاسبة المص44استثماراتها فى الشركات الشقيقة فى القوائم المالية المستقلة المرفقة تابيقا  للفقرة )
على أنه فى حالة ظهور بعض الدالالت والمؤشرات على عمكانية حدوث خسائر عضمحالل فى قيمة االستثمارات فى شركات شقيقة فى تاريخ  

 را بقائمة فيتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك االستثمارات على قيمتها االستردادية وتدرج خسائر ااضمحالل الناتجة فو   المستقلة  القوائم المالية
 . المستقلة الدخل

 أصول غير متداولة محتفظ ةها لغرض البيع - ه
من المتوقع ان  غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع اذا كان  المجموعة الجارى التخلص منها(، كأصولو أاألصل غير المتداول ) تبويبيتم 

االستمرار فى استخدامها، ويتحقا هذا الشرط عندما يكون األصل متاحا   يتم عسترداد قيمتها الدفترية، بشكل أساسى، من صفقة بيع وليس من 
جحا  للبيع الفورى بحالته التى يكون عليها بدون أية شروط عال شروط البيع التقليدية والمعتادة لتلك األصول ويجب أن يكون عحتمال بيعها مر 

دء فى عتمام الخاة. بااضافة الى ما سبا يجب أن يكون متوقعا  أن يتم  وذلك من خالل التلام اادارة بخاة بيع األصل وان يكون قد تم الب 
احداث  عستيفاء عملية البيع بالشروط التى تسمح بقيدها كعملية بيع كاملة خالل عام واحد من تاريخ التبويب، عال عذا كان التأخير راجعا  على  

 ى تؤكد استمرار الشركة فى التلامها بخاة بيع األصل. أوظروف خارجة عن عرادة الشركة وإذا توافرت األدلة الكاوية الت 
 ما أقل. يتم قياس األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوما  منها تكاليف البيع أيه

 غير الماليةصول األاإلضمحالل فى قيمة  - و
ات  تقوم الشركة على أساس سنوي أو كلما يستدعي األمر ذلك بمراجعة القيم الدفترية ألصولها الملموسة واألصول غير المالية )مثل االستثمار 

تلك  فإذا ما توافرت  تابعة وشقيقة( لتحديد ما عذا كانك هناك دالالت أو مؤشرات على عحتمال حدوث عضمحالل فى قيمتها،  في شركات 
بتقدير القيمة االستردادية لكل أصل على حدى بغرض تحديد خسائر ااضمحالل. فإذا ما تعذر تقدير   الشركةو المؤشرات تقوم  الدالالت أ

هذا وتتمثل القيمة ااستردادية  القيمة ااستردادية لالصل تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التى يتبعها األصل.
ويتم خصم التدفقات  أو القيمة ااستخدامية أيهما أكبر.   -مخصوما  منها تكاليف البيع    -أو للوحدة المولدة للنقد فى القيمة العادلة    لالصل

من عستخدام األصل أو الوحدة المولدة للنقد بإستخدام معدل خصم قبل حساب الضريبة للوصول على القيمة الحالية    المقدرةالنقدية المستقبلية  
بذلك لك التدفقات والتى تعبر عن القيمة ااستخدامية. ويعكس هذا المعدل تقديرات السوق الحالية للقيمة اللمنية للنقود والمخاطر المرتباة  لت 



 

 

 القابضة )شركة مساهمة مصرية( لالستثمارشركة أوراسكوم  
 2021ديسمبر 31 المالية المنتهية في لسنة عن ا المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 

ردادية  ت األصل والتى لم يتم أخذها فى ااعتبار عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عنه. وينشأ االضمحالل عذا كانك القيمة ااس
نقد( لتعكس المقدرة ألصل )أو لوحدة مولدة للنقد( أقل من قيمتها الدفترية وعندئذ  يتم تخفيض القيمة الدفترية لذلك األصل )أو للوحدة المولدة لل

صل فى فترة الحقة  قيمته ااستردادية ويتم ااعتراف بخسائر ااضمحالل فورا  بقائمة الدخل المستقلة. وعندما ترتفع القيمة االستردادية لال
فترية  ويكون ذلك مؤشرا  على االنخفاض فى الخسارة الناتجة عن عضمحالل القيمة والتى أعترف بها فى فترات سابقة عندئذ  يتم زيادة القيمة الد

فترية المعدلة بعد الليادة عن لالصل )أو للوحدة المولدة للنقد( بما يتماشى مع القيمة ااستردادية التقديرية الجديدة وبشرط أال تليد القيمة الد
صل  القيمة الدفترية األصلية التى كان من الممكن أن يصل عليها األصل لو لم يتم ااعتراف بالخسارة الناتجة عن ااضمحالل فى قيمة ذلك األ 

 فى السنوات السابقة. ويتم عثبات التسوية العكسية لخسائر ااضمحالل فورا  بقائمة الدخل المستقلة. 

 ئبالضرا -و 

 .الدخل في مبلغ الضريبة الجارية المستحقة السداد والضريبة المؤجلة ضريبةيتمثل مصروف 
 الضريبة الجارية  −

بح المحاسبي المعروض بقائمة الدخل  الجارية المستحقة السداد على الربح الضريبي للعام. ويختلف الربح الضريبي عن الر   الضريبةتعتمد  
بسبب وجود بنود  لإليراد أو المصروف خاضعة  للضريبة أو قابلة  للخصم ضريبيا  في سنوات  أخرى، وبسبب بنود  أخرى دائما  وأبدا  لن    المستقلة

أو ي سم ح ب خصمها ضريبيا . ويتم احتساب التلام الشركة بالضريبة الجارية باستخدام أسعار الضريبة التى تكون قد أ ق ر ت بشكل   تخضع للضريبة  
 رسمى أو مبدئى حتى نهاية الفترة المالية.

 الضريبة المؤجلة  −
لدفترية لالصول وااللتلامات طبقا لالسس المحاسبية  يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة الناتجة عن االختالف بين القيم ا

المالية المستقلة واألسس الضريبية لتلك األصول وااللتلامات والمستخدمة فى احتساب الربح الضريبى ، ويتم    المستخدمة القوائم  في ععداد 
 المحاسبة عنها باريقة التلامات الميلانية.

ة  مؤجلة على كافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، بينما عادة  ما يتم االعتراف بأصول  ضريبية  بالتلامات  ضريبي   االعتراف وبصفة  عامة يتم  
اللها مؤجلة على كافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبى ولكن على المدى الذى ي ر ج ح  معه أن تتحقا أرباحا  ضريبية  كاوية يمكن من خ

 لة للخصم. استخدام تلك الفروق المؤقتة القاب 
املة   وال يتم االعتراف بأصول  أو التلامات  ضريبية  مؤجلة على الفروق المؤقتة الناتجة عن االعتراف األولى باصول  والتلامات  أخرى فى مع

 معامالت تجميع األعمال( ال تؤثر على الربح الضريبى وال الربح المحاسبى غير)من 
لالصول الضريبية المؤجلة فى نهاية كل فترة مالية وت خ ف ض تلك القيمة الدفترية عندما ال يتوافر احتمال مرجح بأن ويتم مراجعة القيمة الدفترية  

 تتحقا أرباحا  ضريبية  كاوية تسمح باسترداد األصل الضريبي المؤجل بالكامل أو جلء  منه.
المتوقع ان تكون مابقة  فى الفترة التى ي س و ى فيها االلتلام أو يستخدم   ت قاس األصول وااللتلامات الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب

ملية فيها األصل ووفقا  ألسعار الضرائب )وقوانين الضرائب( التى تكون قد أ ق ر ت بشكل  رسمى أو مبدئى حتى نهاية الفترة المالية. وتعكس ع
فى نهاية الفترة    -ة التي من شأنها أن تترتب على الاريقة التى تتوقع الشركة  قياس االلتلامات واالصول الضريبية المؤجلة الثار الضريبي 

 أن تسترد او تسوى بها القيمة الدفترية ألصولها والتلاماتها. –المالية 
الجارية    األصولبين    ةالمقاصتتم   الضريبية  األصول  بين  مقاصة  اجراء  فى  م لل م  قانوني  حا  يوجد  حينما  المؤجلة  الضريبية  وااللتلامات 

 وااللتلامات الضريبية الجارية وعندما تتعلا االصول وااللتلامات الضريبية المؤجلة بضرائب  دخل  مفروضة بمعرفة نفس المصلحة الضريبية
 ك األصول وااللتلامات الضريبية بالصافي.وأن تتجه نية الشركة لتسوية تل

 

 الضريبة الجارية والمؤجلة الخاصة بالعام

عال لو كانتا متصلتان ببنود  ي ع ت ر ف بها مباشرة  ضمن    -يتم االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كمصروف  او عيراد  فى األرباح أو الخسائر  
 لضريبة الجارية والمؤجلة هى األخرى وذلك مباشرة  ضمن حقوق الملكية. فعندئذ  ي عت ر ف  بكل  من ا -حقوق الملكية 
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 المخصصات - ز
يتم ااعتراف بالمخصص عندما ينشأ على الشركة التلام حالى )قانونى او حكمى( نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن يترتب على 

تتضمن منافع عقتصادية وان تكون التكاليف المقدرة لمواجهة تلك االتلامات مرجحة  تسوية ذلك االتلام تدفا خارج من الشركة فى صورة موارد  
 الحدوث ومن الممكن تقدير قيمة االتلام بصورة يعتمد عليها. 

الم القوائم  تاريخ  للمقابل المالوب لتسوية االتلام الحالى فى  المتاحة  التقديرات  يتم ااعتراف بها كمخصص افضل  التى  القيمة  الية  وتمثل 
 عذا ما أخذ فى االعتبار المخاطر وظروف عدم التأكد المحياة بذلك االتلام.المستقلة 

التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االتلام الحالى فإن القيمة الدفترية للمخصص تمثل القيمة الحالية لتلك   باستخداموعندما يتم قياس مخصص  
فإن القيمة الدفترية للمخصص تتلايد فى كل فترة لتعكس القيمة اللمنية للنقود الناتجة عن مضى    التدفقات. وإذا ما تم خصم التدفقات النقدية

 .المستقلة الفترة. ويتم عثبات هذه الليادة فى المخصص ضمن المصروفات التمويلية بقائمة الدخل

 النقدية وما فى حكمها - ح
ك و أذون الخلانه تستحا فى أقل من ثالثة أشهر واالستثمارات قصيرة األجل  تتضمن النقدية وما فى حكمها األرصدة النقدية بالخلينة والبنو 

يخ  عالية السيولة التى يمكن تحويلها بسهوله الى مبالغ نقدية محدده وبشرط أن يكون تعرضها لمخاطر التغير فى قيمتها ضئيال  وأن يكون تار 
 خ اقتناؤه. استحقاق االستثمار قصير األجل خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاري 

 القياس واإلعتراف باإليراد - ط
 يتم عثبات اايراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحا للشركة وذلك بعد عستبعاد أى خصم أو ضرائب مبيعات.  -
عيرادات الشركة من توزيعات األرباح التي تستحقها عن استثماراتها فى أدوات حقوق الملكية عند صدور الحا للشركة فى الحصول  يتم عثبات   -

 على التوزيعات. 
ة طبقا  على مدار زمنى وفقا  للعقود المبرمة مع الشركات التابعة والشقيق  المستقلة  يتم ااعتراف بإيرادات خدمات الدعم الفني فى قائمة الدخل -

ااقتصادية لمبدأ ااستحقاق، على المدى الذى تعتبر ويه الشركة قد قامك بتأدية الخدمات طبقا  للعقود ويمكن قياس اايراد وإجمالى تدفا المنافع  
 الداخلة للشركة ونسبة عتمام المعامالت بشكل دقيا.

نى النسبى مأخوذا  فى االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي  تثبك عيرادات الفوائد طبقا  لمبدأ االستحقاق على أساس التوزيع اللم -
 المابا عن الفترة حتى تاريخ االستحقاق. 

