
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 القابضة  لالستثمارشركة أوراسكوم 

 )شركة مساهمة مصرية(  
 عليها مراقب الحساباتوتقرير  مجمعةال القوائم المالية  

 2021ديسمبر  31 المنتهية فىالمالية السنة عن 









(بااللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

2020 ديسمبر202131 ديسمبر 31

معاد عرضها

عمليات مستمرة

                    4,691                27,922(8) إيرادات تشغيل

                        -              200,742إيرادات أخرى

                (60,246)               (75,088)(9)تكاليف مشتريات وخدمات

                  (6,490)                 (9,369)(10)مصروفات أخرى 

                (22,483)               (37,390)(27)مخصصات مكونة

              (113,694)               (90,618)(11)تكلفة عاملين

                  (3,652)                 (5,300)(12)إهالك وإستهالك

                  (5,902)               (55,940)(18) (20)خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

                    2,499                       -أرباح استبعاد أصول غير متداولة

             (205,277)              (45,041)التشغيل (خسائر)

                 68,840                   2,906(13)إيرادات تمويلية

                  (5,039)               (13,066)(13)مصروفات تمويلية

                       517                16,467(13)ترجمة أرصدة بعمالت أجنبيةصافي أرباح 

            2,698,231              425,586(14)استثمارات  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح 

           (2,698,231)             (425,586)(14)ستثمارات  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في إ

             (140,959)              (38,734)العام قبل ضرائب الدخل (خسائر)

                (16,040)               (47,652)(19)ضرائب دخل

             (156,999)              (86,386)العام من عمليات المستمرة (خسائر)

عمليات غير مستمرة

                 53,766              650,353(7)(بعد الضريبة)صافي نتائج العليات غير المستمرة 

             (103,233)             563,967العام (خسائر)/ صافي أرباح 

:يقسم إلى

              (157,278)               (86,441)حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات مستمرة

                 51,995              584,391حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات غير مستمرة

                    2,063                66,017حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

563,967             (103,220)             

(0.030)(0.016)(28)(جنيه مصري)العام من العمليات المستمرة  (خسائر)نصيب السهم األساسي والمنخفض في 

0.1110.010(28)(جنيه مصري)نصيب السهم األساسي والمنخفض في أرباح العام من العمليات الغير مستمرة 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (36)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في
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2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31(بااللف جنيه مصري)

              (103,220)               563,967العام (خسائر)/ صافي أرباح 

األخرى والمتوقع إعادة تبويبها الحقا  (الخسارة الشاملة)بنود 

:لقائمة األرباح أو الخسائر

                 (34,237)                        -إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع

               (251,709)              (178,616)فروق ترجمة عمليات أجنبية

              (285,946)              (178,616)الشاملة األخرى عن العام (الخسارة)اجمالي بنود 

              (389,166)               385,351عن العام (الخسارة الشاملة)/ اجمالي الدخل الشامل 

:يوزع كالتالي

               (381,441)                352,235نصيب الشركة األم

                   (7,725)                  33,116نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة

385,351               (389,166)              

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (36)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل الشاملة المجمعة عن السنة المالية المنتهية في
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(بااللف جنيه مصري)

إحتياطى قانونى رأس المال المدفوع

احتياطى فروق ترجمة 

القوائم المالية للشركات 

 حقوق ملكية الشركة األم أرباح مرحلة احتياطيات أخرىالتابعة

حقوق أصحاب الحصص 

  إجمالي حقوق الملكيةغير المسيطرة

            4,514,085                294,587              4,219,498           573,746                179,349                673,664               589,549           2,203,190، كما تم إصدارها 2020 يناير 1الرصيد في 

                 (12,180)                    (2,121)                   (10,059)             (82,722)                   72,663                         -                        -                        -(47معيار المحاسبة المصري رقم )تسويات معاير محاسبية جديدة 

            4,501,905                292,466              4,209,439           491,024                252,012                673,664               589,549           2,203,190، المعدل2020 يناير 1الرصيد في 

الشاملة عن العام (الخسارة)بنود 

              (103,220)                     2,063                (105,283)          (105,283)                         -                         -                        -                        -أرباح العام / (خسائر)صافى 

                 (34,237)                          80                  (34,317)                    -                  (34,317)                         -                        -                        -التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

              (251,709)                    (9,868)                (241,841)                    -                         -               (241,841)                        -                        -فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض أجنبية

              (389,166)                   (7,725)                (381,441)         (105,283)                 (34,317)              (241,841)                        -                        -الشاملة عن العام (الخسارة)إجمالي 

                 (13,830)                  (13,830)                          -                    -                         -                         -                        -                        -توزيعات ألصحاب الحقوق غير المسيطرة

                126,850                 142,571                  (15,721)             (16,301)                         -                        580                        -                        -التغير في نطاق تجميع شركات تابعة

           (2,667,865)               (128,422)             (2,539,443)          (245,876)               (217,695)                  (30,191)              (419,516)           (1,626,165)*تأثير عملية االنقسام 

           (2,554,845)                        319             (2,555,164)         (262,177)              (217,695)                 (29,611)             (419,516)          (1,626,165) اإلجمالي

            1,557,894                285,060              1,272,834           123,564                         -                402,212               170,033               2020577,025 ديسمبر 31الرصيد في  

إحتياطى قانونى رأس المال  المدفوع(بااللف جنيه مصري)

احتياطى فروق ترجمة 

القوائم المالية للشركات 

 حقوق ملكية الشركة األم أرباح مرحلة احتياطيات اخرىالتابعة

حقوق أصحاب الحصص 

  إجمالي حقوق الملكيةغير المسيطرة

            1,557,894                285,060              1,272,834           123,564                         -                402,212               170,033               577,025، كما تم إصدارها 2021 يناير 1الرصيد في 

                   (3,018)                    (1,479)                     (1,539)               (1,539)                         -                         -                        -                        -(49 ورقم  48معياري المحاسبة المصريين رقم )تسويات معاير محاسبية جديدة 

            1,554,876                283,581              1,271,295           122,025                         -                402,212               170,033               577,025، المعدل2021 يناير 1الرصيد في 

                         -                         -                          -               (5,789)                         -                         -                    5,789                        -محول الى احتياطى قانوني

بنود الدخل الشامل عن العام 

                563,967                   66,017                 497,950            497,950                         -                         -                        -                        -صافى أرباح العام

              (178,616)                  (32,901)                (145,715)                    -                         -               (145,715)                        -                        -فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض أجنبية

                385,351                  33,116                 352,235           497,950                         -              (145,715)                        -                        -اجمالى الدخل الشامل عن العام 

            1,940,227                316,697              1,623,530           614,186                         -                256,497               175,822               2021577,025 ديسمبر 31الرصيد في  

.(34أنظر إيضاح رقم )تتمثل التسويات على حقوق الملكية نتيجة انقسام الشركة أفقيًا الى شركتين * 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

2021 ديسمبر 31قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (36)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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(باأللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

معاد عرضها

عمليات مستمرة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

                 (140,959)                  (38,734)العام قبل الضرائب (خسائر)صافى 

:يتم تسويتها بــ

                        3,652                      5,300(12)إهالك واستهالك واضمحالل 

                    (68,840)                     (2,906)(13)إيرادات تمويلية

                        5,039                    13,066(13)مصروفات تمويلية

                          (517)                   (16,467)(13)ترجمة أرصدة بالعمالت األجنبيةخسائر 

                      (2,499)                (200,155)استبعاد أصول غير متداولة (أرباح)

                        5,902                    55,940خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

               (2,698,231)                (425,586)(14)يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح استثمارات 

                2,698,231                  425,586(14)يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في استثمارات 

                    (46,543)                    36,249التغير في المخصصات

                      (1,827)                     (3,981)التغير في األصول المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

                      (3,865)                   (92,885)التغير في االلتزامات المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

                 (250,457)               (244,573)أنشطة التشغيل (المستخدمة في )التدفقات النقدية 

                      (4,029)                          - ضريبة دخل مسددة

                            -                          -توزيعات أرباح عاملين

                        2,477                      2,841فوائد مقبوضة

                 (252,009)               (241,732)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

:صافي المدفوعات النقدية عن االستثمار في

                    (60,007)                (108,455)أصول ثابتة  - 

                     (6,351)استثمارات عقارية-

                            -                          -أصول غير ملموسة - 

                            -:صافي المقبوضات النقدية من استبعادات

                           516                         312أصول ثابتة - 

                        3,474                          -اصول مالية اخرى - 

                     29,961                          -نقدية محصلة من شركات تابعة تم بيعها - 

                   (26,056)               (114,494)أنشطة االستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

                      (4,753)                   (13,060)(25)مدفوعات فوائد

                   119,582                  108,897(25)صافي مقبوضات عن اقتراض غير متداول

                  (313,778)                   (81,799)(25)من التزامات مالية (المدفوعات)صافي 

                      (4,000)                          -مدفوعات تحت حساب استثمارات

                        2,100                          -ودائع مرهونة- أصول مالية أخرى 

                 (200,849)                   14,038أنشطة التمويل (المستخدمة في)/ صافى التدفقات النقدية الناتجة من 

                 (478,914)               (342,188)صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام للعمليات المستمرة

عمليات غير مستمرة

                  (116,479)              1,443,164أنشطة التشغيل (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

                    (10,505)                   (76,812)أنشطة االستثمار (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

                   290,740                (207,704)الناتجة من أنشطة التمويل / (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

                  163,756             1,158,648صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام للعمليات الغير مستمرة

                 (315,158)                 816,460صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام

                1,015,000                  343,056النقدية وما في حكمها في أول العام

                      (3,116)                     (2,375)تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية وما في حكمها بعمالت أجنبية للعمليات المستمرة

                    (17,108)                     (2,025)تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية في وما في حكمها بعمالت أجنبية للعمليات الغير مستمرة 

                   (42,486)المحول ألصول محتفظ بها بغرض البيع

                  (336,562)                          -تأثير عملية االنقسام على أرصدة النقدية وما في حكمها

                  343,056             1,112,630(22)النقدية وما في حكمها آخر العام

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وتقرأ معها (36)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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 صرية(مساهمة مة )شركة ابضالق  ارثمستوم لل سكا ر أو   ركةش 
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 نبذة عن الشركة األم للمجموعة -1

 نى والنشاطو نان القاكيال -أ
شررر ة مسررا مة – (القابضررة شررر ة أوراسررمو  لالت رراعت واععررال  والت نولو يرراسررابقا ) " ةالشررر "القابضررة  رلالسررتاماوراسررمو  أشررر ة 
وقيرررات الشرررر ة بالسرررج  التجرررار   ررررقم  وعئحترررل التنيي يرررة ،1992لسرررنة  95قرررم خاضرررعة اممرررا  قررراأو  سرررور رأ  المرررا  ر  –م ررررية

 مهوريررة  –ة  رروعر، القررا رق رررررررررررمل –يتى ررررررأايرر  س ر ة  ررو أ رررا ررررررررررتجررار  القررا رقر مقررر الش سررج  ،2011 برأرروفم 29 فررى 394061
ديسررمبر  31 ممترراق منرر  الررر الترراري  ومتررىوت عررا  اليترررق الماليررة ال ،2011فمبر و أرر  29نة تبرراأ مررن ررررررررس 25ر ة شررررررررررررالالعربيةر ماق  م ر
 .مالية للشر ةنة س  ى أو   ،2012

 غرض الشركة -ب
راقررا  ماليررة أو فررى ريررادق ر و  ت ررار أو  الترر  بااسررهمس  افررة الشررر ات المسررا مة او التو ررية تأسرري  عشررتراف فررىغرررا الشررر ة  ررو ا

أو  لحةم رر   لهررا   قاأو  سور را  الما ، ويجور للشررر ة أ  ت ررو من الالئحة التنيي ية وباقى امما  127ق  أموالها مع مراعاق ممم الماد
ضررها فررى م ررر قا تعاوأها على تحقيررغ غر  الت تزاو  أعما  شبيهة بأعمالها، أو  الت غير ا تشترف بأ  و ل من الو وه مع الشر ات و 

 بقا  امما  القاأو  وعئحتل التنيي يةرشر ات أو تشتريها أو تلحقها  ها والر طأو فى الخار ر  ما يجور لها أ  تنامج فى   ه ال

 لشركةة اشأن نة عنبذ -ج
 شررر ت  والررر فررى إطررار  رريقة  يمبل ررو  ميرر  أعلنررتالقابضررة مر ر  و  تيل ررو  ر ة أوراسررمتأسست الشر ة من خال  إأقسررامها عررن شرر 

شررر ة وينررا تيل ررو  )وينررا اأ يسررتمنت  توقيررع إتياقيررة لررامج الشررر تين علمررا  بررأ عررن  2010 يمبل ررو  المحرراودق ووينررا تيل ررو  فررى أ ترروبر 
 سررررررررررررررريم ى خطرررررررررررررررة التقاإلتيرررررررررررررررار علررررررررررررررر تيل رررررررررررررررو  القابضرررررررررررررررة، وقرررررررررررررررا ترررررررررررررررم أوراسرررررررررررررررمو  مرررررررررررررررن شرررررررررررررررر ة % 51,7تملرررررررررررررررر سرررررررررررررررابقا ( 

 و  وتتما  تلر   إلى الشر ة )المنقسمة( أظرا  عستبعاد ا من  يقة  يمبلالر بغرا أق  مل ية بعض اا و و   ،2011أ ري     14فى  
لخررامات التلييررو  المحمررو  وشرريو ت نولررو ى  م ررريةاللشررر ة امارات شر ة أوراسمو  تليمو  القابضة ف  ااا و  بشم  رئيسى فى است 

وبنررا    رى مجررا  الت نولو يررا واإلعررال  وال وا رر  البحريررةوشررر ة أوراسررمو  تيل ررو  فينتشرررر مر ر  و رر لر إسررتامارات فرر  الشررماليةى  وريا  ف
شررر ة أوراسررمو  تأسرريس خررال   نوالررر مرر ة أوراسررمو  تيل ررو  القابضررة مر ر  لشررر تين قا تضمنت خطة التقسرريم إأقسررا  شررر لى الر فع

ؤد  إلررى امررتالف مسررا مى شررر ة بضررة )الشررر ة المنقسررمة( وأقرر  اا ررو  المرر  ورق إليهررا بمررا يرر  يررا القالو الت نو لالت رراعت واإلعررال  و 
 أي ا ر  اإلتاري  وأها فى ملي  اأوا  الت فى الشر ة المنقسمة معادلة للح ة  أوراسمو  تيل و  القابضة م ة

 ةالمعايير المحاسبياللتزام بالعرض وا إطار -2

وفررى  2006لسررنة  243ال ررادرق بقرررار وريررر اعسررتامار رقررم حاسرربة الم رررية ة المرفقررة طبقررا  لمعررايير الممعرر أعررات القرروائم الماليررة المج -
" IFRSماليررة "يررة للتقررارير العررايير الاولإلررى الم طلررب معررايير المحاسرربة الم رررية الر ررو م رررية السرراريةر وتت ضررو  القررواأين واللرروائ  ال

  توض   ي ية معالجتهار قاأوأية أو متطلبات م ري محاسبة أأها معيار بشلم ي ار  الت اث والمعامالت بالنسبة لألما
 ي  تررررار رق لررررس اإلدا واسررررطة مج ،2021ديسررررمبر  31 ماليررررة المنتهيررررة فررررىللشررررر ة عررررن السررررنة ال المجمعررررةتررررم إعتمرررراد القرررروائم الماليررررة  -

 ر2022 مار   30
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 مالية المجمعةالقوائم الأسس إعداد  -3

 ة المنقسررمة أتيجررة عمليررة اعأقسررا  عررن شررر ة اوراسررمو   (، فقررا أشررأت الشررر -1تي رريال باعيضررام رقررم) رأ ارر م  ارق اليررل بشرر عشرر  مررا تررم ا
ة القاسررمة  ي قامررت  يررل الشررر تمر مررن الترراري  الرر ت ررادي مسرر  يررا  اقالجايررا   يررا  القرراأوأ اسمة( ميرر  يمارر  القلتليمو  القابضة )الشر ة ا

 نقسمة من خال  عملية اعأقسا رشر ة المقيقة الت  اأتقلت مل يتها الى اللشعة والشر ات التاب   اى أو اأشاواا علباعستح
ظلررة رار أأشررطتها تحررت مقة واسررتموالشررقي  التابعررة ة بعررض الشررر اتر ة بغرا أقرر  مل يرر شلوتر  إدارق الشر ة أ  عملية اعأقسا  وتأسيس ا

" Transactions under Common Control" وامرراقلاق السيطر  عما  تحتاا الت تجميع ا تحت أطار معامفى  و ر تنار   الشر ة
    مررا أ اعأقسرراا عمليررة يسرريين قبرر  وبعرر يس المسررا مين الرئ ن لرر أ ق لرر ت تنييرر ا لقرررار اعأقسررا  تقررع تحررت اات السرريطرق   الترر مي  ا  الشر ات  
ن معيار المحاسبة الم ري رقررم ار    مط  أ خار  الواماقيطرق الس ما  تحتعتبر معامالت تجميع ااععا مؤقتةر   ا وت تلر السيطرق ع ت  

 (رIFRS 3الاول  )معيار المحاسبة و   29
تطرروير وتطبيررغ اعدارق طلررب مررن يت  5رقررم حاسرربة الم ررري ية، فررا  معيررار المر  رر وفرر   رر   يررار أرري  ررري  فرر  معررايير المحاسرربة الم

ير وتطبيررغ ا فرر  تطررو قامررت اعدارق باسررتخاا  تقررايراته اوقرر  ليهرراراععتمرراد ع يممررنالئمررة و علومات ماليررة مى تقايم مة تؤدي الة محاسبي سياس
ن الشررر ة مرر هررا الررى لررت مل يت يقة الترر  اأتق ات التابعررة والشررقر شرر سياسة محاسبية مالئمة ومعبرق عن  و ر المعاملررة لغرررا تجميررع اعمررا  ال

 أدأاه:قسا   ما  و موض  خال  عملية اعأ 
يررة المسررا مات تنييرر ا  لقرررار اعأقسررا  شررهادات ومسررتناات أقرر  مل  التابعررة مررن خررال   اتأ  علررى الشررر لقرراأو اا ااعسررتحو علررى الرررغم مررن ا  

 يررا  أقسررا  باعتبار ررا عمليررل اعن خررال  اأتقلررت مرر  الترر الشررر ات تجميررع  ررافى أ ررو   مترر ، اع اأررل 2011الرر   تررم خررال  شررهر ديسررمبر 
تأسيسررها و أابعررة سررتحواا علررى الشررر ات الت شررر ة القاسررمة باعلل االرر   قامررت  يرر   علرر الي الترراري ة منرر  ر تحت سرريطرق الشررر اقت اد  مستم

تأسيسررها و أر ات الشرر تلررر طرق علررى مررن  اايررة السرري زق لتلررر الشررر ات خررال  اليترررق جرر ت حالمربررام اافرر   قائمررة مقررور المل يررة تتضررمن  وعليررل
 شر ة القاسمةر بمعرفة ال

 القياسس أس -أ
يتم قياسها بالقيمة العادلررة والتررى تتمارر   الت ت التالية اا و  واعلتزاماعاا  ية التاريخية  يماللت طبقا لمباأ ا  لمجمعةية المالأعات القوائم ا

قيمررة بوبررة بالالماليررة المواا ررو   سررائرالخأو خررال  ااربررام  عادلة منقيمة البوبة بالت المالية المت المالية، واا و  واعلتزامااقف  المشت 
ر  ررر ا وتعتمرررا الت ليرررة ة التررر  يرررتم قياسرررها بالت ليرررة المسرررتهل زامرررات الماليرررة رررو  واعلت وأيضرررا ااخرررر آل  االررراخ  الشرررامخرررال   مرررنة دلررر عاال

 يتم تسليمل للح و  على أ و ر ال يعامة على القيمة العادلة للمقا    ب ية  التاريخية

 عملة العرض -ب
تررم  الم ررري الجنيل ة ب روضاأات المالية المع ميع البي أ   ا م ة التعام  للشر ةرملع   و   ري الم   لجنيلبا  قوائم الماليةتم اعااد وعرا ال

تررم اعشررارق بررالقوائم الماليررة أو باعيضررامات بخررال   إاااع  ،أربررام العررا  فررى مهتقريبهررا الررى أقرررر ألررص  نيررل م ررر   يمررا عرراا أ رريب السرر 
 الرر

 طبقةالمية ات المحاسبأهم السياس -4

 المجمعررةباتبررا  أيررس السياسررات المحاسرربية الترر  يررتم اتباعهررا ب ررورق مسررتمرق عنررا اعررااد القرروائم الماليررة  المجمعررةالماليررة اعررااد القرروائم  تررم
شرررمل  يررتم سررو  لرر يوا، 2021ينرراير  1( ا ترراا ا  مررن 49و )( 48)  رقمرر  ينالم ررري  بةاسرر حالم ي معيار  تطبيغ  بخال و السنوية للشر ة،  

القرروائم الماليررة فقررا تررم إتبررا  السياسررات المحاسرربية ب ررورق فا تررة علررى  افررة اليترررات المعروضررة  تلررر   قررا( ف33-4إيضام )ف     أدأاهتي يال  
 رةالمجمع
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 ةمع لمجالية ا ئم الم ااد القو سس اعدأ 4-1
 رر  ميزاأيررةر  اري فررى ترر عررة( ب اة تحررت سرريطرتها )الشررر ات الت ئم الماليررة للشررر ة اا  والشررر ات الواقعرر فررى القرروالماليررة المجمعررة ائم او القرر تمارر  ت 

 :وتتحقغ السيطرق عناما تقو  الشر ة القابضة بجميع ما يلى
 هاري ف المستامر أقالمنش على السلطة -
 ر  يل المستامر المنشأق ىف تلما سم خال  من المتغيرق العوائا فى الحغ أو عراالت  -
 منهار عليها التى يح   ئاالعوا مبلغ على للتأفير فيها المستامر المنشأق على سلطتل استخاا  على القارق -

المنشأق   الشر ة اا  على   تقييم السيطرق عل   إ المستامر إعادق  ار من  أ   واما أوغيرات لو ود مت   رو  إلىظائغ والرت الحقاا أشافيها 
 اليةررين بعرق الاالفة الم  و لسيطا ر عنا

التابعة الشر ات  إيرادات وم روفات  المجمعة  الاخ   قائمة  اقالتى  سوا     تتضمن  اعتبارا  من  تم  السنة والر  استبعاد ا خال   أو  تنا  ا 
التاري    أو  لالقتنا   اليعلى  لالستب التاري   مسب  اليعلى  تو   الحالةرعاد  إ مويتم  الاريع  اخ   ال   الشر ة  عة  ب لتاللشر ات  مسا م   ين 

 سيطرق )عجز(ر ر الم ي غي الح  را ة وأ حار الح ي غير المسيطرق متى وإ  أد  الر لظهور ر يا سالب ا حالقابض
مع   تيغ اسبية ت ها المح  سياسات بما يجعضروريا    لما  ا  الر  يتم أ را  التسويات الالرمة على القوائم المالية ا   من شر ات المجموعة  

 اخر  بالمجموعةر اسبية المطبقة للشر ات االمح ساتالسيا
 روفات المتبادلة  ين شر ات المجموعة عنا تجميع القوائم المالية لهارالم ردات و يراإلايتم اعستبعاد ال ام  ل افة المعامالت واار اق و 

 ة المجموعة  هار مل ي  رور  لة عن مقمني رورق  تابعة ب رر ات الالشفى  يطرقالمسار الح ي غير يتم عرا مقرور أ ح
تر ة وتحتيظ  اع  من الر  نيوا مؤفر  رق مشلسيط يخضع  لمجموعة سيطرتها المطلقة أو المشتر ة على شر ة تابعة أو مشرو تيقا اعناما 
ف  عليها المتبقى  استامار  باعستامار  تعتر   شقيقة  عنائ   شر ة  بقى  بقوتقو   العياسل  فيمتل  فقا  ىادلة  أو  ة  لقطم الالسيطرق    تاري  
ااولى   اععترا  ت لية عنا    شتر ةو المقة ألط فقات  يل السيطرق الم  ال ي التاري     ف   المتبق ة العادلة لالستامار  شتر ةر وتعا القيمالم

 باعستامار فى شر ة شقيقةر 
 تجميع األعمال  4-2

اا  طريقباستخا  تحوااات(س  )اعااعماع  معامالت تجمي  تم المحاسبة عنت  الم ح  م قي ت وي   عستحواارة  المقا    معاملة  لتجميع   ف و    ا  
فى تاري  اإلستحواا لأل و  الم حولة من المجموعة واعلتزامات   عادلة يم الالق   و ااعما  بالقيمة العادلة التى ت حتسب على أسا  مجم

ة فى مقا   لمجموعة التى ت  ار  ا امل ي لر ادوات مقو ا ايها و  تحوا عل  ة الم سين للشر ف السابقة ل ال  المالالمت باق بمعرفة المجموع
 السيطرق على الشر ة الم ستحوا عليهار

الشهرق ع قيا   أأهأسا  ىليتم  ت م     )ا  ف   الزيادق  الم ح و  1ا    المقا    ف( مجمو :  المسيطرق  الح ي غير  وأ  مقور ا حار   ،   
الم   الالعادلة  والقيمة  ليها ،  ستحو ا عالشر ة  الشت للح ة  فىالم  ر ةى  اأت  تمتل ها  قب   مقور    ستحواق  الم ستحوا عليها  الشر ة  مل ية 

الم ستحوا عليها واعلتزامات الم ت باق ف  تاري  اإلستحواار وإاا ما تبين بعا    اا و قيم:     افى  (2تاري  اعستحواا )إ  و ات( عن )
أ     إعادق قيم  التقييم  و   المستحوااا و   افى  الم ت باااعلتزامعليها  ي ت  المقا  يا  ز ق  مجمو :  مقور  ا حار  الم ح  عن  وأية   ، و  

الم ستحوا عل العاوالقيما ،  هي الح ي غير المسيطرق فى الشر ة  تمتل ها ف  مقور مل ية  ة  المستحواق  التى  اأت الشر ة  دلة للح ة 
من   ممسبيترق  ائر الق  فى أربام أو خساشر بق متلر الزياد  ععترا     يتم ات(، عنائ )إ  و استحواا قب  تاري  اع الشر ة الم ستحوا عليها

 (رbargainpurchase)شرا   يقة 

  م ي مل ية مالية وت خ و    لحامليها الحغ فى أ يب  أسبى من  اف  أ و  منشأق ف   ت م ا  الت     يطرقسموبالنسبة للح ي غير ال
فمنمال الت  ية  يتم  المممن    ة  عأ   اإلعت قياسها  ااو نا  بالقلرا   إما  بالن يبالع  يمة   أو   ، غير  النسب   ادلة  الح ي  ى ا حار 

 ويتم إختيار أسا  القيا  ل   معاملة إستحواا على ما ر  -ا ا عليهم ستحو ق الأشالمسيطرق فى القيم المعتر   ها ل اف  أ و  المن 
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( تقو  المجموعة Entities under common control)موعة  جمق للاماالو ق  طر سي للع  خضت   الت اعما   فى تجميع المنشآت وأأشطة ا
ت بمعال ت لية  اليرور  ين  الافت جة  القيمة  فى  المجموعة  وأ يب  ااعما   المعتر   ها   و اا  اف ل ة  ي ر جميع  العرضية  واإللتزامات    

  لقة ط المأ السيطرق  اير فى مب   عن تغي اإلقتنا  عمليات  لم تسير  والر إاا  ةل ي المللشر ات المقتناق   متياطى تجميع أعما  ضمن مقور  
الم على  أللمجموعة  انشآت  تطبيغ  ويتم  اإلقتنا ر  عمليات  وبعا  قب   تجميعها  تم  الت   الشر ات  أالس  تاو  فىياسة  شرا     يضا  مالة 

تخلي أو  التابعة  للشر ات  المسيطرق  الح ي غير  أسبة من مقور أ حار  الشر   مل يتهاأسبة من  المجموعة من    المجموعة   ة  فى 
 ى الشر ة التابعةرعل قيطر يا ها بالست عة مع إمالتاب 

ر ات المقتناق إع فى تاري  تحقغ السيطرق  ها للشعتر    الم ةي اا و  واإللتزامات العرض ل اف حالة ع يتم تحايا قيمة عادلة  ه الوفى  
ق  لى متى تاري  ريادو  اا    قغ السيطرقحتاري  ت   ليترق منت خال  التى طرأ مل ية وا نود مقور ال  اا و لى مع ااخ  فى اإلعتبار التغيرات فى

 السيطرقر  أسبة

ال المسيطرق فى  الح ي غير  لحقور أ حار  القيا  ااولى  القيمة    اق علىالمقتن شأق  ن ميتم  الح ي فى  تلر  أسبة أ حار  أسا  
 تحوااري  اعسا فى تار ية المعتر   هالعادلة لأل و  واإللتزامات واإللتزامات العرض

 ( ةقابض المالية الوراسمو   أ)رقسمة  ن وشر ة م)أوراسمو  لالستامار القابضة(  شر ة قاسمة  الى شر تين  ة  شر التم إأقسا   ،  2020  ا عال   خ
الى  مي  عن عالتيا   لمزيا من- الر و   ير ى  اعأقسا   الشر ة   جة  ي وأت   -34رقم    إيضاملية  قامت  الشر ة ف   ن ل لر  استامارات  ق  

القاب  المالية  التابعة   ات وشر ضة  شر ة  لتو   القابضة()شر   قسمةن الم الشر ة  ى  الها  المالية  أوراسمو   شر ة  وبالتال  ،  ة  ماليا    تمتلر 
 ور التالية فى شر اتها التابعة:باشرق وغير مباشرق الحق)الشر ة اا ( ب ورق م ةر القابضماا ت لالس أوراسمو 