خصم أو  تثبك عيرادات بيع عستثمارات مالية طبقا  لمبدأ االستحقاق بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحا للشركة وذلك بعد عستبعاد أى   -
 ملية البيع أو تكلفة األستثمار. مصروفات وعموالت ع

 األدوات المالية -ي
 االصول المالية

 التبويب 
 :التالية القياس فئات الىأصولها المالية  الشركةتصنف 
 و(، الخسائر  أو  األرباح خالل من أو الخر الشامل الدخل خالل من)عما  العادلة بالقيمة الحق ا قياسها سيتم التي تلك •
 .المستهلكة بالتكلفة قياسها سيتم التي تلك •
 . النقدية للتدفقات التعاقدية والشروط  المالية األصول تلك ادارة بالشركة  أعمال نموذج على التصنيف يعتمد

خر.  ل ال بالنسبة لالصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر عما في قائمة االرباح أو الخسائر أو في الدخل الشام
 غير  باختيار قامك   قد الشركةبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة، سيعتمد ذلك على ما عذا كانك 

 .الخر الشامل الدخل  خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقوق  في االستثمار عن للمحاسبة األولي االعتراف وقك في لإللغاء قابل
 .األصول تلك ادارة أعمالها نموذج  يتغير عندما وفقط  عندما استثماراتها تصنيف بإعادة الشركة تقوم
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 االعتراف واالستبعاد  - أ
  األصل   بيع  أو  بشراء  ملتلمة  الشركةالاريقة المعتادة لشراء وبيع األصول المالية، في تاريخ التبادل التجاري، وهو التاريخ الذي تكون ويه  

 الحقوق   تلك  بتحويل  يتم  أو  المالي  األصل   من  نقدية  تدفقات  على  للحصول  التعاقدية  الحقوق   عنقضاء  عند  المالي  األصل  بإستبعاد  يتم.  المالي
 .جوهري  بشكل المالي  األصل ملكية ومنافع مخاطر جميع  تحويل تم قد فيها يكون  معاملة في

 القياس  - ج
  من   العادلة  بالقيمة  المدرج  غير  المالي   األصل  حالة  في  ناقصا ،  أو  زائدا    العادلة   بقيمته  المالي   األصل  الشركةاالعتراف المبدئي، تقيس    عند

  المدرجة   المالية  لالصول  المعامالت  تكاليف  عدراج  يتم.  المالي  األصل  اقتناء  على  مباشرة  المرتباة  المعاملة  تكاليف  الخسارة،  أو  الربح  خالل
 . الخسائر أو األرباح قائمة  في كمصروف الخسائر أو  االرباح خالل من العادلة بالقيمة

 . والفائدة المبلغ أصل دفع فقط هي النقدية تدفقاتها كانك عذا ما تحديد عند بكاملها ضمنية مشتقات المتضمنة المالية األصول اعتبار يتم
 الدين  أدوات
القياس الالحا ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة ادارة األصل وخصائص التدفا النقدي لالصل. وهناك ثالث فئات قياس   يعتمد
 :خاللها من الدين أدوات بتصنيف الشركةتقوم 
تمثل تلك التدفقات النقدية   المستهلكة: يتم قياس األصول المحتفظ حتى تاريخ االستحقاق لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيت  التكلفة •

دام فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد، بالتكلفة المستهلكة. يتم عدراج عيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في ايرادات التمويل باستخ
ئمة األرباح أو الخسائر، ويتم االستثمارات مباشرة في قا  بعادت اسطريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن  

 تبويبها في بند  ايرادات / )مصروفات( أخرى. ويتم عرض خسائر انخفاض القيمة كبند منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر.
غرض العادلة من خالل الدخل الشامل الخر: يتم قياس األصول المحتفظ بها بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وأيضا ب   القيمة •

بيع األصول المالية، حيت تمثل التدفقات النقدية لالصول فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
الخر. يتم أخذ التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل الخر، باستثناء عثبات أرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات 

ئد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في قائمة االرباح أو الخسائر. عندما يتم استبعاد األصل المالي، الفوا
يتم ععادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابق ا في الدخل الشامل الخر من حقوق الملكية على قائمة االرباح أو  

تم االعتراف بها في بند ايرادات / )مصروفات( أخرى. يتم عدراج عيرادات الفوائد من هذه األصول المالية في عيرادات التمويل الخسائر وي 
 رباح أو الخسائر. القيمة كبند منفصل في قائمة األ عضمحالل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ويتم عرض مصروفات 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: األصول التي ال تستوفي معايير التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    القيمة •
ياسه الخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر االستثمار في أدوات الدين الذي يتم ق

ق ا بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر في االرباح أو الخسائر ويتم عرضها بالصافي ضمن بند ايرادات / )مصروفات( أخرى  الح
 في الفترة التي نشأت فيها.

 الملكية  حقوق  أدوات
  القيمة   وخسائر  أرباح  عرض  الشركة  عدارة  تختار  وعندما.  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق   أدوات  في  االستثمارات  جميع  بقياس  الحق ا  الشركة  تقوم

 أو   االرباح  قائمة  على  الحقة  تصنيفه  ععادة  يتم  ال  فإنه  الخر،  الشامل  الدخل  قائمة  في  الملكية  حقوق   أدوات  في  االستثمارات  فى  العادلة
 عند   أخرى   كإيرادات   الخسائر   أو  االرباح  قائمة  في  اتاالستثمار   هذه  من  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  ويستمر.  االستثمار  استبعاد  بعد  الخسائر

 .التوزيعات تلك استالم في  الشركة حا ثبوت
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لالصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بند ايرادات/)مصروفات( أخرى    يتم

في قائمة االرباح أو الخسائر بحسب األحوال. وال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( على االستثمارات 
  القيمة   في  األخرى   التغيرات  عن  منفصل  بشكل  الخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  والتي  الملكية  حقوق   تأدوا  في

 .العادلة
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 اإلضمحالل 
عذا كان هناك اضمحالل ائتماني األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة واألوراق    ماقييم  بت   الشركة  تقوم   المالية،   القوائم   تاريخ   في

. يحدث االضمحالل االئتماني لالصل المالي عندما يكون هناك حدث او الخرالعادلة من خالل الدخل الشامل    القيمةب   المقيمةالمالية  
 حداث ضارة على التدفقات النقدية المتوقعة لالصل المالي. أ

 األدلة على االضمحالل ائتماني البيانات الملحوظة التالية:  تتضمن
 عن تاريخ االستحقاق.  يوما 90و التاخير عن السداد الكثر من أخرق للعقد من خالل التعثر في سداد القرض  -
 .الشركةبشروط ليسك في صالح  الشركةععادة هيكلة القرض او الدفعة المقدمة من  -
 صل بسبب صعوبات مالية. ختفاء السوق النشط لالعو أ ،و أي جدولة مالية أخرى أفالس المقترض ع نه من المحتملأ

 صل.جمالية لالالقيمة اايتم خصم مخصصات األصول المالية بالتكلفة المستهلكة من 

 المالية  المشتقات
 تنشأ   قد  كما  الصرف  أسعار  فى  التقلبات  لمخاطر  االقتصادية  التغاية  بغرض  المالية  المشتقات  عقود  بعض  فى  الحاجة  عند  الشركة  تدخل

 مالية بأدوات يتعلا ويما سواء فيها طرفا    الشركة تدخل قد التي األخرى  االتفاقات بعض فى ترد تعاقدية لشروط  نتيجة ضمنية مالية مشتقات
  وقياسها   لها   المنشئ  العقد  عن  منفصلة  بصورة  بها  ااعتراف  يتم  عندئذ  ضمنية  مالية  مشتقات  تعاقدية  شروط  عن  نشأت  ما  فإذا.  مالية  غير  أو

 عن  الفصل  بشروط  تفي  كانك  ما   عذا  وذلك  الضمنية  المشتقات  عن  المحاسبة  لمتالبات  وفقا    الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة
 بالقيمة   المالية  بالمشتقات  األولي  ااعتراف  ويتم.  المستقلة  المالية  المشتقة   بها  تتميل  التي  العامة  الخصائص  بنفس  وتتسم  المنشأة  العقود
  العادلة   القيمة  على  تارأ  التي  التغيرات   عدراج  ويتم  تكبدها،  عند  الدخل  قائمة  على  العالقة  ذات  المعاملة  تكاليف  تحمل  أن  على  العادلة

  تغاية   كأدوات  بها  األولي  ااعتراف  عند  المخصصة  المالية  للمشتقات  وبالنسبة.  الدخل  قائمة  في  مالية  فترة   كل   خالل  المالية  للمشتقات
  وطبيعة   التغاية  عالقة  نوم  على  الدخل  بقائمة  العادلة  قيمتها  فى  بالتغير  ااعتراف  توقيك  فيتوقف  وفعالة  موثقة  تغاية  عالقة  فى  مخاطر

 .المغاى البند
 الشركة المالية وأدوات حقوق الملكية التي تصدرها  االلتزامات

 األداة كالتزام أو كحقوق ملكية  تبويب
 .األدوات تلك اصدار تاريخ في وذلك الشركةتصنيف األدوات المالية كالتلامات أو كحقوق ملكية طبقا  لجوهر تعاقدات  يتم

 الملكية  حقوق  أدوات
 .التلامات من عليها ما كل خصم بعد منشأة أصول صافي   فى الشركةالملكية تتمثل فى أي تعاقد يعاي الحا  حقوق  أدوات

التي تصدرها    يتم الملكية  أدوات حقوق   تكاليف  منها  مخصوما    المحولة  األصول  قيمة   صافي  أو  المحصلة   المبالغ  بقيمة الشركةتسجيل 
 . بالمعاملة مباشرة المرتباة ااصدار

 المالية  االلتزامات
 مالية أخرى.  التلاماتمالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو  التلاماتتم تصنيف االتلامات المالية عما 

 إلتزامات مالية أخرى 
االلتلامات المالية األخرى أرصدة القروض والموردون واألرصدة المستحقة لالطراف ذات العالقة وأرصدة دائنة أخرى، ويتم ااعتراف   تتضمن

لعادلة )القيمة التي تم استالمها( بعد خصم تكلفة المعاملة على أن يتم قياسها الحقا  بالتكلفة المستهلكة األولى بااللتلامات المالية بالقيمة ا
 باستخدام معدل الفائدة الفعلي وتوزيع مصروف الفائدة على الفترات المتعلقة به على أساس العائد الفعلى. 

 .به المتعلقة الفترات على الفائدة  مصروف وتحميل المالية لاللتلامات المستهلكة التكلفة الحتساب أسلوب هو الفعلي الفائدة معدل طريقة نع
  أي   أو  المالية  لاللتلامات  المقدر العمر  مدار  على  المستقبلية  النقدية  المدفوعات   خصم  أساسه  على  يتم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة  ومعدل

 .اقل مناسبة فترة
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 الدفاتر  من المالية األدوات استبعاد

عذا لم    أما  الشركةبتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل بصورة جوهرية لارف خارج    الشركةاستبعاد األصل المالي عندما تقوم    يتم
ن مخاطر ومنافع ملكية األصل لارف خارجي أو عن االحتفاظ بها بصورة جوهرية، فإن عليها أ  لكافة الشركةتسفر المعاملة عن تحويل  

 تعترف   عندئذ    الم حول  المالي  األصل  على  السيارة  فى الشركةاستمرت    فإذاتحدد ما عذا كانك الزالك محتفسة بالسيارة على األصل المالي.  
 . سدادها عليها يتعين   قد التي المبالغ يمثل مقابل وبالتلام األصل  فى بها تحتفظ التي بالحصة

  في  الشركةجوهرية بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول عندئذ  تستمر    بصورة الشركةعذا ما أسفرت المعاملة عن احتفاظ    أما
 . األصل ذلك بضمان كاقتراض المستلمة بالمبالغ أيضا   تعترف أن على المالي باألصل ااعتراف

 .التعاقدية مدتها  بانتهاء أو بإلغائها أو بسدادهاعستبعاد االلتلامات المالية عندما تنتهي عما  يتم
 الفعليالفائدة  معدليريقة 

لحساب التكلفة المستهلكة لالصول المالية التي تمثل أدوات دين وتوزيع العائد على الفترات المتعلقة بها.    الفعليالفائدة    معدلتستخدم طريقة  
هو المعدل الذى يتم على أساسه خصم المتحصالت النقدية المستقبلية )والتى تتضمن كافة االتعاب والمدفوعات أو    ليومعدل الفائدة الفع

كما تتضمن تكلفة المعاملة وأية عالوات أخرى( وذلك على مدار    يالمقبوضات بين أطراف العقد والتي تعتبر جلء من معدل الفائدة الفعل 
 أى فترة مناسبة اقل.العمر المقدر لالصول المالية أو 

ويما عدا ما هو مبوب منها كأصول مالية بالقيمة العادلة من  الفعليالفائدة  معدلعلى كافة أدوات الدين على أساس  بالعائدويتم االعتراف 
 خالل االرباح أو الخسائر حيت يدخل العائد عليها ضمن صافى التغير فى قيمتها العادلة.

 مزايا العاملين قصيرة االجل  - ل
والمرتبات واالجازات المدفوعة األجر والمرضية والمكافآت والملايا األخرى غير النقدية قصيرة األجل مقابل خدمات    باألجوريتم االعتراف  

 العاملين بالشركة على أساس ااستحقاق فى الفترة المالية التى تؤدى خاللها تلك الخدمات.
 توزيعات األرباح  -م

أرباح الشركة على المساهمين وبمكافآت أعضاء مجلس اادارة وبنصيب العاملين فى تلك األرباح كإلتلام بالقوائم  يتم ااعتراف بتوزيعات  
 فى الفترة التى يتم ععتماد تلك التوزيعات خاللها من مساهمى الشركة. المستقلة المالية

 األقتراض وتكلفة األقتراض  - ن
بالفرق   المستقلة  يتم تحميل قائمه الدخل   تكلفه الحصول على القروض والحقا  بالتكلفة المستهلكة،تثبك القروض أوال  بالقيمه العادله ناقصا   

الفائدة  معدلناقصا  تكلفه الحصول على القرض وبين القيمه التى سيتم الوفاء بها على مدار فتره القرض باستخدام طريقه  المتحصالتبين 
شهرا  بعد    12تصنف القروض على أنها قصيره األجل عال عذا كان للشركه حقوق غير مشروطه لتأجيل تسويه االلتلامات على األقل    .الفعلية

  .المستقلة تاريخ القوائم المالية
لفروق تعديال  لتكلفة  هذا وتشمل تكاليف االقتراض فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة األجنبية على المدى الذى تعتبر ويه تلك ا

مل واالقتراض  الفوائد. وتتضمن تلك االرباح والخسائر التي تعتبر تعديال  لتكلفة الفوائد فروق أسعار الفوائد ويما بين تكلفة االقتراض بعملة التعا
له، وفى مثل هذه الحالة يتم خصم الدخل  قد يتم االستثمار المؤقك القتراض  ب ع ين ه  لحين عنفاق ه علي أصول  مؤهلة  للرسم االجنبية. بالعمالت

ويتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى فى   المكتسب من االستثمار المؤقك لذلك االقتراض من تكاليف ااقتراض المؤهلة للرسملة.
 في الفترة التي يتم تكبدها فيها. الدخل المستقلة  قائمة

 نصيب السهم فى األرباح   - س
سهم يتم احتساب النصيب األساسي والمخفض للسهم فى األرباح بقسمة الربح أو الخسارة طبقا  للقوائم المالية المستقلة المنسوبة على مالك األ

 .العامالعادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
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 مصادر إستنباط القيمة العادلة  - ع
( من اادارة أن تستخدم تقديرات وافتراضات لتحديد القيمة الدفترية لالصول 3المحاسبية الواردة باايضاح رقم )  يتالب تابيا السياسات

 قياسها بشكل واضح من خالل المصادر األخرى. يمكنواالتلامات التى ال 
 السوق المعلنة لتلك األدوات فى تاريخ القوائم الماليةهذا وتعتمد القيمة العادلة لالدوات المالية المتداولة فى السوق النشاة على أسعار  

. بينما يتم تحديد القيمة العادلة لالدوات المالية التى اليتم تداولها فى سوق نشاة عن طريا استخدام أساليب التقييم التى تستخدم  المستقلة
مع تعديلها كلما كان ذلك ضروريا  بما يتوافا مع   مستقلة ال  مالئمة تعتمد على أحوال السوق فى تاريخ القوائم المالية  وافتراضاتمدخالت  

 األحداث والسروف المحياة بالشركة ومعامالتها مع الغير. 
 اإلحتيايى القانونى  - ف

من صافى األرباح لتكوين االحتياطى القانونى ويجوز ايقاف تجنيب هذه المبالغ متى وصل    %5للشركة يتم تجنيب    األساسىطبقا  للنسام  
من قيمة رأس المال المصدر ويتم استئناف عملية التجنيب متى قل رصيد االحتياطى عن هذا الحد، ويمكن    %50الحتياطى الى  رصيد هذا ا

استخدام هذا االحتياطى فى تغاية الخسائر كما يمكن استخدامه فى زيادة رأس مال الشركة بشرط موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي 
 الشركة.

 العاملين في االرباح حصة  - ص
مما يتقرر توزيعه نقدا  وبما ال يليد على مجموم أجورهم السنوية، ويتم االعتراف بحصة    %10يحا للعاملين حصة في االرباح تعادل نسبة  

باعتماد هذا التوزيع    العاملين في االرباح كتوزيعات ارباح من خالل حقوق الملكية وكالتلام خالل الفترة المالية التي قام فيها مساهمي الشركة
زيعها  ونسرا  ألن توزيع األرباح هو حا أصيل لمساهمي الشركة فال يتم االعتراف بإلتلام قبل العاملين في األرباح التي لم يتم االعالن عن تو 

 )األرباح المحتجلة(. المستقلةحتى تاريخ القوائم المالية 
 قائمة التدفقات النقدية  -ق

 .بإستخدام الاريقة غير المباشرة المستقلة النقديةيتم ععداد قائمة التدفقات 
 2021يناير   1ةداية من  هاةتطبيق الشركة قامتمعايير محاسبية جديدة  - ر

المحاسبة المصرية الصادرة بموجب  2019مارس    18بتاريخ   الدولي تعديالت على بعض أحكام معايير  ، أدخل وزير االستثمار والتعاون 
، والتي تتضمن معايير محاسبية جديدة وكذلك عدخال تعديالت على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية  2015لسنة    110المرسوم رقم  

 . 2020يناير  1القائمة. المعايير. كان يجب عدخال هذه التعديالت وتابيقها على الفترات المالية التي تبدأ في 
فيروس مرض  تفشي  نتيجة  والتراجع  االقتصادي  التباطؤ  بسبب  )كوفيد    لكن  الجديد  في 19-كورونا  المالية  الرقابة  هيئة  قررت   ،) 

 . 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في  للقوائم التابيا، تأجيل 2020أبريل  12
بتأجيل موعد تعديل تابيا المعايير المصرية على الفترات   ،2020( لسنة 1871صدر قرار مجلس الوزراء رقم )، 2020سبتمبر  17بتاريخ 
 . 2021يناير    1ة التي تبدأ في أو بعد المالي 

 . 2020يناير  1" األدوات المالية" اعتبارا من  47هذا وقد قامك الشركة بالتابيا المبكر لمعيار المحاسبة المصري رقم  
لالعتماد   وفق ا  المحاسبية  السياسات  في  للتغييرات  وصف  يلي  المصرية  الويما  المعايير  في  بت تعديالت  الشركة  قامك   اعتبار ا ابيقها  والتي 

 . 2021 يناير 1من 
 "اإليراد من العقود مع العمالء"   48معيار المحاسبة المصري رقم 

المحاسبة المصري رقم   المحاسبة المصري رقم    48يحل معيار  المحاسبة المصري رقم    11محل معيار  "عقود اانشاء"    8"اايراد" ومعيار 
ااعتراف باايراد من العقود المبرمة مع العمالء وكذلك معالجة التكاليف   48يتناول معيار المحاسبة المصري رقم    حيت.  العالقةوالتفسيرات ذات  

 سوف يتم توضيحة بمليد من التفاصيل أدناه.  والذيعميل،  ااضاوية المتكبدة للحصول على عقد مع
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 على أن االعتراف باايرادات يعتمد على الخاوات الخمس التالية: 48ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ( تحديد العقد مع العميل 1
 البضائع و / أو الخدمات )المعروفة باسم التلامات األداء(  لتحويل( تحديد االلتلام التعاقدي 2
 .المعاملة( تحديد سعر 3
 و ،لتلامات األداء المحددة على أساس سعر البيع المستقل لكل سلعة أو خدمةا علىسعر المعاملة  توزيع( 4
 ( االعتراف باايراد عند الوفاء بالتلام األداء. 5

 

اافصاح عن البيانات المالية، ويما يتعلا بابيعة ومبلغ وتوقيك وعدم التأكد من    48رقم    المصري المحاسبي  المعيار    يشمل  بااضافة على ذلك،
 .بها المرتباةاايرادات والتدفقات النقدية ذات 

 تحقا اايراد 
خاوات، واستنتجك أن األساس خمس  التابيا المعيار الجديد على القوائم المالية للشركة، من خالل تابيا نموذج    أثرقامك اادارة بتقييم  

، حيت تتثمل عيرادات الشركة بصورة رئيسية في توزيعات األرباح المعلنة من الشركات التابعة والشقيقة، الحالي لالعتراف باايرادات ال يلال مناسب ا
وهو ععتماد الجمعبة العمومية للشركة التابعة أو الشقيقة لذه   عند صدور الحا للشركة فى الحصول على التوزيعاتوالتي يتم االعتراف بها عند 

ليس له أي تغيير أو تأثير كبير على السياسات المحاسبية   48المحاسبة المصري رقم    لمعيار   المبدئيلذلك، تعتبر اادارة أن التابيا    التوزيعات.
 .القوائم المالية المستقلةللشركة المابقة على 

 " التأجير  عقود"   49 رقمري معيار المحاسبة المص
"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير   20محل معيار المحاسبة المصري السابا رقم    49المحاسبة المصري رقم    معيار حل

  تسجيل   مع  للشركة  المالي  المركل  قائمة   فيالمستأجرة  التمويلي". بموجب معيار التأجير الجديد، يتم تسجيل األصول المؤجرة من قبل الشركة  
 على النحو التالي:، مقابلال االلتلام

 التأجير في تاريخ بدء عقد اايجار.  عقود اتوالتلام االنتفام، باالعتراف بأصل حا المستأجرة تقوم الشركة
  ة السابق مدفوعات اايجار  ب المعدل  و   التأجير  عقد  اتاللتلام  األوليعلى أنه المبلغ المساوي للقياس    االنتفام، يتم قياس حا  األوليعند االعتراف  

األصول    انتفامالستبعاد األصل. بعد ذلك، سيتم قياس حا    المقدرلتلام  لال  المخصومة  الحالية   القيمة و   التأجيروالتكلفة المباشرة األولية وحوافل  
ا  القيمة. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابك على األعمار  فينخفاض اال خسائر مجمعستهالك وخسائر اال مجمعبالتكلفة ناقص 

 .أقل أيهما التأجيرأو مدة عقد  االنتفاماانتاجية المقدرة ألصول حا 
فترة   مدارى  عل  العالقةالمستقبلي ومدفوعات الخدمات الثابتة ذات    التأجيرعند االعتراف األولي بالقيمة الحالية لعقد    التأجيريتم قياس التلام عقد  

للشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة معدل االقتراض   ااضافيأو معدل االقتراض  التأجير، مخصومة بمعدل الفائدة الضمني على عقد التأجير
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. المستهلكةالتأجير  الالحا بالتكلفة  عقدويتم يتم قياس التلام  هذاكمعدل الخصم.  ااضافي

 التأجير الحق ا في حالة حدوث أحد األحداث التالية: عقدوالتلام  االنتفامسيتم ععادة قياس أصول حا 
 .المالية القوائمبسبب المؤشر أو المعدل الذي أصبح ساري المفعول في فترة  التأجير عقد•التغير في سعر 

 التأجير • تعديالت على عقد 
 التأجير • ععادة تقييم مدة عقد 

 لألصول ذات القيمة المنخفضة  يجارقصيرة األجل وعقود اإل يجارعقود اإل
شهرا  أو    12إثبات أصول حا االستخدام والتلامات عقد اايجار بالنسبة لعقود اايجار قصيرة األجل التي لها فترة عيجار تبلغ  ب الشركة  لم تقم  

لالصول منخفضة القيمة، وعقود اايجار الغير مرتباة بأصل محدد. تقوم الشركة بإثبات مدفوعات عقود اايجار المرتباة أقل وعقود اايجار 
 بعقود اايجار كمصروف على أساس القسط الثابك على مدى فترة عقد اايجار.
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                                                               تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .4
 السنة المالية المنتهية في   السنة المالية المنتهية في  )باأللف جنيه مصرى(

 2020ديسمبر    31  1202ديسمبر    31 
 (58,927)  ( 42,374) تكلفة العاملين 

 (3,421)  ( 3,741) رواتب وبدالت أعضاء مجلس اادارة
 (46,115 )  (62,348) 

 .الخدمة نهاية مكافأةجنيه مصري تتمثل في  مليون   2,8مبلغ   2021ديسمبر  31تكلفة العاملين خالل السنة المالية المنهية في   تتضمن -
 العليا  لإلدارة مدفوعات

 السنة المالية المنتهية في   السنة المالية المنتهية في  )باأللف جنيه مصرى(
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 

 ( 27,953)  ( 13,316) جل  األ ةقصير  مستحقات
 (13,316 )  (27,953 ) 
 .بالشركة نالرئيسي  التنفيذيين والمديرين رةاادا مجلس أعضاء العليا اادارة تشمل -

 ضريبة الدخل .5
 (ةالدخل المستقل ة)قائم ضريبة الدخل

 السنة المالية المنتهية فى   السنة المالية المنتهية فى  
 2020ديسمبر    31  1202ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(

    
 1,065  ( 973)   ةجلؤ م دخلضريبة 

 1,065  ( 973) ة ضريبة الدخل الجاري

 
 (لة )قائمه المركز المالي المستقلحركة الضريبة المؤج

 2020ديسمبر    31  1202ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(

 3,017  1,952 الرصيد في أول العام
 (1,065)  973 خالل العام  المستقلةمحمل على قائمة الدخل 

 1,952  2,925 الرصيد في آخر العام

تم احتسوووووووواب األثر الضووووووووريبي المؤجل المتمثل في الفروق المؤقتة الناتجة عن اختالف قيمة األصووووووووول طبقا  للقواعد الضووووووووريبية المعمول بها  -
التنفيذية وبين القيم الدفترية لتلك األصووووول طبقا  لالسووووس المحاسووووبية المسووووتخدمة في ععداد القوائم المالية بقانون الضوووورائب المصووووري والئحته  

 المستقلة.
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 تسويات إلحتساب السعر الفعلى للضريبة
 السنة المالية المنتهية في   السنة المالية المنتهية في   )باأللف جنيه مصري(

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31  
 (120,376)  43,080  )خسائر( العام قبل ضرائب الدخل  ربح / صافي 

 (27,085)  22.5% 9,693 22.5% الضريبة  ضريبة الدخل المحسوبة طبقا  لسعر 
     

 (10,171)  6,513  تأثير المخصصات وخسائر ااضمحالل 
 8,451  9,498  مصروفات غير قابلة للخصم 
 (10,682)  (43,883)  عيرادات غير خاضعة للضريبة 