 
 
 
 

نسبة الملكية   الدولة  لنشاط ا الشركات التابعة 
ر  رة وغيالمباش
 % 51 با ستا   لو ياا وت نو ي اي م ليمتا (ة  ا خلت )اا أسوسي ورلو  شر ة تراأس اشرة المب

 %  96ر99  مهورية م ر العربية و ياوت نولميايا  (رقح ل )المنطقة ا ابضةشر ة أورا ار الق
   %100 مالطا  لو يا نو ميايا وت را ار فار إيست ليمتاشر ة أو 
 % 100 شمالية  وريا ال أخري  اوسور و  شر ة 

 % 8ر99   ان ب ل ق ار خامات اد لبنا    و  تيل و اسمأور 
   %100 لو سمبر  أخري   راري الب  ت  أ  ت شر ة أو 

   %100  ولناا  ر عقاري امااست  ارما ة لالست ضب القا ور و  رف توا  ةشر 
   %100  ولناا  استامار عقاري  شر ة ف توار    ف 

   %100 ي ر البرا استامار عقاري  ( ي ر ا)البر  2 وارشر ة ف ت 
   %100 البراري  استامار عقاري  )البراري ( 9  ة ف توارشر 

   %100  البراري  عقاري استامار  اري ( )البر  11ر شر ة ف توا
   %100 براري ال اري استامار عق راري ( الب ) 13 وارف ت  ة شر 

   %100 ري ابر ال استامار عقاري  اري ( )البر  17شر ة ف توار 
   %100 ي ار البر  قاري ع استامار  ( ي البرار ) 18شر ة ف توار 
   %100 اري بر ال عقاري مار استا  )البراري (  19شر ة ف توار 

 % 2ر99 العربية رهورية م م  طاقة   قة للطا أو  ا يتا 
 % 2ر99  مهورية م ر العربية طاقة  وعتمقات و أو  ا يتا  للخاما

 % 100 بيةعر م ر ال ريةو  مه ياميايا وت نولو   ر رفينشرر مو  شر ة أوراسمو  تيليم
 هية  اوراسمو   ريز   يراميار للمشروعات الترفي 

 
 % 70 هورية م ر العربيةم  أخري 

 %100 بيةعر الة م ر  مهوري  ر  أخ ةيهي لترفشروعات امر للاميا ر   شر ة اوراسمو 
مية اسي ال يراميار عدارق المنشأت اليناقية و وراسمو  أ   

 
 
 
 

 %100 عربيةلاة م ر  مهوري  ر  أخ
    إ  للتر يل أو إ 

 
 
 
 

 %100 عربيةلاة م ر  مهوري  ر  أخ
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 قيقة ى شركات شف تثماراتسإ 4-3
نشأق ول نل ع تشغيلية لتلر المفى القرارات المالية وال  لمشار ةا    عليها من خال موعة  تأفير  و ر جم  ى منشأه تتمتع ال  ةلشر ة الشقيقا

 يرقى لار ة السيطرق أو السيطرق المشتر ةر 
 الت  ات  ر ايةر أما تلر اإلستام اا  طريقة مقور المل ة باستخوعللمجمية  مالئم البالقواشقيقة  شر ات الامات التز و  والا  وأ ائج أعمتار  أت 

البيع   يتم او يتم ت نييها بغرا  للمعيار الم ر   لتى  البيع 32  رقم )المحاسبة  ها طبقا   المتااولة المحتيظ  ها لغرا  ( "اا و  غير 
 ع( أيهما اق را الت اليف الالرمة للبيمنه ا  وممخ ة )ادل ة العالقيم رية أومة الافت ا بالقي تم قياسهالمستمرق" في  ليات غيروالعم
و  تظهر  ستخاب   ا  المل ية  مقور  طريقة  استامار إلااا   المر ز  بقائمة  الشقيقة  الشر ات  فى  المعالة  ن يب لماات  بالت لية  المجمعة  لى 

يطرأ على محال  قا  م أ  إضخ بعا    الرق و مقتنايقة الت الشقشر ا  ال أ و   ف ا نا  فى  لتاري  اإلقت   الالمقة  المجموعة من التغيرات
ترية عستامار جموعة من خسائر شر ة شقيقة عن القيمة الاف يب المأ   ر وع يتم اإلعترا  بأ  ريادق فىياممة    استامار على  قي 

الشقيقة إع إاا  اأت   اتلر الزي المجموعة فى الشر ة  الحالقاأوأ علتزا   ادق فى ماود  قة أو  لشقي ا   ةلشر ه اتجاموعة  ى المج ممى على أو 
 لر الشر ةر ا أيابة عن ت هت لمجموعة قا ساد و  اقا ت  الت المبالغ 
طبقا الشقيقة  أ و  الشر ة    ل اف ا  وأ يب المجموعة من القيمة العادلة  اليرر  ين ت لية اإلقتن     يتم المحاسبة عناإلقتنا   وفى تاري 
 ف  :لى الر ع  وبنا ا  عماايع ص  تجموالخا (29رقم )الم ر  لمحاسبة لمعيار ا

ت ل العادلة     اف جموعة فى  الم  أ يبية اإلقتنا  عن  أ  ريادق فى  لشر ة  امات المحتملة لإللتزامات المحادق واإللتز  و  واأللالقيمة 
يتم  ار و امست لالية  فتر ة الاالقيم  قة ضمن ة الشقي ا  الشر من اقتن   لشهرق الناتجةوتار  ا  الشقيقة فى تاري  اإلقتنا  يتم اإلعترا   ها  شهرق

 تامار  م ر سر الشهرق  جز  من اعتقييم اإلضمحال  لتل
الم العادلة لأل و  واإللتزامات ا   اف وعة فى  مجأ  ريادق فى أ يب  ت لية القيمة  الشقيقة عن  لمحادق واإللتزامات المحتملة للشر ة 

ر  ئ اموعة من أربام أو خسعنا تحايا أ يب المج   يرادات   تابت  أ    علىامار  لالست   افتريةلقيمة العا من اتستب   نا قت ى تاري  اإلتنا  فقاإل
 اعستامارر ا اقتنا  خاللهم ت  الت عن اليترق الشر ة الشقيقة 

 ه  وعة من  ب المجمماود أ ي ادلة والر فى  ئر المتب وعة مع اما  الشر ات الشقيقة يتم استبعاد ااربام والخساوفى مالة تعام  المجم
الالش ال  و ت   وقا ا  ر  شقيقةر ة  إأخياا     على  دليال  و خسائر  المحو   اا    ت   ىفقيمة  يتم  الحالة  ال  ه  المخ ي  اسب ن م وين 
 را هة   ا اإلضمحال لمو 
 ( ةقابضالمالية الوراسمو   أ)قسمة  ن وشر ة مابضة(  )أوراسمو  لالستامار القشر ة قاسمة  اتقسمت الشر ة الى شر تين  ،  2020ا   عال   خ
الى  اعأ ة  لي مي  عن ع التيامن  يا  لمز - الر و   ير ى  الشر ة    لجة  ي وأت  -34رقم    إيضامقسا   قامت  ان لر  استامارات  ر ة ف   شلق  

القابضة   فروق  ا يتا   شقيق   ف استامارات  )شر ة  المتقسمةالى    (ةشر ات  المالي )شر   الشر ة  أوراسمو   القابضة(ة  تمتلر    وبالتال ،  ة 
 :يل  ماي  ة  الشقيق الشر ات ف  ةموعمجالت استامارات حأ ب 

ة  ر شالمبا نسبة الملكية الدولة  النشاط  
 ر المباشرة يوغ

فينتشر ى  وينت ت نولو  ة شيو ر ش
  ومبا 

 %75  وريا الشمالية   واتص أقالة  تماخا

 
 األجنبية  العمالت 4-4

 ر لقيا بالافاتر()عملة اة  الشر مالت اعتحمم م  الت  ديةااعقت  عملة البيئةت المجموعة ب من شر ا ة    شر لية للماتم عرا القوائم اي 

الم القوائم  إعااد  المولها   أتائج ااعما مجالية  يتم عرا  ا  عة  المجبالقوائم  الم ر   لمالية  بالجنيل  ل   شر ة  يما  عملة     يوالمعة 
 مجمعةرال ماليةئم القواالعرا اعساسية للمجموعة ولل

ر  السارية  لاسعار اة القيا الخا ة  ها وفقا   ال  عملمالت بختتم بع  ت لامعامالت  لام إفبات  يت   شر ة  لية ل  لقوائم الماوعنا إعااد ا
إلى ية  ق مال  فتر ة  النقاية بالعمالت اا نبية فى أهاي   لطبيعةأر اق اا و  واإللتزامات اات ا  يعاد تر مة  عام  على أ  وقت إتما  الت 

 ي ر  ر االر الت  فى ائاقس  رر  الار ال اسعا وفقا  عملة القي 
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ا فى أهاية    فترق مالية فيتم تر متهمة العادلة  ر النقاية والمابتة بالقي ي غالطبيعة  ات بالعمالت اا نبية اات   و  واإللتزامنسبة لألالب أما  
  خر لعمالت اااب النقاية ير عة غي ات الطب نود ابة للب بالنس العادلةر أما يمةا القتحاي  ري  يا وفقا اسعار ال ر  السائاق فى تالة القإلى عم
 متهار   ر  يعاد ت ية التاريخية فى قياسها فالالت ل استخامت والتى

 ة غير لطبيعت ات ااتجة عن تر مة أر اق اا و  واإللتزاماالاخ  عن اليترق  يما عاا اليرور الناقائمة  ر التر مة ب وتار  أربام وخسائ 
 ها العادلةرفى قيمت ت اضمن التغير   إدرا ها يتممي   العادلةة ها بالقيميتم قياس الت نقاية ال

وضة بعمالت والمعر ر ات التابعة اا نبية والمحلية  المالية للشت بالقوائم  تر مة اا و  واإللتزاما   مت لمجمعة تى تاري  القوائم المالية اوف
ائم اد القو عاإ فى تاري     ق  السائال ر ار اعأسا  أسعلى    ة والرالمجمعوائم المالية  القعرا    عملة  و وتختلص عن الجنيل الم ر   

  ا  أو التأسيس وفى تاري  تحققهار     ري  اإلقتناريخية فى تاوفقا  اسعار ال ر  التا  ةي المل ور  مجمعة فى مين تتم تر مة مقالمالية ال
تبويب م  ت قوائمر ويلانها تلر  ا عالمع  الماليةلسنة  خال  السائا  ط سعر ال ر  اتوسعلى ما ا    ن   والم روفاتويتم تر مة  نود اإليرادات  

 رة ضمن مقور المل يةتر م  فرور  ياط مت  االمجمعة  المال  المر ز ةعة بقائمائم المالية للشر ات التاب رور تر مة القو ف

 :يل  ما  الم ري   ال ر  المطبقة للجنيل  سعارو يما يل  أ 

 ل اقفا سعر  املع ل  فعر الصر متوسط س ل سعر اقفا  صرف للعامال  رسعسط متو 
 

  2021ديسمبر    31 2021ر  ديسمب  31 2020ديسمبر    31 2020ر  يسمبد  31
   أمريمدوعر  660ر15 652ر15 690ر15 15.769

 روبية با ستاأ   089ر0 096ر0  0.098         0.098       
  راريل   ا ري  811ر2 901ر2  3.021         3.058       
 يورو 80ر17 52ر18  19.162      17.997    

 
 كاتها إهال و  ةتصول الثابألا 4-5

ى الخسائر المجمعة  اإل الف باإلضافة إل  وما  منها مجمع ليتها التاريخية مخ مر ز المال   ت لا   تة بقائمةد اا و  الاا نو   هر  افة ظت 
الن     اات لية   نلناتجة عن اإلضمحال  فى قيمتهار وتتضما بار ة مباشتبطيقات المر الاا ت  افة  اقتن ق  ت  اقالني إضافة  ر ويتما  ا  

ا    أ  يحقغ استخاا      من المر ا يمو عنام  فقط-الحالة   سبم-ا بشم  مني    ه     او اإلعترا   ترية لألفالامة  القي   مقة إلىالال
 ليهار ا عيعتم ار ة ه ا البنا     ةلخاا  اإلقتنا مستقبلية للشر ة ويممن قيا  ت لية اقت اديةالبنا منافع 

متحمتم  ي و  اإل روفي   وال ياات  الاخ قائمب   ةأ  الم  الس  ة  الن عن  تلر  الت  ماليةة  تحم   خالل ا  يتم  ااربام    .لهام روفات  تتحاد 
 الافترية لتلر  ةقيملاو -إ  و ا    –  اعستبعادعائا     اف تة على أسا  اليرر  ين  ا و  الاا  أو ت هين ا  استبعادن  خسائر الناشئة عوال

 .اخ ائمة الا بقهإدرا  يتماا و  و 
ر ل    مقاال  اإلأتا  عمر  خ  والر على ماار الل على قائمة الا لي القسط الاا ت وتحم  طريقةف ب اللة لال ة القا  اا ت ال   اا و   ا الفويتم  

   اا و رأو  من أأوا 
 ف:اإل ال امتسارا ر غاا و  لالمقار ل   من  اإلأتا   يا  بالعمر  يل و يما 

 وات السن األصل 
 سنة 50 أ  مبا
 تسنوا 15 – 8 ت إرسا  طا مح

 سنوات 10 – 5 آعت 
 تنواس 5 – 3 ات  مبيوترومعا هزق أ

 سنوات 10 – 5 ات أفاث وتجهيز 
 سنوات 6 – 3 واأتقا   أق  ائ وس

 سنوات 8 – 3 ما ن مؤ رق وتجاياات ت فى أتحسينا
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 حت التنفيذ المشروعات ت 4-6
تعلقة ملالية  افة الت اليف  ت الن وتتضما،  و   ا إ تهمي ق  فى ضمحال عامع  ها مجا  من  ومية مخت لل  بانيي تحت الت لمشروعات  م إفبات ات ي 

ت أقتنى من أ للر ويتم تحوي  المشروعات تح  ال يا وفى الغرا  يتم تشغيلل  ه  الت ة     الى الحالالالرمة لتجهيز اا مباشرق باا   و 
  سباستخاا  أيإ ال ها    يباأائ    وعن لل  أ ن  م  تي تن اق  الت غرا  ة للمتام  وت و  ها  من  ا أتهاعم  يت   و  الاا تة عناما نا اا   ىلالتنيي  ا

   الاا تةرلها من اا و ف البنود الممافلة ا سس المتبعة فى إ الا

 ة ر الملموساألصول غي 4-7
النقاية واي  تحايا   ماديو ود    التى ليس لهتم معالجة اا و  اات الطبيعة غير  النشاق اغر تناق الما و ول ن يممن  ع أ  والمتوق  طاا 
من همن تافغ  ي  ملموسةرة  أتقبلي مس  افع ا  غير  )ب  ااتتضمن     و   الملموسة  غير  الشهرق(و   خيي تر  ،اآلل الحاسب    أأظمة خال  

ي  نقالر السعوالتى تتما  فى ا  ةبالت لي  ةسغير الملمو ويتم قيا  اا و    ومقور عالمات تجاريةر  اعأتيا ومقور    تاعت اعشبمات  
السعر النقاي   إلعترا  باليرر  ينالعادية ف أل يتم ا   اماعئت زيا عن فترق  رات ت ليت   دلساا   اأ ي لة ت ام  فى   ا، هولى  اعترا  اري  اإلافى ت 

المسادو  المبلغ  بعا خ م  إ مال   بال اف   الملموسة  غير  اا و   ويتم عرا  الن لاو   ستهالفعا   يائاقر    اضمحال  اتجة عن  خسائر 
القيممة ضموس ملال  غير  و   اا ا تن اقعلى  مقة  الال  يقاتالن   سملةر   تمي   مةري لقا لأل ن  الافترية  عناما  ا   و ة  فقط  تزيا   ه لمرسملة 

يتم   ر ئمة الاخاق با ا على  ينما يتم تحمي   افة النيقات ااخر  عنا ت    أو اا و ،   المستقبلية لأل   اديةاعقت ن المنافع  النيقات م
مر  الع  سة إع إاا  ا  مو لمغير ال  إلأتا ية لأل و ار اااعمار  ما  على  ر الا ت و سط الا يقة القطر ل  وفقا    ملموسةال  رغي    و اا  استهالف
 رسنوي فى قيمة تلر اا و  على أسا    لالضمحال  اختبار را  ير محاد فعنائ  يتم إملموسة غغير ال لأل و  اإلأتا  

 الشهرة    4-8
الشهر ت ت  الناتجةما   اقتن   ق  فىداالزي   فى مشتر ة  عملية    وأابعة  ت ق  اشمن   ا عن  اإل  ت   ق  فى    م ة   تنا  عنقلية  الالمجموعة  ة  دلاعالقيمة 

  لية بالت ترا  ااولى للشهرق  أ   بالت لية ويتم قياسها عمقا  اإلقتنا ر ويتم اإلع  ي  اعستحواا أوالمقتناق فى تار   أ و  المنشاق  ل اف 
 راضمحال خسائر  أيا منه ا  مخ وم

إهاول ي اإلضم  اتاختبار   ا ر     الق  مااتاق من و مو لى     عق  الشهر توريع  تم  حال   والتى متافقغ  لخادرق على  المجموعة  أقاية  ن  ات 
التجالمتوقع أ  تست  تلر  ييا من الر    ت و ود مؤشرا اإلضمحال  سنويا أو ب ية أ ار دورية عنا    عختبارالوماات  ميعر ويتم إخضا  

 ماقر لو ل اضمحال 

الافترية  اوع  لتخ يض القيمة     ال ا اإلضمحتخاا  خسائر  م اسلها فيت   ةلافتري اة  القيمق  من  االوماات  ية لتلر  دستردااع  ةقيمال اأت    وإاا
أ   فى       الافترية لاا و  اعخر  للوماق على أسا  أسبى طبقا  للقيمة    باق  ض  ي ماق سليا  فم فى تخ رعة على الو ق مو شهر   اي

 لالمقةر اات يتر فى ال عمسها ميت ع ق الشهر  فىضمحال  ائر اإلسخبأ    ربات عاعى وماق، مع ااخ  ف لا
أو خسررائر الررر اعسررتبعاد، و ررو مررا ينطبررغ بررار عنررا تحايررا أربررام الشررهرق فررى اععت ة المشررتر ة تؤخرر  ليرر اق التابعررة أو العمنشرر ملوعنا استبعاد ا
لقررة ة المتع ر سررة الشرر اسي م عررن اإلف رراوقررا تررم  رالشررهرق ةمرر قة قي ي شررقلا ة شررر ستامار فى الة اعت لي ضمنت ت  قة مي لشقي  ة اأيضا  على الشر 

 أعالهرى شر ات شقيقة" ضام "إستامارات فضمن إي ا  شر ة شقيقة تن قاتنشأ عنا  الت بالشهرق 

 لملموسة وغير الملموسة بخالف الشهرة قيمة األصول ا اإلضمحالل فى  4-9
اأت  ناف اا  يا ما إاحوسة لت مملها الا ول  ريةالافت   القيم  عةبمرا -  لر ا  مراا  استاعىأو  لما    –  سنوي ا   سأ  علىمجموعة  قو  الت 

رات تقو  المجموعة  تقاير القيمة  لر الاععت أو المؤشت    اا ما توافرتفى قيمتها، ف  ال اضمحماوث    امتما على  ت  ا ر ت أو مؤشدعع
ل     علىاإلستردادية  قيماإلض  خسائرايا  حت بغرا    ماي  أ    فى  فتلمحال   تع ما  ا ر  ا  ر ا  اتقاير  لألستردادإل لقيمة  و  تق     ية 

 ا  ر يتبعها ا الت قا للوماق المولاق للن  ددار ت لالسا لة ير القيمة الق تقامجموعة لا
  توريعها أيضا على   مجموعة يت م ل  العامة لاا و  على الوماات المولاق للنقا ف   اا و فا تة لتوريع  أسس منطقية و   استخاا وفى مالة  

ت   ولاتر و اوملالر  ت  ال تع ر  تو ر  حقيغ  ايتم  الع اريع  للمجم ماو   الو على أ غر مجمو وعة  ة  للنقا    اتامعة من  يممن    الت المولاق 
 أسس منطقية وفا تةر باستخاا ايا ا للمجموعة تح

الملموسة  ب و  غير  لأل و   عمر    الت النسبة  لها  غير  اد  مح  افتراض  ليس  ي   اا  ستخلال  متامةلاأو  فاأل   سنوي   تبارخا    ار إ    تمبعا 
 ر ال لالضمحاا و  تعرا تلر عن  مؤشر أي ررد توفجبما أو متهقي  فى  ال ضمحلال
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ا القيمة  وتتما   لأل    ا  المو   إلستردادية  للوماق  "القيمةأو  فى  للنقا  "ا  لاق  أو  للبيع"  الالرمة  الت اليف  منها  مخ وما   ة  لقيمالعادلة 
 أ برر" أيهما ةي ماعستخاا

ال ابلي مستقلاقاية  ن ال  تفقاتاويتم خ م  للمولالوماق ا  أو    اا  اا تخاسمن    لمقارقة  الضريبة   قب  مسار  خ م  معا   باستخاا لنقا  اق 
القيمة  لل إلى  الو و   لتلر  تعبر عن الحالية  والتى  السور   اعستخااميةالقيمة    تافقات  تقايرات  المعا   ل  لهار ويعمس   ا  يمة  قلالحالية 

لمتولاق عنلر وإاا  ا  ةي المستقبل  افقات النقايةالت   ا تقايرن ععتبار  اعا فى  م أخ  ت لتى لم ي اا   وا    لر  ةبطت ر المر  اطة للنقود والمخي ن الزم
 لوماق أو ل)  اا    ل لررية  للنقا( أق  من قيمتل الافترية يتم تخ يض القيمة الافت    )أو لوماق مولاق  دادية المقارق ا أت القيمة اإلستر  ا

 رداديةرت سة اإلمقي لامس تعلاق للنقا( لالمو 
اإل وعن بقائ فورا       إلضمحال ا ر  بخسائ عترا   ويتم  الاخ ر  ف اممة  يتم  إلفت   ىا  الخسا رق عمقة  الناتجة عن  غا   وا  ال  محاضرق  لتى القيمة 
  الجاياق   ةقايري ت ال  ةادي ردالقيمة اإلست   مع  ىشبما يتما  (ولاق للنقاترية لأل   )أو للوماق المات سابقة يتم ريادق القيمة الاف ها فى فتر أعتر   
تم اإلعترا   ا اا   لو لم ي يممن أ  ي   إليه ا     الت ية اا لية  تر فاالقيمة الا الزيادق عن  ة بعالمعال  ةي الافتر   مةالقي    تزياأعوبشرط  
 ة الاخ  مئ  بقاا  ور ف  ال محلخسائر اإلض عمسيةية التسو لا ات تلرإفب  ويتمالناتجة عن اإلضمحال  فى قيمتل فى السنوات السابقةر  بالخسارق

 ة ريعقاال راتاالستثما  4-10
 ولىأل س اقيا وال فا إلعتر ا -أ

العقاريررة بالت ليررة مضررافا  إليهررا ت ليررة  اعسررتاماراتيررتم قيررا  غيليا ( للغيررر و ؤ رق )إيجررارا  تشرر ة فرر  المبرراأ  المرر قاريرر الع اعسررتاماراتتتمارر  
 راملالسرررتا  يرررةلافتر قيمرررة اال مرا عرررة، يرررتم  (الضرررمحإل)ا ةقيمررر الفررر   اعأخيرررااائر سررر خ رررالف و إلا منهرررا مجمرررع المعرررامالت مخ ررروما  

 ة ماليةرأهاية    سن   الف ف اإل ر وطر  اعفتراضيةااعمار ري،  العقا
ا تحايررا هرر ععت ي ررعب مإع إاا  اأررت  نرراف مررا المررال  قائمررة المر ررزفرر  ترراري   ماراتاعسررتا العادلررة لتلررر  ن القيمررةف ررام عرر ويررتم اإل

 ررن الف ام عإلاة يتم لحا ه الوف    قولةقة معبطري  راتتاماساع ه ن  م لقيمة العادلة ايا
 اإلهالك   -ب

ا   المقررار ل رر  أررو  مررن أأررروا  علررى مرراار العمررر اإلأترر سررط الاا رررت والررر وفقررا  لطريقررة القالرراخ  الف علررى قائمررة اإل رر  يررتم تحميرر 
 تا ية المقارق:أ اإلمار  عااا  ب ياأ     العقاري، و يما يل اعستامار

 
 

 ة ليالما دواتألا 4-11
 الية الم لألصو ا

 التصنيف والقياس نموذج االعمال و 

 تقييم نموذج االعمال •
محيظة ا    ا يعمس بشم   مستو  الال  على  ااعما  ال ي يتم  يل اعمتياظ بأ   م   ها  أمواب  را  تقييم لتقو  المجموعة  

 ا يل :  ويتم تقايم المعلومات لالدارقر تتضمن المعلومات الت  تم النظر فيها مأفض  الطريقة الت  يتم  ها إدارق ااعما
 سب الر ما إاا  اأت استراتيجية اإلدارق تر ز على     ر السياسات عملي ار يشمالسياسات واا اا  المعلنة للمحيظة وتشغي  تل -

ومطابقة ماق اا و  المالية مع ماق أي إلتزامات اات عاقاية ، والحياظ على ملص تعريف معا  فائاق معين ،  إيراد اليوائا الت 
 يع اا و ؛نقاية المتوقعة أو تحقيغ التافقات النقاية من خال     لة أو التافقات ال

 وإ الغ إدارق المجموعة  ها؛ أدا  المحيظة  ي ية تقييم -
 وا  العم ( و ي ية إدارق تلر المخاطر؛ت  تؤفر على أدا  أموا  ااعما  )واا و  المالية المحتيظ  ها ف  أمطر الالمخا -
و التافقات  ألعادلة لأل و  الماارق  يستنا إلى القيمة ا  سبي  الماا  ما إاا  ا  التعويض  على  - ي ية تعويض مايري ااعما    -

 النقاية التعاقاية المح لة؛ و 
وأسبار   ه    ومجم  ت رار - السابقة  اليترات  ف   المالية  اا و   مبيعات  ف  وتوقيت  المبيعات  أشاط  بشأ   والتوقعات  المبيعات 

 .المستقب 

 وات سنلا صل ألا
 50 ق ت مؤ ر اا وم
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را  الغرا، بما يتيغ مع اعت   ع تعتبر مبيعات له ا  دف  معامالت غير مؤ لة لالستبعاالية إلى أطرا  فالاة  إ  تحويالت اا و  الم
 .ا و المجموعة المستمر با

ن يتم قيا  اا و  المالية المحتيظ  ها لغرا المتا رق أو الماارق والت  يتم تقييم أدائها على أسا  القيمة العادلة بالقيمة العادلة م
 الرب  أو الخسارقر خال 

 أصل وفائدة   تعاقدية هي فقط مدفوعاتلنت التدفقات النقدية ااتقييم ما إذا ك  –األصول المالية 
 ةي الزمن   مةي الق  مقا        اليائاق  وت و    ااول   اععترا   عنا  المال   لأل     العادلة   مةي الق   و  اا ل   المبلغ  مو  ي التقييم    اغراا   ا

  ااخر    ةي ااساس  اإلقراا  مخاطر   ومقا    نةي مع  ةي رمن   رقت ف  خال   القائم  اا ل   بالمبلغ   المرتبطة  ةي اعئتماأ   رالمخاط  ومقا    للنقود،
 رالرب   امش إلى باإلضافة(، اإلدارية والت اليف السيولة)خطر  في والت ال

جموعة ف  إعتبار ا الشروط التعاقاية لألداقر  عنا تقييم ما إاا  اأت التافقات النقاية التعاقاية    فقط مافوعات أ   وفائاق، تأخ  الم
لتافقات النقاية التعاقاية بحي   توقيت أو مقاار ااي يممن أ  يغير     المال  يحتوي على شرط تعاقا ييم ما إاا  ا  االر تق يتضمن  و 

 ع تلب    ا الشرط عنا إ را    ا التقييم، تأخ   المجموعة ف  إعتبار ا:
 ة؛توقيت التافقات النقاي  من شأأها تغيير مبلغ أواامااث المحتملة الت   -
 متغير؛الر ميزات المعا  اللقسائم التعاقاية ، بما ف  االت  قا تعا  معا   روطالش -
 ميزات الافع المسبغ واإلضافات؛ و  -
  .ا لة لالستعادق(الشروط الت  تق ر مطالبة المجموعة بالتافقات النقاية من اا و  المحادق )على سبي  الماا  ، ميزات غير ق -
ماف - مع  المبمر  السااد  ميزق  فقتتماشى  واليائاق  اا    ال  ط وعات  بشم   و ري  يما   المسبغ  الافع  مبلغ  غير  إاا  ا   مبالغ 

ا معقوع  عن اإلأها  المبمر للعقار باإلضافة المافوعة من اا   واليائاق عل ى المبلغ اا ل  المستحغ، وال ي قا يشم  تعويض 
با أإلى الر  يتم الح و  عليها بخ م  الت   المالية  القي لنسبة، لأل و   التعاقاية، و   ميزق مو عالوق إ اار على  ة اعسمية 

لغ التعاقاي باإلضافة إلى اليائاق التعاقاية المستحقة )ول ن غير  لسااد المبمر بمبلغ يما  بشم   و ري المب تسم  أو تتطلب ا
ا تعويض   ر إاا  اأت اها تتوافغ مع   ا المعي ا معقوع  لالأها  المبمر( يتم التعام  معها على أأ المافوعة( )والت  قا تتضمن أيض 

 غير مؤفرق عنا اععترا  ااول ر القيمة العادلة لميزق السااد المبمر
 القياس الالحق واألرباح والخسائر -ألصول المالية ا