 32,145  8,145  أرصدة بعمالت أجنبية  ترجمةفروق 
 (47,893)  --   استخدامها  تم ةمرحل ضريبيةخسائر 
 --  11,007  االستفادة منها  يتم  لنالسنة الضريبية  خسائر
 (1,065)  973  الدخل   ضريبة
 % 0.9  % 2.3  الفعلي الضريبة معدل

 األصول الضريبية المؤجلة غير المثبتة
 لم يتم عثبات األصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية:

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31   (مصري  جنيه باأللف)
 جنيه مصري   جنيه مصري   

 187,244  190,177  خسائر االنخفاض في قيمة األصول 
 18,099  18,099  محققة  غير عملة فروق  خسائر

  18,099  18,099 
 

 
 نقدية وما في حكمها .6

 2020ديسمبر    31  1220ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
    

 933  165 نقدية بالخلينة 
 67,016  6,830 بنوك حسابات جارية بالعملة المحلية

 28,320  90,605 أجنبية تبنوك حسابات جارية بعمال
 1,150  -- البنوك بالعملة المحليةودائع لدى 

 97,600  97,419 

 خري أأصول مالية  .7
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(

 111,741  99,913 غير متداول –نقدية بالبنوك بكوريا الشمالية 
 3,151  3,150 غير متداول –ودائع مرهونة 

 (55,867)  (49,954) المالية الصول ا قيمة في اضمحاللخسائر 
 59,025  53,109 ة غير متداول- أصول مالية أخرى إجمالي 
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 :يلي لما وفقالالصول المالية األخرى وقد تم اثبات خسائر اضمحالل  هذا

 2020ديسمبر    31  2021  ديسمبر  31 
    

 % 50  % 50 المتوقعةاالئتمانية  الخسائر نسبة
 111,741  99,913 غير متداول   –نقدية بالبنوك بكوريا الشمالية  قيمة

 (55,867)  ( )49,954 متوقعة ية( ائتمانخسائر)
 55,874  49,959 متداول غير – الشمالية بكوريا بالبنوك نقدية قيمة صافي
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 أرصدة مستحقة على أيراف ذات عالقة .8 
 )باأللف جنيه مصرى(  ة متداول - أ

 2020ديسمبر  31   2021ديسمبر    31
 278,540  280,994 شيو تكنولوجى جوينك فينتشر )كوريولينك(  شركة 
 35,158  35,173 وراسكوم بريلم عنترتينمنك شركة أ
 8,607  10,993 أوراسكوم تيلكوم لبنان شركة 
 3,848  3,848 أوراسكوم تيلكوم القابضة شركة 

 3,474  3,474 وسركون أ ةشرك
 2,644  2,906 أو كابيتال للخدمات والمقاوالت شركة 
 1,429  1,429 ريوووولا كابيتال شركة 

 --  414 ويكتوار القابضة لالستثمار  
 16,228  200 وراسكوم بيراميدز انترتاينمنك أشركة 
 5,957  -- لالستثمار  BVويكتوار شركة 
 996  996 التحتية للمحمول أوراسكوم تيلكوم  لخدمات البنية شركة 
 817  -- أوراسكوم تى عم تى لإلستثمارات )ويلر عنفسمنك سابقا ( شركة 

 --  207  أو عس عل للمشروعات الترفيهية ةشرك
    اإلضمحالل  

  (335,513)  ( 339,813) *  ااضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة
 821  22,185 
 ااضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة ويما يلي:يتمثل رصيد * 

    اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أيراف ذات عالقة 
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصرى( 

 (278,540)  (280,994) شيو تكنولوجى جوينك فينتشر )كوريولينك( شركة 
 (35,158)  (35,173) عنترتينمنك وراسكوم بريلم شركة أ
 (8,607)  (10,993) أوراسكوم تيلكوم لبنان شركة 
 (3,848)  (3,848) أوراسكوم تيلكوم القابضة شركة 

 (3,474)  ( 3,474) اوسركون  ةشرك
 (2,644)  ( 2,906) أو كابيتال للخدمات والمقاوالت شركة 
 (1,429)  (1,429) ريلا كابيتال شركة 
 (996)  (996) أوراسكوم تيلكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول شركة 
 (817)  -- أوراسكوم تى عم تى لإلستثمارات )ويلر عنفسمنك سابقا ( شركة 

 (339,813 )  (335,513) 
 

 2020ديسمبر    31  2120ديسمبر    31 ة متداولغير  - ب
    )باأللف جنيه مصري(

 430,235  441,838 *أوراكاب القابضة شركة 
 14,393  -- باكستان   –ترانس وورلد أسوسيك )الخاصة( ليمتد شركة 

    االضمحالل 
 (430,235)  (441,838) أوراكاب القابضة شركة االضمحالل في رصيد 

 --  14,393 

 .اادارية الستبعادها من دفاتر الشركةال يتم ععادة ترجمة هذه األرصدة باعتبارها مديونيات معدومة وقيد استيفاء ااجراءات  * 
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 خرى أ ةمدينرصدة وأ مدينون  .9

 2020ديسمبر    31  1220ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
 --  5,943 *غااءات خاابات ضمان 
 1,273  277 مصروفات مدفوعة مقدما  

 1,331  631 سلف وعهد عاملين 
 6,593  -- * *الغير لدى تأمينات
 1,012  1,012 المنبع  من خصم  ضرائب

 4,481  -- عمالء بيع أصول 
 6,641  5,040  أخرى 

    االضمحالل 
 (3,038)  ( 6,085) االضمحالل في أرصدة مدينة أخرى 

 6,818  18,293 

الضووء والجاري نقلة الى شوركة و ، في تأمين االنفاق االسوتثماري لمشوروم الصووت  1202ديسومبر    31ااءات خاابات ضومان في  غيتمثل مبلغ   *
عن طريا توقيع عقد حوالة من شووركة أوراسووكوم لالسووتثمار القابضووة الى شووركة الصوووت والضوووء للمشووروعات  أو عس عل للمشووروعات الترفيهية  

 .الترفيهية

  على  الحصووووول  اجل من مناقصووووة  في الشووووركة  بتقديممليون جنيه متعلقة  5مبلغ    ،2020ديسوووومبر    31في  تأمينات لدى الغير  رصوووويد  يتضوووومن  **
 .األهراماتالصوت والضوء في مناقة  حفالت تقديم رخصة

 أرصدة دائنة أخرى  .10
 2020ديسمبر    31  1220ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(

 64,980  54,529 مصروفات مستحقة 
 34  20 ضرائب خصم من المنبع 

 132  504   ةالمضاف ةالقيم ضرائب
 213  54 هيئة التأمينات االجتماعية 

 759  3,289 ضريبة كسب عمل 
 2,126  ,8022 أخرى 

 60,424  68,244 

 أرصدة مستحقة أليراف ذات عالقة .11
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(

 521,062  518,717 أوراسكوم تيلكوم فينتشرز شركة 
 6,255  6,201 كابيتال للااقة -أوشركة 
 23,748  -- ة القابض  ةالمالي  وراسكومأشركة 

 524,918  551,065 
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 ةصول ثاةتأ .12

 
 ة والمقايض   ةعلى فسخ عقد المبادل  ةسفنكس العقاري   ةوشرك  ةالقابضلالستثمار  وراسكوم  أ ةتم االتفاق بين كال من شرك  ،2020خالل شهر ديسمبر   -

بتاريخ  عالسابا   بمبادل  ،2016نوفمبر    8برامه  شركه    ةوالخاص  القابض أمقر  لالستثمار  بالدور    ةوراسكوم  الى   26والكائن  سيتى  النايل   بمبنى 
عاله  أ ر اليه  المشا  ةوالمقايضبعقد البدل    ة الوارد  ةبتنفيذ التلامتها التعاقدي   ةالعقاري سفنكس    ةوذلك حيت لم تقم شرك  ، والكائن بنفس العقار  29الدور  

برد كامل   ةوكذلك تم االتفاق بين الارفين على قيام شركه سفنكس العقاري   ة،مار القابضث وراسكوم لالست أ  ةلى شركع  29الدور    ةوالخاص بنقل ملكي 
 ي جنيه مصر   3,341,886وكذا مبلغ    ي جنيه مصر   1,139,238النفقات الخاصه بتجهيلات غرف االجتماعك والماابخ واستراحات الموظفين بمبلغ  

 . 29وراسكوم لالستمثار القابضه على الدور أ ةعمال التجيهلات والتشايبات التى تم صرفها من قبل شركأوالخاص ب 

  

 أجهزة كمبيوتر  سيارات  اإلجمالي 

أثاث  
ومهمات  
 مكتبية

تحسينات 
 (باأللف جنيه مصري ) مباني  على المباني 

 التكلفة      
 2020يناير  1 فيالرصيد  45,882 3,342 241 2,269 7,358 59,092

 عضافات خالل العام  -- -- 8 72 -- 80
 استبعادات خالل العام  (1,139) (3,342) -- (298) (3,805) (8,584)
 2020ديسمبر   31الرصيد فى  44,743 -- 249 2,043 3,553 50,588

       
 2021يناير  1 فيالرصيد  44,743 -- 249 2,043 3,553 50,588

 عضافات خالل العام   -- -- -- -- -- --
 عستبعادات خالل العام   -- -- -- ( 31) ( 1,886) (1,917)
        2021ديسمبر    31 فيالرصيد  44,743 -- 249 2,012 1,667 48,671

 مجمع االهالو       
 2020يناير  1 فيالرصيد  7,205 1,744 241 1,589 5,308 16,087
 اهالك العام  847 614 1 312 1,034 2,808
 مجمع اهالك االستبعادات  (78) (2,358) -- (198) (3,462) (6,096)
        2020ديسمبر   31الرصيد فى  7,974 -- 242 1,703 2,880 12,799
 2021يناير  1 فيالرصيد  7,974 -- 242 1,703 2,880 12,799
 اهالك العام   972 -- 3 245 329 1,549

 مجمع اهالك االستبعادات   -- -- -- ( 31) ( 1,636) ( 1,667)
 2021ديسمبر    31 فيالرصيد  8,946 -- 245 1,917 1,573 12,681

       
 القيمة الدفترية  يصاف      

 2020يناير  1 في 38,677 1,598 -- 680 2,050 43,005
 2020ديسمبر    31 في 36,769 -- 7 340 673 37,789

        
 2021يناير  1 في 36,769 -- 6 340 674 37,789
 2021ديسمبر   31 في 35,797 -- 4 95 94 35,990
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 شركات تابعةإستثمارات في  .13
نسبة  الدولة  )باأللف جنيه مصرى(

 المساهمة 
 % 

 2020ديسمبر    31   2021ديسمبر  31

 526,017  325,911 99.99 هولندا  )*( ويكتور القابضة لإلستثمار
 222,802  222,802 99.99 جمهورية مصر العربية أوراسكوم تيلكوم  فينتشرز 

 59,400  79,200 99 جمهورية مصر العربية  وراسكوم بيراميدز انترتاينمنكأ
 60,862  -- 51 باكستان    )**( اسوشيتشنترانس وورلد 

 4,375  4,376 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال للااقة 
 3,105  3,105 70  اوراسكوم بريلم انترتاينمنك

 --  250 99.99  )***( أو عس عل للمشروعات الترفيهية 
 63  125 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال للخدمات والمقاوالت 

 63  63 2.99 جمهورية مصر العربية أوراسكوم تيلكوم  لخدمات البنية التحتية للمحمول 
  شركات في االستثمار زيادة حساب تحك مسدد
  34,650    (*)*** تابعة

20,000 

      اإلضمحالل  
 (4,375)  ( 4,375)   للااقة أو كابيتال 

 (63)  ( 63)   أوراسكوم تيلكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول  
 (3,105)  (3,105)   اوراسكوم بريلم بيراميدز انترتاينمنك 

   662,939  889,144 
 

بينهما عند االسوووتحواذ   العائد وفقا للعقد المبرمجل الحصوووول على فرق أشوووركه بلوسوووتون لالسوووتثمار من  ةبمخاطب ، قامك الشوووركة  2021خالل عام   *
من العقد  الرابعة  ةالسوون   نهاية  فيوالذى ينص على ضوومان الحصووول على عائد ثابك سوونويا    ،2015البرازيل خالل عام  ةبدول  السووبعة األدوارعلى 
 .العقد ةالتعاقد وذلك خالل مد فيوتحقيا العائد المذكور  المذكورة السبعةاالدوار  تأجيرعلى  القدرةحاله عدم  فيوذلك 

 مكاتب   6، استلمك الشركة خااب من شركة بلو ستون لالستثمار يفيد موافقة شركة بلو ستون على ععااء الشركة عدد  2021وفي شهر أكتوبر  
متر مربع    2,286مالي مساحة  مكاتب بإج 6، تم توقيع اتفاقية نقل عدد  2021نوفمبر   26السابا ذكره. وبتاريخ  تمثل فروق العائد  في نفس المبني 
جنيه مصري، تم مليون    200.1جنيه مصري، بإجمالي مبلغ    87,531ريال برازيلي، المعادل لميلغ    31,511توسط سعر للمتر  مفي نفس المبني ب 

)هذا وقد تم اعتبار تلك  فس القيمةوتم تخفيض االستثمار في شركة ويكتوار القابضة بن  اثباتهم في بند استثمارات عقارية، في القوائم المالية المستقلة
بإجمالي   مكتب  2  . ويتضمن عقد نقل الملكية السابا ااشارة عليه حا ععادة شراء لعددالمعاملة معاملة غير نقدية في قائمة التدفقات النقدية المستقلة(

 . 2022فبراير  28 ريال برازيلي للمتر المربع الواحد وينتهي هذا الحا في 34,738بسعر   متر مربع 752مساحة 
يفيد برغبتها في تنفيذ حا ععادة الشراء السابا ااشارة اليه، هذا    بلوستون لالستثماراب من شركة  ا، استلمك الشركة خ2022راير  ب ف  25تاريخ  ب و 

الى   األصل باالنتهاء من ااجراءات القانونية لنقل ملكية هذا الجلء من    بلوستون لالستثمارالقوائم المالية المستقلة لم تقم شركة  اعتماد  وحتى تاريخ  
 . لالستثمارشركة بلو ستون 

  ، ليمتد  وراستارأ  ة، لشركترانس ورلد اسوشيتشن  ةفى شرك  ةللشرك  ةالشركة على بيع كامل االسهم المملوك  عدارةمجلس    وافا  ، 2021ابريل    27تاريخ  ب   **
وراسكوم شركة أمليون دوالر أمريكي، ويبلغ نصيب    96حوالي  تبلغ  ترانس ورلد اسوشيتس فى الصفقه    ةاالجمالية لشرك  ةن القيمأوالجدير بالذكر  
 ركة ، وعليه تم ععادة تبويب رصيد االستثمار في شمن رأس مال الشركة  %51في شركة ترانس ورلد اسوشيتس )برايفك( المحدودة    ةلالستثمار القابض

، هذا وقد تم اكمال عملية البيع في الفترة  (27الى أصول محتفظ بها بغرض البيع )أنسر عيضاح رقم    ترانس ورلد اسوشيتس )برايفك( المحدودة
  . (30الالحقة )أنسر ايضار رقم 
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وتشغيل    ادارةوذلك  أو عس عل للمشروعات الترفيهية،    ةشرك  بتأسيس، قامك شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة ش.م.م،  2021  سبتمبرخالل شهر    ***
 ةلمدبتوقيع عقد اتفاق    ، 2021خالل شهر يونيو    القابضةلالستثمار  وراسكوم  أ  ةشرك وتاوير مناقه الصوت والضوء بمناقه االهرامات وقد قامك  

عام مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة لوزارة قاام األعمال بجمهورية مصر العربية، وذلك على تاوير مناقة الصوت    15
ل  شهرا  من تاريخ استالم الموقع وذلك على أن تحص  16يتم ضخها بالمشروم خالل    أمريكيمليون دوالر    15والضوء بمناقة األهرامات بتكلفة حوالى  
بتاريخ  بصوره تراكمية. و   %7مليون جنيه مصري سنويا  بليادة    36من عيرادات المشروم وذلك بحد أدنى    %17شركة مصر للصوت والضوء على نسبه  

 أل   عس أو    شركهعقد تاوير وإدارة عرض الصوت والضوء على    علىالمترتبة    وااللتلاماتتم عمل عقد حوالة جميع الحقوق    ،2021نوفمبر    17
  التلامات ناتجه عند عقد التشغيل. أيمواجهه  في القانوني سوف تكون الممثل  والتي الترفيهيةللمشروعات 

 
، قامك شركة أوراسكوم  مليون جنيه 34.7بمبلغ   الشركة مال  س  أر   ةزياد  انترتينمنكبيراميدز  وراسكوم  قام مجلس عدارة شركة أقامك    2021خالل عام    ****

 .للشركة التابعة التجاري السجل  في تأشيرلل القانونية  ااجراءاتاستكمال  وجارى  القابضة بسدادهم للشركة التابعة،لالستثمار 
 

 ةعقارياستثمارات  .14
البرازيل باجمالى  ةبدولقامك الشركه باالستحواذ على عقار ونصف    ،2021شهر نوفمبر   خاللأعاله،   13وفقا لما تم ذكر تفصيال في أيضاح رقم  

جنيه مصوووري مصوووروفات نقل ملكية وتسوووجيل بالشوووهر مليون    6.4  ألف جنيه مصوووري، هذا وقد قامك الشوووركة بسوووداد مبلغمليون    200.1ة،  قيمت ما 
جنيه مليون    206.5  ، مبلغ2021ديسومبر   31ثمار العقاري في  العقاري بدولة البرازيل، تم عضوافتها الى تكلفة األصوول ليصوبح عجمالي رصويد االسوت 

 مصري.
 

،  2021ديسومبر   31، ليصوبح صوافي رصويد االسوتثمار العقاري في 2021جنيه مصوري خالل عام ألف    344تم اسوتهالك االسوتثمار العقاري بمبلغ  
، القيمة العادلة لالسوووووتثمارات 2021ديسووووومبر  31وهذا وتمثل القيمة الدفترية لرصووووويد االسوووووتثمارات العقارية في  .جنيه مصوووووري مليون    206.2  مبلغ

 .2021العقارية طبقا لعقد نقل مكلية األصل في نوفمبر 
 

      
 ةشركات شقيق في استثمارات .15

 
تم تعديل المعالجة المحاسبية   والتيالمحلى كوريولينك    االتصاالتمن مشغل    %75الحصة البالغة    فيكوريا الشمالية    فيالشركة    استثمارات)*( تتمثل  

من   كإقرار شركات تابعة  في استثماراتشركات شقيقة بدال  من    في  كاستثماراتوذلك بإثباتها    ،2015سبتمبر    30لها خالل الفترة المنتهية في  
تواجه شركة كوريولينك   التيضوء تلايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية  فيبوجود نفوذ مؤثر بدال من وجود سيارة وذلك  الشركةعدارة 
األوروبي ومنسمة األ مم    االتحادذلك الواليات المتحدة األمريكية، دول    فيبما    الدوليوالذى تم فرضه بواساة المجتمع    الدولي الحسر نتيجة

ذلك السلع والخدمات الالزمة لتشغيل   فيالسلع والخدمات، بما    واستيرادلمالية وتصدير  تقييد المعامالت ا  فيالمتحدة. ويتمثل أثر ذلك الحسر  
على تحويل أرباح للشركة    الشقيقةوالتي تؤثر على قدرة الشركة    ةعلى الشرك  المفروضةه الي القيود  اضاف   االتصاالت وصيانة وتاوير شبكات  

هذا بخالف قيام الحكومة ، بكوريا الشمالية المركلي ن البنك م غياب سوق صرف حر للعمالت بكوريا  موطنها األصلي( مع على)ععادة األموال 
 اخرى منافسة مملوكة لها بالكامل. اتصاالتالكورية بإنشاء وتشغيل شبكة 

 في   المشاركة  وتحسر  تمنع  قوانين  بإصدار  األعضاء  الدوليللم    ،2017سبتمبر    11مجلس االمن التابع لالمم المتحدة قرارا  بتاريخ    أصدر  وقد
باالستمرار في المشروم    موافقةالحصول على    حالة  في  عالالمستقبلية مع جمهورية كوريا الشمالية    أومشتركة والشركات القائمة  المشروعات  ال

 المشترك.  
المختصة في مجلس األمن باألمم    للجنةجمهورية مصر العربية  وزارة الخارجية ب الب رسمي من خالل  ب عدارة الشركة    قامك  الصدد  هذا  وفي

 .استثماراتها استمرار على للموافقةالمتحدة 
، تم الموافقة على الالب المقدم للجنة المنشأة بقرار مجلس األمن لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعقوبات على 2018ديسمبر    26  وفى

أوراسكوم لالستثمار القابضة    لشركةمن حسر االستثمارات األجنبية في كوريا الشمالية والسماح    كوريولينككوريا الشمالية، وذلك باستثناء شركة  
 .عامة خدمة تقدم  االتصاالت مجال في أساسية بنية شركة اعتبارها على النص مع الشمالية كوريا في  نشاطهاباالستمرار في 

نسبة  2021ديسمبر    31 2020ديسمبر    31
 المساهمة 

 الدولة 
 مصري()باأللف جنيه 

 جوينك فينتشر )كوريولينك( )*(  تكنولوجيشيو  كوريا الشمالية  % 75 613,632 613,632
613,632 613,632       
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 اقتراض .16
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 جنيه مصري( لفباأل )  ةيووووووووووووووووووووووان

 1,234  280 الجلء المتداول – اقتراض
 230  -- الجلء غير المتداول   – اقتراض
 80,615  -- غير متداول – من معاملة بيع مع ععادة ااستئجار التلامات

 280  82,079 
 

 1202ديسمبر    31الرصيد فى  

الجزء  ةنوو 
 المتداول 

  غيرالجزء 
 جمالي القرض إ المتداول 

قيمته 
بالعملة 
الم صدر  

 ةها 

 العملة 
تاريخ 

استحقاق  
 الدين 

مضمون/غير   الفائدة 
 مضمون 

)باأللف    
 جنيه(

         )باأللف(  )باأللف جنيه( )باأللف جنيه(

جنيه    4,710 -- -- 280 قرض بنك محلي
 مصري 

 يونيو 
2022 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
  %1.5البنك + 

  %11بحد أدنى 
 سنويا  

 مضمون  

      -- -- 280 اإلجمالي 
 

 2020ديسمبر   31في  الرصيد

 ضمون ممضمون/غير   الفائدة  الدين إستحقاق  تاريخ  العملة  الم صدر ةها قيمته بالعملة  القرض إجمالي   المتداول الجزء غير   الجزء المتداول  ةنوو 
 

 )باأللف(  جنيه()باأللف   جنيه()باأللف   )باأللف جنيه(
    

 مصري جنيه  4,738 252 -- 252 محليقرض بنك  
 يونيو 

2021 

 سنويا   %12بحد أدنى   %2البنك + الشهادات لدى  المقرر على  سعر العائد 
 مضمون  

 مصري جنيه  4,710 1,212 230 982 محليقرض بنك   -
 يونيو 

2022 

بحد   %1.5البنك +  الشهادات لدى  المقرر على  سعر العائد   سنويا    %11أدنى 

 مضمون  

 ااستجار بيع مع ععادة  التلامات من 
 مضمون    %12 2027  سبتمبر مصري جنيه  -- 80,615 80,615  --

      82,079 80,845 1,234 اإلجمالي 
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 ةنك محلي  –إقتراض -أ
توقيع عقد تسووهيل عئتمانى فى صووورة قرض متوسووط األجل لتمويل شووراء أصووول متعلقة بالشووركة مع أحد البنوك  تم ،  2015يوليو   27فى 

 .2021فبراير  27مصرى لمدة سبعة وستين شهرا  تنتهى فى  جنيهمليون   5يتم بموجبه عتاحة تسهيل بمبلغ  المصرية
 .جنيه مصري  الف 600تم توقيع ملحا لعقد التمويل السابا ذكره بليادة قدرها  2015أغساس   9وفي تاريخ 
 . 2016يناير  23: المقرر لها ستة أشهر تبدأ اعتبارا  من تاريخ توقيع هذا العقد وتنتهى فى فترة السحب
عستخدامه فى حدود مبلغ التسهيل اائتمانى على عدد ستون قساا     : تلتلم الشركة بأن تدفع ألمر البنك قيمة كل قرض فرعى يتمفترة السداد

 شهريا  متساوى القيمة.
، البنك ويستحا سداد العائد كل شهرسنويا  فوق سعر العائد الم قرر على الشهادات لدى    % 2: يسرى عائد بواقع    العائد وفترات سداده

ة هذا العقد وحتى تمام سداده بالكامل من أصل وعوائد وعموالت ومصروفات وبحيت ال يقل العائد المابا بأى حال من األحوال طوال مد
 . % 12وذلك عن 

عئتمانى فى صووورة قرض متوسووط األجل لتمويل شووراء أصووول متعلقة بالشووركة مع أحد البنوك   تسووهيلتم توقيع عقد   ،2016يناير   27فى 
 .2021أغساس  26فى  مليون جنيه مصرى لمدة سبعة وستين شهرا  تنتهى 2المصرية يتم بموجبه عتاحة تسهيل بمبلغ 

 . 2016يوليو  27ى فى : المقرر لها ستة أشهر تبدأ اعتبارا  من تاريخ توقيع هذا العقد وتنتهفترة السحب
: تلتلم الشركة بأن تدفع ألمر البنك قيمة كل قرض فرعى يتم عستخدامه فى حدود مبلغ التسهيل اائتمانى على عدد ستون قساا   فترة السداد

 شهريا  متساوى القيمة.
 مليون جنيه مصري. 3السابا ذكره بليادة قدرها  التمويللعقد  ملحاتم توقيع    2016يوليو   21وفي 

 . 2016يوليو  27بدال  من   2017يناير  26تم مد فترة السحب للقرض المذكور ستة أشهر أخرى لتنتهي في  فترة السحب:

د العائد كل شهر، سنويا  فوق سعر العائد الم قرر على الشهادات لدى البنك ويستحا سدا  %1.5: يسرى عائد بواقع  العائد وفترات سداده  
وبحيت ال يقل العائد المابا بأى حال من األحوال طوال مدة هذا العقد وحتى تمام سداده بالكامل من أصل وعوائد وعموالت ومصروفات 