األصووووول الماليووووة المقيمووووة بالقيمووووة 
 الخسائرالعادلة من خالل األرباح و 

ي عوائررا أت ف  القيمة العادلة متضمنل اويتم اععترا  بالتغير  تقا  اا و  المالية عمقا بالقيمة العادلة،
 ام أو الخسائرر ت أربام ضمن اارب أو توريعا

ا  طريقررة اليائرراق اليعليررة، ة باسررتخاتقا  اا و  المالية المقيمة بالت لية المستهل ة عمقا بالت لية المسررتهل  األصول المالية بالتكلفة المستهلكة
 ضمحال ر عة يتم تخ يضها بخسائر االت لية المستهل 

ضررمن ااربررام والخسررائر، العملررة واعضررمحال  يررتم اععترررا   هررم إيرررادات اليوائررا، أربررام وخسررائر فرررور 
 وبالنسبة لألربام والخسائر الناتجة عن اإلستبعاد تسج  ضمن ااربام والخسائرر 

لمقيمووة بالقيمووة العادلووة ن االوودي أدوات
 ل اآلخرمن خالل الدخل الشام

 شام  عمقا بالقيمة العادلةرلقيمة العادلة من خال  الاخ  الالية المقيمة بامتقا  اا و  ال
إيرادات اليوائا يتم امتسا ها باستخاا  طريقة اليائاق اليعليررة، أربررام وخسررائر فرررور العملررة واعضررمحال  يررتم 

 ااربام والخسائرر هم ضمن اععترا  
ااربررام  من الرراخ  الشررام ر عنررا اإلسررتبعاد، مجمررعضرر خررر  يررتم اععترررا   هررا  افى ااربام والخسررائر اا

 ضمن الاخ  الشام  يتم إعادق تبويبل لي ب  ضمن ااربام والخسائرر والخسائر
اسووووتثمارات حقوووووة الملكيووووة بالقيمووووة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 لقيمة العادلةر ا  الاخ  الشام  عمقا ب تقا  اا و  المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خال
ئر مررالم ت ررن توريعررات ااربررام تمارر  بشررم   ها  رر يراد ضررمن ااربررام والخسرراتوريعات ااربام يتم اععترا   

 واض  استردادا لجز  من ت لية اعستامارر
دق تبويبهررا علررى   تم اععترا   ها ف  الاخ  الشام  اآلخر ع يررتم إعررا اف  ااربام والخسائر ااخر  الت 

 ضمن ااربام أو الخسائرر اإلطالر
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 لالحق واألرباح والخسائر  التبويب والقياس ا –اإللتزامات المالية 
 ربام والخسائرر  المالية على أأها مقيمة بالت لية المستهل ة أو بالقيمة العادلة من خال  اا يتم تبويب اإللتزامات

اغراا   أأها محتيظ  ها  من خال  ااربام والخسائر إاا تم تبويبها على  ةا مقيمة بالقيمة العادلهيتم تبويب اإللتزامات المالية على أأ 
  رتم تبويبها بالقيمة العادلة من خال  اعربام أو الخسائر عنا اععترا  ااولالمتا رق أو  اأت ضمن المشتقات المالية أو 

بام والخسائر  ائر بالقيمة العادلة ويتم اععترا  ب اف  اار سة من خال  ااربام والخليتم قيا  اإللتزامات المالية المقيمة بالقيمة العاد
 اليوائا ضمن ااربام والخسائرر بما ف  الر م رو 

م  اة اليائاق اليعلية، ويتم اععترا  بم رو  اليوائا وأرب تزامات المالية ااخر  يتم قياسها عمق ا بالت لية المستهل ة باستخاا  طريقاإلل
تبعاد تسج   ر، وبالنسبة لألربام والخسائر الناتجة عن اإلسعار  ر  العمالت اا نبية ضمن ااربام والخسائ سوخسائر التغيرات ف  أ

 .ام والخسائرضمن اارب 
 االستبعاد 

 األصول المالية 
تحوي  الحقور    اا   المال ، أو تقو     لتافقات النقاية من  عنا إأقضا  الحقور التعاقاية ف  اتقو  المجموعة ب ستبعاد اا   المال

النق التافقات  إلستال   تحوي التعاقاية  فيها  تم  قا  يمو   معاملة  ف   التعاقاية  ومنافع  اية  مخاطر  بشم      ميع  المال   اا    مل ية 
 على اا و  الماليةر  قعمتياظ بمافة مخاطر ومنافع المل ية وع تحتيظ بالسيطر  و ري، أو الت  ع تقو  فيها المجموعة  تحوي  أو ا

طر ومنافع ول نها تحتيظ بمافة مخاا و  المعتر   ها ف  قائمة مر ز ا المال ،  المجموعة ف  معامالت تقو  بمو بها  تحوي  ا  خ ات 
 اا و  المحولة ف    ه الحالة ع يتم إستبعاد اا و  المحولةر 

 امات مالية تز ال
 اية أو الغائها أو اأقضا  ماتهار قسااد اعلتزامات التعا ميتم إستبعاد اعلتزامات المالية عناما يت 

ا ب ست تقو  المجموع فقات النقاية لاللتزامات المعالة تختلص اختالفا  و ريا،  بعاد اعلتزامات المالية عناما يتم تعاي  شروطها والتاة أيض 
 .ةلالمعالة بالقيمة العاد طاععترا  باعلتزامات المالية الجاياق على أسا  الشرو  وف    ه الحالة يتم

ية تم تحويلها أو التزامات  ف  الر أي أ و  غير أقا   ين القيمة الافترية والمقا   المافو  )بماعنا إستبعاد اعلتزامات المالية فا  اليرر  
 ميترضة( يتم اععترا   ها ضمن ااربام والخسائرر

 :االضمحالل  3-6-2
المحاسب  - معيار  بل  يسم   لما  )  ةوفق ا  رقم  ،47الم ري  الالمج  غتطب   (  المالية  اع و   عضمحال   أموا ين  بالت لية  موعة  مقاسة 

 :ة من خال  الاخ  الشام  اآلخرالمستهل ة والقيمة العادل
التجاري  • للعمال   المبسط  النهج  ضمي أموا   والعموعت  باعتعار  المتعلقة  أطارن  الم ري  ن  المحاسبة  ) معيار  (  48رقم 

 العمال "ر ولعقود مع ا"اإليرادات من 
 .(47)  ري رقماا و  المالية ضمن أطار معيار المحاسبة الم  النهج العا  لعمال  السمسرق ، بما ف  الر وامأ  •
 .ات خسائر اعئتما يتم اععترا  بخسائر اضمحال  قيمة اع و  المالية ف  قائمة الاخ  المجمعة ضمن م روف •

 نموذج نهج مبسط  4-12-1
 :لتحايا اعضمحال  على خطوتين هج المبسطأموا  الن لقة باعتعار والعموعت ، يتم تنيي   عاريو  المت العمال  التجب  يما يتعلغ  -

 أي عمال  تجاريو  متخلية عن السااد يتم تقييمها بشم  فردي لالضمحال ر و  •
نا   على    ستحقاقها(  يتأخر موعا ا   تلر الت  لم)بما ف  الر    ميع العمال  التجاريو  ااخر  يتم اععترا  بامتياط  عا  لج •

 سائر المرملةر وقعات الخلمحادق وت معاعت الخسارق التاريخية ا
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 نموذج النهج العام   4-12-2
- ( رقم  الم ري  المحاسبة  لمعيار  العا   للنموا   اعضمحال   متطلبات  التعرض47تنطبغ  على  ميع  قياسها  (  يتم  الت   اعئتماأية  ات 

نموا  المبسط  ما  و م  ور  طيها الالت  يغخ  الشام  اآلخر ، باستانا  المواقص  امن خال  اليمة العادلة  قتهل ة أو البالت لية المس
 .أعاله

 .اغراا سياسة اعضمحال  أدأاه ، يشار إلى   ه اادوات باسم )"اا و  المالية"( -
ا - خسائر  تحايا  والمخ  ات  ينتق   مي عضمحال   المت باق  اعئتما   خسارق  أموا   ا   من  بخسائر  اععترا   وقو   عيتم  عنا  ئتما  

المعي  بمو ب  اعئت ماث خسارق محاد  أموا  خسارق  إلى   ، السا غ  المحاسب   المتوقعة  ار  رقم  ما   الم ري  المحاسبة  معيار  بمو ب 
المخ  ات عن 47) أخ   يتم  ، مي   اععترا   (  البااية  ،  ناا  المال   المحتمباا    اعئتما   توقعات خسائر  وقت ل   على  ف   ة 

 . اعفبات ااول
 ، والخسارق عنا التعار ("PD") تمالية التعار  الخسائر اعئتماأية المتوقعةر   ه    امتستخا  المجموعة فالفة مموأات رئيسية لقيا -

("LGD") والتعرا عنا التعار ("EAD"). 
ل  - التعار  مامتمالية  المقا لة  ت ألطرا   للمجموعةر  الااخلية  التقييمات  من  امت قشتغ  المجموعة  تخ يي  تعرا  مو   ل    التعار  الية 

المقا    نا   ع العمي للطر   فيها  يعم   الت   البيئة اعقت ادية  المتامة اات  ، مع ااخ   لى  والنوعية  ال مية  المعلومات  ف  اععتبار 
 .ال لة

وافع الرئيسية للخسائر اخسارق عنا التعار أ  اللالتعار الخاص بالعمي ر تضمن أماا  ا مستقلة عن امتمالية الخسارق عنا التعار تقايرات -
 .محادضما  ، تنعمس ف  عام  الخسارق عنا التعار ال ، بما ف  الر  ودق ال

تعارهر يتم ت ميم أموا  التعرا  اعئتما  للطر  المقا   ف  وقت  يتم تعريف التعرا عنا التعار على أأل المبلغ المتوقع لمخاطر   -
 .يات السااد المتوقعةل   المال  مع مراعاق ماعنا التعار على ما  عمر ا

ا - المحاسبة  معيار  )يقا   رقم  منهج ا47لم ر   قيمتها    (  تنخيض  لم  الت   المالية  اا و   قيمة  ف   لالضمحال   مرام   فالث  من 
 :يي   ا النهج على النحو التال ري  اإلأشا  أو الشرا ر يتم تلخاعئتماأية ف  تا

ر ار يما    ا الجز  من شه  12لماق  بمبلغ يساوي خسائر اعئتما  المتوقعة     اعئتما  عة بمخ ي خسارقو : تعتر  المجم1لمرحلة  ا •
  شهر ا من تاري  التقرير  12ال   خسائر اعئتما  المتوقعة على ما  عمر اعداق من أمااث التخلص عن السااد المتوقعة خ

 .عترا  ااول لم تزداد بشم   بير بعا اع، بافتراا أ  مخاطر اعئتما  
 ا لتلر اع و  المالية الت   لغ يساوي الخسائر اعئتماأية المتوقعة لالتعتر  المجموعة بمخ ي خسارق اعئتما  بمب   :2  المرحلة •

أية المتوقعة طلب الر مسار الخسائر اعئتمائتما  من  التحقغ المبائ ر يت تعتبر أأها شهات ريادق  بيرق ف  مخاطر اع
تق ير والتعرا ما  عمر اعداق اق ، والخسارق ما  عمر اعداق بالنظر إلى الدلية التعار ما  عمر اعاعلى أسا  امتم

  مخ ي خسائر اعئتما   تعار على ما  العمر المتبق  لأل   المال ر يمو  ي يما  امتما  ماوث العنا التعار ال
شهر ا ف  المرملة    12رأة  ر  اأطو  يتم النظر  يل مق   طر اعئتما  وتأفير أفغ رمن     ه المرملة بسبب ريادق مخاأعلى ف

 ر1
تعتر  المجموعة بمخ ي خسارق بمبلغ مساوي لخسائر اعئتما  المتوقعة على ما  عمر اعداق ، من خال  التافقات    :3المرحلة   •

  نها اعئتماأيةر لمزيا مت ة الت  تعرضت عأخياا ف  قيملأل   ، لتلر اا و  المالي   المتوقعة القا لة لالسترداد  النقاية
 ."3مالية منخيضة القيمة اعئتماأية ف  المرملة التيا ي  ، اأظر اليقرق التالية "اا و  ال

تم ة إلى التحوي   ين المرام  ي ر وبالما  ، ف   تحايا الحا تحتسب المجموعة الخسائر اعئتماأية المتوقعة ل   أ   مال  على ماق -
 .على أسا  اا   اليردي
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 ن خاطر االئتما مزيادة كبيرة في    4-12-3
ال المحاسبة  معيار  )بمو ب  السااد( لأل      ( ،47م ري رقم  التخلص عن  )أي مخاطر  اعئتما   إاا  اأت مخاطر  ما  تحايا  عنا 

ة دو  ت لية أو  مظر المجموعة ف  المعلومات المعقولة والااعمة اات ال لة والمتاالمال  قا رادت بشم   بير من  اععترا  ااول  ، تن 
على الخبرق التاريخية للمجموعة وتقييم مخاطر اعئتما  والمعلومات  والنوعية  نا    داع  للر يتضمن الر المعلومات ال مية    مجهود ع

ن قيا  متا ور الجو ري لالئتما  أمر ا أساسي ا ف  تحايا وقت اعأتقا   التطلعية )بما ف  الر عوام  اعقت اد ال ل (ر يعتبر تقييم ال
ما على الخسائر اعئتماأية المتوقعة على ما  عمر  ا إلى مخ ي يعت شهر    12خسائر اعئتماأية المتوقعة لماق  لمخ ي على أسا  ا

 .(2إلى المرملة  1اعداق )أي التحوي  من المرملة 
   خفضمستوي ائتماني من ألصول المالية ذاتا  4-12-4

ا ات     اتخاا اإل ر ف  قيمة أر اق العمال  التجاريو ، من أ  مرا عة مؤشرات اعأخياا ب تقو  المجموعة ف  تاري     تقرير مال    -
العمال  أ   من  للتأ ا  الاراسة ضرورية  العمال ر  من  تح يلها  يتم  ع  قا  الت   المبالغ  مقا    القيمة  ف   اعأخياا  لحسار    الالرمة 

ن اتخاا التاا ير الالرمة للحياظ على ممما يممن المجموعة    -م  هااسهم لتغطية الايو  المستحقة ل  يمتل و  ويحتيظو  بمحيظة من
تأخير الساادغ الشر ة ف  مام قا ال     .لة و ود أي مبالغ مستحقة على العمال  وعا  أو  التقاد   تقارير  باستخاا   يمو  الحسار  لن 

ن مخ ي لليرر ي ح ي  ، ومع الر يجب ت و ت   الماينة مي  ع يو ا إطار رمن  محاد أو متوقع للمقا ة أو الللتطبيغ على العمال
 .المملو ة )ضما ( غ وقيمة ااسهم ين الر يا الماين المستح

الخسارق المتوقع أ   بالنسبة لال و  المالية الت  تعتبر اات قيمة ائتماأية منخيضة ، يغط  مخ ي الخسائر اعئتماأية المتوقعة مبلغ   -
تقاير الخسائر اعئ  يتم  المتوقعة على أسات تت با ا المجموعةر  بالنسبة للمحافظ غير     ماأية  عن    المتجاأسة ، أو   مالة على ماق 

المتوقعة   اعئتماأية  الخسائر  أموا   عبر  المحافظ  ف    ه  اليردية  المالية  اا و   على  المحيظة  على  قائمة  معايير  تطبيغ  طريغ 
 .مجموعة للمحافظ المتجاأسةلل

توقعة على ما   ير الخسائر المالخسائر اعئتماأية المتوقعةر يتم تقا  ردية المستقبلية عنا مساايتم النظر ف  توقعات الظرو  اعقت  -
للمجموعة المستحقة  التعاقاية  النقاية  التافقات  لليرر  ين  باعمتما   المر حة  الحالية  القيمة  على  اعداق  نا    ؛    عمر  العقا  بمو ب 

 .عليها والتافقات النقاية الت  تتوقع المجموعة الح و 
 الضمحالل ار في تحليل ا مالية التي تم أخذها في االعتب ألصول الاضمانات   4-12-5

- ( رقم  الم ري  المحاسبة  معيار  ااخر   47يتطلب  اعئتماأية  والتعزيزات  الضماأات  المتوقعة من  النقاية  التافقات  تنعمس  أ   ف   ( 
 :والضماأات تية  يما يتعلغ بالضماأاسمسار الخسائر اعئتماأية المتوقعةر  يما يل  الجواأب الرئي 

 .أخ  ا ف  اععتبار عنا مسار الخسائر اعئتماأية المتوقعةت الت  يجب أي الضماأا أ لية الضما  ، -
 تقييم الضماأات ، أي قيمة الضما  )الت  ية( الت  ينبغ  استخاامها ؛ و -
 .على ما  عمر المعاملة مبلغ الضما  المتام قعتو  -

 
 نقدية محاسبية  تقديرات 4-12-6

اير محاسب  مهم ا  اعفتراضات ااساسية المستخامة  قيمة اا و  المالية    تق  المحاسبية المتعلقة باأخيااا   ت واامماالتقاير  -
 .مليات المجموعةيممن أ  تتغير من فترق إلى أخر  وقا تؤفر بشم   بير على أتائج ع

ا - ف    القيمة ،  تقييم اا و  لالأخياا ف   التقايري مطلور ، علعنا  تو   حمم  والسيناريو اتسيما ف   المعلومات  اعقت ادية   قع 
المتوقعة    المستقبلية مي  النقاية  التافقات  التطورات والتغيرات ف   اليقين اعقت ادي والمال  ، عناما يممن أ  تحاث   رو  عا  

ارق  يرات المستخامة من قب  اإلدها عن التقات نقاية المستقبلية وتوقي لأ بر وإمماأية أق  للتنبؤر قا يختلص المبلغ اليعل  للتافقات ابسرعة  
 .سائر فعلية تختلص عن المخ  ات المبلغ عنهاوبالتال  قا يتسبب ف  خ
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 تصدرها المجموعة  التيلكية الم  وة حق  اتالمالية وأدو  اتااللتزام  4-12

 ملكية  حقوة ك أو مزاكالتاة د األب ويبت
 ر تلر اادواتراري  ا اا  ت والر ف ت المجموعةلجو ر تعاقااا  ققور مل ية طب أو  ح اماتز  الت ة الي المنيف اادوات ت  يتم

 ة يكأدوات حقوة المل
 راتالتزام ا منعليهأ و  منشأق بعا خ م    ما  ف  ا   ىف وعةجم  الحغ للمعطا ي تعاق أيفى  تما ة ت لمل ي مقور ا أدوات

ا  منهررا ت رراليف  رروماا و  المحولررة مخو  اف  قيمة ة أللمبالغ المح ة اعة بقيمو المجم  ر ات ا  الت لمل ية  ر امقو   أدوات  تسجي م  يت 
 رمعاملةلاب اإل اار المرتبطة مباشرق 

 ية مالال زاماتااللت
 مالية أخر ر  اتالتزاملخسارق" أو خال  الرب  أو ا مالية "بالقيمة العادلة من التزاماتالمالية إما  لتزاماتف اإلتم ت ني 

 أخرى  ةات ماليزامإلت
المست وردالمو   رواالقاق   أر ااخر   ة  المالي   اعلتزامات  تتضمن واار اق  لألط و   ااتحقة  دائنة  وأر   قةالعلا  را   ويتم  اق  أخر ، 
ة يلبالت   قا  عمأ  يتم قياسها    لة على لية المعام( بعا خ م ت هاالماست تم    الت يمة  العادلة )القالمالية بالقيمة    باعلتزامات  ولىاارا   اإلعت 

 اليعلىر  ائا لعا  اأسبل على لمتعلقة ائاق على اليترات اليا م رو  وتوريع  ليعاليائاق ال ا عم ا باستخاتهل ة لمسا
المتعلقة  ق على اليترات  ائا  م رو  اليوتحمي المالية    اتتزاملاللمستهل ة  الت لية ال  متسارع و أسلور    ل يعالائاق  ا  طريقة معا  الي

 بلر
ية أو  مالال  ت اماز ت لالللمقار  العمر ا  لية على ماارلمستقب ا  يةالنقا  افوعاتمالم  أساسل خ   على  ميت   يال  المعا   و      ليعلااليائاق     عاوم

  رأي فترق مناسبة اق 
 لية من الدفاتر د األدوات الما بعا است 4-13

ا  أم  ةوعجمالم  طر  خار ة لي  ر و  ق  ب ور     ااافع مل ية  ر ومن ة مخاط تحوي   اف  و  المجموعةتق   ماناا   المال  عم استبعاد ات ي 
 و رية، ف     ب ورق ها    اعمتياظأو عن    خار    لطر      ااة  فع مل ي اطر ومناالمجموعة ل افة مخ  ي حو ة عن ت لمعاملار  سيإاا لم ت 
إاا    عليها ما  تحاد  بالسيطرق اأت عرالت  أ   المالعلى    محتيظة  السيطمجمال  استمرتف اا   ر  اا    فى    ل  مالا  اا    علىرق  وعة 

 ريها سااد ان عليتعي  اق لغ الت ا  المبامقا   يم وبالتزا    ى ااا ف ه تيظحت  ت الح ة التر  ب ع   ت الم حو  عنائ 
أسي ما  إاا  المأما  ب ورق  و ا  امتياظ  عنعاملة  رت  ملمجموعة  بمافة  مل  رية  ومنافع  ااخاطر  تست   المال     ية  عنائ    مر  المحو  
 ا  الر اا  رضمب  قترااا تلمة سلما ضا  بالمبالغ ي أتر    تعل  على ألماا   ا  بااعتر اإلالمجموعة ف  

 رتها التعاقايةما باأتها أو ئها ب لغا  بسااد ا أوإما  تنته عناما لية الما تمااعلتزاعاد إستب يتم 
 علي الفالفائدة معدل طريقة  4-14

متعلقة  للعائا على اليترات ادين وتوريع ا  تالت  تما  أدوامالية  ال  ة لأل و  ل تهسمالت لية ال  سار لح  اليعل اق  يائ لامعا   ة  ريقا  طخت ست 
اليعل اليائاق  ومعا   على   ال ي  عا م لا و      هار  خأساس  يتم  الل  المتح الت  المستقبلي  م  اعتعار  ضمن  اتت   ىلت )واة  نقاية  فة 

أخر (   وأية عالوات  ةلن ت لية المعام ما تتضم  ق اليعلىئايالا ز  من معا   ر  تب ا والت  تعالعق  أطرا ن  وضات  ي قب أو الموالمافوعات  
 مناسبة اق ر  قر ت ف أيالعمر المقار لأل و  المالية أو  روالر على ماا

ة  دل عاالة بالقيمة  مالي    أ و ا  بور منهم  ما  و   يما عاا  اليعل اليائاق  معا   ا   سأ  علىن  الاي    افة أدواتلعائا على  ا  بار عت إلم اويت 
 دلةر اغير فى قيمتها العلت ا  اف ا ضمن هي ياخ  العائا علي  ائر مسالخ م أوبار عامن خال  
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 المخزون  4-15
   ير المن ر ط المر   لتسعطريقة المتوس  خاا باست تم تحايا الت لية  يمة البيعية أيهما أق ر وي لقا  ف  اة أو  يبالت ل  المخزو    تم إفباتي 

وت قمخار لا  من ال   اف ار   ر  على  القيمة  فى    سعر سا   أبيعية  اإل ياسالبيع  للالم عتا  طار ر  ا  شاطن د  منل  ال ت لمخ وما    ايريةقت اليف 
 عملية البيعر  ما ست عتلز     لية أخر ر أية ت الالرمة لالتما  و  ل

 ا ا فى حكمه النقدية وم 4-16
  الت ولة  سي لالية اع  و ا ق يرق ا  اتتامار واعسلطلب  ع تحت اوالودائ والبنوف    ةن ية بالخزياار اق النقااية وما فى مممها  تضمن النقت 

مب بس  الهتحوي   يممن إلى  لممحاداية  ق أ   لغاهولل  تعرضها  يمو   أ   وبشرط  قي التغي   طرخاه  فى  تاال   تها ضئيمر  يمو    استحقار ري   وأ  
 ر ا هتن اق  من تاري  فالفة أشهر أو أق  ق ير اا   خال  رتامااعس

   لمؤجلةئب الضراا و الدخل  بئار ض 4-17
ق وبعا    المطالبات الضريبية الواردى ضو رق فاداإل  لة من و هة أظرمة المحت الضريبي   تالفالخاو   اعلتزاماتهة  لموا مخ ي   وين  تم ت ي 
 رالشأ مة فى   ا لالر راسات اا   ال راإ

يبة  قيمة الضر   يشم     من  وال ي   ماليةق     فتر   ن ع  للضريبة  تقايري ة بعب   لمجموعة ب ية دوري   المجمعة لقائمة الاخيتم تحمي   
 ى أهاية    سنة ماليةر بة فلضري لى عليات العب  الإفب  تمأ  ي   ة علىمؤ لة اليب ر ة و  ا الضري لجاا

تزامات  ل و  واإلقيمة اا  تال خاؤقتة الناتجة عن  الم  ة المتوقعة لليرور فى اآلفار الضريبي ة المؤ لة  ريبي مات الضاواإللتز و   اا   تتما 
 القوائم المالية المجمعةر  عاادفى إ  مةخات بية المسحاسالم سس لألطبقا    اماتلتز اإلو لر اا و  لت ة ي ر لافت يم اين القالضريبية وب  قواعاا  للطبق
 ا وباستخا   أشلفى   ا االمعمو   ها    والتعليماتللوائ   طبقا  للقواأين واحاد  الم  الضريب سا  الوعا   على أ ية  ر ابة الجي الضر   ارامتسيتم  
ا ت الضرائب المتوقع تطبيقهاعمع   ا تخاسباة  لضريبة المؤ ال  ةيمايا قتم تحما ي ين   يةلقوائم الماالاد    إعاية فى تاري الضريبة السار   عارأس

وائم  لقتاري  ا  ىفالسارية  أين الضريبية  ار الضريبة والقوااا   وبنا  على أسع    استخااأو    اعلتزا ها تسوية  خاللسيتم     ت الترات  فى الي
 يةر المال

إف الضويتم  المريب بات  ب ير إأو   م رو   ة  ؤ لة  الاقائماد  المتعل  نا ا باست خ   ة  أ ن  ب ة  قتلر  فت مباشرق ض  فبتتود  المل ية  مقور  عالج من 
  مقور المل يةر  اخر  مباشرق ضمنطة  ها  ى امرتب ؤ لة المريبة الالض

يتم اإلعتر وب ي بمافة  ة عامة  المؤ ي ر ضلا  اتتزاماعلا   )بية  اليرور جة عالنات  لة  للخاضعا  المؤقتة  ن    ما ع ين   قب (ست مالريبة ف   لضة 
مقنع على  قو  أو دلي  آخر    امتما  افر  ا تو إع إا  (ضريبيا  ة للخ م  جة عن اليرور المؤقتة القا للنات ة )الؤ لما  الضريبية   و اا  تابت

يتم لة و ؤ مضريبية اللا  ماتلتزااا و  واإل  عمتسار  المال   زالمر قائمة  قة  ي ر طوتستخا   لمستقب ر   ا  ضريبية  ا ية فى ابام  تحقيغ أر 
 ر ولةاامت الر ي غ  اتماو  واإللتز ا ان ها ضمتبويب 

 مخصصات ال 4-18
ر   أ  يترتب  ابقة ويمو  من الم( أتيجة امااث سممم   وأ)قاأوأى    مال   التزا موعة  المجشأ على  ن عناما ي بالمخ ي  تم اإلعترا   ي 

المجمو فغ  تا  ا اعلتز الر    ةوي ست   على ت  ورق موار   عة فىخار  من  ت و    اديةت قاافع  ن من تضمد  لموا  في الت ال  وأ   ر لت   هة المقارق 
 عليهار  يعتما رق و ب  ا لتز اعقيمة ن تقاير مر حة الحاوث ومن الممم اتامتز لاع

ة لي مالاالقوائم     تاري فى    الحال   تزا لاعية  مطلور لتسو لا     اقللميرات المتامة   مخ ي أفض  التقا  يتم اإلعترا   ها   الت وتما  القيمة  
 راعلتزا    لريطة حلما اا  التأ  رو  عو خاطر لما عتبارعافى   خإاا ما أ

  لية   القيمة الحاافترية للمخ ي تما ف   القيمة ال  الحال   اعلتزا لتسوية    اية المقارقالنقتافقات  لتخاا  امخ ي باسوعناما يتم قيا   
الناتجة عن قود للن  ةني زمللتعمس القيمة ا    فترقزايا فى ت  ي ت مخلل ريةلافت ة اقيماية ف   الالنق خ م التافقاتا تم إاا مالتافقاتر و  لرت ل

 قائمة الاخ ر وفات التمويلية ب ي ضمن الم ر لمخ دق فى اا ه الزي إفبات   مضى اليترقر ويتم
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 ها( لص منالتخ صول جارى موعة أ)أو مج عيا لغرض البمتداولة محتفظ به أصول غير 4-19
وقع  من المت البيع إاا  ا   لغرا  ها حتيظم ةمتااولر ي غ  أ و   ،التخلي منها( الجاري  عةو م)أو المجو  تاااا   غير الم بي تبو تم ي 

اقيمت   اد داستر تم  ي ا    من  يقأساس بشم   لافترية،  ها  ول،  من  ة  يع  عن لا  تحقغ   اوي ،  استخاامهافى    اراعستمر يس  يم شرط  و   اما 
للمتام  اا   أيةيهعل  يمو    الت التل  حب   اليوري بيع  ا   ويجب ا  يمو     و ر االتل  لمعتادقاياية و قلت البيع الشروط  إع    طو شر   ا  او  
غ يجب  ب س  افة الى ماتما  الخطةر باإلضيمو  قا تم البا  فى إاإلدارق بخطة  يع اا   وا     زا الت ال   خالر من  و مر حا    يعها    امتما 
ع إاا  ا   ب، إتبوي ل ا  من تاري   اعا  وام  ة خال مليع  الية  مع   ا تسم  بقيا    الت يع بالشروط  الب   ةعملي   استييا  يتم   ا     متوقعا  أ  يمو 