 . % 11وذلك عن 
 متداول  غير  -ةيع مع إعادة اإلستئجار معاملةمن  لتزاماتا -  ب

االسووووووتئجار الى شووووووركتى بلتون للتاجير التمويلى وجلوبال كورب  ةعادع رض  غوذلك ب   ةالشوووووورك ببيع مقر  ةقامك الشوووووورك  ،2020خالل عام 
   صووووووووووووووول المملوك لهم والكووائن جير األأجرين على توو ؤ جنيووه مصوووووووووووووورى وذلووك حيووت وافا الم  91,346,500وذلووك بمبلغ    ةللخوودمووات الموواليوو 

   أ سوووووووووووووونوات تبود  7  ةمتر مربع وذلوك لمود  1304.95والبوالغ مسووووووووووووووواحتوه    26الودور    -البرج الجنوبى    -أ ابراج النوايول سوووووووووووووويتى  2005  في
جنيه مصورى    142,516,824جمالى ما قيمته إصول ب هذا األ جيرأت وقد تم  هذا    ،2027سوبتمبر    25وتنتهى فى    2020ديسومبر    25من 

العقد  ةااليجارات المسووتحقه حتى نهاي   يوبالتالى تصووبح صوواف ةمقدم  ةكدفع ي جنيه مصوور   10,346,500   مبلغجرين بخصووم ؤ وقد قام الم
  -:  يعاله كاالت أ ليهم عوذلك بين الشركتين المشار  ي جنيه مصر   132,170,324مبلغ  

 ة:جر وفقا للشروط التالي ؤ صل المجر فى طلب شراء األ أللمست ويحا 
 هذا العقد.  طبقا لالمبالغ المستحقه   ةبعد سداد كاف ي جنيه مصر  1مقابل قيمه  ةالمد ةجر فى نهاي ؤ صل المن يمتلك األأ -
  % 3سداد معجل  ةمضافا اليها عمول ةالغير مسدد ةااليجاري  ةالقيم يجمالا ةالحالي  ةجر بسداد القيمأن يقوم المستأالسداد المعجل وذلك ب  -

 فى تاريخ السداد المعجل.  ةيجارات الغير مسددلإل يصل المبلغ المتبقأجمالى عمن 
 

، قامك الشووووووووركة بالسووووووووداد المعجل لكامل رصوووووووويد التأجير التمويلي بااضووووووووافة الى الفوائد المسووووووووتحقة المتعلقة به 2021نوفمبر   4بتاريخ  
بلتون للتأجير التمويلي وشركة جلوبال كورب   شركةمليون جنيه مصري والخاص برهن األصل المملوك للشركة لصالح   91بإجمالي مبلغ 

قامك الشوووووركه بتنفيذ حا السوووووداد المعجل اجمالى مبلغ التمويل المشوووووار اليه أعاله، وجارى اسوووووتكمال االجراءات   للخدمات المالية، حيت
 القانونية الخاصة بفك الرهن على األصل.

ةالنسب  ة اسم الشرك مبلغ التمويل)جنيه مصرى (   
30.86 % ي جير التمويلأشركه بلتون للت  43,986,671   
69,14 % ة المالي شركه جلوبال كورب للخدمات  98,530,153   
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 غير متداول  تمويل - ج
من التكاليف الرأسووووووومالية    %72.5مليون جنيه من البنك األهلي لتمويل   251بتوقيع عقد تمويل بقيمة   2021الشوووووووركة خالل عام    قامك 

  2030يوليو   26وتنتهي في    2021يوليو   27سوووونوات تبدأ من  9المتعلقة بمشووووروم تاوير الصوووووت والضوووووء بمناقة األهرام. مدة العقد 
 وق سووووووووووووووعر الكوريودور السوووووووووووووونوي. يوذكر ان الشووووووووووووووركوة لم تسووووووووووووووحوب أي مبوالغ من التمويول حتىف  %1ويحتسووووووووووووووب سووووووووووووووعر الفوائودة بواقع  

 .  2021ديسمبر   31
 

   :اإلقتراض أنشطة من الناتجةالنقدية للوصول الى صافي  حركة القروض خالل العام تسويةيوضح الجدول التالي  -د
   2021ديسمبر    31  2020ديسمبر    31

 أول المدة  فيالرصيد   82,079  376,937
 اقتراض متداول   1,234  376,286

 اقتراض غير متداول  80,845  651
 االقتراض  من مقبوضات  --  80,615

 مدفوعات عن اقتراض   (81,799)  (375,473)
 أخر المدة  فيالرصيد   280  82,079

 اقتراض متداول   280  1,234
 اقتراض غير متداول  --  80,845
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 رأس المال المصدر والمدفوع .17
  577,025,968  مبلغ  المصدر  المال  سأر يبلغ  كما    ي مليار جنيه مصر   2.885رأس المووال المرخص به مبلغ    يبلغ،  2021ديسمبر    31في  

يتمثل فى   بقيمة عسميه    5,245,690,620جنيه مصرى  تم    ذا، هجنيه مصرى لكل سهم  0.11سهم  به   التأشيروقد  برأس المال المرخص 
 .2020ديسمبر  10والمصدر والمدفوم في السجل التجاري للشركة بتاريخ 

 :2021 ديسمبر 31التالي بيان أكبر المساهمين في الشركة في  بالجدول

 المساهمين 
  ةنسبه االسهم العادي ة أسهم عادي

 لها حق التصويت  التيو 
   

 % 54.26 2,846,499,353 ميلون   نيويورك أوف بنك
 % 45.74 2,399,191,267 أخرون  

 %100 5,245,690,620 ة المتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 

 مخصصات .18
الغرض   انتفى السنة خالل   مستخدم 2020    ديسمبر  31  )باأللف جنيه مصري(  2019  ديسمبر  31 خالل السنة   مكون  خالل السنة  منه

 *  ةمحتمل ماالبات مخصص  242,764 29,551 -- ( 14,067) 258,248
 المخصصات  إجمالي  242,764 29,551 --  ( 14,067) 258,248

الغرض   انتفى السنة خالل   مستخدم 2021    ديسمبر  31  )باأللف جنيه مصري(  2020  ديسمبر  31 خالل السنة   مكون  خالل السنة  منه
 مخصصات          

16,2742  *  ةمحتمل ماالبات مخصص  258,248 15,968 -- -- 
 المخصصات   اجمالى  258,248 15,968 --  --  274,216

الناشئة عن ممارسة الشركة ألن  * المستقلة  المالية  القوائم  تاريخ  المتوقعة فى  تقدير لقيمة االتلامات  شاتها يتم تكوين المخصصات طبقا  ألفضل 
ألطراف  وعالقاتها التعاقدية مع الغير. وتقوم اادارة سنويا  بمراجعة وتسوية هذه المخصصات طبقا  لخر التاورات والمناقشات وااتفاقات مع ا
قيامها   المعنية. ولم يتم اافصاح عن المعلومات المعتادة حول تلك المخصصات وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية، نسرا  ألن عدارة الشركة ترى أن

 بذلك يؤثر بشدة على التسوية النهائية لتلك الماالبات المحتملة.  

 اإلنخفاض في قيم األصول .19
   2020ديسمبر    31 مكون  انتفى الغرض منه  2021ديسمبر   31

 األصول االنخفاض فى قيم      
 ة عالقمستحقه على اطراف ذات  أرصده 765,748 16,720 ( 817) 781,651
 تابعة  شركات فى استثمارات  7,543 -- -- 7,543
 مدينة أخرى  أرصدة  3,038 3,047  6,085
 أخرى أصول مالية   55,870 -- ( 5,912) 49,958
 األصول االنخفاض فى قيم  اجمالى  832,199 19,767 ( 6,729) 845,237
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 فوائد دائنة .20

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
 62,564  528 فوائد دائنة

 528  62,564 

الربح الناتج    ةجنيه مصري يتمثل في في قيم  الف  61,694مبلغ    ، 2020ديسمبر  31في    المنتهية  المالية  سنةالدائنة خالل    فوائدتضمن  ت  )*(  
ااستحواذ المباشر أو الغير مباشر على أسهم الشركات ب   والخاص  األجنبية  البنوك  أحد  من  الممنوح  القرض  قيمة  لكامل  المعجل  السدادعن  

 المالكة لمبنى البرازيل. 

 أخرى  مصروفات .21
 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 مصري()باأللف جنيه 
 1,539    1,099 رة نسم المعلومات امصروفات اد

 24    325 ة مصروفات دمغ
 2,614    2,621 ة مصروفات صيان 
 583    145 ت االسيار  ةمصروفات صيان 
 228    994 ةمصروفات بنكي 

 612    25 طيران مصروفات  
 2,142    1,373  ولوازمها المكاتب مصروفات

 1,149    1,030  وانترنكمصروفات مكالمات 
 642    554 ايجار   مصروفات
 775    878 المضافة  القيمة ضريبة مصروفات

 4,903    6,075 أخرى 
 15,119   15,211 

  )الخسائر(  / حاألربا نصيب السهم من .22
 ، على النحو التالى:(22لمعيار المحاسبى المصرى رقم )العام طبقا  لنص ا)خسائر( أرباح / تم حساب نصيب السهم من صافى  

2020  2021  
 من العمليات المستمرة )باأللف جنيه مصري(  العام )خسائر(صافي  )152,978(  (105,084)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام )باأللف(  5,245,691  5,245,691

)بالجنيه   المستمرة العمليات  من العام خسائرنصيب السهم من  ).2900(  (0.02)
 المصري( 

 
2020  2021  

 )باأللف جنيه مصري( مستمرة الغير العمليات من العامصافي أرباح    195,085  220,857
 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام )باأللف(  5,245,691  5,245,691

نصيب السهم من أرباح العام من العمليات الغير المستمرة )بالجنيه  .3700  0.042
  المصري( 

 
بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بافتراض تحويل كافة  )الخسائر( / األرباح  : يحسب النصيب المخفض للسهم في  المخفض

األثر   األدوات المالية القابلة للتحويل ألسهم وخيار األسهم ويتم تعديل صافي الربح باستبعاد تكلفة أدوات الدين القابلة للتحويل مع مراعاة
بموجب خيارات  صدارها  عاألسهم العادية متوسط عدد األسهم المحتمل  الضريبي لذلك. وبالنسبة لخيار األسهم يضاف الى متوسط عدد  

. ونسرا   السنةويستبعد من ذلك متوسط عدد األسهم المحتملة مرجحا  بالعالقة بين سعر تنفيذ الخيار ومتوسط القيمة العادلة للسهم خالل  
ال يختلف عن نصيب السهم األساسي  ائر( / األرباح  )الخسلعدم وجود أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم فإن نصيب السهم المخفض في  

 .األرباح)الخسائر( / في 
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 أهم المعامالت مع األيراف ذات العالقة .23
)باأللف جنيه 

 مصرى(
 إسم الشركة 

 
)باأللف جنيه 

 مصري(

يبيعة 
 العالقة 

 حجم يبيعة المعامالت 
 المعامالت 

1220 
 حجم

 المعامالت 
2020 

 الرصيد 
 مدين )دائن( 

2021 
 الرصيد 

 مدين )دائن( 
2020 

     280,994 278,540 
شيو تكنولوجى 
جوينك فينتشر 

 )كوريولينك( 
شركة 
 شقيقة 

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
17,126 

 3,674  

  تيلكومأوراسكوم 
 لبنان 

شركة 
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
 ذيعن الارف 

 العالقة 
تحويالت نقديه 

   العالقةللارف ذو 

1,837 
 
 

548 
 

1,803 
 
 

-- 
10,993 8,607 

ترانس وورلد 
أسوسيك  

)الخاصة( ليمتد 
 باكستان  –

شركة 
 تابعة

فوائد على قروض 
 خالل السنة 

 
مصروفات نيابة   سداد

عن الارف ذو  
 العالقة 

 رباحأتوزيعات 

66   
 

-- 
 
 

-- 

 
603 

 
22 

 
14,381 

-- 14,393 

  تيلكومأوراسكوم 
 فينتشرز

شركة 
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
 ذيعن الارف 

   العالقة

 
2,344 

 
 

 
61,577 

 
(518,717 ) (521,062) 

أوراكاب  
 القابضة 

شركة 
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
 

مدفوعات نقديه من 
   العالقةالارف ذو 

11,603 
 
 

-- 

 
15,526 

 
 
 

21,070 

441,838 430,235 

 ويكتوار شركة
القابضة 
 لالستثمار

 ةشرك
 تابعة

 
سداد مصروفات نيابة  

عن الارف ذو  
 العالقة 

 
 أرباح توزيعات

 
414 

 
 
 

195,036 

 
-- 
 
 
 

48,003 

414 -- 

لم  ي أوراسكوم بر 
 عنترتينمنك

 ةشرك
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
 

مسدد تحك حساب  
 راس مال  زيادة

  نيابةسداد مصروفات 
  الشركةعن 

 

 صولأبيع 

547 
 
 

13,002 
 
 

-- 
 
 

-- 

3,188 
 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

114 

200 16,228 

المالية  أوراسكوم 
 القابضة 

 شركة
 زميلة

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
7,951  -- 23,748 

أو كابيتال  
للخدمات  
 والمقاوالت

 ةشرك
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
 

259  2,906 2,644 

 ويكتوار شركة
BV 

 ةشرك
 تابعة

سداد مصروفات نيابة  
عن الارف ذو  

 العالقة 
960  -- -- 
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 األدوات المالية وإدارة المخاير المتعلقة ةها .24
واالتلامات المالية، وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك عن وجد واألرصدة المستحقة على تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول  

أطراف ذات عالقة وبعض األرصدة المدينة األخرى كما تتضمن االتلامات المالية كال من األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة والموردون  
 وبعض األرصدة الدائنة األخرى. 

 إدارة المخاير المالية  1- 25
 عوامل المخاير المالية 

ات النقدية ومخاطر  )بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي، والتدفقالسوق    مخاطرتتعرض الشركه على مجموعة متنوعة من المخاطر المالية:  
سعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار ومخاطر السيولة ومخاطر ائتمان. خاصة أن الشركه معرضة للمخاطر من التحركات في أ  ،(أسعار الفائدة

لسلبية  ا السوق وكذلك فان برنامج عدارة المخاطر الشاملة للشركه يركل على عدم عمكانية التنبؤ باألسواق المالية، وتسعى على التقليل من الثار
 . المحتملة على أداء الشركة

 مخاير السوق   - أ
 مخاير الصرف األجنبي 

التجارية بعمالت    ةالشركقد تتعرض    - التي تنشأ عندما تكون معامالتها  للقيد   ةمختلفلمخاطر الصرف األجنبي  عن العملة الرئيسية 
والجنيه   ،اليوروو   ،)الجنيه المصرى( وذلك عن طريا سداد تلك المعامالت بالعمالت الرئيسية مثل بالدوالر األمريكى  ةللشركوالعرض  

 االسترلينى. 
 )باأللف جنيه مصري( 2021ديسمبر    31 2020ديسمبر    31

 (*)دوالر امريكي  75,165 52,026
 (**)يورو 50,492 60,200

 جنيه عسترليني   270 475
 يوان صيني   5 5

   أمارتيدرهم  14,329 --
   برازيليريال  616 --

 
 من: 2021  ديسمبر 31 في بالجنيه المصري  األمريكي  الدوالر صدةر أ تكون ت(*) 

   نقدية 75,165 24,988
 :من  2021ديسمبر  31في  المصري  بالجنيه اليورورصدة أ  تتكون (**) 

   نقدية 516 3,552
 أخرى مالية  أصول 49,959 55,874

 
 :من  2021ديسمبر  31في  المصري  بالجنيه الدرهم األماراتيرصدة أ  تتكون )***(  

   نقدية 14,329 --
 

على زيادة    ي قد يؤد  ،2021ديسمبر    31فى    ي مقابل الجنيه المصر   ةجنبي األ% من سعر العمالت    10عن عرتفام أو عنخفاض قدره    -
  ة كاف ( وذلك فى ظل ثبات  2020ديسمبر    31فى    ي جنيه مصر  مليون  5.5 جنيه مصرى ) مبلغ  مليون   14.1  )تخفيض( األرباح بمبلغ

 .ةالفائدالمتغيرات األخرى خاصه أسعار 

 مخاير التدفق النقدي ومخاير أسعار الفائدة  
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من قبل البنوك بأسعار فائدة متغيرة وقد تعرض الشركة لمخاطر التغير   ةالممنوحينشأ خار سعر الفائدة على الشركه من خالل القروض  
 تلك االلتلامات.فى أسعار الفائدة مما قد يوثر على قدرة الشركة على سداد 

جنيه    مليون   82.1)  ي جنيه مصر   مليون ,  280  مبلغ  ،1220ديسمبر    31( قد بلغ رصيد القروض فى  17وكما هو وارد باايضاح رقم )
 .ةمتغير  ةفائد( وهى قروض ذات أسعار  ي مصر 

فى جنيه مصرى    لفأ  15جنيه مصرى )مبلغ    االف  3  قد يؤدى على )تخفيض( األرباح بمبلغ  ةالفائد% من أسعار    1ان أرتفام قدره  
 .(2020ديسمبر  31

 مخاير االئتمان 
ماليا     تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بالنقدية والودائع المالية فى عدم قدره الارف المقابل فى اداء المستحقات الماليه تجاه الشركة وتعسره

األموال المودعة أو تنفيذ االتلامات بموجب المعامالت. ونسرا  ألن الشركة شركة  وتبعا  لذلك يكون الارف المقابل غير قادر على ععادة  
قابضه فإن معسم األرصده المستحقه من أطراف ذات عالقه وبالتالى فال يوجد عحتمال تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ويما يتعلا 

 بالمستحقات التجارية.
 السيولة مخاير

ى عدم قدره التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشركة بالحفاظ على السيولة الكاوية لالرصدة النقدية،  تتمثل مخاطر السيولة بشكل عام ف 
ة وأى  ونسرا  ألن الشركة لديها رصيد كبير من النقديه بالعمالت االجنبيه يجعلها لديها القدره على سداد كافه االتلامات بما في ذلك الفائد

    -:  2021ديسمبر   31فى  ستحقاقهاتحليل باالتلامات الماليه المتوقع سداداها وفقا  لتواريخ ع رسوم أخرى ويوضح الجدول االتى
من سنه حتى 

 سنوات  5
سنه او اقل  

 من سنه 
التدفقات النقدية  

 الدفترية  القيمة المتوقعة 
 (مصري )باأللف جنيه 

 
 غير محمل بفوائد -موردون  232  232  232 --
 محملة بفوائد متغيرة-خالل عام   مستحقةقساط أ 280  280  280 --
 بفوائد ةغير محمل–خرى أ دائنةأرصده  56,646  56,646  56,646 --
 بفوائد  ةغير محمل- عالقة ذات  ألطراف ةمستحق ةأرصد 524,918  524,918  524,918 --
 2021ديسمبر   31 فيالرصيد  582,076  582,076  582,076 --

 
من سنه حتى 

 سنوات  5
سنه او اقل  

 من سنه 
التدفقات النقدية  

 ة الدفتريالقيمه  المتوقعة 
 )باأللف جنيه مصرى(

 
 غير محمل بفوائد -موردون  4,425  4,425  4,425 --
 محملة بفوائد متغيرة-أقساط مستحقة خالل عام  1,234  1,234  1,234 --
 محملة بفوائدغير –خرى أأرصده دائنة  68,244  68,244  68,244 --

   محملة بفوائد متغيرة- قروض من البنوك غير المتداولة  230  230  -- 230
  التلامات من بيع مع ععادة ااستئجار 80,615  132,170  4,690 127,480

 بفوائد  ةغير محمل- عالقة ذات  ألطراف ةمستحق ةأرصد 551,065  551,065  551,065 --
 2020ديسمبر    31الرصيد فى   705,813  757,368  629,658 127,710
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 مخاير أخرى 
 المخاير السياسية واالقتصادية في البلدان الناشئة 

وحيت أن الشركة لها عستثمارات فى بلدان مختلفه فإنها تعتمد على اقتصاديات السوق فى البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة. على 
األسواق باالقتصادات التي هي في مراحل مختلفة من التنمية، أو يخضعون اعادة الهيكلة. ولذلك تتأثر  وجه الخصوص، وتتسم هذه  

نتائج التشغيل للمجموعة من التاورات االقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية في هذه البلدان على وجه الخصوص، نتائج العمليات  
ياكل السياسية أو الحكومية أو نقاط الضعف في االقتصادات المحلية في البلدان التي تعمل يمكن أن تتأثر سلبا بأحداث تغييرات في اله

 فيها. يمكن أن تحدث هذه التغييرات أيضا أثرا غير مواتية على الوضع المالي واألداء وفرص األعمال التجارية.
 المخاير التنظيمية في البلدان الناشئة

، فمن الممكن أن القوانين واألنسمة يمكن أن   الشركة نسرا  للابيعة القانونية والسلاات الضريبية في البلدان الناشئة التي تعمل فيها  
تعدل. ويمكن أن يشمل عوامل مثل الميل الحالي على اامتنام عن فرض ضريبة على أرباح هذه الشركات الفرعية، الحصول على 

رطة، ومنح ااعانات المقدمة لبعض العمليات والممارسات المتعلقة بالعمالت األجنبية. هذه العوامل يمكن أن  تقييمات الضرائب المف
 يكون لها تأثير غير مواتية على األنشاة المالية للمجموعة وعلى القدرة على تلقي األموال من الشركات التابعة.

تابعه للشركه  بالعملة المحلية. وأن الشركة تتوقع أن تتلقى معسم هذه اايرادات يتم التعبير عن اايرادات المتولدة عن معسم الشركات ال
من الشركات التابعة لها وذلك يعتمد على قدرتها على أن تكون قادرة على تحويل األموال في مختلف البلدان، ومثل على ذلك كوريا  

فى  دفع الفوائد وأرباح األسهم وتسديد القروض واالئتمان الصكوك    الشمالية )احدى الشركات التابعة( حيت يوجد هناك العديد من القيود
والسندات بالعمالت األجنبية من خالل تحويل العملة وبااضافة على ذلك، في بعض البلدان يمكن أن يكون هناك العديد من القيود  

ت األجنبية بسبب لوائح البنك المركلي والمصارف  المفروضه علي الشركة والتي تؤثر على قدرة الشركة على تحويل مبالغ كبيرة من العمال
  المركلية التى من المحتمل ان تقوم بتعديل األنسمة في المستقبل وبالتالي قد تغيير قدرة الشركة على تلقي األموال من الشركات التابعة 

 لها.
 أنشطة الشركه في كوريا الشمالية 

في شركة االتصاالت المحلية )كوريولينك(    %75لتى تتعلا بنسبه ااستثمارات البالغه  نسرأ لوجود عستثمارات للشركه في كوريا الشمالية وا
وحيت أن كوريا الشمالية خاضعة للعقوبات الدولية التي فرضها ااتحاد األوروبي والواليات المتحدة  فضال عن األمم المتحدة. هذه  

دير السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات الالزمة لتشغيل والحفاظ  العقوبات يترتب عليها تقييد المعامالت المالية، وإستيراد وتص
على وتاوير شبكات الهاتف المحمول وعلى الرغم من ذلك ال يوجد أى أثر مادي على عمليات الشركة فى شركة كوريولينك وحتى األن 

ريا الشماليه بإنها سوف تكون قادرة على تمويل عملياتها  ال يوجد ضمان بأنه فى حاله عذا تم تغيير العقوبات الدولية المفروضه على كو 
وأنشاتها وكذلك قدرتها على تحويل األموال من وإلى الشركة أو تشغيل شبكة الهاتف المحمول في كوريا الشمالية ونسرأ لما ورد فإن 

 في تشغيل منشآتها في كوريا الشمالية. ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على األستثمارات فى كوريا وتصبح الشركة غير قادرة على األستمرار
بااضافة على ما سبا ذكره فان التحويالت النقدية في كوريا الشمالية من العملة المحلية على عمالت أجنبية تخضع لقيود الرقابة من  

الد ووفقا  لذلك فإن هذه القيود  السلاات الحكومية، بااضافة على ذلك فان العملة المحلية لكوريا الشمالية ليسك قابلة للتداول خارج الب 
الشركة   من  دفعها  يمكن  التي  األرباح  مستوى  من  لإليضاح    الشقيقةتحد  )يرجع  الشمالية.  كوريا  فى  عملياتها  من  األم  الشركة   على 

 (. 15رقم 
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 فئات األدوات المالية 
 -المالية حسب الفئة :تعرض الجداول الواردة أدناه تصنيف مجموعات األصول واالتلامات 

   -: ديسمبر  31في  وفقا  لما ورد بقائمه المركز المالى ةصول ماليأ - أ

 2020  2021 )باأللف جنيه مصرى( 
 97,419  97,600 وما فى حكمها  ةنقدي 

    المستهلكة  بالتكلفة مالية أصول
 36,578  182 ة طراف ذات عالقأعلى  ةمستحقرصده أ

 59,025  53,109 أخرى  مالية أصول
 17,020  6,429 خرى  أ ةرصده مدين أ

 210,042  157,958 االجمالى 
 
 

   -:ديسمبر  31 فيوفقا  لما ورد بقائمه المركز المالى  بالتكلفة المستهلكة   ةماليالتزامات  - ب

 )باأللف جنيه مصرى(
 

2021  2020 
 تكلفة مستهلكة   تكلفة مستهلكة 

 4,425  232 موردون  
 1,234  280 متداول  اقتراض
 230  -- متداول غير اقتراض

 80,615  --  التلامات من بيع مع ععادة ااستجار
 68,244  ,64656 خرى أرصده دائنه أ

 551,065  524,918 ألطراف ذات عالقة  مستحقة أرصدة
 705,813  607,582 االجمالى 

 الموقف الضريبى .25
  ةاالعتباريالشركات  رباحأضريبة  25-1

وتعديالتووووووووووووه                 2005لسوووووووووووونة  91تقوووووووووووووم الشووووووووووووركة بتقووووووووووووديم ااقوووووووووووورارت الضووووووووووووريبية فووووووووووووي المواعيوووووووووووود القانونيووووووووووووة، وفقووووووووووووا  ألحكووووووووووووام القووووووووووووانون  
 علووووووي او بووووودأت الشوووووركه فوووووي تقوووووديم ااقووووورار الضوووووريبي الكترونيووووو  .و حتوووووي تاريخوووووه 2011منوووووذ بدايوووووه النشووووواط  الئحتوووووه التنفيذيوووووة وتعوووووديالتهاو 