بخطة    اهالتزامفى    المجموعة  استمرار  تؤ ا  الت دلة ال ا ية  عة وإاا توافرت اادق المجمو إرا   ة عنار خ  و رو   لى امااثالتأخير را عا  إ
   ريع اا  

ت اليف البيع أيهما   منهاما  و  خ لعادلة ماالقيمة  وافترية أمة الالقي   اأس البيع على  رالغ لة المحتيظ  هاو ااا و  غير المتا قيا يتم 
 اق ر 

 تحقق االيراد   4-20
 ر(48)م ري رقم طبيغ معيار المحاسبة ال، قامت المجموعة  ت 2021يناير   1اعتبارا من 

 :عايير المحاسبة الم رية التالية( مح  م48لم ري رقم )يح  معيار المحاسبة ا -
 2015عا  " المعالة ف  اعأشا ات( "عقود 8رقم ) معيار المحاسبة الم ري  -
 2015تعايلل ف  عا   م"اإليرادات"  ما ت  (11) رقم معيار المحاسبة الم ري  -

 :را  باإليراد يعتما على الخطوات الخمس التالية( على أ  اععت 48وبشم  أ ار تحايا ا ، يني معيار المحاسبة الم ري رقم ) -
 تحايا العقا مع العمي ؛ -1
 اادا (؛  باسم التزامات لخامات )المعروفةالبضائع و / أو اتحايا اعلتزا  التعاقاي لنق   -2
 ؛ قةيتحايا سعر ال  -3
 ؛ امةتخ يي سعر المعاملة علتزامات اادا  المحادق على أسا  سعر البيع المستق  ل   سلعة أو خ -4
 اععترا  باإليرادات عنا الوفا  بالتزا  اادا  اي ال لة  -5

خال  تطبيغ أمرروا   نلتافقات من اإليرادات ما قوائم المالية للمجموعة، وتحلي قامت اإلدارق  تقييم تأفير تطبيغ المعيار الجايا على ال
 : ة فىما يلىوتتما  إيرادات الشر  و ا أي تافير عل  إيرادات المجموعةالخمس خطوات وعي 

 عم الفني يرادات خدمات الد إ .1
عقود  لل ر وفقا  لها والالخامات خالتلر  تقا   ت ل امنية ز رق الليت ر الاخ  على مااة الين  فى قائماعم اات الا  ب يرادات خامإلعتر ا مت ي 
 ر حقارست عاباأ لم طبقا   عةأو التاب  ع الشر ات الشقيقةمبرمة ملا

 ت الفوائد ا دراإي .2
ئاق اليامعا   م و ئ لغ القاأ   المب   اععتبارمأخواا  فى    النسب زمنى  لا  ع  التوري ا على أس  اعستحقارلمباأ  طبقا   وائا  الي  اداتر إي   تابت

 ر اعستحقار  ي ر تى تاالمطبغ عن اليترق م اليعل 

 رباح األ  تا من توزيعمجموعة ليرادات اإ .3
  ماراتهاتا سا  بخال   –ة  ي فى أدوات مقور المل   ها رات امااست عن    عةمو لمجا ابام الت  تستحقهاار عات  وري ة من ت الناشئ تابت اإليرادات  

 تر يعار و ت ى اللمجموعة فى الح و  علللحغ ور اا  الر عن وا رالخسائ   ربام أوفى اا –فى شر ات شقيقة 

 عقاري   االستثمارات إيراد .4
ا ت  ا لسط اقئمة الاخ  على أسا  البقا مات( و خ أي م بعا خ بال اف ) قارستحاعطبقا  لمباأ  العقاري  مارستا اعادات إير  تتاب 

 رر اقا اإليج  ماق عخال
   ني عاملا المزاي 4-21

 ة االجل ير صق
رق اا   مقا   خامات ي ق النقاية    رلمزايا ااخر  غي فآت واوالممالمرضية  وا  را ة اات المافوعر ا ات وا والمرتبا   ورا  باايتم اإلعتر 
 اترلخاما ا تلرتؤد  خالله الت المالية نة السى ف راتحقاعس  على أسابالشر ة العاملين 
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 ح توزيعات األربا 4-22
اإلي  ااو ت     عترا تم  الشر ريعات  مسا مى  على  وعلى  ة  ربام  الم  ا  رأ حااا   غير    ت وبممافآة  التابع ات  الشر   ىفرق  سيطلح ي 

ف  من مال  اهخالل  تلر التوريعات  اعتماد يتم     الت ائم المالية فى السنة  بالقو    التزا ااربام  ب العاملين فى تلر  ن ي وب   دارقإلا  جلس  مأعضا
 موعةر ات المج    شر ة من شر 

 اض  لفة االقتر كت 4-23

أ و  مؤ لة    اقتنا    أشا  أوب   قر اشمب   ةرتبطمال  تراااعق  ليةت   ستانا اب  ا   باة الاخ  عنا ت مئ ابقرو    م   ترااقاعتم إفبات ت لية  ي 
طة  شأ ا   امن    ها ت اعأ عناما يتم    الرسملة  هقص    و  اات العالقة وتتو يف اايتم رسملتها  جز  من ت ال، فاعقترااحم  ت لية  لت 

 رلل المحادفى الغرا  ة الالرمة إلعااد اا  الجو ري 
 اح ب ر األ فى نصيب السهم  4-24

أوا  ىللسهم ف  ضيخالماس  و ساا يب  الن   ارتسامتم  ي  الرب   بقسمة  إلى  اربام  المنسوبة  العادية  الخسارق  ابال مالف ااسهم  ا   شر ة 
 ر  لعاخال  ا ةالعادية القائم ااسهم دا   لععلى المتوسط المر 

 لقطاعية التقارير ا   4-25
م  غيل  الرئيس ر وقا ت لتشر االقرا   أعا ى  امة إلقلية الماخالاير  ر التقات  امعلو ع مبطريقة تتيغ م   ةي التشغيل   اعاتالقطعن    اإلف امتم  ي 

 ر ةر الش قدار مجلس إ لتشغيلية، على أأ اعات الطقا  اليي الموارد وتقييم أد عن تختشغيل  الرئيس ، المسؤو  تحايا  اأع القرار ال

 
 ة القيمة العادل استنباطر مصاد  4-26

ة لأل و   يمة الافتري لتحايا الق  وافتراضاتت  راا  تقاي خت ست أ   دارق  ( من اإل4)قم  م ر ااردق باإليضو لا  اسات المحاسبيةي سلاتطبيغ  تطلب  ي 
 اخر رادر م ا  البشم  واض  من خال قياسها ع يممن الت اإللتزامات و 

ية، لئم الماواالقي   ر اوات فى ت دا ر اور المعلنة لتلسلاأسعار    نشطة علىة المتااولة فى السور الات المالي دو ألللة  ة العادم  ا وتعتما القي 
تحايات ي   اينم   لألدوات  لقا  م  العادلة  يتم  الت المالية  يمة  طت   ع  عن  أشطة  سور  فى  التقييم    اا خاست ريغ  ااولها  خا  ت تس  ت لاأساليب 

 ةر لي لمام ائ تاري  القوا ىف ور لى أموا  السع ار وتعتمفى السو  مها عادق الم تعاملو  تخايس  الت ر تل عم سغ ة تت ئمالم وافتراضاتماخالت 
 ى نو ناالق  ياطيتاالح 4-27

لط ي   ااساس لنظا   بقا   تجنيب  للشر ة  لت وين  ا   اف من    %5تم  ويجور  أ القاأو   اعمتياط اربام  تجنيب  ى  اما بالغ عن مال    هإيقا  
ن  ع   طاعمتيايا   ر   يضاأختى  لتجنيب م ا  ةعملي   نا تئ استم  لم  ار وي مة رأ  الما  امن قي   %50الى     اطاعمتي   ا ي   ر يا  

الخسائر   تياطاعم  ا     ااخاست يممن  و الحا،      ا تغطية  يممن    فى  ب   فى  استخاامل ما  الشر ة  الجمعية  فشرط مواريادق رأ  ما   قة 
 الشر ةرمسا م  لية عادالعامة ال

 
 ح بار أل ي ا ملين فاحصة الع 4-28

ربام  ت اا ايعر و ت  من   %10  د  أسبةعات   ها لي على عام  م ارب وريع م ة من اات     سسة فى م رالمؤ   شر ات المجموعة  شر ة من   لتز    ت 
توري   الت   لنقايةا الم  يتقرر  على  وبما  عها  اا ور  الف  مجمو   يجاور  اإلعتر لالسنوية  ع  ويتم  اعربام العامل  ةبح ا   لعاملينر  ف   ين 
وريع  ت    اوأظرا   ر  يع التور ا      دماباعت  ة  ر شلف ا  قا  فيها مالت ل اة المالية  السن   خال   و التزا لمل ية  ر امقو ن خال   م  ماب أر   وريعاتت  

الشم  و  ااربا يتم اإلعت مغ أ ي  لمالف  ف  بالتزا را   ر ة فال  العاملين  يتم اععال   م  اارباقب   لم  تاري   يعها مت ر تو   عن  الت   ى 
 (ر ام المرملةرب ااة )المالي  القوائم

 ية قائمة التدفقات النقد 4-29

 .شرقباغير المة يقطر الاستخاا  ب  يةاالتافقات النق ةمئ إعااد قام ت ي 
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 لة مة العادلقير ا يدتق 4-30

 ، إااايعتبر السور أشطتقريرر  ل  ااري ر السور المار ة ف  ت اة إلى أسعلمتااولة ف  أسوار أشط ا  دلة اادوات الماليةتستنا القيمة العا  •
  ما  ت و ظيمية،  تن و الة    ر أوعي تسو خامة  أ  طوسي د  أو تا ر أو  اب ت نتظمة من خال   ممتامة بسهولة وب ورق  نة  معلأت ااسعار الا 

 ر 1مار ة ف  المستو   ه اادواتى أسا  تجاري بحتر و  نتظمة ب ورق منتظمة علالت سور فعلية ومر معامااسعاتلر 

 القطا    ب قمن  لتياوا بشأأها  ا   ملمشتقات الت  ت ار أشط( على سبي  الماا   تااولة ف  سو الم  ر ي غدوات  قيمة العادلة لألحايا الت تم  • ي 
ما ت و   يا م  مالمظتهااأات السور الت  يممن   ه تزيا من استخاا   ي تقنيات التقييم  مر إ   التقيي نيات  تق   ا)باستخان  ين طرفي اص   لخا

لة    قا  دواتلعادلة لألا  ةللقيمالمطلوبة    ت الهامةماخالأت  ميع الللمنشأقر إاا  ا  قدامحال  تلتقايرامن على اقار مم   بأقما  متامة وتعت 
 ر 2و  ت سملاف   اق اادا  إدر  تمي  للر ا،

 ر 3ستو  الم ااداق ف  إدرا يتم ملحو ة، لاأات السور اعلى  ي  الهامة يقو  تمن الماخال أو أ ارواما  ا   إاا

  ل  ا  اضافللة  ف امملا  دواتأل  لسطا و لاأو أسعار    ةار  مالالية أسعار السور  لما  دواتاة لتقييم اماخالمست   محادقلالتقييم ا  أساليب  نضمتت 
 خ ومةرة الملتافقات النقاي يارات واقييم الخ  ت مااأ  ر  ما خاات اقني الت 

 ة ؤكدمغير الة للتقديرات  سيئي الر لمصادر ا و  ةاماله ةيمحاسبالت االفتراضا 4-31
دارق باسررتخاا  عا ة قيررا بي اسرر المح ياسرراتطبيررغ السر وت ختيررااو ة ي اسرربة الم ررر ة وفقررا  لمعررايير المحالية المجمعة المرفقملاد القوائم تطلب اعااي 

 فررى ةمحاسبي فتراضات الواع تاير تقاوال  ماماضا  اخا  أي ست ت  م  ما قائ او تلر القعرا  ورسلية بشأ  أاسب افتراضات محأمما  وتقايرات و 
 ر رر أخم اد  الخالقيم من  يتع ر التو   إلى تلرو  والتزامات عناما  االافترية  قاير القيمت 

 و الظررر  فررى  رر  هررايت  ة معقولر شرر لادارق اتررر   عةنو   أخر  مت واملتاريخية وع ها على الخبرق ااضات المتعلقة ر ت فاعيرات و التقا  ه ما  وتعت 
ق  ررور ات ب ر ي قررات عررن  رر ه ال اليعليررةختلررص النتررائج   واعلتزامررات وقررا ت و  رر لافتريررة لأليررا القرريم ااحت  اهرر علي    ميرر  يررتم  نرراة، يرر ر الجث امرراااوا

 لمحيطةرعوام  الاو  الظرو ت ليا اخت إاا م و رية 
 افيهرر  يررتم ترر الفررى اليترررق  ةي ب حاسرر الم اتر ي قررات ال ر فررىفرررو  بررأي ا اععتررر  مت يرر و مسررتمرق ب ررية ت ضرراواعفترا رات رر ه التقرراي   رر ا ويررتم مرا عررة

يرررور فررى ه ال  رر   ئرر  تررار ناع بلية،لمسررتقر واليترررات اتغييرر لاا هرر يررتم في  ترر لا اأررت  رر ه اليرررور تررؤفر علررى اليترررق  إااا مرر أ التقررايرات،تغييررر تلررر 
 ليةرقب ست يترات المواليير  ها التغيتم في  الت يترق ال

 : الشخ ت والحمم راقاي ه الت    هاي ف متتخااس  الت  ودأ م البن   لي و يما  

 لالتفاقات التعاقدية  ةيروط الرئيسمراجعة الش   4-23-1
 طرقة بالسرري جموعرر الم على ما  تمتررعنها فى الحمم م تلماستخا مار فى البما    لحمميةاتها اوتقاير   اهت عة افتراضاتقو  اإلدارق بمرا 

لررواردق بالشررروط ا رف مررؤ   تعرراي و أ  ررو ري مرراث قررع و  المرر ا   هرر  رمتا سرر لم ات اى الشررر علرر ر وا المررؤف يرر ن ل ة أو االمشررتر  وأالمطلقررة 
 اتها التعاقايةر قايبات 

 يةالمال تاو دلعادلة لألقياس القيمة ا  4-32-2
ل ابالنسبة  يتم ا   لت االية  المات  ادو بعض  أ  عليها    لتعامع  والمار ف  سور  البا   ةشط    و  تقلمالية  ا  تاتقالمش  لية ما املقوائم 

ة  مرتبطة بأسعار السور المعلن   بعضهاراضات  ت فاى ماخالت و م تعتما علي ي قت   بأسالي   باستخاا   اة لهدللعايمة االق  ري قا ت  رقاعدا
اليب  أس  م من أ   يهالع    رات المتعار الخيا  ماا  تقييمر وت عا  أ ارقداإل  قايراتت   لى تما ع   تععار السور  أستبطة ب ر م  روأخر  غي 

 التقييمر لمالية مح ا واتدلة لألالقيمة العادر اي تق فى ليترقا   الارق خاإلد اتهاماستخ الت  مالتقيي 
 الشهرة فخال لمتداولة باالنخفاض فى قيمة األصول غير ا   4-32-3

اا ت ي  ايا ما  و ود مؤشاتحل  ااولة ت لمغير ا و   م مرا عة  اأخياا  الافتر رات على  اية  لقيم  الق و   التلر  القيمة  ة  ل  اعن 
و د  دالالستر  خوما   تستو بت    إضمحالر  ئ سا ود  مافت  قا  يتطله    ا عتر اع  و   تحاياار  م  ب  اعأخياا  شؤ و ود  رات 
ماستخاا تقايرات  أفض   لالدا   من   رق  ممنة  على  يا   اعلومات  ومن خال مجمال   من خال  عليها  لح و تم  مع   وعة،  السور 
 رةالسابقرق اد على الخب اععتم
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 ا  اخ ت باس  اعضمحال   ر خسارقي اتق  رق  اعدمة اا  ، تقو  اي ق  ىف  أخيااا  د و ما  و ق عمت يامؤ ؤشرات الملاعناما يتم تحايا  
تحايا م ا   تقييم مالئمةر  قيمة  ال  وتقاحمإض  ؤشرات و ودأساليب  من وقت  تختلص    اقر  ا على عن يعتما     محالاعضير 

 ر قاعدار ات ر على تقاير آلخر بشم  قا يؤف 
 لتلك األصول  ةيستردادقيمة االالك والهاال يقةر د طوكذا تحدي ثابتة الل لألصو   يةيدر تخيم الة والقجيتانمار اال عالتقدير ا    4-32-4

  محيطة لادراسة العوام      لية، والر خال امة  سن       يةهافى أ   اا تة  الق باا و لالستياد  ققار ععمار المتقو  اعدارق بمرا عة ا
معاعت ن أ  الي ب ت ا  م  ااوإ  ل اعستخاا ، طريق  أو ت  معاع  فى   يروالتغولو     ن لت التقاد  ا   تلر اا و  ما   مارعأ على    قؤفر والم

لنم  ةمالمستخا مالئمة  غير  ااتعا  تلر  استخاا   فعنائ ط  ي  و   وتعاي مرا عته  مت    امعا  ا  لز     ااإة  اممستخالف  ع العت 
 اامرر

 هااسؤجلة وقيملاة الجارية و بيالضري تزاماتاللباألصول وا االعتراف   4-32-5

ت  سالاخ  ئباضر حايا  يتم  شر ة     طةس وا   لةالمؤ و  أالجارية     وا   شر ا   المجممن  متطلب عو ت  مع  يتيغ  بما  قاأو  ة  ات 
 ر عة ات المجمو بل شر تعم   لا    اص بمب الخالضرائ 

  وأظرا  ر  خ على الا  ةب ي اإل مال  للضر عب   لاتحايا  ة لتقايرات  اميستاع  استخاا     خ  ممالضرائب الاة  ر شبام التخضع أر 
الضريبةي   التلمعاما  ضبعا    تحايا  بشعية  ئاهن ال    عب  الي  م نها  خال   الشر ة  ر ت مؤ ا  تقو   ل ا  المالية  اق    لتزا  ب فبات 

لتقايراتوفقا    جاريةلا  بةضري ال ا  ا م    للضر ب ت  لمعامالخضو   أهائية  امتمايب ية  ما   و  ا  ضريب ة  أشأق  إ   ا ن عضا ية  ة 
اليرور   رل ت   اععترا تم  ي   جيلها، سغ ت   اسلغ اوالمبال  للضرائبة  ئي النهاجة  ي ت نالن   ي   ف فرور نا    ما ت و  ان عو ر  الضريب يحي  ال

ت فى التقايرات  ار ا من التغييراتب اعب ليرور  ا تلر الهالالت  تتض  خ  ترقالي   ف  ي ار الج  ب الضري ضمن ضريبة الاخ  واعلتزا   
 لمحاسبيةرا
تقو  ؤ مبأ و  ضريبية    ا ر ت عاع    أ  نم ب عا  لة،  متراضافا  ا استخادارق  أربام    و ت  توافر  ية  ا بلية  قمست   ةي بضري ما  

لمعلن  ة ايب ضر لسعر ا   تحايا  لغتعافتراضات ت خاا   باست   قار داع  قو ها وتلمعتر    اا و  الضريبية المؤ لة ا   اتسم  باستخا
   على أساسلرقب مست فى ال ةي يب الضر  تزاماتلاعاا و  و  هاتسوية    من ار  مت ي قع أ  متو من ال وال يالقوائم المالية  تاري  

است لالعم  ه ب  تتطل متعخاية  تقايرات  اداا   وتحايا  تقاير  فى  ومعقاق  اق  للخاضع عوعية  الضاليرو و ة  يب لضر ة  المؤ ر  ة قت ريبية 
الخوا  للخ م  القا لة للضريبة  اعختال لن اضعة  عن  اعسا   اتجة   و  اا  ضعلب  الضريب واعسا     اسب محال   ين 

لة والر عن الخسائر الضريبية المرم  ةئ المؤ لة الناش  يةالضريب   و اا  اا مماأية استخا  ام  يرالى تقا  ةفاضباإلر  تزاماتلاعو 
 ةر ات المجموعأشاط من اأشطة شر   المستقبلية ل  ططلخابلية و المستق يةيب ربام الضر عن اعيرات اتق   را  إفى ضو 

 الشهرة    4-32-6
الافتريررةر ق مررع قيمتهررا ر هترررتبط  هررا الشرر  الت نقا لق لالو مال تردادية للومااتساع مةالقي  أةر قارق بم  الشهالمحإض  اختبار   يتم إ را

ة" ي مسررتخاااع أو "القيمة ف الالرمة للبيع"لي ما  منها الت ا و مخ لعادلةلقيمة ا"اى اق للنقا فالمولوماق لل يةدسترداة اعوتتما  القيم
خاا  ت سررر تتطلرررب ا والتررر  مةالمخ رررو  قعرررةو ت ملة االنقايررر الترررافقات   ماررر يم   تقيررر اامررر أ  تخاا يررريم اسررر تقالمليرررة ب علررر طت ر وت أ برررريهمرررا أ
علررى معررا   يررريتوقررص بشررم   ب  يةامااعسررتخالقيمررة ا ايرر ليةر ا  تحمسررتقب يررة الانقال افقاتر الترر فتراضررات مررن قبرر  اعدارق لتقرراي ا

  تلررر ةقرر تعلالررى توقعررات م ضررافةإلبا نمرروا ال فررىبلية المسررتقة ايرر قات النقفاترر القيمررة الحاليررة لل   ررافار متسرر المسررتخا  عالخ م  
 ر وانملفى ا ستخا لغ والتوقيت( ومعا  النمو المالمبا  ي ية )من مالنقا اتالتافق

 تالمخصصاو حتملة لما االلتزامات  4-23-7
دق، تررالمعدية ا ررات قها اعأأشررطت  سررةار خررال  مم نم التزا  على الشر ة اشأ عنهين  قا الت رات ة اامااث والمؤشتقو  اعدارق  اراس

ة لماليررر ائم او لقررر ا فرررى زا لت اعبررر  اععتررررا علرررى مرررا  تحقرررغ شررروط للحمرررم  ةات أساسرري افتراضررر و  قرررايراتت الرررر  ىفررر رق اإلداوتسررتخا  
توقعررات   انرر علررى الشررر ة وب  مررال  التررزا أق أشرر  تررؤد  إلررىاامررااث الماضررية ت اير ما إاا  اأ تقل  تمعلوماحلي  الت   لرا  ويتضمن

ن   رر  م  ت   الترر الطريقررة  اختيررارإلررى  باإلضررافة اوتوقيتهرر  لتررزا اعة الررر ي لتسررو  ا  بامن المر   ت   الت   يةنقاات الفقالت شأ  ابلية ب تقمس
 راهعلي ما ر ة يعت  ا  زامة اعلت ا  قي من قي  رقدااإل
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 اإليجار  عقود 4-32
 ر(49)م ري رقم طبيغ معيار المحاسبة ال، قامت المجموعة  ت 2021يناير   1اعتبارا من 

 تضررمني  أو ري تررأ  عقررا العقررا مررو  ي و ر ري تررأ  عقررا تضررمني  أو ري تقو  المجموعة  تقييم مررا إاا  ررا  العقررا عقررا تررأ   ة العقاف   ااي 
 ري التررأ  عقررا  ررا  إاا مررا ميرري لتقر مقا رر  لقررا  الررزمن مررن ليترررق محرراد أ رر  عسررتخاا  طرقي السرر  مررغ نقرر ي  العقررا  ا  اإا  ري تأ   عقا

  .(49) رقم الم ري  المحاسبة معيار ف  اعيجار عقا تعريف المجموعة تستخا  ،ادمح أ   استخاا  على طرقي الس مغ نق ي 
 راأو بعا الشر ة  يسأست  من تطبغ   ه السياسة على العقود المبرمة 

 المستأجر     4-32-1
عقررا ل رر  عن ررر ايجرراري عنا البا  أو عنا تعاي  عقا يحتوي على ممو  ايجاري ، تقو  المجموعة  توريع المقا رر  المرراد  فرر  ال

غيررر  تموأررااختررارت المجموعررة عررا  ف رر  المعلى أسا  السعر التناسبى المستق ، ومررع الررر، بالنسرربة لعقررود إيجررار العقررارات، 
 يجارية وغير اعيجارية  ممو  ايجاري منيردرة عن المموأات اعب اعيجارية والمحاس

اعأتيررا  أوليررا لتررأ ير فرر  ترراري  أشررأق عقررا التررأ يرر يررتم قيررا  أ رر  مررغ تقو  المجموعة باععترا  بأ   مغ اعأتيا  والتررزا  ا
ري  أشررأق العقررا، باإلضررافة فرر  أو قبرر  تررا قي مبررالغ مسررادأتسررويتل برر  مويت  بالت لية والتى تتضمن المبلغ اعول  علتزا  عقا التا ير

مح  العقا أو استعادق اا   أيسل أو الموقع الرر ي  الى أي ت اليف مباشرق أولية تم ت با ا والت اليف المقارق لير وإرالة اا  
 مةر يو ا  يل اع   ، مخ وما  منل أي موافز تأ ير مستل

 ررت مررن ترراري  أشررأق العقررا ومتررى أهايررة مرراق اعيجررار، مررا لررم قررة القسررط الااي باسررتخاا  طر  تيررا  عمقرراأ اع يررتم اسررتهالف أ رر  مررغ
 تعمررس" اعأتيررا "مررغ  أ رر  ت ليررة  اأت إاا أو ر،ي التأ  عقا ماق  نهاية موعةالمج إلى  العقا  مح   اا    ةي يحو  اإليجار مل 

 والترر  لال رر  اعأتررا ى العمررر مرراي ىعلرر  اعأتيررا  مررغ أ   الفهاست  يتم الحالة   ه  ف   الشرا ،  اري خ  ستمار   المجموعة  أ 
 خسررائر بقيمررة اعأتيررا  مررغ ا رر  تخ رريض دوريررا يررتم اأررل الررى، باإلضررافة والمعرراات للعقررارت اعسررس أيررس علررى تحايررا ا يررتم

 رالتأ ير إلتزا  قيا  ب عادق تعايلها ويتم و ات إ  اعضمحال 
لعقررا، ويررتم خ ررمها باسررتخاا  يجار الت  لم يتم دفعها فرر  ترراري   رراأ افوعات اإلمة الحالية لماي بالقمبائي ا    يتم قيا  التزا  التا ير

فررر  اإلممرررا  تحايرررا الرررر المعرررا  بسرررهولة  يجرررب أ  يرررتم اسرررتخاا  معرررا   معرررا  اليائررراق الضرررمن  فررر  اإليجرررار ، أو إاا لرررم يمرررن
 ر معا  للخ ضها اعضافى  مااقتر وعة معا  ضافى للمجموعةروبشم  عا ، تستخا  المجماعقتراا اع

تحاد المجموعة معا  اعقتراا اعضافى من خال  الح و  على معاعت اليائاق مررن م ررادر تمويرر  خار يررة مختليررة وإ رررا  
 تعايالت معينة لتعمس شروط اإليجار وأو  اا   المؤ رر

 :اآلتى من ري التأ  عقا التزا  ا ي تت و  دفعات اعيجار المار ة ف  ق
 ا تة ف   و ر ارف تة، تشم  دفعات عات فا  فد     -
 عقررا ةيرر  اا  ي تررار  فرر  ا المع أو المؤشر باستخاا  اي أول اسهاي ق تمي و  معا ، أو مؤشر  على  تعتما  رقي متغ  ري دفعات عقا تأ      -

 رري التأ 
   رةي المتبق مةي دفعها  واسطة المستأ ر بمو ب ضماأات الق  توقعي مبالغ      -
 فترررق فرر  اإليجررار مررافوعات معقولررة، ب ورق اري متأ اق من ممارسة ھ ا الخ ةلشرا  إاا  اأت المجموعايار سعر ممارسة خ     -

 اإليجررار لعقررا المبمررر اإلأهررا  وعقوبررات ، التمايررا خيررار ممارسررة من معقولة  ار ة قمتا ا المجموعة  اأت إاا اعختيارية  التجايا
 رالمبمر  ها أ اإل عا  من معقو  بشم  متا اق المجموعة  ت ن لم ما

 فرر  راتيرر  ير بالت ليررة المسررتهل ة باسررتخاا  طريقررة اليائرراق اليعليررةر والترر  يررتم إعررادق قياسررها إاا  ررا  ھنرراف تغأتررزا  الترر ليررتم قيررا  ا
تلررر الررافعات، إاا  ررا   نرراف تغييررر فرر  تقرراير  ايرر فرر  مؤشررر أو معررا  مسررتخا  لتحا ريرر أرراتج مررن تغ ةي المسررتقبل جرراري عررات اإلدف

ا  القيمة المتبقية ، إاا قامت المجموعة  تغيير تقييمهررا مررا إاا  اأررت سررتمار  خيررار مغ المتوقع دفعل بمو ب ضلللمب المجموعة  
 ن مي  الجو ررإاا  ا   ناف دفع إيجار فا ت م لشرا  أو التمايا أو اإلأها  أوا

م تسررجيلل ضررمن ت ع رر  مررغ اعأتيررا ، أو يرر  تريررةيجار  ه ه الطريقة، يتم إ را  تعرراي  علررى القيمررة الافعنا إعادق قيا  التزا  اإل
 لى ال يررااربام أو الخسائر إاا تم تخ يض القيمة الافترية ع   مغ اعأتيا  ا

ععت والمعرررراات  سررررتوف  تعريرررف اعسرررتامارات العقاريرررة ضرررمن العقرررارات واغ اعأتيرررا  التررر  ع ت تعررررا المجموعرررة أ رررو  مررر 
   قائمة المر ز المال رفيات والتزامات اإليجار ضمن القروا والسل 
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 اإليجارات قصيرة األجل وإيجارات األصول صغيرة القيمة
التررأ ير إليجررارات اا ررو   ررغيرق القيمررة واإليجررارات ق رريرق  اختارت المجموعة عا  اععترا  بأ و  مررغ اعأتيررا  والتزامررات

يجارات  م رو  على إلإليجار المرتبطة  ه ه ااعات الر معاات ت نولو يا المعلوماتر تعتر  المجموعة  اف ا   ، بما ف ا
 أسا  طريقة القسط الاا ت على ما  فترق اإليجارر

 كمؤجر     2 -4-32

 علررى اري جرر ي إ ممررو   ل رر  العقررا فرر  المقا   يي ، تقو  المجموعة تخ  قا يحتوي على ممو  ايجاري عنا البا  أو عنا تعاي  ع
 رجاري ي اإل للممو   المستق  التناسب  السعر أسا 

 ة اإليجار ما إاا  ا     عقا تا ير  و تا ير تمويل  أو تا ير تشغيل ر ر، ف أها تحاد عنا  ااي ؤ عة  معناما ت و  المجمو 
، تقررو  المجموعررة برر  را  تقيرريم شررام  لمررا إاا  ررا  عقررا التررأ ير ينقرر  بشررم   ررو ري  ميررع المخرراطر تررا يرلت ررنيف  رر  عقررا 

لتررأ ير  ررو تررأ ير تمررويل  ؛ إاا لررم يمررن  رر لر ، فهررو تررأ ير افرر    ر وفررى  رر ه الحالررة،دالمحررا والمنررافع المتعلقررة بمل يررة اا رر 
ؤشرررات محررادق مارر  مررا إاا  ررا  اإليجررار يمارر  الجررز  اا بررر مررن ر ررا متشغيل ر  جز  مررن  رر ا التقيرريم، تأخرر  المجموعررة فرر  اعتبا

 العمر اعقت ادي لأل  ر
الرئيس  والعقا من الباطن بشم  مني  ر ويتم  رإليجاسب م  ها ف  عقا ات أها تحعناما ت و  المجموعة مؤ ر ا وسيط ا ، ف 

 إلررى بررالر و  سي ولرر  سرر ي الرئ  ري التررأ  عقررا مررن نرراتجال"  اعأتيررا"مررغ  أ رر  إلررى بررالر و  البرراطن مررن ري تقيرريم ت ررنيف عقررا التررأ 
 رالعقا مح  اا  

 في ت ررن  جرربي   أعرراله،  و ررو مال ا اععيرر  المجموعررة يللع تطبغ وال ي اا   ري ق  ري تأ   عقا  س ي الرئ   ري إاا  ا  عقا التأ 
 رتشغيل   تأ ير عقا أأل على الباطن من  ري التأ  عقا

( 11عرررة تطبرررغ معيرررار المحاسررربة الم رررري رقرررم )تأ يريرررة وغيرررر تأ يريرررة ، فررر   المجمو إاا  رررا  اعتيرررار يحتررروي علرررى مموأرررات 
 لتخ يي المقا   ف  العقار
( 47معيار المحاسبة الم ري رقررم )  محال  ف  القيمة الواردق ف ضواع ستبعاد من الافاتربات اعتقو  المجموعة  تطبيغ متطل

مضررموأة المقررارق المسررتخامة فرر  امتسررار وعة بمرا عة القيم المتبقية غير الستامار ف  عقا التأ يرر تقو  المجمعلى  اف  اع
 إ مال  اعستامار ف  عقا التأ ير ب ورق منتظمةر

ى أسررا  القسررط الاا ررت علررى مررا  فترررق بمو ررب عقررود اإليجررار التشررغيل   رر يراد علرر  ةتلممسرر ال ررافعات اإليجررار  مجموعررةتعتر  ال
 "راإليجار  جز  من "اإليرادات ااخر  

 2021يناير   1بداية من  هابتطبيق الشركة قامتعايير محاسبية جديدة م 4-33
ايير المحاسبة الم رية ال ادرق بمو ررب مع  عايالت على بعض أمما  ت لاولوالتعاو  ار ، أدخ  ورير اعستاما2019مار     18 تاري   

تعررايالت علررى بعررض أممررا  معررايير المحاسرربة ، والترر  تتضررمن معررايير محاسرربية  ايرراق و رر لر إدخررا  2015لسررنة  110م المرسررو  رقرر 
 ر2020يناير   1  تباأ ف  الت لية يترات الماالييرر  ا  يجب إدخا    ه التعايالت وتطبيقها على الم رية القائمةر المعا

 12 ليررة فرر ( ، قررررت  يئررة الرقابررة الما19-مرررا فيرررو   وروأررا الجايررا ) وفيررا   ل ررن بسرربب التبرراطؤ اعقت ررادي والترا ررع أتيجررة تيشرر 
 ر2020ديسمبر  31المالية المنتهية ف   للقوائم التطبيغ، تأ ي  2020أ ري   

  الم ررريةالمحاسرربة  يرر  موعررا تعرراي  تطبيررغ معررايير تأ   ،2020( لسررنة 1871)قررم ا  ر لررورر مجلررس ار قرررا ،2020سبتمبر   17 ار ف   
 ر2021ير  ينا  1على اليترات المالية الت  تباأ ف  أو بعا  49و   48و  47  قاأر 

  ا   رررررررررا"اادوات الماليرررررررررة"  47 ررررررررر ا وقرررررررررا قامرررررررررت الشرررررررررر ة إختياريرررررررررا برررررررررالتطبيغ المبمرررررررررر فقرررررررررط لمعيرررررررررار المحاسررررررررربة الم رررررررررري رقرررررررررم 
 ر2020ر  يناي   1من 
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ار ومعيرر  "  اإليررراد مررن العقررود مررع العمررال"( 48)يتم عرا التررأفير اعأتقررال  مررن تطبيررغ معيررار المحاسرربة الم ررري رقررم  لتال ا و ف  الجا
 للمجموعرررررررررررررة علرررررررررررررى اار ررررررررررررراق اإلفتتاميرررررررررررررة للمر رررررررررررررز المرررررررررررررال   عقرررررررررررررود الترررررررررررررأ ير"" (49)يرررررررررررررار المحاسررررررررررررربة الم رررررررررررررري رقرررررررررررررم مع
 :2021يناير   1ف  

 مصري( جنيه)باأللف 
األرصدة  

احية  اإلفتت
 مالي للمركز ال

تطبيق  تأثير 
 (  48)معيار 

تطبيق  تأثير 
 (  49)معيار 

األرصدة اإلفتتاحية  
 المعدلة للمركز المالي 

     
      تداولة غير مأصول 

              - 965,465 أ و  فا تة
1,102,750  

80,626 1,046,091 
                   - 37,381 أ و  غير ملموسة 

39,073  
- ,38137  

                 - 673,254 إستامارات عقارية 
616,352  

- 673,254 
                 - 613,632 المل ية ريقة مقور إستامارات يتم المحاسبة عنها بط

613,632  
- 613,632 

                  -  102,579 أ و  مالية أخر  
53,953  

- 7902,51  
                 12,019 238,451   أخر  أ و 

254,878  
(2,385) 248,085 

              12,019 2,630,762 إجمالي األصول غير المتداولة 
2,680,638  

78,241 2,721,022 
      أصول متداولة 

                   - 12,154 مخزو  
11,433  

- 12,154 
                 - 393,203 عمال  

330,914  
- 393,203 

                -  118,155   لية أخر أ و  ما
146,999  

- 118,155 
                 8,291 141,149 أ و  أخر  

159,649  
(5,178) 144,262 

                 - 343,056 أقاية وما ف  مممها
322,796  

- 343,056 
                 8,291 1,007,717 إجمالي األصول المتداولة 

971,791  
(5,178) 1,010,830 

              20,310 3,638,479   إجمالي األصول
3,652,429  

73,063 3,731,852       
      اللتزامات حقوة الملكية وا

              3,399 1,272,834 إ مال  مقور المل ية للشر ة اا  
1,192,595  

(4,938) 1,271,295 
                 3,270 285,060 ق  ي غير المسيطر أ حار الح ور مق

313,949  
(4,749) 81283,5  

              6,669 1,557,894 ة الملكية حقو ماليجإ
1,506,544  

(9,687) 1,554,876       
      االلتزامات 

      التزامات غير متداولة 
                 - 376,367 اقتراا   

466,193  
59,904 ,271436  

                 21,643 100,421 أخر   دائنو  وأر اق دائنة
126,021  

- 064122,  
                (4,848)  118,284 ؤ لة التزامات ضريبية م

118,862  
- 113,436 

                 16,795 595,072 إجمالي االلتزامات غير متداول 
711,076  

59,904 771671,        
      متداولة  التزامات
                 - 160,734 اقتراا 

198,174  
23,065 ,79318 9 

                 (3,154) 896,420 دائنو  وأر اق دائنة أخر  
792,528  

(219) 893,047 
                   - 54,364 ضريبة دخ   –التزامات ضريبية 

67,487  
- 54,364 

                -  373,995 مخ  ات  
376,620  

- 95373,9  
              (3,154) 1,485,513 لة إجمالي االلتزامات المتداو 

1,434,809  
22,846 ,2051,50 5 

              13,641 2,080,585 إجمالي االلتزامات  
2,145,885  

82,750 2,176,976 
     20,310 3,638,479 إجمالي حقوة الملكية وااللتزامات 

         
3,652,429  

73,063 3,731,852 
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 العقود مع العمالء"  د منا إلير "ا  48ي رقم معيار المحاسبة المصر 
"عقرررود  8 رررري رقرررم بة الماد" ومعيرررار المحاسررر "اإليرررر  11رقرررم  محاسررربة الم رررري محررر  معيرررار ال 48يحررر  معيرررار المحاسررربة الم رررري رقرررم 

  لر و ال  رمة مع العماد من العقود المب   باإلير اإلعترا 48ي رقم بة الم ر ر المحاسمعيا  يتناو  مي ر ةالعالقاإلأشا " والتيسيرات اات 
 يا ي  أدأاهرسو  يتم توضيحة بمزيا من الت  وال يعمي ،  ليف اإلضا ية المت باق للح و  على عقا معامعالجة الت 
 ة:س التالي خم الى الخطوات لعرادات يعتما على أ  اععترا  باإلي  48الاول  رقم  ر المحاسب ياالمعيني 

 ي  عقا مع العم( تحايا ال1
 دا ( البضائع و / أو الخامات )المعروفة باسم التزامات اا لتحوي  اقايلتزا  التع( تحايا اع2
 رالمعاملةا سعر ( تحاي 3
 و ،ةسلعة أو خام  المحادق على أسا  سعر البيع المستق  ل   اادا  زاماتت لا علىلمعاملة ر اسع توريع( 4
 التزا  اادا ر اد عنا الوفا  ب ا  باإلير ( اععتر 5

 

بطبيعررة ومبلررغ وتوقيررت وعررا  اإلف ررام عررن البياأررات الماليررة،  يمررا يتعلررغ  48رقررم  الم ررري ار المحاسررب  معيرر لا م يشرر  إلى الر،باإلضافة  
 ر ها المرتبطةفقات النقاية اات والتا تأ ا من اإليراداتال

 ةي ال اعأتق القواعا
تم اععترا  بل فرر  لتطبيغ المعيار ا م  ر الت  اافرن  أ  ، مما يعلمعا فر الر ع  اباستخاا  طريقة اامعيار  لايغ  موعة  تطب قامت المج

 المقارأةريتم تعاي  أرقا   ولم  ،2021ناير  ي   1عتبار ا من إ  المرملةااربام 
م  مررا ترر ، 2021 ينرراير 1، اعتبررار ا مررن وعررةلمجما ميزاأيررةتاميررة لق اإلفت اار ررا علررى 48رقررم  الم ررري معيررار المحاسرربة  تطبيررغأفررر يظهررر 
 رغالسا  لجاو  ل ف  ايحتوض

 " التأجير  عقود"   49 رقميار المحاسبة المصري عم
المحاسرربية المتعلقررة بعمليررات "القواعررا والمعررايير  20ي السررا غ رقررم اسرربة الم ررر محرر  معيررار المح 49م المحاسرربة الم ررري رقرر  معيررار مرر 
 للشر ة المال  المر ز قائمة ف  أ رقالمست ة لشر ب  امؤ رق من قاا و  ال يتم تسجي  ير الجايا،التأ عيار  بمو ب م  تأ ير التمويل "رال

 تال :على النحو ال، مقا  ال اعلتزا  تسجي  مع
 التأ ير ف  تاري   ا  عقا اإليجارر  عقود تاوالتزام اعأتيا ععترا  بأ   مغ با، المستأ رق تقو  الشر ة

مررافوعات اإليجررار ب المعررا  و  التررأ ير عقا اتامز ت لع ااول ا  لقي ي لمبلغ المساو على أأل ال اعأتيا   قيا  مغتم  ، ي ل ااو   ترا اعععنا  
عاد اا رر ر بعررا الررر، سرريتم قيررا  مررغ عسررتب  المقررارلتررزا  لال المخ ررومة الحاليررة القيمررةو  التأ يرافز ااولية ومو  لية المباشرقوالت   السابقة
ا أاق ليررةبالت اا ررو   اأتيررا   ر اعسررتهالف علررى أسررا م امتسررايررت القيمررةر  فرر  أخيرراااع خسررائر مررعمجسررتهالف وخسررائر اع مجمررع رر 

 رأق  أيهما التأ يراق عقا أو م اعأتيا رق ا و  مغ أتا ية المقاالقسط الاا ت على ااعمار اإل
ى علرر  لعالقررةا تررة اات ااالومررافوعات الخررامات  المسررتقبل  ير تررأالقررا حاليررة لععنا اععترا  ااولرر  بالقيمررة ال التأ ير ا  عقايتم قيا  التز 

ا ، تستخا  الشررر ة للشر ةر بشم  ع اإلضاف اا معا  اعقتر  أو التأ يرئاق الضمن  على عقا ، مخ ومة بمعا  الياالتأ يررق  فت   ماار
معررا  ة باسررتخاا  طريقرر  هل ةالمسررت ليررة لت اب  مررغلالير  اتررأ ال عقرراويررتم يررتم قيررا  التررزا    رر االخ ررمر   معررا  اإلضرراف معررا  اعقتررراا 

 ق اليعل راليائا
 ية:ة ماوث أما اامااث التالالتأ ير عمق ا ف  مال  عقاوالتزا   اعأتيا أ و  مغ دق قيا  سيتم إعا
 رالمالية القوائم  ف  فترق أ ب  ساري الميعو ال ي  بسبب المؤشر أو المعا  التأ ير عقا  سعر •التغير ف

 ر التأ ي ى عقا علت ايال• تع
 التأ ير  عقاق • إعادق تقييم ما

 سيسررتمر للبنررود منخيضررة القيمررة التررأ يرا( وعقررود شررهر ا بمررا فرر  الررر خيررارات التمايرر  12 رر  بطبيعتهررا )أقرر  مررن ق ااق ررير   يرأالترر عقررود 
 رت با ا عنا الخسائر أو  رباماائمة اععترا   ها ف  الم روفات ف  قا

 ةي اعأتقال  واعاالق
تم اععترا  بل فرر  لتطبيغ المعيار الترا م   اافرما يعن  أ  ، مالمعا ر الر ع  طريقة ااف    باستخااالمعيار  بيغ  المجموعة  تطامت  ق

 يتم تعاي  أرقا  المقارأةر ولم  ،2021يناير    1عتبار ا من إ  المرملةااربام 
تررم  مررا ، 2021ينرراير  1 مررن، اعتبررار ا لمجموعررةايررة لميزاأيررة تتامفاار رراق اإل علررى 49رقررم  الم ررري معيررار المحاسرربة  طبيررغت أفررر يظهررر 
 رف  الجاو  السا غ لتوضيح
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 ابه لقةتعلمإدارة المخاطر اة و المالي األدوات -5
ااربررام  ة مررن خررال عادلرر لايمررة ليررة بالقامو   رر أيررة للما  ا ررو اا نموتتضرر  يررة،المال اماتز إللت وا  و فى ااة  وعما  اادوات المالية للمجمت ت 

 يررةمال واسررتامارات ةت عالقرر اا را مسررتحقة علررى أطرر ال ر رراقف واانررو ب فرر  اار رراق لررا  ال وأدوات ديررن تتمارر  ماليررة، اتمشررتق-أو الخسررائر 
ة جررر ي وعرررة أت هرررا المجمل تتعررررا  التسرررهي الت و  اار اعقتررر  عرررضب  ةاليررر الم تتزامرررالاع تتضرررمن مرررا  يرررع وعمرررال  وأر ررراق ماينرررة أخرررر  لب ة لتامررر م

 طررخاالم رلإلدارق ت ا ا ه  لوات  الت ت جياستراتي عواتستخامها وااساليب  الت ة ي الالم دواتاواتمارسها  الت ة لألأشط

ى فرر غيررر ت لا)بمررا فيهررا مخرراطر  ر تمارسررها ومررن  ينهررا خطررر السررو  الترر اععتياديررة  لألأشررطة وعررة أتيجررةمتن  ماليررة ة لمخرراطرعرر و لمجمتتعرررا ا
 رتغيرر ر الطرر ة لخعرضة ملمجموعا ا السيولة وعلى و ل الخ وص ف رخطو  ،تما ئ عاوخطر اليائاق(  وأسعار  ور  سلاال ر  وأسعار  ر  اأسع
بررالتر يز  ةأظررا  ادارق مخرراطر اعداوات الماليررة للمجموعرر   رر ا ويعنررىر السررورر عاأسرر و  ئرراق،الياعار سرر أو  ة،اع نبيرر لعمررالت ا ر  رر ر ى أسررعافرر 

 أشررطةاا  مررن خررال عررةمو بية المتوقعررة علررى أشرراط المجللسرر ر افررااعغ حقرر   الى تقليرر  ت ية ويهاماللا  بااسوارو ود  لماتأ ا  لا  اع  ةعلى در 
 العا  لعملية ادارق المخاطرر اإلطارراقبة ت ميم وم ل املة فىية المسئولمجموعة الاارق تمرقر تتحم  ادمسال يةلتشغيلوا ليةالما

 السوة ر طخ 

 شغيلية لتا ةباألنشطرتبطة لما  نبيةجاال تال طر العمخ
 عررة ت ررو  ت المجمو  اشررر بعررض فرر   م فرر  مررنو  ا،هرر   خا ررة الا ة القيرر ملرر بعة  تنييرر  اأشررطتها التشررغيلية عرر مو مجات ال ر و   رر  شررر ة مررن شرر قرر ت 

لقيررا ا لررةن عمعرر لررص ت تخ ت او مقررور بعمررالتايما يتعلررغ بجررااو  السررااد أو التح رري  علتزامرر ع نبية  العمالت ا ت فىلتقلباضة لخطر ار مع
ناشررئة عررن لا داتعيررراوا  ار بالخرر  نمرروردي ع مرر  يررتم الرر ي ي اعسررتامار  باإلأيررار  مرتبطررة و ت رر ا عررادق مرر  لتزامات والحقور تلر اعإ     راه  الخا ة  
  رةغيلي شت العن اعأشطة  شئنالاة بمراقبة خطر التقلبات بالعمالت اع نبية   المجموعار ر وتقو خبال لعمال المؤداق  تامابعض الخ

 : يلما   ر  ة الم ني لج نبية الرئيسية مقومل بااا عمالتت( للاماعلتزا) / اا و  ف ا غ  ية العا   لأها  ف
1202بر  مديس  31 نية المصرى ج لفباأل  الغبملاع جمي  2020بر  مديس  31 

 (111,744) 75,170 دوعر أمريم 
 59,904 50,498 يورو

 (420,903) -- أ   ات سبا روبية  
 29 270  إسترلين نية  

 31,567 14,945 أخر  

قا رر  الرراوعر مى فرر  %10 ودمررا فررىالقيررا(  )عملررة ل الم ررر    الجنيرر سررعر  ررر  ىقي فرر او بالن  قيادلز با ا سو تغيير  اثم ما اإاق أأل ر اداإل  ارقت و 
 مرراب قي او الررن  دقالزيرراب  سررو  تتررأفر لماليررةت ازامررالت اعاا ررو  و    فرر خررر  اا  افة المتغيراتات فب  ية معاأ ست لبا ية اب و الرو او اليورو ا  م اامري 
 رالعا  مارب أ / ر()خسائ   اف لى القيمة ع بما يؤفر  نيس (2020ف   م ري ل    ني و ي لم  44) ي ر  م  نيل مليو    14  يعاد
 ة سوال فى سعرر تغيال خطر

 دارقرإلهة أظر ان و يا  مرق أسب ف ؤ مر ع تعا لخط ا اضة لهر  ها والمعر ية المستام لوات مقور المدة اقيم  أ  مي دا  الخطر محاو  ا يعتبر  
 دة فائالر أسعار خط
يررر فررى لتغاشررئة عررن الن ة ات النقايرر قاالترراف ت فررىاقلبرر ت لاخطررر ل عررةالمجمو تتعرررا راا ميرر  لنسرربة للمجموعررة برراعقت اق باليائرر عار اسرر أر خطرر بط ت ر يرر 

 ارأسررعت روا االقرر ا العادلررةمة ى القي ر في التغ موعة لخطررا المجتتع ا م ،تغيرقالماليائاق  وا اات أسعارر قبالنسبة لل سوقيةئاق الياأسعار ال
 ا عار اليائرراق سررو أسرر  محتملررة فررىالات بالتقلبرر  طررةالمرتب اطر خالم ةي لتغطة لي قات ماود مشت ى اية عققم المجموعة بالاخو  فولم ت   ا  ةر   ت اا الق  ائاليا

 دلةرالقيمة العا ت النقاية اواقتغطية التاف ها   اأت 
خ  ائمررة الررااليائرراق السرروقية علررى قسررعار فررى أ ررات ر حت ال رإفرر  ارتسرر ام  ب قررو تمر وت مسرر   ئرراق بشررملياسررعر ا  ارخطرر ليرر  اتابعررة وتحموعة ب المجم  تقو 
 رتلعمالا   نسبة لبال
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لاا تررة ق االيائرر عار ااات أسرر وأسرربة  رر  مررن القررروا  ، ررز المررال مر ال  ترراري ى فرر  ة علررى المجموعررةتحقا المسرر قرررو ال  ل اإ مرر   ل تررااللجاو     اضو ي 
 قةرالمستح او قر ال  إ ماللى ق إفائا   او    هاعلي  و  الحتم    الت  تلر و  لر  المتغيرقو 

2020بر  مسدي  31 (ري صم جنيهلف )باأل  2021ديسمبر    31   
 ض قرو لإجمالي ا  159,590 537,101

 ت فا   ائاق  فاعم اات - -
010 %  متغيرئاق فا  اات معا %100 
 ق او  معا  فائا - -

 31  نتهية فالمالية المالسنة عن وي  لية التمنقي فى ت ال ق اوادزي الالى  يؤد  بما %1 ةسب  ن ق ئاا  اليامع تغير نج منات ق التأفير الر ااإلد قاروت 
 ر(2020  ف ري م ية  ن     مليو    4,56)ي  ر م ل ني  مليو    6ر1  لغمب ب   ،2021ر ب مديس

 تمان ئاال  خطر
 لألر رراق ةا بالنسررب و رر خ يررة عاقاالت  امرراتلتز باععررن الوفررا   ااقرر علت ا ا ر ت اعخيررار اطرر غ بحرراعلرر تتعموعررة للمجبالنسرربة  اعئتمررا  را  مخرراط

 هارممنوف وما فى مالب  قاأر  ة،مالي لاوات ااد ال ،عمالى حقة علمست ال
 : التال  ا    قط و  ست م علىلمجموعة ا هال  تعرات   الت  اعئتما  خاطرم  ي لتحن  مملما من

 ية البحر ابل قطاع الكو 
 مرراقال مررنحهمعلررى  وافقررةالم برر ق ا اعئتمرر   عمررالعن  عال ت اعسيتم   مي   ،يو  30ق ى ا أبح ةائتماأي ة ماق ري بحلا   وا قطا  العمال     تم من ي 
 ترلشر الر ات ل ةي اأ تمئ اعق المال   نورق للتأ ا مم  لا
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 نوك البى لددية  نق صدةر أ
 رلسور با معة طيبةت ساموعة مع  نوف اجلما  امتعت محاود  اا مي  ا خطر همممما فى ة و بط بأر اق النقاي ت ر مال ا ئتماع طرا خويع
 ق مررن بيررر  جموعررةم ىلرر ع تحقةمسرر  ررغيرق اللامررن اار رراق  وعررةمجممن   ضرر   ت ررو ااخررر اليررة لماق ار رر اال  والعمرر ق افرر   أر ررا ة عامررة رريوب 
 مال رمنوم للعملا  ئتما اعز ر ر ت من مخاطل  يقا    مممالالع

 سيولة ال خطر
 اتزامرر اعلت تلررر  تابعررةبمارق داإلتقررو  و هررا من  أو  ررز  اهرر التزامات    رر  سرراادلررى مجموعررة عال ققررا تررؤفر علررى قررار   ترر ال  امرر و الع السيولة فىخطر    ا يتم
ر ات الشرر أقايررة مررن ت أربررام اعرر ري علررى تو    ررو لحة اامماأيرر  مررا ة وعرر لمجم  اتررار  نائرر بررو  عالمق لحرراان عررة عرر مو المج  اتمرر از الت لررة ريررادق  ما  ىفو 
 زاماتهارت دق ف  اليالز لة اقا  تابعة لمال تلا  الشر ا اينقال ئضياالب أو اعستعاأة   عة لهاب لتاا
تو  مسرر ب  اظمتيرر ال  اعن خرر مرر   ةلخار وا خلةاالا نقايةات الفقات البط ب رت تأ ا الملاا  ناتج عن عال ةلو لسي ر امن خطة    مراقب ب  موعةمجالادارق   و تق

ة ة ومتابعرر عرر ال  مرا خ منوعة مجمشر ات المن  مستو     شر ةى عل تلبعتامر السيولة يتم فا  خط امةب ية عر و من اعر اق النقاية   اف 
 رقداإلة وعرر مجمدارق الع امرر  يغلتنسرر ع اا مرر هرر امات بالتز وفررا  ال ىعلرر تها ار د  الررى قرر ؤ ترر ايها بطريقررة ة لرر لو ي السرر ات  مسررتوي دارق  يط واخطرر والت ة  ول  السي ستو م
 شررم ا ب وعررة تعتمرر مفررا  المجر  لةر لرر يولز فررى السرر عجرر  الررايه الترر  ات شررر ال لررىا ئضاتلررر اليررو   و يررلت   موعة  جالمتقو     مي النقاية لايها    ئضاو الي

 عةرالتاب ر ات لشا منبام  ر ريعات اعو ت مجموعة وعلى ال تا شر    ين يما   اخلالا  وي التحى عل بير  
ن مرر  حويلهررام ت ت يرر  الترر النقايررة  لغامبرر الى لة تضع ماودا  علشمالي ايا ا   ور ة ما شر ات المجموع ه  تعم الت   او العض ئ  فى ب لواالو   اأينلقو   اإ
لررة لعمبا تفوعاالمررا ة فررا وعرر مجلمة وابعر ة التاشلطبيعة أشاط ا لا  ر ظوأ  يةرلخار الت التحوي ا على ا  ود لر قي و  خر  عمالت أ  ى ورية الالة  لعملا
  ا لررا   نبرر اع النقرراي متيرراط عا يأقرر   فررا المجموعررة وعليررلشررر ات  شرراط  مررن أ  ررز  ( تعتبراعستاماري   ريا  اعأ االما  بي )على س  بية ن عا

  رلحا ةا ان ع نبية لعملة اعاب من السيولة  تهاا امتي ر اتا ي    فى ة اعشر ى العلر م   بي بش ر ةتماد الشعد  الى ا يؤ ة شر 
 معة:جلماة لي مالاري  القوائم امتى ت  ةبقي د المت سااليترق ال سمة طبقاقمجموعة لمل يةالالم اعلتزامات ل التاو  لجااويوض   

  5اكثر من 
 ات سنو 

  5 لىة إمن سن
 سنة  ناقل م ات نو س

  عةمتوقالة ات النقديدفقالت
 2021مبر  ديس  31 ية قتر ة الدالقيم )*( 

   اتتزام لاال         
 نوفب المن  اقتراا 159,590 229,954 16,983 212,971 -
 ر  ة أخدائن اق  وأر  دائنو   337,209 337,209 337,209 - -
- 212,971 354,192 567,163 496,799   

 
  5ن م ثرأك

 ت سنوا
  5لى ن سنة إم

 من سنة  لاق ت واسن
عة  توققدية المن لقات االتدف 

 رية تفدل امة يقلا ( )*
 2020ر  مبسيد  31

 ات  تزام اللا     
 ن البنوفا مرااقت  439,379 524,087 179,548 303,464 41,075

 خر  أا قرو  16,473 16,732 8,963 7,769 -
مع إعادق  مات من  يع التزا 81,249 132,889 4,899 75,550 52,440

 اإلستجار 
 ئنة أخر  اداق  دائنو  وأر  876,770 876,770 876,770 - -

93,515 386,783 1,070,180  1,550,478 1,413,871  
 
 ر ر  خاار اعت واا  ائا والرسو ليو الر ا المخ ومة بما ف  غيرة اي اقلتعة ااي ات النقفقلمتوقعة    إ مال  التاا يةقان لاقات التاف* 
 