 . الشأن هذا في الصادره للقوانين طبقا 2018 عام من ةبداي  المصريه الضرائب مصلحه موقع
  2014حتى  2011ةدايه النشاط فى  من الفترة

 .السداد و الربط تم و ،2014 حتي و 2011 النشاط بدايه من السنوات عن ةالشرك فحص  تم 
 
  2018حتى 2015من   السنوات 

 ةالمتعلقوووووووو وتووووووووم تقووووووووديم التحلوووووووويالت والمسووووووووتندات  ،2018 – 2015 السوووووووونواتلفحووووووووص  الضوووووووورائبة مأموريوووووووو خاووووووووارا موووووووون ع ةالشوووووووورك اسووووووووتلمك
 ة الضرائب.مأموري قبل  من الفحص بدأ انتسار وفي حصبالف

 .والمرتبات األجورضريبة  25-2
  2013 حتىالفترة من ةداية النشاط 

 يبيةالضوووووور  فروق  بسووووووداد ةالشوووووورك  وقامكالاعن   ةلجن بناء علي قرار   ةالشووووووركعلي  ربطو   ،2013 حتي و  النشوووووواط بدايه  منذ ةالشووووووركتم فحص  
 .ةالمستحق
  2017حتى  2014من  السنوات

 ةمناقشوووووو وجووووووارى  ،2018 عووووووام نهايووووووةوتووووووم الفحووووووص عوووووون حتووووووي  ،2017حتووووووي  2014 موووووون الفتوووووورةعوووووون  32اخاووووووار الشووووووركة بنموووووووذج  تووووووم
 .ةالداخلي  ةباللجن الخالف 

خوووووالل الميعووووواد القوووووانوني اليكترونيوووووا علوووووي  ،2021ديسووووومبر  31 فوووووي ةالمنتهيووووو  ةالفتووووور  عووووون ةالصووووول ذات والنمووووواذج المرتبوووووات ةتسووووووي  تقوووووديم توووووم •
 ااجوووووووراءات وقوووووووانون  ةالتنفيذيووووووو  ةوالئحتووووووو  ،2005 لسووووووونه 91 لقوووووووانون  طبقوووووووا 2020مووووووون عوووووووام  ةموقوووووووع مصووووووولحه الضووووووورائب المصوووووووريه بدايووووووو 

   .2020 لسنه  211 رقم  بالقانون  تعديالته و 2020 لسنه 206 رقم الموحد  ةالضريبي 
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  ضريبة الخصم واإلضافة 25-3
 2021حتى  2011من ةدايه النشاط فى  الفتره

 الخصوووووم ضوووووريبةالتنفيذيوووووة وتعوووووديالتها ويموووووا يخوووووص اسوووووتقاام  ةوالئحتووووو  ةوتعديالتووووو  ،2005لسووووونة  91القوووووانون  أحكوووووام بتابيووووواتقووووووم الشوووووركة 
 .القانونيةالمواعيد  فى الضريبة بتوريد الشركة وتقوم الضريبةوالتحصيل تحك حساب 

 
 ضريبة الدمغة 25-4

 2013ديسمبر  31الفترة من ةداية النشاط و حتى 
 سداد الفروق المستحقة. تمتم فحص الشركة عن هذه الفترة و 

 2019ديسمبر  31وحتى  2014يناير  1الفترة من  
 بالفحص   ةتم تقديم التحليالت والمستندات المتعلققد  و ، هذا  2019وحتى    2014من    السنوات  لفحص  ة الضرائبمأموري اخاارا من    ةالشرك  استلمك

 ة.المأموري  من الفحص بدء انتسار وفي
 

 ةالعقاري الضريبه 25-5
 .الاعن لجنهوفقا لقرار  ةبسداد الفروق المستحق ةالشرك،هذا وتقوم 2005علي العقار رقم  ةالعقاري  ةللضريب  ي بنموذج تقدير ة الشرك خارتأ

 ارتبايات رأسمالية .26
 كابيتال للخدمات والمقاوالت -أوشركة  كابيتال للااقة و -يوجد ارتباطات رأسمالية تتمثل في قيمة المبالغ المتبقية الستكمال رأس مال شركة أو

على التوالي من نسبة مصرى    جنيه  الف  9,315  وجنيه مصري    الف  189جنيه مصري و  الف  13,125بقيمة  بريلم بيراميدز  وراسكوم  شركة أو 
 . %100على  25%
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 أصول والتزامات محتفظ ةها بغرض البيع  .27

  أسوسيك   وورلد  ترانس  شركةتبويب األصول وااللتلامات المرتباة بالشركة التابعة    بإعادة  الشركة،  وقامك  ،13تم شرحه سابقا في عيضاح رقم    كما
 .   يلي لما وفقا البيع بغرض بها محتفظ والتلامات أصول على باكستان – ليمتد)الخاصة( 

 البيع بغرض ةها محتفظ أصول(   أ) 

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
 --  60,862 أصول متحفظ بها بغرض البيع  

 60,862  -- 

 البيع غرضب ةهابأصول متحفظ  مرتبطة اماتالتز  (ب)

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
 --  46,964 مرتباة بأصول متحفظ عليها بغرض البيع التلامات

 46,964  -- 
محتفظ بها بغرض البيع في قمية المبلغ المحصل من تحك حساب بيع الشركة استثمارات فى عحدى شركاتها تتمثل التلامات مرتباة بأصول  *  

قامك   2022مليون دوالر أمريكى وخالل شهر يناير    3باكستان( والمعادل لمبلغ    –) شركة ترانس وورلد أسوسيك )الخاصة( ليمتد    ةالتابع
 هم للشركة التابعة المشار اليها أعاله.  الشركه باتمام عملية البيع ونقل ملكية األس

 التزمات محتملة  .28

 2020ديسمبر    31  2021ديسمبر    31 )باأللف جنيه مصري(
 --  53,538 * التلامات محتملة

 53,538  -- 

 .األهلي المصري  البنك منضمان  خاابات من مغاى رالجلء الغي   تمثل* 

 من عمليات غير مستمرةالعام صافي أرباح  .29

والمملوكة للشركة عن طريا شركة شركة ويكتور القابضة لإلستثمار بي.في،    -الشركات التابعة في البرازيل، قامك  2021اغساس    18بتاريخ   -1
بيع   عقد  على  البرازيل  بالتوقيع  بدولة  الشركات  لتلك  المملوكة  حوالي   الاوابا  مبلغ  لمبلغ  426باجمالى  المعادل  برازيلي،  ريال   مليون 

ويكتور القابضة لإلستثمار ، وفي الفترة الالحقة تم عتمام اتفاق البيع وبالتالي تم اعتبار عيرادات التوزيعات من شركة  مليار جنيه مصري   1.2
 عمليات غير مستمرة حيت أنها ناتجة بصورة مباشرة من توزيعات أرباح تلك الشركات الى شركة ويكتور القابضة لإلستثمار.

 
 –شركة ترانس وورلد أسوسيك )الخاصة( ليمتد  المعامالت مع شركة  ، قامك الشركة، بإعادة تبويب  13في عيضاح رقم  كما تم شرحه سابقا   -2

 .الى العمليات غير المستمرةباكستان 
 

 ذتخالسهم واالدفترية ل  بالقيمة، وافقك الجمعية العامة غير العادية على تقسيم الشركة وفقا ألسلوب التقسيم االفقى  2020اكتوبر    19بتاريخ   -3
ا  نع  المالي  المركل القابضة    مالنقساا  يخر لتا  ساسا  ، أ2019ديسمبر    31  فيالمنتهية    لمالية السنة  أوراسكوم لالستثمار  بحيت تسل شركة 

ش.م.م. )الشركة القاسمة( قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريا تخفيض القيمة ااسمية ألسهمها، على أن تتخصص الشركة القاسمة  
ة الشركات المساهمة أو التوصية في القيام باألنشاة االستثمارية المتنوعة، وتسل محتفسة بترخيصها كشركة غرضها "االشتراك في تأسيس كاف

القابضة باألسهم التي تصدر أوراقا  مالية أو في زيادة رؤوس أموالها"، بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية  
والئحته التنفيذية.    1992ة  لسن   95ش.م.م. )الشركة المنقسمة( في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  
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،  2020هذا ونسرا للتأخير في عنهاء عجاراءات التقسيم وتأسيس شركة أوراسكوم المالية القابضة )الشركة المنقسمة( والتي تأسسك في ديسمبر 
 . 2020ديسمبر  31فقد عتفا عدارة الشركتين القاسمة والمنقسمة على أن يكون تاريخ التقسيم بالدفاتر لكال الشركتين هو تاريخ 

ابضة وفقا لذلك تم نقل عستثمارات الشركة في كال من شركة بلتون المالية القابضة وشركة كونتكك المالية القابضة )ثروة كابيتال المالية الق
والقرض والفوائد  سابقا( الى الشركة المنقسمة شركة أوراسكوم المالية القابضة وكذلك تم نقل الحساب الجاري مع ويكتوار القابضة لالستثمار  

 . الدائنة والحساب الجاري مع بلتون المالية القابضة الى الشركة المنقسمة
  ةالمالي السنه   ةالمالي السنه 
 المنتهية في   المنتهية في      

 2020  ديسمبر  13  2021  ديسمبر  13 )باأللف جنيه مصرى(
    

 48,003  195,036 القابضةتوزيعات أرباح من شركة فكتوار لالستثمار 
 34,686  -- توزيعات أرباح من شركة كونتكك المالية القابضة 

 14,381  -- باكستان-اسوسيكوورلد  ترانستوزيعات أرباح من شركة 
 129,087  -- بلتون المالية القابضة  ةرد اضمحالل في شرك

 2,138  66 فوائد دائنة من شركة بلتون المالية القابضة 
 603  -- باكستان-اسوسيكوورلد  ترانس فوائد دائنة من شركة

 ( 2,373)  ( 17) صافي فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية 
 ( 5,668)  -- أرباحضرائب على توزيعات 

 220,857  195,085 من عمليات غير مستمرة بعد الضرائب  السنةصافي أرباح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 القابضة )شركة مساهمة مصرية( لالستثمارشركة أوراسكوم  
 2021ديسمبر 31 المالية المنتهية في لسنة عن ا المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 
 :2020 ديسمبر 13المالية المنتهية في  للسنةالعمليات غير المستمرة نتيجة  يلي ةيان بإعادة العرض الذي تم على أرقام المقارنةفيما  •

 
  معادالمستقلة الدخل  قائمه

بعد التغير الناتج عن  عرضها 
 في  المستمرةالعمليات غير 

 2020 سبتمبر 31
الناتج عن   التغير
  مستمرةغير الالعمليات 

  الدخل قائمه
  تم كماالمستقلة 
 في  إصدارها

 2020  ديسمبر  31

 )باأللف جنيه مصري(

 يرادات توزيعاتع 62,384   (62,384) --
 عيرادات أخرى  2,493  -- 2,493
 اإليرادات إجمالي  64,877  (62,384) 2,493

 )يخصم(   
                                                    

تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس   (62,348)  -- (62,348)
 اادارة 

                                                    
 تعاب مهنية واستشارات فنية أ  (42,561)  -- (42,561)

                                                      
 مصروفات اشتراكات   (3,092) -- (3,092)

                                                      
 أصول ثابتة عهالك   (2,808) -- (2,808)

                                                    
 ةمخصصات مكون  (29,551) -- (29,551)

                                                    
 مالية  أصول قيمة فيخسائر اضمحالل  (13,917) -- (13,917)

                                                    
 مصروفات أخري  (15,211)  -- (15,211)

   النشاط)خسائر(  (104,611) (62,384) (166,995)
    

 فوائد دائنة 63,167 ) 603( 62,564
 تكاليف تمويلية (4,975) -- (4,975)
 فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية صافي 2,630 627 3,257

 يرادات تمويلية إ صافي 60,822  24 60,846
 ائبقبل الضر  السنةصافي )خسائر(  (43,789) (62,360) (106,149)

 ضرائب الدخل  (4,603) 5,668 1,065

العمليات المستمرة بعد   من السنةصافي )خسائر(  (48,392)  (56,692) (105,084)
 الضريبة  

 مستمرة  غير عمليات   
 بعد مستمرة غير عمليات من السنةصافي أرباح  164,165 56,692 220,857

 الضريبة
 السنة أرباح  صافي 115,773 --  115,773

  -: ةالحق أحداث .30

المملوكه لها فى شركاتها  سهم  األلعقد بيع    ةالمسبقعن استكمال الشروط    ة القابضلالستثمار  وراسكوم  أ  ةعلنك شركأ   ،2022شهر يناير    خالل
 . مريكيأمليون دوالر  35حوالى  ةقيمت عمليه البيع باجمالى ما تمام إو ترانس وورلد أسوسيك )الخاصة( ليمتد فى دوله باكستان شركة  ةالتابع