 ال لمرأس ا  رطخ
لررى حيرراظ عوالية ر سررتمراعا عررة علررىجمو معلررى ممايررة قررارق الظ يرراا  الررى الحلمرتبطررة  رررأ  المرر ا مخرراطرال قر ادامررن خررال  جموعررة المرق ااد ا تهرر 
 ةتيرر  اد الر او مرر لالررى ع  بيررر  مبشرر ن ا ى الوقررت الررر فرر  قإلدار المقبررو ر وتعتمررا ا الحرر ا لررىا  المررا طررة  رررأ تب ئم لتخ رريض الت ليررة المر الم ل ي و مت م   هي 
 ري ر تاماساع راأيطتها واعي  اأشتمو ة لعنو مت لا
 
 
 ئة اش نال  واةساالفى  صاديةالظروف السياسية واالقتعن  ةئشان لر ا الخطاا

ى ر علرر  بيرر   عررة بشررمالمجمو ادا  تمررا ويع سررتا روبا  ،يةلشررمالا ايرر ر و  و  بيررة،عر الم ررر  ةيرر ور  مه  خرر اد هاأشررطت ارا  مررن  بيرر  ز ا   تمار  المجموعة  
ات ي و سررت ات علررى مت ررادي   تلررر اعسرروار تتسررم باقافرر  صو  رر خلاو ررل ى علرر و  تابعة،لات ا  ها الشر والتى تعم     اا لور فى تلر الب لساقت اديات ا

 ت رراديقاعع ضرر  بالو سررتقبال  أفر م  تترر قررع أالمتو ومررن  ا  ي مال رتتأف  ةوعمللمجط نشائج الاأت   فا رلل  رهيملة اعادق ةلمر بمر مالتقا  او ت   من  مختلية
 دا عص اعبضرر  وا  ر البلرراافررى تلرر ات السياسررية والحموميررة ر ي غت البرر   سررلب  تتأفر بشررم ا  من مماط من ال  أتائج النشا املر البلاا ر  لت   والسياس 

واعدا   المررال ر ررز الم لررىع ب لسرر ير تررأف  ت الررىيررراغت لما رر ه  تررؤد   أ نلمممرر ا ومررنوعررةر ممجالات  ر ا شرر هرر مرر    عت  الترر   ااالبلرر  ىفرر  اعقت ررادي
 وعةرالمجم اأشطةية لوقعات المستقب لت وا المال 

 



 صرية(مساهمة مة )شركة ابضالق  ارثمستوم لل سكا ر أو   ركةش 

 2021ديسمبر  31ي  فة تهينمل اة يالم نة ال س لا  عن  عةمجمل ا  يةلما ل ائم  والقل  ة متم لما يضاحات اإل
 

 

- 31 - 

 الناشئة  ولدال ب ى نو نالقافى اإلطار  يرلتغا خطر
والتشررريعات  ينأ لقررواات فررى رايرر تغوث مررامررن لمما نمرر ل ف أرر  ،وعررةجممالا هرر   مرر  تع ترر ال ا افى البلرر   ريب الضتشريع  وال  ىأ و اأ الق  اراإلط  أظرا لطبيعة

 تراي قررات   إ ررراو  ااربررام،ات ريعرر و ت ائب علررى ت الررى فرررا ضررر ومرراحم  ميرر  بعررض المارر تبط بمظررا ر مررر  لخطررر ا ا  ا   رر  ر وميرر لبلرراالررر ا ت 
مرروا  علررى ا  و ح رر ال لررىمجموعررة علق اقررار  ىوعلرر ة عرر مو مجلل ل ماال دا ااعلى  سلب ير تأف مظا ر ه ال هل  يمو  ا فمن المممن    زا ية،ضريبية  

 ةرشر اتها التابعن م
التابعررة وتعتمررا  هات  اشررر  مررن تاإليررراداعلررى تلررر   مررن الح ررو  عررة ا  تررتممنجمو لمتررر   إدارق او  ،المحليررةة عررة بالعملرر ات المجمو تررم عرررا إيررراد
 ر ااة  وا  الى الشر ام تحوي  ة فىابعلت اتها اعلى قارق شر 

قررروا بعمررالت ال أربررام وعلررى سرراادات ئررا وتوريعرر علررى سررااد فواارق قررا تحررا مررن القرر  ةلي لشررماريا او    االما على سبي و ية  لمخت    دو ى  ف   لوائ لا  ا 
م مجرر  اا نبيررة ااتلررة بالعم قايررةت أ   تحررويالض الرراو  إ رررامررن ال ررعب فررى بعرر    مو ي ا فق الر باإلضافة إلى ر ،اخلللتحوي  ة من خال  انبي أ 
    فررى المسررتقب وائ عرراي  الررنظم واللرر  ت  المر زيررة تقررو  البنرروف فقررا ضررافة إلررى الرررإلاوب  البلرراا ر لرت ى ف يةف المر ز و لبن اها  ضر تيا  ق  دقيو   سببب   يرب  

 ريتأفر ويتغي  تها التابعة سو ار شى ف  أموالى عة فى الح و  عو مجمارق الف   ق  لتال وبا
 ةالماليوات ألدفئات ا

  2021بر  سمدي  31  2020ديسمبر    31 

ل مالية  صو أ لى ا مجاال
 ة العادلبالقيمة 

ة بالتكلفة صول ماليأ
  ىلاالجما  المستهلكة 

أصول مالية  
ة  قيمة العادلبال

خالل  ن م
باح أو  األر 

 ائر الخس

أصول مالية  
بالتكلفة  

 لكة المسته
 (باعلص  نيل م ري )

 خر  ية أأ و  مال 139,209  -- 139,209 220,734 - 220,734
  مال ع 106,254 -- 106,254 393,203 - 393,203
خر  أ أ و  13,974 -- 13,974 20,126 - 20,126  

مممهاف   وما أقاية 1,112,630  1,112,630  343,056 - 343,056  
  ىلجما اال 1,372,067 -- 1,372,067 977,119 - 977,119

 
  2021ر  سمبدي  31 2020ديسمبر    31

 جمالىإلا
  ةمالي اماتالتز 

  ةلفتك الب
   ةكلهت سمال

   ةزامات ماليالت
من  دلة يمة العا لقبا

رباح أو  األ  لخال 
 الخسائر 

 ىجمالاإل
 يهمال تالتزاما 

بالتكلفه  
   مستهلكهال

   ةيالمات مالتزا
ة  لقيمة العادلاب

األرباح  من خالل 
) لخسائر أو ا ي  ر مل  ني باعلص  ) 

   اقتراا  - 159,590 159,590 - 537,101 537,101
 نةائ د قوأر ا و  ري تجا دائنو   - 337,209 337,209 - 876,770 876,770

 أخر  
 لى ا الجما - 496,799 496,799 - 1,413,871 1,413,871

 
 ةاعيطلقار يار التق -6

أ رر   وعررة مررنمجملة ليرر اخلاال رقرراري ة الت ا عرر ر مب ق ر دااإلس   مجلمجلس إدارق الشر ةر يقو  هتبار   باعالرئيس  لي لتشغار االقر ا  اأع قا تم تحاي 
 ر ف غرار نظو من م  يس ئ رد، بشم  ر والما  ييوتخا  هائ دأ  مي ي قت 
 غييرررت    ة لقابضرر تامار اسرر اللو  راسررمة او ارق شررر  يررا، قامررت إدولو ن ت لوا  اععررالقطررا   ا فرر قار ررة سرراب المت ان الشررر قرررار الررتخلي مرر لفقررا و 

 ا يل : م  ي غلتشت اعااقط ةع ار مقامت ب ئيس  و الر  يل غلتشاار ر الق  اأع قب  نما  هيلم تحل ما ت تقارير ا الااخلية 
الماليررة قطاعررات مجموعررة مررن الفرر   لررةا مم ا ريزا  ا يترر  شر ةو  الماليةو  لت   مجموعة  مات المالية لابالخقة  لع: المت ليةالما  تمااالخ •

  رر اخاية لالماامات الخو  ةاطسلو و  وااا  ر ية اعستامارية وإدارق الم خاماتة من اليلت المخ
 ر(ية اعتقسا ( والر بعا عملةمتقسم ة الالشر ضة )لقاب المالية مو  اوراسأ ةشر ى لاط النشاوتم أق    ا   ا)  

 راري لو، الب ساو باو عة ف  و لمجما اه  تمتل ت الت ارابالعقاعستامارية  غ العقاراتتتعل :ةاري معستا اعقارات لا •
 اأيةراللبن  وريةلجمهاو ة من قب  لممال، األي ةي أ نالب لا ت المتنقلةعات عا دارق شر ةا إبعق لغعتت   : لبنا- نقلةت الم تاعت اع •
 رأرررتأت إلاخرررامات قرررام  وم اعت ررراعتة لمشرررغل  رعة العاليررر والسررر  رشررر مبالريض انطرررار العررر لا ي  ررر  تو لرررغ تعي  ة:لبحريررر ات ال   رررالا •

 رةري ضوئية البحلا  اي اعل  ا الت  خال  من ت ال بر الشر او 
  ابضةرقال ةلشر اب المتعلقة  تافرو م لوا  خالواة عو مالمل ية للمج مقور ت استامارا شم : ت   خر أ •
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  تقيرريم ئيسرر الر  لتشررغيل رار االقرر أع ارتها بشررم  مسررتق ر يقررو   رراتم إدي  لت ايلية غات التشعطالقار عن اري تق دب عااوعة  جملماتقو    •
 على:  نا  اعات التشغيلية ه القطأدا   

 رفالهست عاا والضريبة و ئ ليواا ربام قب واا اتدراي إلا  إ مال •
غيررر الملموسررة    ررو اعو  ااتعرر والم لممتل رراتا  راشرر اليترررق ل  البرراق خرر المت  يفل  الت رراإ مررال  ررو  قطرراعلا الرأسررمال  راأيرر ااإ   •

 .رقباستانا  الشه
 لكل قطاع  هالكواالستهالك واإللضريبة وائد واالف بلقباح ألر او رادات اإلي
 ر ةلمالي اأات ابي لسغ مع ام  مت شب   هاقياس مالرئيس  ويت   يلشغت ال ارر قالع اأ    منتظم إلى مة بشلي ومات التامعلال ماي قت  ميت  

 مرة ت مستعمليا 
  2021 رديسمب 31 2020 ديسمبر 31

)الخسائر( قبل  رباحأل ا
ب و رائالفوائد و الض

و  تالهالكاا
  *المعدل هالكاتتاالس

دات  إيرا 
يل من تشغ

عمالء  
ن  عجين ر خا

 المجموعة

لية  داخ تادرايا
 يل غشات تيرادإ  اعات قطن البي

ئر(  ساخ)الاح بر أل ا
 و وائدبل الفق
ئب و لضراا

كات و االهال 
 اتهالكستال ا

  *المعدل

  لتشغي داترايإ 
عمالء  من 
  نجين عخار 
 موعةجمال

ايرادات داخلية  
 بين القطاعات 

  إيرادات 
 تشغيل

 
 هيلفياأشطل تر  27,922 -- 27,922 (26,054) 4,691 -- 522 (16,829)
 أخر   14,659 (14,659) -- (13,687) 21,564 (21,564) -- (187,295)
 اجمالى 42,581 (14,659) 27,922 (39,741) 26,255 (21,564) 4,691 (204,124)

 ليات غير مستمرة عم
  2021ديسمبر  31 2020ديسمبر  31

أألرباح )الخسائر( قبل 
الفوائد و الضرائب و 

االهالكات و 
 االستهالكات المعدل* 

إيرادات   
تشغيل من 

عمالء  
خارجين عن  

 المجموعة

ايرادات داخلية  
 شغيل إيرادات ت  بين القطاعات 

  أألرباح
)الخسائر( قبل 

الفوائد و 
الضرائب و 
االهالكات و 
االستهالكات 

 المعدل* 

إيرادات تشغيل   
من عمالء  
خارجين عن  

 المجموعة

ايرادات داخلية  
 إيرادات تشغيل   بين القطاعات 

 
 استامار عقار   40,532 -- 40,532 603,040 61,599 -- 61,599 56,713

 ترفيهيلشطل اأ -- -- -- - -- -- -- -
  وا   بحرية 824,824 -- 824,824 378,352 664,431 -- 664,431 236,085

 اخر   -- -- -- 9,491 280,355 -- 280,355 (164,927)
 اجمالى 865,356 - 865,356 990,883 1,006,385 - 1,006,385 127,871

 
يتم* ف   ضمحاع ار  امتس  ع  مالية    أ و ال   و   ربامااضمن    و  أ من  يع    ااربامو غير  اليوائا  و ضالقب    ات  التهسعاو   تا  ال عارائب 
 عالة الم
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 ب  ق  نةسال)خسائر(   اف   الى     و للو   ةالمعالت   االتهسعاو   تا ال عا لضرائب و او قب  اليوائا    رباماالى  تسويات عل يوض  الجاو  التالى ا
 :ئب الاخ ضرا

 (ري يه مصجن لفاأل )ب   2021  ديسمبر  31 2020  ديسمبر  31
 المعدلة كات ال تهسالا و  تاكالهال ا ائب و الضر و  ائدقبل الفو  (الخسائر)   (39,741) (204,124)

 تعديالت:    
 الف ستهواف ال ا    (5,300) (3,652)
 ير متااولة غو  أربام استبعاد أ    -- 2,512

  إيرادات تمويلية   2,906 68,840
 ويلية اليف تمت    (13,066) (5,039)

 بيةعمالت أ ن ر اق ب مة أ ر ت  ربامأ ف  ا   16,467 517
ور سبة عنها بطريقة مقات  يتم المحامار استا ربام الشر ة ف  أ أ يب   425,586 2,698,231

  اضمحال  ف  إستامارات  يتم المحاسبة عنها بطريقة مقور   اف   (425,586) (2,698,231) المل ية
قبل ضرائب الدخل  العام (رئ ساخ)صافي    (38,734) (140,946) ةي المل   

 
 لألصول   طاعيةالقارير ق الت
 ر قدار اللة ي ر و د قمها ب ور قاي ت و التقارير  إعاادم ت ي و   طال   ق اا و   لتالاالجاو   ض و ي 

  2021 ربيسمد  31 2020ر سمبيد 31

 لي  ام األج 
ادوات   
قوة  ح

 ة  ملكي

استثمار   
 ري  اعق

ل  و صأ 
غير 

   ملموسة  

ل  صو أ 
   ي لجمااأل   تة   بثا

  دواتأ 
قوة  ح

 ملكية  

  رتثمااس  
 عقاري  

  أصول 
غير 

 ة   سمو مل 

أصول   
    تةابث

 

673,254 -- 673,254 -- -- 
206,16

2 
-- 

206,16
2 

 ي ر قااستامار ع -- --

65,293    65,293 
179,54

5 
   

179,54
5 

 هيل اأشطل ترفي

 ة ري بح  وا   -- -- -- -- -- 861,917 37,381 -- -- 899,298

651,887 613,632 -- -- 38,255 
649,70

   ر خأ 36,071 -- -- 613,632 3

2,289,732 613,632 673,254 37,38
1 

965,46
5 

1,035,41
0 

613,632 206,16
2 

-- 215,61
6 

 اجمالى 

  
 ستثماري اال ةنفالأل   اعيةقطال راريالتق 

 :2020يسمبر د 31  ف ةتهي ن سنة المالو   2021يسمبر د 31  ف ةمنتهي اللسنة قطا  ل   ا ا  ت ب   ت ال يةمال لرأساقات نيال هأدأا او وض  الجي 
  في  يةنتهالم يةالمال سنة ال ي المنتهية ف الماليةة نسال

 مصري( جنيه لفأل )با 2021سمبر  يد  31 2020  ديسمبر  31
ق(ر مر مست عمليات غي ) ليةماات مخا -- 11,757   

ق( ر ر مستمعمليات غي )حريةب    او   493,778 223,766  
  ات عقاريل استامار  206,162 --

هيل اأشطل ترفي  117,642 62,897  
جمالي إ 817,582 298,420  
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 ةمستمر  ريالغاالعمال  ئجانتو  البيع ها بغرضصول والتزامات محتفظ بأ -7

  البيع محتفظ بها بغرضت اماتز وال أصول -أ
  ة ، لشر  تراأس ورلا اسوشيتشن  ةفى شر   ةللشر    ةر ة على  يع  ام  اعسهم المملو الش  إدارقمجلس    وافغ  ،2021ا ري     27تاري     
مليو  دوعر أمريم ،    96موال   تبلغ   يقل  ال  س ورلا اسوشيتس فىتراأ   ةاع مالية لشر   ةقيم  الأوالجاير بال  ر    ،ليمتا  وراستارأ

، من رأ  ما  الشر ة  %51اسوشيتس ) راييت( المحاودق    ف  شر ة تراأس ورلا  ةلقابضوراسمو  لالستامار اشر ة أويبلغ أ يب  
  را البيعبغ  لى أ و  محتيظ  ها ا  س ) راييت( المحاودقوشيت تراأس ورلا اس  شر ة  زامات منواعلت   اا و وعليل تم إعادق تبويب  

 يما ر  (36رقم    مايضا ة )أأظر  البيع ف  اليترق الالمق،   ا وقا تم ا ما  عملية    والتزامات متعلقة بأ و  محتيظ  ها بغرا البيع
 :عها بغرا البي يظ   حت مات موالتزاأ و   يا   يل 
 2021مبر  سيد  31   بيع  لا فظ بها بغرض محتل و صأ -

    (رى مصه ني)باأللف ج
 924,770     تةاف   و أ

 39,830   وسة  غير ملمأ و 
 208,692   اخر  ا و  
 15,098   مخزو  
 208,714   عمال 

6,51614   ة أخر  ين ما  اقاينو  وأر م  
 42,486    اما ف  مممهو  يةاقأ 

 1,586,106   بيع لاض ظ بها بغر محتفل أصوإجمالي 
     بيعلا بغرض احتفظ بهمأصول علقة بمت تمااتز لا -

 357,566   التزامات مالية
 175,162    أخر  التزامات 

 292,955   دائنو  تجاريو  
 80,386   التزامات ضريبية

 46,964   تراأس ورلا اسوشيتس شر ة  مح   من تحت مسار  يع
 953,033   يعبلا بغرض اهب محتفظ أصولمتعلقة ب ماتاالتز لي اجما

الت تتم  * بأزاما   بغرا و  محتيظ   ات مرتبطة  ف     ها  الشر المبلغ    ة قمي البيع  تحت مسار  يع  فى  إل  ةالمح   من    ما  إستامارات 
التابع ليمتا  شر ة  )  ةشر اتها  )الخا ة(  أسوسيت  وورلا  لمبلغ    –تراأس  والمعاد   دوعر    3با ستا (  شهر أمليو   وخال    مريمى 

   رسهماا ةل ي أق  م إ را اتما  و اري است ، علبي ا ةلي   عمقامت الشر ل باتما 2022يناير 
 

 الغير مستمرة  تالعمي انتائج  -ب
   اعت :مرق فت سم غيرال عما اعتتما  

(نيه مصري ج األلف )ب  2021  رمبديس  31  2020ر  ديسمب  31  
73,392  132,144 ( 1-ر-  شر ة تراأس وورلا أسوسيتشر ة مستمرق من العمليات الغير أتائج   (7

161  (26,645) (2 -ر-  تيليمو  لبنا  سمو مرق من شر ة أورار مست ي تائج العمليات الغأ  (7
91,335  -- (3 -ر-  ت المالية القابضة وأتا مليات الغير مستمرق من شر ة أتائج الع (7

(134,347)  -- (4 -ر-  ةابضالقمن شر ة  لتو  الماليل أتائج العمليات الغير مستمرق  (7
( 5-ر-7) 544,854  23,225  براري ال لطوا غ ف اتمرق من استبعاد  مسائج العمليات الغير أت  
 العمليات الغير مستمرة ي أرباح صاف  650,353  53,766
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 شركة ترانس وورلد أسوسيت ( 1-ب -7)
 :يالمالية المنتهية فلسنة خالل ا  ييما يلف وسيتد أسترانس وورلركة ش ارباح بيانيما يلي ف -
ي(مصر  نيهباأللف ج )  2020  مبريسد  31  2021  مبريسد  31 

 664,431  824,824 دات النشاط ايرا
 ( 311,446)  ( 292,197) امات ف مشتريات وخت الي 

 ( 99,578)  ( 130,442) ت لية العاملين 
 ( 68,704)  ( 127,968) إ الف واستهالف  

 442  2,045  ااو  أربام استبعاد أ و  غير مت 
 ( 17,764)  ( 25,878) فات أشاط أخري  رو م

 ( 52,494)  ( 5,8806) موي  اف  ت اليف الت 
 114,887  184,504 أرباح السنة قبل الضرائب  

 ( 41,495)  ( 52,360) ضرائب دخ  
 73,392  132,144 العام رباح صافي أ

 
 لبنان  ليكوموراسكوم ت أشركة تمرة من مسغير ل الئج االعما نتا (2-ب -7)
ة شر من        ني المبر      دارقإلا  اعقا  اي   عا  تجشأر ب ية خطا أ للبناا  تت اع ق اعر ا ر و   من   ةالشر س ادارق  جلم  ملاست   ،2019رب سمي دف    -

م    باسا ف  لبناالمعروفة تجاري و   (MIC)   شر ة موبي  اأتريم  ومبوأ   دارقا  بشا    ةأي ناب لالت  اعت اإلرارق  و و ضة  القاب   رلالستاما اسمو ر و أ
ن  ميا  ة ال  ر عملية أق  إدارق شن  م  ا هت أ اعتم    2020  عا    خال و ،  لبنا    و ليمي ت    مو راسو أر ة  من خال  شا  هت ر داإ  مت  يت الو   األي  شر ة

   رعقا اعدارقبات لو بعا اعييا  بم  متطرا  الور س جللقرار م  ايي ر تن لاإلت اعت وا ارقل  ور ابنا    لو تيليموراسمو  أ



 صرية(مساهمة مة )شركة ابضالق  ارثمستوم لل سكا ر أو   ركةش 

 2021ديسمبر  31ي  فة تهينمل اة يالم نة ال س لا  عن  عةمجمل ا  يةلما ل ائم  والقل  ة متم لما يضاحات اإل
 

 

- 36 - 

 :ة فيتهين لمالية الما سنةال ن ع نبنا ليكوم ليتكوم وراسأركة ش  حاربأ /)خسائر(  انفيما يلي بي   -
 ه مصري(جنيلف األ ب)  2021سمبر  دي  31  2020  رديسمب  31
النشاط  ت إيرادا  -  -  

ي دات اخر اإير   --  72,385  
ات يراداإل الىاجم  --  72,385  
خامات اليف مشتريات و ت   )2,171(  (3,100)  

ين عامللا ة ليت   (14,635)  (51,225)  
ف ال إ   --  (3,015)  
   و غير متاا  و  أاد تبعاس بامأر   --  1,012

ت أشاط أخري اوفم ر   (40,432)  (19,653)  
وي ت اليف التم   اف  33,366  (4,193)  
ب ائضر لا ل قب نةالس (رئا)خس  (23,874)  (7,789)  

   ائب دخضر   )2,771(  7,950
ام الع احبر أ / (ائرس)خ فيصا  (26,645)  161  

  
 كونتاكت المالية القابضة كة شر  تمرة منسعمال الغير مج االائت ن( 3-ب -7)

تقسيم    رعل  قرا  بااغلبية  وافقتوقا    ،2020توبر  أ   19ف     ةقابض ال  أوراسمو  لالستامارية لشر ة  عادلر اي غة العامة  قات الجمعي أعا
التقسلو ا اقالشر ة وف ة نقسممشر ة  و   ةالقابضتامار  سلالو   سموراأ  ةشر قاسمة و      ةشر ل   ا  لافترية للسهما  مةالقي   ب سيم اافقر 

شر ة   ف  ت وال  ةلقابضا  ةالي لما   اسمو ور أو    تأسيسها  شهرتم  القاب لالست   راسمو و أ  ة شر ظ   ت حي   ب ،  2020ديسمبر       ضة امار 
 وأتا ت   ةر ش   بعة( واعستامار فاة ت )شر القابضة    ةالمالي  لتو     ةشر ف     ر اماست اعيما عاا   واعلتزمات  ع و   ام   ماب ة  حتيظم

ف    ة  أ يب الشر   ئمةاقالر تم عرا    عل    ا  بناو   ،ةبضالقا  ةالماليسمو   راو أ ر ةش   لإيتم أقلهم  قة( مي   ة شقي شر )  المالية القابضة
 مرق:ير مستالغ تمليالعن امربام أ القابضة  ا يتا  وق ر ف شر ة أربام   اف 
 

 :فيية المنتهية اللم السنة ا عن كونتاكت المالية القابضة ةشركح رباأمن   ةالشرك نصيب نبياوفيما يلي 
(صري مه ين)باأللف ج  2021بر  يسمد  31  2020ديسمبر    31  

   وأتا ت المالية القابضةة ر لش السنةبام ر أمن  ةموعالمجب أ ي  --  93,038
يبة مؤ لة ضر  --  (1,266)  
لسنة ا حبر ي صاف --  91,772  

 
 :القابضة ةيالماللتون بركة ن  شمستمرة م لغيرا مالعائج االت ( ن4-ب -7)

تقسيم    رل  قراعية  ب اغلبا  وافقتوقا  ،  2020ر  توب أ   19ف     ةبض اقال    لالستامارأوراسمو ية لشر ة  لعادغير اة العامة  عقات الجمعي أ ا
التقسيم  ا اشر ة وفقال ب اافقسلور  للا  القيمة   القابضالل  و ماوراس  ة شر مة و    سر ة قاشل   ا  سهملافترية  منقسمة ة  شر و ل  ستامار 

شر ة   ديست   والت   ةلقابضا  ةالي لما   اسمو ور أو    شهر  ف   تأسيسها  القابضة    سمو راو أ  ة شر ظ   ت حي   ب ،  2020مبر  م  لالستامار 
 وأتا ت    ةار ف  شر واعستام  (تابعة  )شر ةبضة  القا   ةالمالي  لتو     ةشر ف     امار ست اع يما عاا  تزمات  واعل و   عام   امب ة  ظمحتي

  ة الخا   ائمة الاخ قتم عرا  الر    عل   ا   بناو   ،ةابضالق  ةالمالي سمو   راو أ ر ةش   لإتم أقلهم  ي قيقة( مي    ة ش)شر   المالية القابضة
 ر ر مستمرقغي ال عملياتال بضة ضمن أتائج مالية القا  الة  لتو بشر 
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 :ة المنتهية فيماليخالل السنة ال بلتون  ةشرك خسائر(صافي )من   ةالشركنصيب  انبي  وفيما يلي
 مصري( هجنيلف األ ب)  2021بر  يسمد  31  2020بر  مسدي  31

   يةمالالرار و ف  ااة والوساط سرق السم ت أشاطيراداإ  --  278,254
 أخر  ات دايرا  --  2,101

 رادات ي اإل الىماج  --  280,355
 ملين ت العاات وممافأتب ر وم ورأ   --  (164,022)

    ي يتن  موعتع  --  (1,807)
   فا تة و  أف ا ال  --  (8,419)
 سة و مغير مل  و أالف استه  --  (5,155)

 فات أشاط أخري و م ر   --  (121,155)
 مرقست ر مات غي ي لعمر  يع ائ سخ  --  (95,861)

 نبية أ ت مالعأر اق ب ر مة ت  ر و فر    اف  --  (42)
  بائضر لا ل قب السنة( رائس)خ  --  (116,106)

 الاخ  ة يب ر ض  --  (18,241)
 السنة ( ائرس)خ فياص  --  (134,347)
 نصيب الشركة   --  (100,156)
 رة حصص غير المسيطالب اح أص وة حق نصيب   --  (34,191)

 
   ازيلقارية بالبر عات ر استثماأصول د استبعامن  غير مستمرةال عمالنتائج األ (5-ب -7)

شر اتها ما   إطريغ  البراري  عن    ة اوللها    ةالمملو ا غ  الطو لالستامار القابضل  بيع  وراسمو   أ  ةشر قامت    2021شهر ا توبر  خال   
  ةشر ( ويني العقا على ضما  ي م ر  ة ني مليار  1,2)موالى مليو  دوعر 76,5با مالى مبلغ  ة،القابض  ف  ف توار   شر ة  ةالتابع

با مال    أعالهطوا غ الم  وره  ع الشهر من تاري   ي   24و  فا ت لماه  ا سن عائ بائع فى الح و  على  لل  ةالقابضلالستامار  اوراسمو   
عا  الو و  الى    ةمال فى   تحوي  فرر العائا للبائع    ةالقابضلالستامار  وراسمو   أ  ةشر   ، ستقو مي   ري م   ة ني الص    13,262مبلغ  

ا فى  عليل  المن وص  الاا ت  وقا    ،اقالتعالعائا  الشر   ا  ا  باعتيار  ةقامت  مسار ضما   على  لبائع  مع  افت   السا غ لمبلبمام   غ 
 غ  الطواعلى  قارية  الضرائب العبب  بس  فوعةضايا المر ن القجة عأاتغ  اية مباللافع  على ضما     يضاأ يني عقا البيع   ما    رلالي   قاإلشار 

 موقص الشر ة قوي   ع داع  لعم  مخ ي مي  ا وير  محام  الشر ة األ    الص  نيل م ري   7,460والت  تقار بقيمة ا مالية  
  م  وررال مبلغللاية مخ  ات ن  وي قم الشر ة  ت ت م وبالتال  ل

 
 :المنتهية ف المالية عن السنة  براري لا الطوا غ ف  استبعادب  المتعلقة بامأر    افمن   ةالشر أ يب   ا ي    يما يلو 

ي(مصر  نيهباأللف ج )  2020  مبريسد  31  2021  مبريسد  31 
 61,599  40,532 دات النشاط ايرا

 ( 3,641)  -- امات وخ ت اليف مشتريات
 ( 17,302)  (11,621)  ات ا ال 

 --  605,555 *مارات عقارية استامن  يع ربام أ
 --  ( 3,151)   ات  مخ
   4,337 أخر  رادات ي ا

 ( 1,246)  (44,233) ت أشاط أخري ام روف
 1,657  88  اف  ت اليف التموي 

 41,068  591,507 أرباح السنة قبل الضرائب  
 ( 17,843)  (46,653) ضرائب دخ  
 23,225  544,854 العام صافي أرباح 
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 :منتهية ف عن السنة المالية ال   يما يل تتما    مارات عقاريةاستا ع  من  ي ربام  أ* 
(ي ر مص نيهباأللف ج )   2021  مبريسد  31  

  1,240,850 مارات عقارية  استا يع من  مح  ا مال  ال
  (635,295) قاريةات العار رية لالستاممة الافت لقي ايخ م: 

  605,555 مارات عقارية استثبيع  أرباح
 

 ت تشغيلداإيرا -8
 ة يهلمنت ا ة الماليةالسن
 2020  يسمبرد  31في 

 ة نتهيالمالية الم  ةنلسا 
) 2021ر  مبسدي  31 يف صرى منيه لف ج باأل  ) 

 (رى جنيه مص فلاأل )ب    
 يلالتر  أأشطةمن دات ااير  27,922  4,691
 ت اداإجمالي اإلير  27,922  4,691

 
 خدماتات و شتريمف يلاتك -9

  رى أخفات مصرو  -10

 ة هيالمنت  يةل سنة المالا
 2020بر  مسيد  31 يف

 ة يمنتهلا ةماليال لسنةا 
) 2021مبر  ديس  31ي ف مصرى  هينج  لفاأل ب ) 

    
 دعاية و اايا  --  3,600
 م روفات ضريبية --  2,167
 ر  أخيلية شغت  روفات م 9,369  723

 ي الجماإل 9,369  6,490
 

 ة ة المنتهييل لماا ةنسال
 2020  رديسمب  31في 

   ةيمالية المنتهللسنة اا 
 2021ر  مبديس  31في 

( صرى منيه لف ج باأل  ) 

 شارات والخامات المهنيةفات اعست م رو      29,626  37,503
   ةال ياأ ليف  ات      2,720  2,614
 عةو ن مت  اتيجار إ روفات م    1,041  1,522
 ل ة ات مستهواد وخاممشرا   ليةت     12,061  1,981
  اإلعالو  لاعايةا تخاما    7,157  4,441
   ةوالطاقمرافغ ال اليفت     813  575
   مواقع عماليف ت     --  472
 مين  أت  روفات م    --  571
   ةواقام ات سير  روفم    --  369
 م روفات طيرا       25  612
   اريف تورياات معاات ت نولو يلم     --  234
 ة ن ي  م روفات    --  509

 خر  أ اماتخاليف ت    21,645  8,843
    ياجمال 75,088  60,246
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 ينعاملة تكلف -11

 ة نتهيمية الل ماالة السن
 2020ر  بسمدي  31في 

 ة تهينلما ةالية الم سنال 
) 2021  ديسمبر  31في  رى مص جنيهلف األ ب ) 

 رتبات ر ومأ و  73,464  81,204
 ت آافمم 8,207  3,043
   خر أ يامزا 1,030  1,471
 شترا ات إ --  3,592

 ة اية الخامأهت آمماف 2,773  17,657
 طبية وتامينات اعيةتمتأمينات إ  4,190  6,163
 خر  أ –ين لات عامفو م ر  954  564

 ىلما اإلج 90,618  113,694
 كهال تواس كال هإ -12

 ة يهالمنت  ةية المال السن
 ة يتهلمناالمالية ة سنلا  2020مبر  سدي  31ي ف

) 2021ديسمبر    31 في صرى يه ملف جنباأل  ) 
 ة ابتث ل صو أك ال إه   

 أ  بام  2,449  1,811
 محطات إت ا   -  60

 خر  ت أا معاو زات ي هجت و  ماسبات 2,507  1,781
    
 ري قاع  استثمارل صو أالك إه   

   أ امب   344  --
 لي اإلجما  5,300  3,652

  يةيلو تم إيرادات يصاف -13

 ة يهالمنت  ةية المال السن
 2020سمبر  دي  31في 

 ة يتهنلماالمالية ة سنلا 
) 2021ديسمبر    31 في رى مصف جنيه باألل ) 

 ن:م اتجةويل الن مت التإيرادا    
  نةئ دا اائ فو  2,906  68,840
 ات التمويل   يرادي إإجمال 2,906  68,840

 ة من: جاتنيل الو ريف  التمامص    
  ينةمافوائا  (1,149)  (5,039)

    ر أخ يةلموي ت ات فرو م  (11,917)  --
   يلو التم مصروفات يإجمال (13,066)  (5,039)

  أ نبية مالت عب ر اق تر مة أأربام  اف   16,467  517
   عمالت أجنبيةبة د ترجمة أرصأرباح  يمالإج 16,467  517

   يةيل تمو  إيرادات ىصاف 6,307  64,318
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 يقةشركات شقفى ارات ستثمإ -14
ر  بديسم  31

2020 
  كيةلالمة سبن

في   %
2020 

  رمبيسد  31
2021 

  كيةللماة سبن
في   %

2021 
 ف جنيه مصري(ألل)با ولة الد

لية اا الشمي  ور  75  12,898,346  75 12,472,760  تشرفين ينت ى  و ولو ن ت  يو ش - نرريولي  و  ل ر ش 
 ستامارات اع ة ف  قيم  ضمحال اع م:يخ    (12,284,714)  (11,859,128)

613,632  613,632    

الاماإست    ا مت  مم  %75  غةالب لا  ة الح    ف مالية  الش وريا    ف  ة  شر رات  اع  ااإلت   شغ ن  تع   ت لوار  ريولين و لمحلى  ت  لجة  عالماي   اتم 
 تا شر  ف  راتتاماإس من ة  اع  قي  ات شق شر   فات تامار ها   سات الر ب فب و  ،2015سبتمبر  30المنتهية ف  ة ي ماللارق اليت   الخ هاية لسب المحا

أ ة  و و موعلمجا  قإدار   نم  إقرارا   ةابعت  القي ا ماي ضو  تز   ف  ر  الق و ر ط ي سد  و من و ر  اع  ف يوا مؤ د    الت  ية  يلغشوالت   لماليةات  وال عوباد  و اق 
 اد حت اعو   د،  ةيمي مر ق اااالمتح  تا الوعي لر  ا  ف   بما   الاول  معطة المجت س واال   تم فرضل   و   الاول  حظرال جةتي ر أريولين  و    ةشر ا ل  و ت 

ر السلع  ال   فما  ب امات،  خالالسلع و   ادر ر وإستي  اي وت لمالية  ا  تمالمعالا  ا يي قت   ف   ر الحظرلأفر ا  ما قر ويت تحاالمم  ماا    ةظمومن ب   ورو اا
 ة قالشقي ة   شر لق اقار على      تؤفرت لوا  ةر الشعلى    يروضةالمود  قي ل ال  الفضاات اإلت اعت اة وتطوير شبماأ ي و    شغي رمة لت لالا  اتلخاماو 

ة، الي مالش  ابموري   ي  ز لمر ابنر  ال  ريا منو بم  تال للعم  ر  مر  ور سار  ي   عم(  ل ها اا ن موط  لىإااموا   دق  إعا)  ة لشر ل  امأرب ي   تحو   على
 م ر او ة لها بالسة مملافمن اخر    تعبمة إت اب أشا  وتشغي  شة ي ر ل و مومة االح  يا  قالبخ  ا 

ف    ة لمشار حظر اوت ع  نتم  نأي او ق  ارب  ا  ا ض  ااعالاو يلز     ،2017ر  سبتمب   11ي   ار  ت ا   ر را ق  قامتحم الم ألبع لالت ااعمن    لسجم   أ ار  اقو 
و  شر مرار ف  المباعست   ةفقموالى  ع   الح و   لةإع ف  مامالية  لشا  ريارية  و مهو    مع لية  ب تقأو المسمة  ئ القا   شر اتالو   ر ةمشت الت  امشروعلا

   رترفشالم
مم ااب   امنا  سلمجف   مخت ة  لة الجن ل  العربية ر  ة مري جمهو ورارق الخار ية ب    ن خالم  م رس  بطلب ة   لشر رق ااإد  امتقد  ا  ا ال    فو 
 رراتهاما إستا  إستمرار علىة قللمواف اقحمت ال

على  ت  العقوب با  ةل ل ت ااا   قراراتالابعة تنيي   من لمت اا  ر مجلساقر لمنشأق ب المقا  للجنة ا  طلب ل فقة على امواالم  ، ت 2018ر  ديسمب   26وفى  
ضة  ب ار القماستا الراسمو  لأو    ةر سمام لشال و ة  شمالي ال  اي  ور   ف   ةبي  ن رات اااتامعسا  من مظر  ينريولور شر ة    انا ست بالر  او   لية،شمايا الر  و 
 رةمعامة خا ت تقا عمجا  اعت ا ية ف  اسأس نية  ةر تبار ا شمع الني على اع  ليةاوريا الشم   ف  هاشاطأ ف  ر اعستمراب 

 :ية ف المنتهلية ة الماالسن   خال نري ل وريو  ة   شر ف اتمار ا اعست  ين مر ةب تال  ي لا  الجاو 
  2021بر  سمدي  31  2020  رمبسدي  31

   و  ااإ مال   14,003,514  34,567,860
 زامات لت اع   مالإ (1,532,177)  (4,430,345)
 صول األ افي ص 12,471,337  30,137,515

      
  2021سمبر  دي  31  2020مبر  ديس  31

 ت يرادامال  اإلإ  5,873,884  6,353,124
 وفات م ر لال  إ ما (5,306,436)  (2,755,483)
 رائب ضبعد الربح ال  افيص 567,448  3,597,641
 ة قيشقة الالشركأرباح  ىة فموعجمصيب الن 425,586  2,698,231

 
  2021ديسمبر   31   2020ر  بديسم  31

 دة  م الول أار ثماالست رصيد 12,472,760  9,774,529
   ةيقشقة الر الش ربامموعة ف  أمج يب الأ  425,586  2,698,231

  ة لمدار خآار مثاالست دصير  12,898,346  12,472,760
   

 المدة ول أ حالل ضماإل رصيد  (11,859,128)  (9,160,897)
 شقيقة الشر ة ال ربامأف  وعة  لمجما يبفى أ   حال معضا (425,586)  (2,698,231)

 دة الم  خرآالل حاضم (12,284,714)  (11,859,128)
613,632  613,632   

 ةتثاب لصوأ -15
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 فاعأصول حق انت ىلامجالا
ت  حتصول أ

 اء شنال ا

  تسباحا
ات   بي رك تو 

 رى اخمعدات  و 
ات  معد
) ى باناراضى وم  ت الكاب صرى نيه ماأللف جب ) 

   لية   تال  64,233 945,670 180,192 126,924 - 1,317,019
    حالاعضمو  فاعستهال عمجم  (15,319) (264,567) (71,668) - - (351,554)
 2021 ير ناي  1في دفترية الة لقيماافي ص 48,914 681,103 108,524 126,924 -- 965,465
 49تأثير تطبيق معيار   -- -- -- -- 80,626 80,626

 إلضافات ا 543 42,878 73,315 176,366 60,967 354,069
 دات تبعاساع -- (602) (1,740) -- (5,370) (7,712)
    الف اإل (2,449) -- (2,507) -- -- (4,956)

 ق( يات الغير مستمر ل معال  ن)ضم ف إ ال (673) (46,065) (28,229) -- (49,472) (124,439)

(982,825) (89,015) (54,341) (174,937) (658,074) (6,458) 
ى ا و  محتيظ  ها بغرا أعاده تبويب ال

 بيع  ال
 را ع الالتبويب و  عادقإ  -- -- 38,233 (38,233) -- -

 ية أ نبت اأا  ي  رور تر مةف 1,866 (19,240) 392 (49,895) 2,264 (64,613)
   2021رسمب دي 31ي  فية فتر دلايمة قلافى اص 41,743 -- 13,051 160,821 -- 215,615
 يةت للا  52,520 -- 22,679 160,821  236,020
    المحضعاف و هالستعع امجم  (10,777) -- (9,628) --  (20,405)

 
 

 ىلامجالا
حت  ت اصول

 اء نشال ا

  باتسحا
بات   ي ترك و 

 اخرى ت  عدامو 
 ت الابك   اتمعد

اراضى  
 مبانى و 

( رى أللف جنيه مصاب ) 
    لية الت   189,638  977,279  206,389     54,272 1,427,578
    حالماعضو  فستهالاع عجمم  (19,896) (231,946) (96,403)   - (348,245)

 2020 ر يناي  1في الدفترية مة يفي القصا 169,742  745,333  109,986      54,272         1,079,333
 ضافات اإل 5,733 18,541 64,314 191,685  280,273 

 ستبعادات اع (2,044) - (18,157) (106,491) (126,692) 
  ة ر ت شمسيطرق ت واا  ةعابت شر ات ميع أطار تج ف    رغيالت (118,486) - (18,154) (4,117) (140,757) 

   ف  الاإل (1,811) -- (1,841) - (3,652)
 ( الغير مستمرق  اتيمل العن )ضم ف إ ال (2,848) (44,379) (29,818) - (77,045)

 العرا يب و التبو ادق إع (1,055) 190 6,599 (5,734) -
 أ نبية   ياأات تر مة ور ر ف (317) (38,582) (4,405) (2,691) (45,995)
   2020بر  ديسم 31ي  فالدفترية ة ميالقى صاف  48,914 681,103 108,524 126,924 965,465

 ةت ليال  64,233 945,670 180,192 126,924 1,317,019
   ال محضعاف و هالستاعع مجم  (15,319) (264,567) (71,668) - (351,554)

 
 تهيالر مقا   التسوال ي م ر يل ليو   ن م  50,472غ  مبل بما يعاد ورلاو راأس ة ت  لا  شر ة ر وأ م  و أا يو ، 2020ديسمبر  31ف  

 (ر5رقم ) SMWالبحري  ا  للتوسعات ف  ال شر ة للومة ن ملما
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 ةملموس غيرل صوأ -16

  ة معال ى خر أ ي اجمال
 ة اريتج

  عالقه 
ه مع  قديتعا
 ء مالعال

  حقوة 
 م اخداست

 شغيل ت رخص  ة ر الشه
( ى مصر   يهجن  باأللف ) 

 لية   ت ال  36,143 15,017 25,972 - - 970 78,102
 ضمحال   ع واتهالف ساعمجمع    (29,545) (8,098) (3,078) - - - (40,721)

37,381 
   نايري 1 يفترية  الدفمة يلقفى اصا   6,598 6,919 22,894 -- -- 970

2021  
   تضافا اإل   1,850 - 8,688 - - - 10,538

 الف  ستهاع  -- - -- - - - --
 ق(مستمر  يرغ عمليات )ضمن   ستهالفا (1,892) - (1,842) -- -- - (3,734)

(39,871) 
(554)   (27,097) (6,275) (5,945) 

يب الى ا و  محتيظ  يها  اعاده تبو 
 لغرا البيع  

 ة  نبي   أ اأات ي ة تر مر و فر   (471) (644) (1,992) - - (90) (3,197)

 ي فرية  الدفنيمة قالى فصا   -- -- -- - - -- --
   2021ر  ديسمب 31

    ليةالت   -- -- -- - - -- --
    حالمضاع و  ف الستهاعع  مجم  -- -- -- - - - --

 

 ى خر أ ي اجمال
  ة معال

 ة تجاري

  ة القع
مع   ه قديتعا
 عمالء ال

  حقوة 
) رخص تشغيل  ة ر الشه م خداتاس  ى ر جنيه مصاأللف  ب ) 

       
466,143 

2,340 24,900 78,200 12,080 314,265 34,358 
 ية    لتلا 

       
(58,639) 

- (5,002) (15,618) (1,941) (8,098) (27,980) 
    حالمضع او تهالف ساع  عمجم 

ي فية  فتر الد فى القيمة ا ص  6,378 306,167 10,139 62,582 19,898 2,340 407,504  
  2002  رنايي 1

 افات  اإلض  1,202 - 16,386 - - 559 18,147
 ف  الستهعا  - - - - - - --

 ق(تمر مس  رغي ت عملياضمن )   فهالستا (1,862) - (1,231) (3,910) (1,245) - (8,248)
 تبعادات  س اع  (6) - (1,940) - - (590) (2,536)

 ةتابعر ات ش ميعأطار تجف    التغير   - (298,871) - (58,672) (18,653) - (376,196)
 سا  قاعألية تج عن عمأا

   ب يو تب ق ادعإ   1,212 - - - - (1,212) -
 ية   نبأ اأات ي ة تر مر رو ف  (326) (377) (460) - - (127) (1,290)

 ي فالدفترية  صافى القيمة   6,598 6,919 22,894 - - 970 37,381
   2020ر  يسمبد 31

    ةالت لي   36,143 15,017 25,972 - - 970 78,102
    ضمحالاع و  ف ستهالمجمع اع  (29,545) (8,098) (3,078) - - - (40,721)
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 :لىي  ا مقة ساب ااعوا  و  لعا ا  الخ ةمجموعلها ا   تقام ت لا تنا اإلقعمليات عن  تأتج ق الت ر لشها ةقيمموسل لملا رغي و   ر يا اايتضمن  
  2021 ديسمبر  31 2020ر مبيسد 31

بل  اكو  أخرى  ي جمالا
 بحرية 

كوابل   خرى أ ي مالجا ة دمات ماليخ
 ة يبحر 

 ة ات ماليمخد 

 
 لية  الت -- -- 8,098 8,098 298,871 7,296 8,098 314,265
 حال  مضاعو  فالتهسع مع امج - - (8,098) (8,098) - - (8,098) (8,098)

 يع ب ال  ار تيظ  ها بغمح أ و   - - - - - - - -
(298,871) - - (298,871) 

-- - - -- 
ات  شر  ع يتجم أطار   ف  التغير
   ة اعأقسايلعم ن ع أاتج ةتابع

- - - - 
- - - - 

شر ات   ميعتج  ارأط   فغير ت
 تابعة 

 ة بي ن أ ات أ يا ة مر تر رو ف - -- - -- - (377) - (377)
 في القيمة الدفترية في اص - -- - -- - 6,919 - 6,919

 2021ديسمبر  31
 الت لية  - -- 8,098 8,098 - 6,919 8,098 15,017
   ال محعضا ف و الهعستجمع ام - - (8,098) (8,098) - - (8,098) (8,098)

 

 عقارية  إستثمارات -17
) 2021  رسمبدي  31  2020بر  مديس  31 لف جنيه مصرى باأل  ) 

 أو  الماقت لية لا  773,640   1,086,307
 أو  الماق  حالاعضمف و هالست عاع مجم  (100,386)  (109,036)
لمدة أول ا دفتريةلا  ةميصافى الق  673,254  977,271  

 اضافات   206,506  --
  استبعادات (635,295)  --
  نةسال ف الإ   (344)  --

 (ير مستمره غ ضمن عمليات) سنةالف  الإ   (11,621)  (17,302)
 بويباعادق ت  --  (51,142)

 بية ن أ   ياأات ور تر مةفر   (26,338)  (235,573)
 خر المدة آ ةميصافى الق  206,162  673,254
 ق خر الماآلت لية ا  206,162  773,640

  اقمخر الآ ال حمضاعو الف عستهمجمع ا  (344)  (100,386)
 

  نا   ينهما ع     الح و  على فرر العائا وفقا للعقا المبر أمن  ل  لوستو  لالستامار  شر    ةبمخاطب ، قامت الشر ة  2021خال  عا     -
  أهاية   ف ائا فا ت سنويا  على ع  على ضما  الح و يني  وال      ،2015البراري  خال  عا     ة اول   السبعة  اادوارلى  اعستحواا ع

التعاقا والر خال    ف تحقيغ العائا الم  ور  و   الم  ورق  السبعةار  دو اع  تأ ير على    القارقمالل عا     ف من العقا والر    الرابعة    ةن الس
 رالعقا قما
 إعطا  الشر ة عاد  و  علىفقة شر ة  لو ست موا  ار يييامن شر ة  لو ستو  لالستام، استلمت الشر ة خطار  2021  شهر أ توبر  وف
مماتب ب  مال     6عاد  ق   قية أ ، تم توقيع اتيا2021  مبرأوف  26ر وبتاري   السا غ ا رهعائا  تما  فرور ال  أيس المبن   ف  مماتب  6

 ري، ب  مال   يل م ن   87,531ريا   راريل ، المعاد  لميلغ    31,511سعر للمتر  توسط  م المبن  ب   متر مربع ف  أيس  2,286مسامة  
 نيس  ادات أخر   ف  مقا   افبات إير  المجمعةتهم ف   نا استامارات عقارية، ف  القوائم المالية  تم افبا نيل م ري،  مليو     1ر200لغ  مب 
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  34,738بسعر    مربعمتر    752ب  مال  مسامة    ممتب  2  لعادإليل مغ إعادق شرا     أق  المل ية السا غ اإلشارقويتضمن عقا    .قيمةال
 ر2022فبراير  28 ريل  للمتر المربع الواما وينته    ا الحغ ف ا   راري 
، ممتب 2لعاد تها ف  تنيي  مغ إعادق الشرا   رغب يييا   لوستو  لالستامارر ة ار من شطلمت الشر ة خاست ، 2022اير ر ب ف 25تاري  ب و 

باعأتها  من اإل را ات القاأوأية لنق  مل ية   ا الجز     الستامارستو  ل  لو لم تقم شر ة    المجمعةماد القوائم المالية  تاري  أعت   ا ومتى  
 ر لالستامار تو  و سمن الشر ة الى شر ة  ل

 
أعلنت  2021توبر  أ   شهر  خال  المتعلقة  الشرو إتما   عن  الشر ة  ،  الطط  ا بيع  اللشر ات لمملو ة  وا غ  البراري ت ها  عن طريغ    - ابعة ف  
أعاله  رق ع الم  و ر الجاير بال  ر أ  م يلة البي اات ال لة، وبالتال  اعأتها  من عملية البيع -ف   ر ار امالقابضة لالست تور  يم ة شر 

 ر(7)قم ير ع عيضام ر  ، نيل م ري( مليار 2ر1أحو  وعر أمريم  )أي ما يعاد مليو  د 6ر77تبلغ أحو 
 

 (رى مصيه باأللف جن) 2021  رسمبدي  31  2020  برسمدي  31
 جار اإلي  اتداير إ --  61,599
 إليجار ادات ات إير ت  ولالا ات الممتل باشرق منلما  ي لتشغيقات اأ  --  10,425
 رايجت اإلادإيرا تولا م  لممتل ات الت ال ق منر باش  المي تشغلا تفام رو  -  61,599

 
تأ ي يت  أو    اقامم-ة  شهري (  فعحقة الاست م  اتار جي إمع     اا   لةي و لية طشغيت   يجارقود إعب  و م رين بأست م لل  ةري ستاماعارات  اقالعر  م 
 :ة ف هي لمنت خال  السنة المالية ا  ما يل     ريةااماست قارات ع ريجاإود ى عقلع تحقةسالم اليجارل  لافعات دأىاا  الحا إ ر) أخرقت م

  2021  ريسمبد  31  2020سمبر  دي 31 
73,450  ,07614  اما و ا  ع  خال 

 تسنوا 5 تىم ا ع بر منأ  56,006  246,635
 ات نو س 5من ر  ا أ --  21,468

 أخري  ل ماليةوصأ -18
2020ر ديسمب 31 1202بر سميد 13   ( ى صر يه مجن  أللفاب ) 

  لة غير متداو  ولة دامت ى االجمال لة او تدم رغي اولة دمت الى الجما
 ة ستهل ة الم  ليالتب  ةاين م ة ليما و   أ -- 86,100 86,100 43,555 117,968 161,523
59,211 187 59,024 53,109 -- 53,109 

بالت لية    ياققم ةأقاية و مر وأ دائع و 
 (1-18)  ة ستهل الم

220,734 118,155 102,579 139,209 86,100 53,109 

 المستهلكة  ةكلفبالت دةيقمدية ونق نة هو مر  عودائ  81-1
  2021 رسمبيد  31 2020ديسمبر   31

 ( ر  يل م  ن  االصب)  تداولة مير غ لة او متد لى ا جماال ة ل تداو م رغي ة ل او دمت ى الجمالا
 ئع مر وأةداو  3,150 - 3,150 3,150 187 3,337

 ماليةا الشريبمو نوف  الببة  ياقأ 99,913 - 99,913 111,741 - 111,741
 (55,867 ) -  (,86755)  ةمالي و   أال  ف  اضمحخسائر   (49,954) - (49,954) 

59,211 187 59,024 53,109 -- 53,109  
 :ل ي  الم وفقالية ااخر  الما لأل و   اضمحالبات خسائر تم اف وقا   ا 

 2020ديسمبر  31  2021  برديسم  31 
    

 %50  %50 ةالمتوقعية اعئتماأ  الخسائر أسبة
 111,741  99,913 غير متااو   –أقاية بالبنوف بموريا الشمالية  قيمة

 (55,867)  ( )49,954 متوقعة  يةائتماأ ( خسائر)
 55,874  49,959 متداول غير – الشمالية ريابكو  وكبالبن نقدية يمةق فيصا
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 لخدلائب اضر  -19
 ة هينت الم ماليةالسنة لا
 2020يسمبر  د  31 في 

 ة هيت المنلية ة الماالسن 
 (رى صه مجني فباألل) 2021  رسمبيد  31في  

 ة الجاري   اخال ةب ضري   عب --  8,661
 ؤ لة مة ضريب  47,652  7,379

 خل لدا ي ضريبةإجمال 47,652  16,040

 رررو  اا ا رررة  رررينا  مقإ رررر  فرررى عرررةو مللمجوأ  اأ قررر  مرررغ ود ررر و  نرررالرررر عواف  ابال ررر ة ؤ لررر لمبية الضرررري ات مرررازات عل رررو  وااا راعررر يرررتم 
ة يرر أ  جررلت ا ت ماوعنرر  الاولررةلطة الضررريبية ب ات السرر ة  رر ؤ لرر مة الي يب لضررر ات امرر علتزاوا و  رر ااسررو  مررا ت ر مين ة و رر ليرر ر جاالة ضررريبي ال اتمرر اواعلتز 

 راماو   آفى  يبيةضر الت اامز لت عمة اقي ية و وتس و ا ا قيمة ردادت اسب  أو اف بال ق ر ااا تلر سويةت  ىلجموعة إالم

 
 ة:موعجة للمعممجالة ي لم الماائ و لقاب ا عرضهتم  ة  ماالمؤ ل ةبي ري لضمات اتزالعد ال  أ م  نو التا لجاو وض  اوي 

( ل م ر  باالص  ني ) 2021  2020  
 ر  ياين  1ي صيد ف الر  (118,284)  (203,374)

 ةأ نبي  ات ياأ  ميي قت ر رو ف 12,707  19,577
 خال  العا    خ االة مئ قا   علىمحم (47,652)  (22,005)
 ( غير مستمرقيات عملن م)ض ا   للعدخ ائمة ق   علىمحم 4,452  11,154

 ظ  يها لغرا البيع  يمحت  و  أمحو  الى  73,395  --
 ا سعأقا يةعملر اف  --  24,907

 ة ملالمر بام ر اال  ( ع47 بية  اياق )معيار رقممعاير محاستسويات  --  315
 يبق تبو داعا --  51,142

 2021 رديسمب   31ي  ف د صير ال 75,382  (118,284)
 
 

 ت:املتزاعالر ت  اهعن أشأت  الت د و سب البن ملة  المؤ الضريبية ت تزامالاع طبيعة  التال  الجاو ض  ويو 
  2021 سمبردي 31 2020 رسمبيد 31 

ر  يغ رباحأ ة لفروة عم أخرى  اإلجموالي 
 موزعة

ك إلهال ا
 ك ال ته سالوا

  ريغ حابر أ ة ملوة عر ف خرى أ الي مو ج إلا
 عةموز 

ك ال إله ا
 ك هال ستالوا

 ة ل المؤجة  ضريبيال  زاماتلتاال 

 (203,374) 29,226   (4,087)  (29,313)  (199,200) 
 

(118,284)  25  (6,814)  (18,112)  (93,383) 
 ناير  ي 1  يا ف ر لا

 لعا ل  خ اال مةئ اق م  علىمح   (1,815)   (802 )    -     (45,035) (47,652) (907)  (8,259)  1,787 - (7,379)

(3,472) (11,338)  141  10,152 (2,427)   4,452  7,592  -     -    ( 3,140 ) 
 لعا ل  اخ ال مةائ ق ىلم  عمح 
 قر ممستير ت الغاليعمن المض

 يبو بتق عادا  -- -- -- -- --  69,558  -- -- (18,416)  51,142 

-- -- -- -- --  73,395 ( 6,951 )  -     -     80,346 
الى ا و  محتيظ  ها   المحو 

 لغرا البيع 
 قسا  عملية اعأفر أ -- -- -- -- --  20,254   9,308  (4,655)  -  24,907 

315 315 -- -- -- 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 

ق محاسبية  اياايير عمت ياسو ت
ام  عربال  ( ع47قم ر ر امعي)

 ملةالمر 
 ية ب ن ت أااأ ي تر مة فرور  14,224    -     -  ( 1,517) 12,707   19,339      - - 238   19,577 

  2021ديسمبر  31في   يدرصال ( 3,768)   (18,914 ) (6,814)  (45,886) (75,382) (93,383)  (18,112) (6,814)  25  (118,284) 
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  ءالعم -20
1202  سمبردي  2020ر  بيسمد31  (ى مصر جنيه  باأللف) 31   

    ينتر مش –ة ن ماي  اق ر أ 290,792  571,641
 نر ولي يعات  ور وري ت من  ستحغم 372,295  369,841

   ر  خأ نةماي  قر اأ 18,196  9,188
 خسائر ائتماأية متوقعة (575,029)  (557,467)
 لي ماجاال  106,254  393,203

 

 فى:  لعمالا  فى قيمة الحمضإلا ةر ا  متموت 
1202سمبر  دي  2020  ريسمبد31  (صرى جنيه مأللف اب)  31   

   دةأول الم  صيد فير لا 557,467  550,777
 47يار تطبيغ معن جة عنات لالتغيرات ا أفر --  15,144

 47يار معاثر متضمن  ةدالم أول  يصيد ف ر ال 557,467  565,921
 بية ن  أت المع مي تقي ر فرو  7,472  2,668
 (  العا ال خرو   م   ها  ر عت مفات )اضاع 4,684  4,515
 من عمليات غير مستمرق ة خال  العا ئتما  المتوقععا ائرخس 9,233  3,562

 ات   خخا  من الممست  9,516  -
 بيع  ا اليظ  ها بغر محت  و  أمحو  الى  (9,666)  -

  ساأقاع لعملي  ناتج عر أ اطن ل  افير تغ --  (19,199)
 لمدة  آخر افي  صيدر ال 575,029  557,467

 
الخسرررائر اعئتماأيرررة  عررراب  ل ررراف با ،2020 و 2021 رب مسررر دي  31فررر  مرررا ک   يو ار التجررر  عمرررال ال   يرررو د ارمررر عأ يررر  حلت   الالتررر جررراو  ضررر  اليو و 

 :المتوقعة
1202  يسمبرد 2020ر  بديسم31   31  

3,520 13, 766  بعا غتحسم ي ل 
 يو   30 -  ير  ن م حغست م 839 34,453
   يو   120 - 31غ من  مستح -- 45,019
   يو   150 - 121  ن م تحغمس -- 11,861

   و ي  150 –ار  ن  امستحغ م 91,747 298,350
 يون ر جاالت ءالعماللي امجا 106,262 393,203

 رى أخ ولصأ -21
1022  ديسمبر 2020ديسمبر  31  (ه مصرى ينج  فلأل با) 31   

  ة تداولمر غي اولة دمت لىا جماال لة و اد مت رغي متداولة  ىالجمالا
 عل مقاما  وفات مافو ر م  -- 2,257 2,257 238,451  43,594 282,045

 ن وردي ممقامة للت دفعا -- 7,329 7,329 -  7,408  7,408
   رائبلض ا م لحة منت قاتحمس -- 1,418 1,418 -  19,732  19,732
 مامقا ةافوعم دخ ب ئ راض -- 6,424 6,425 -  51,252  51,252
   خرو آ  ينو ما 4,000 17,193 21,962 - 22,201   22,201 
 ها  لي فى تح  وفمشم ديو   -- (6,097) (6,097) - (3,038)  (3,038) 

 لي  اإلجما  4,000 28,524 32,525 238,451 141,149 379,600
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 هاحكم ىف امو ة قدين -22
1202  رمبسيد 2020مبر  سدي31  (صرى ه ملف جنيباأل ) 31   

    
 *  عائ ودو ات  ارية ب سام -ف و ن    1,112,315 341,898

 الخزينة  ة ب أقاي  315 1,158
 جمالي  اإل 1,112,630 343,056

 روعد و  مليررر  9ر1 مبلرررغل  دالمعرررا) م رررري نيرررل    مليرررو  29مبلرررغ ، 2021سرررمبر دي  31فررر   -اريرررةات  ب امسررر  -ا  نررروفر ررري تضرررمن ي * 
ضررع و م ررار  المحليررة  لبنررا  و اللررى اأيررة عن لحمومررة اللب   اقبرر مررن  قيررود الميروضررةلل الررر وفقرر او  ،لبنررا  جررزق فرر بررالغ محت م   فما   يت   ( مي أمر 
 درار  البالحويالت النقاية خت العلى  قيود

 وعفلمدادر و صالمل املا أسر  -23
 لرررغمب والمافو  الم رررار  المرررا   أر يبلرررغ  مرررا  ،ي  نيرررل م رررر  مليرررار 885ر2مبلرررغ  لبررر  المررررخيرررررا  مرأ  ال، يبلرررغ 2021ديسرررمبر  31فررر  

 رررأ   التأشرريروقررا تررم  ا  رر  ،سررهم  رر  نيررل م ررر  ل 11ر0مررة إسررميل قي ب  همسرر  5,245,690,620  ررر  يتمارر  فررى نيل م  577,025,968
 ر2020سمبر دي  10السج  التجاري للشر ة  تاري  ف  التقسيم  بعا  فو مالي بل والم ار وامرخ  الالما

 :2021 ديسمبر 31التال   يا  أ بر المسا مين ف  الشر ة ف   بالجاو 

 نالمساهمي
 ةاديوووونسووووبه االسووووهم الع ةأسهم عادي

 تصويتق اللها ح التيو 
   

 % 26ر54 2,846,499,353 ميلو    ويورفأي  و أ   نر
 % 74ر45 2,399,191,267 أخرو   

 %100 5,245,690,620 ةالمتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 عزيو لتل بلةقا اح غيرأرب -24
ر غيرر ( 2020بر ديسررم 31فرر  يررة  ن    و ليرر م 39 مبلررغ )مقا رر م ري   نيل و  ملي  39 مبلغ، 2021 برديسم 31ف    ةللمرما  مباار تتضمن ا

 رمهااأرب ن  ما هب  تجني  ةابعت الت ا لشر ات   قاملت وا ة ية والخاوأ قاأ ال اتطي اي ت معر يا ا ىيع ويتما  فور للت ا   ق

 ضراتاق -25
 (صرى م جنيه لفباأل ) 2021ديسمبر   31ي د ف يالرص 2020ر مب ديس  31ي ف  يدالرص

 بنوفمن ال تراااق 280 159,310 159,590 151,786 287,593 439,379         داول لمت ازء جال   متداوللا  غير الجزء ي الجمإلا ل و امتدلجزء الا داول المغير جزء ال ي لا جماإل
81,249 81,085 164 

-- -- -- 
من  يع مع   التزامات

 رإعادق اإلستجا
 ي خر أ قروا  -- -- 8,784 7,689 16,473

 لي ا جماإل 280 159,310 159,590 160,734 376,367 537,101

 ل :تانحو الال على  ارو لقعمار اأ    تما ت و 
     نمر كثأ لى جما اإل

 ات نو س  5
ت  انو س   4 نم
 ات سنو   5ى لإ

ت  سنوا  3من 
 ت واسن  4ى لإ

ى  ل إ  2من 
 نوات س  3

ى  ل إة  نن س م
 (ى ه مصر ف جنيأللبا)  ل سنة ال خ ة سن 2

        
 2021 ربسمدي 31       

 بنوف ال نم ا ار اقت 280 26,552 26,552 26,552 26,552 53,102 159,590
  2021 سمبريد  31ى ف  كما  280 26,552 26,552 26,552 26,552 53,102 159,590

2020ديسمبر  31         
ف البنو  مناا ر اقت 151,786 126,677 96,160 12,256 14,462 38,038 439,379  
ادق  ع إعمن  يع م  تاما التز  164 2,687 9,315 10,552 12,008 46,523 81,249

ر تجاساإل  
   أخر روا  ق 8,784 7,689 - - - - 16,473

  2020ر يسمبد  31 فىا كم 160,734 137,053 105,475 22,808 26,470 84,561 537,101
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 : الالت  نحوال علىا و قر لا مالتعما   ت وت 
 (صرى م هجني فباألل) ي كمريأ ردوال  ويور  ري مص جنيه تاني اكسبروبيه  ي اجمال

 2021ر  يسمبد  31 في -- - 159,590 -- 159,590
 2020  برمديس  31في  16,473 - 123,529 397,099 537,101

 
 ة(قابضمار الالستثل وم اسكر و أ) راج ستئمع إعادة االبيع ة عاملمامات من لتز ا

و لوبا   ورر للخامات      ير التمويلأت لتو  ل ل   ت شر الى    جارئ ست عا  قدعاإ را  غالر ب و   ة لشر ا  قر بيع م  ة  قامت الشر   ،2020  عا   خال
الموالر    ي  نيل م ر   91,346,500بمبلغ  لر  وا  ،لالمالي  وافغ  ت عل   رينؤ مي   ااأى  و      ير  لهم  ااأ    2005ئن  ال االمملوف  لناي   را  
مسامتل  الوالب   26ور  الا  -وبى  الجن البر     -تىسي  و   رمت  95ر1304غ  لماه  مربع  ت و سن   7الر      وتنته  ،2020سمبر  دي   25ن  م  أبا ات 

وفقا عاله  أ اليهم    رلمشاتين االشر لر  ين  وا  نيل م ر     142,516,824 مالى ما قيمتل      ب اا ار   ي   أوقا تم ت   ،2027سبتمبر    25فى  
   -: لما يل 

ة النسب ()جنيه مصرى  ويللتملغ ابم  ة اسم الشرك   
86,30 %  6,67143,98    التمويل يرلتو  للتا ل   شر  
,1469 %  53,13098,5 ة لي الما ورر للخامات  شر ل  لوبا    

100%  482,516,142   
 
مبلغ ال   بل ب  م  الى اليوائا المستحقة المتعلقةعج  ل ام  ر يا التأ ير التمويل  باإلضافة  الم، قامت الشر ة بالسااد  2021أوفمبر    4تاري   

و  للتأ ير التمويل  وشر ة  لوبا   ورر للخامات المالية، ة  لت  شر  ة ل الللشر   لوفمص  ر ن اا   المخاوالي  مليو   نيل م ر   91
 لر ن  ة بير ا ما  اع را ات القاأوأية الخامبلغ التموي  المشار اليل أعاله، و ار  است لى  مي  قامت الشر ل  تنيي  مغ السااد المعج  إل ما

   ر على اا

 ة( ضبر القااستثمالل ومكسا )أور  ك محلين ب –ل او متدقتراض إ
عقا  قيتو   تم إ ع  ل  أىا تمئ تسهي   اا    متوسط  قرا  م   موي ت فى  ورق  أ و   بالششرا   البتعلقة  أما  مع  ار ة    رية لم نوف 
 ر 2021ر فبراي  27فى  تهىتن  هرا  ش نوستي  ةعق سب ام ر  لمنيل مليو    5  بمبلغ هي و بل إتامة تسيتم بم ،2015يو يول 27 فى
 ري  نيل م ر الص  600زيادق قار ا    ه ر اسا غ تموي  الالقا لع لحغمقيع تو  تم ،2015س سطغأ   9  تاري  فو 
 ر 2016ر اي ين  23تهى فى لعقا وتن   ا ا  ري  توقيع من تا ا  عتبار تة أشهر تباأ ا المقرر لها س :ق السحبتر ف

  ا    قسطعاد ستو   لىى عماأ ئت إلي  اتسهغ اللب م  ودما  إستخاامل فى  تمى ي رعفقيمة    قرا    نرالب ر  ماع  ف  تاأ ب   ر ةشلتز  الت   :دق الساافتر 
 يا  متساو  القيمةرهر ش

بحي   ، و را    شهسااد العائ   حغالبنر ويست    هادات لالى الشالم قرر عالعائا    ر سعرسنويا  فو   %2ع  ر  عائا  واقسي   :  اادهس  راتت العائا وف
 موعتعوائا وعو   أ  من  م   ابال ده  ساا   اتمى  مت و   ا العقا    ق ماا   طو   ا  من ااموا  م  بأ  غ  طب م ال  عائالا  يق   ع
 ر %12فات والر عن رو  وم

ت تم    ، 2016ناير  ي  27فى   عقا  ف  سهي توقيع  اقرا  ى  ورق  إئتماأى  بالشر ة  مت  و   أ   اشر    موي ت ل    امتوسط  بنوف  لا  أما  مع علقة 
 ر2021سطس أغ 26 فى ماق سبعة وستين شهرا  تنتهىل ر  م نيل مليو    2مبلغ ب  ي سهمة ت تابل إ بمو  تمي  يةالم ر 

 ر 6201ليو يو  27ى فى تنته  ا العقا و   توقيع  ن تاري عتبارا  متباأ ا ر  ة أشهالمقرر لها ست  :ترق السحبف
ستو  قسطا   د  عاى  ى علاإلئتماأ   تسهي  الغ  بلود ممافى    لاامخست إ  تمقرا فرعى ي     مة  ي ق   فع امر البنرتابأ   ة   ر لشا  تز لت   :اداترق السف

 ةرمشهريا  متساو  القي 
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  رير ليو   نيل مم 3ار ا يادق قغ ا ره  ز السا   ي التمو يع ملحغ لعقا قتم تو  2016و يولي  21  وف

 ر0162 وليوي 27 من  ع   ا 2017ير اين  26 ف هر أخر  لتنته  أشة ست  ر  و مال ار لقل برق السح ا فت تم م   ب:فترق السح

   ، وبحي ائا    شهرد العااتحغ سلا  البنر ويس  على الشهاداتالم قرر    ئالعااسنويا  فور سعر    %5ر1ئا  واقع  عا   سر ي   :  ات ساادهر ا وفت ائ لعا
ا وعموعت  ئ عوا  و أ اده بال ام  من  سا   مات   متىو ا  قعلا   ا ا  ماق    طو ااموا  بأ  ما  منطبغ  العائا الم  ع يق 

 ر %11ن لر عات و اوف ر وم

 متداول  ض غيرراقتإ
شروعات  ميار للم   يرا ة اوراسمو ة وشر لي الاو   م ر ية العربيةر ة النر الش ين       ااي   و طقرا م توقيع عقا  ت   2020بتمبر  س  30   تاري   

)مر ر (  ي هفي التر  ا   ة  ال   يقو على  الالاو ة  ي ب عر لا  ية   ر ملاة  ر ش نر  بمن   ف   ي تمو  ة  شر لية   غ مبلب   ا  ا ي   و ط  راق   ورقال 
ات م الخاموتقاي طوير    ت رو عستامارية لمشن الت اليف امتبقى مال   لجز اموي   ت   ا مة ف لر بغرا المسوا ري  م  لني    مليو    230  هر وقا
الزي بمن  ا راب ارق  هضطقة  وات  ماة  وال قة  مالاللمناطغ  الجيزق  و ه    طةبرت ملها  التراعقا  ل  افقا  ف مؤ ال   اأتياإلب   خييمن     رسمب دي   13  رخ 

 :نحو التالىعلى ال لرواضة ب القا  ارلالستامر ة اورسمو  وشفار ى لاللعلس اامجال  ين  بر الم 2018
 ر فغو ي  المرات م و لمطاعالخا ة بمجمع لماأية اعما  ااعقيمة م ري  ل ني مليو   80مبلغ  -
 ررو للمش اسبىلمحظا  اوالن  ماتلو معلا ظملومات وأ عالممة شب تية لالتحنية الب  ا عممة ا ي قي م ر  ل ني مليو   52لغ مب  -
موقع الزيارق و ليا "  لطالر ماا  مبنى  "   VIPنىب زوار ومى التحسينات لمبن ميمات والتر والماأية  الما   ععاقيمة  م ري    ل ني    مليو   90مبلغ   -

اأة  ال ي و ن  حالش  محطةو ية  ربائه ل ا  اات الير سيا  مةي ال ارتات " وق  –ا   جمال  –ي   خال  "  يلرت لخاوا  تال طب عساب لخا ة  طقة امن م الظي ن وت 
 ر لخا ة  هاا

 رThe Nile Pyramids Lounge  يمةالخا ة بخة اأي الميا ا ة اععميمقم ري  ل ني ليو  م 8لغ مب  -
 خ ما  %10  سبة ن   اتهلشر ة  زيادسم  لي   ةي أ الما  ا معاعد  ا  نو ا عا يم  مقي ال  تفقط   اق  اعالد  و بال ر  وفقا للبن   تز  الشر ةتل   ألى  ع

 رقراالة يمق مالى إ على  افة البنودل خا  ت ع يزيا المسعلى اخر   اال ر  اود ن ض   ئ فوا على
 غير متداول تمويل
لمتعلقررة مالية االرأسرر اليف من الت  %5ر72مليو   نيل من البنر اا ل  لتموي   251يع عقا تموي  بقيمة  توق 2021الشر ة خال  عا     قامت

ويحتسررب سررعر  2030يوليررو  26وتنتهرر  فرر   2021يوليو  27تباأ من سنوات  9عقا  ر ماق ال رال وت والضو  بمنطقة اار ابمشرو  تطوي 
   ر ا  الشرررررررررررررر ة لرررررررررررررم تسرررررررررررررحب أي مبرررررررررررررالغ مرررررررررررررن التمويررررررررررررر  مترررررررررررررىفرررررررررررررور سرررررررررررررعر ال وريررررررررررررراور السرررررررررررررنوير يررررررررررررر  %1اليائررررررررررررراق  واقرررررررررررررع 

  ر  2021ديسمبر   31
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 :ف المالية المنتهية  ةسن ال  خالا القرو  ةمر  ال ت ال  جاو ض  الو ي  -
(صرى م هف جنيأللبا)   2021مبر  سدي  31 2020يسمبر  د  31  

 ة المدفى أول  الرصيد   537,101 1,052,448
   و تاام رااقت ا   160,734 747,832
 تااو مر غي ا اقترا   376,367 304,616

 49افر تطبيغ معيار    83,036 
   وائافو  اار اقت افوعات عن م   (94,859) (318,531)
 اا  تر ن اقم تاضقبو م   108,897 119,582
 قغير مستمر  من عمليات فوائاو  وعات عن اقترااماف   (196,787) (69,569)

 قغير مستمر  من عمليات ااتر من اق تاضمقبو    38,520 29,325 
 سيمق الت  عمليل تج عناالنطار أ  ير ف تغ   -- (477,091)

 يعمرتبطة با و  متامة للب ات المحو  الى التزام   ) 357,566( 
 ة بي ن أ ات  ياأ ر تر مة رو ف `  41,248 200,937
 دة مالر خآ ىف صيدر ال   159,590 537,101
   و اامت  راااقت    280 160,734
 و اااقتراا غير مت    159,310 376,367

 التزامات أخرى  -26
1202  رديسمب 2020ر  ديسمب31   31   

(  ر  م  نيلالص با)  لة داو غير مت لة و اتدم لىما جالا غير متداولة  ة داولتم لىجما الا  
 ة ت فا   و أ شرا  نوئ دا  -   - 76,511 76,511

 ردين* و م مستحقات  - 172,658 172,658 - 306,996 306,996
 مال قطا  الردين الحقات مو ت مس  -   - - -

 دائنة اق ر أمال  ع  - 7,414 7,414 - 80,207 80,207
 و  خر آ و  ي جار ت و  ائن د  - 1,900 1,900 - 5,358 5,358

469,072 469,072 - 181,972 181,972 -   
        

 ة ؤ لم رادات إي و لة مقاما مح يرادات إ  -- 58 58 100,421  19,648 120,069
 ومية الحم يئاتهلل غحمست   -- 277 277 -  84,934  84,934  
 ة حقت سمين ملات عافم رو   -- 45,808 45,808 -  59,329  59,329 

2,837 2,837 - -- -- --  
 م ي غيرا حار ات ريعتو 

 ** مسيطرق
   مالئع عودا  -- 354 354 - 576 576

 ***  خر أ ةئن ادق ر اأ  -- 167,341 167,341 - 260,024 260,024
527,769  427,348  100,421 213,838 213,838 --   
 اإلجمالي   -- 395,810 395,810 100,421  896,420  996,841

ق ة واار رراعالفالا  او  ااطر ع ت مامالم المععن أ  ماتعلو للم 31 مرقم ضاإي  ر)اأظ قةعال   ااتاطر ا قا ر ا أي ا الر    ضمنت ي  )   * (
 ر(المجمعة يةاللما  مقوائ تاري  ال ىفت ه المعامال   نجة مالنات 
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يت سررر لررا أسو ر و أس و ة ترررا شرررر   فرر  عمررر الررزواوي  سرررا متحغ للمالمسرر الر رريا   فررر  قطر  رررحار م رري غيررر مسرري اات عرر ري تو ارر  ر رريا ميت ) *(*
 ر2020ا  ع  الل  تمت خا  رباماع  عاتتوري  نع تايم( ل ةخا)ال

مليررو  2ر15لررغ ب ، م2021مبر سرر دي  31  فرر  ا بلررغ ر ررياو   نررالب  تليمو مو  سراو أ ة ف  شر  نايا عاملي مز ولة متاا   ر خأة ن ائ د قر اأتتضمن  *(  *)*
    ر(2020ديسمبر  31  ف نيل م ري مليو     120,1مبلغ  )ي م ر نيل  

 ت صامخص -27

يسمبر د 31
0212 

  ة وفر 
 جمة ر ت

   اةطني ف ريتغلا
 ةيلاثر عم

 مساالنقا
 م خدااست

تدعيم من 
 غير  ياتعمل

 مستمرة
غرض  نتفى الا عيم تد

ى(ه مصر يجن )باأللف 2021رايين 1 نه م  

 2021 عام        
 ( متااو لبات ) خ ي مطام 373,995 -- 37,390 25,338 (1,481) -- 329 435,571

 يفت  اخصصملى امالجا 373,995 -- 37,390 25,338 ( 1,481) -- 329 435,571
 2021ديسمبر  31

 2020 عام        
 ( ااو مت)  اتمطالب  يمخ 470,468 (33,987) 56,470 8,410 (75,750) (53,262) 1,645 373,995
 فيت  امخصصلمالى ااج 470,468 (33,987) 56,470 8,410 (75,750) (53,262) 1,645 373,995

 2020ر بمديس 31

مباطالبم  تالمخ  ا  قا ر أ  بعض  تعلغت  عأا  عةوقت ت  مات لمعلو ان  م عا فاإل  م يت لم  و   ها،ت أشطامجموعة  السة شر ات  ر ا مم  نتجة 
مالمعتا تلرو دق  وفقا  خ  مال     لات  اامع  إا  ر أظ  ة،ري الم   محاسبةليير  أتر   ةلشر اق  دار  ا   ق   على  ريؤف   ر لها   يام   وية التس  بشاق 

 رتملةالمحات لب المطا لتلر ئيةاهلن ا

  رباحاأل  ر( /ائ)الخس في هملسا بيصن -28

 ر  المرر  توسررطمعلررى ال اا  شررر ةال  سررا ملممررة ربررام المتااا / (ئرلخسرراا)  فا رر  سررمةبق/ ااربررام  (لخسررائرا)  ف سهماليب أ حسب  ي 
 لعا را  المة خئ قاال مسهاا ادعل

   نتهيةلما الماليةنة الس
2020سمبر  دي  31 في  

ة تهيالمن الماليةة نسال  
1022  ربمديس 31 في    

(157,2 87  ي( ر  م نيلص  لااب ) ات المستمرقمن العملي لعا  ااربام فى ا  (86,441) (
 )باالص(  عالاخال   مسهلعاد اامر   الوسط ت الم 5,245,691 5,245,691

مصري جنيه  ،خسائر(ال) / باحر أ نماألساسي والمخفض  م هسالنصيب  (0.016) (0.030)
 لكل سهم 

 
   نتهيةلما الماليةنة الس
2020سمبر  دي  31 في  

ة تهيالمن الماليةة نسال  
1022  ربمديس 31 يف    

,99551  ي( ر  م نيلص  لااب ) تمرقلعمليات الغير مسا  من االعم أربافى ا  584,391 
 الص()با  اعالخال   همسلمر   لعاد اااتوسط مال 5,245,691 5,245,691

  هم لكل س   مصري  يهجن ،حابر أل ا نماألساسي والمخفض  م هسالنصيب  0.111 0.010
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 ة غير مسيطرة هامةحقوأصحاب كات تابعة بها شر  -29
: لما يلا وفق امة رق طمسي غير  ر حار مقو أ  ها  عةاب ة ت شر  تا ة( ليمت )الخاي سرلا أسو أس وو رات  ة ر ش تعتبر  

ابعة  تركة ال اسم الش لد النشاط ب  مساهمة نسبة    
طرة مسيلا ر غية حقوال  

ة تريالقيمة الدف  
طرة يسمير لغا لحقوة ل  

بر  ديسم  31    31  ديسمبر   
(مصرى  هجنيلف األ )ب   1202  2020  1202  2002  
      

تاملي  ة( الخات )ا أسوسي لر وو  اأستر  ستا  با    % 94  %49 327,387 6,80529  
 عق ر شمباالشر ة    ها لت م  ت لت ا ةبعاالت  ات شر لف  ات الت وي  مقور سبة  أ    إ  ،ةجمعمالية الملئم ااو قف  الة  لتابعا تالتعهاا  ميع   ار إد  يتم      

 ةرموعجالم ف  ة المار ة بعات ال ات ر الش ىارق فت مم همأس ة ف  مأي  ة شر ل  الاليس  ، هاحتيظ لماة دي العا سهماا ةأسب  عنلص ت تخ
 ريةرو رق  ي غير مسيطع م م  مال با ةمملو ال ة غيرابعت لت اا لشر لة ي لمالات وماالمعلي لخمل  ي   يماو 

:لماليا ركز لما ةئماق ملخص     

ة( صخا )ال يتأسوسرلد  س وو نة تراكشر 
تد ليم   

2021ر  ديسمب  13   
 لة او او  مت  أ 1,579,276
 ة ولاامت  تمااز الت  (905,753)
 تداولة  ل مأصو  صافي 673,523
 ةالتابعلشر ل ا وي مست  عل  ر ااقليةمقو  330,026
 لتجميع تسويات ا (2,639)

 ة غير المسيطرةالحقو أصحابد يرص 327,387
  تد ة( ليمصخا )ال يتأسوسرلد  س وو نة تراكشر 

 (مصرى  نيهلف ج أل )با 2020ر  ديسمب  31
 لة او امت  و  أ 416,124

 ولة اامت  تمااز ت ال (503,319)
 أصول متداولة   صافي (87,195)

  
 اولةتامغير   أ و  1,224,779
  لةر متااو غي ت مااتز لا (529,486)
 داولةت مر الغي  صولاأل يفإجمالي صا 695,293
 ل األصو ي صاف 608,098

  ةالتابعر ل لشا وي مست  ل ع ر ااقليةمقو  1,824
 ة بعالتا ةكللشر األقلية  حقوة  ةفااض بعد صولصافي األ  609,922
 ات التجميع تسويبل ق ةليق االوة حق 298,862

 ةبعاالت  ةشر ال ستوي معل   ااقلية مقور  (1,824)
297,038  

   ميعالتج اتتسوي  (1,232)
 مسيطرةال ة غيرالحقو أصحابد يرص 295,806
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ل شاملل ا الدخ مةقائ لخصم  

  متد يل خاصة()ال سيتورلد أسو و  انستر  كةشر 
 يه مصرى(جن األلف)ب   ربيسمد  31

2020 2021  
 غير مستمرة  تياعمل من للدخ ا  ةيبضر بعد  عاملا ئر( خسا) /باح ر أ 132,144 73,392

 و أ رباماائمة اقل قامع هاب ويب ت عادق إ  متوقعالو ر خ اآلام  شال لاخ ا  نود (67,145) (30,991)
 ئر الخسا

   مللشاا لخ الد بنود مالياج 64,999 42,401
 ق ر يطلمسا غير  يلح اور يب مق أ  31,850 20,776

 :يةدتدفقات النق ال مةقائ ملخص

  د ت( ليمةصخا يت )السلد أسو ر و نس و راشركة ت
 (صرى م )باأللف جنيه   سمبردي  31

2020 1202   
 غي  تشة الأشطأجة من ات ن ال ايةقن ت الا فقلتاا ى اف 298,325 135,865
 تامارساعأأشطة  (ف   امةخت )المساية قت الن قا لتافافى ا  ( 123,776) (89,563)
   موي الت طة شأأ  ى(ف  مةخات سلما)ة ي قان ت الا  افى التافق ( 222,107) (55,098)
 م االع  لخال مها كح ا فى م و ية دقالن غير فى ي التصاف ( 47,559) (8,796)
 افى مممها وم لنقايةق ااعلى أر  تالعمل  ار ر  سعاأفى ر ي تغال يرف تأ ( 2,143) (5,755)
 ق االم و أف   ممهاى مما فاية و قن ال 92,188 106,739
 ة لمد ر اآخمها كحى فا مية و النقد 42,486 92,188

 ةيرأسمالال اتطارتباإل  -30
 : يل امى ف  الرأسماليةتباطات اعر تتما  

 
 صرى(مه يجن لفأل ا)ب 2021ر  مبيسد  31 2020  ربمديس  31

 فا تة  لغ بأ و عتت ات طرتباا 67,378 59,488
 أخر   تاطاب ارت  28,005 38,515
 لي جما اإل 95,383 98,003

 



 صرية(مساهمة مة )شركة ابضالق  ارثمستوم لل سكا ر أو   ركةش 

 2021ديسمبر  31ي  فة تهينمل اة يالم نة ال س لا  عن  عةمجمل ا  يةلما ل ائم  والقل  ة متم لما يضاحات اإل
 

 

- 54 - 

 ةقلعالا وى ذاف ر األط -31
ال لة    تاا  يةالمالت  عن السنوامة  ئ القا  ق ار وااقة  الالع    و اا   طر اا  إ رامها مع  تم   ت الت العاممالم  أ إ مال     تاليةل  ااو لجاا  ض و ت 

 لية:الماقوائم بال
 مصرى( جنيه لف)باأل  2021  رسمبيد  31 2020مبر  سيد  31

ات  فرو مص
 تثمارية اس

بيع 
ت دما خ

 وسلع 

ء شرا
ات مخد
 لع سو 

ات  وفصر م
 ة ريتثماسا

 يعب
 تما دخ

 ع وسل

راء ش
 تما خد

 ع لوس
  

 ةات شقيقكر ش      
 أخرى  ةالقعذوي إطراف          (رلين ريو ر ) و ينتشفت ن ي و  ولو ى ن ت  وي ش - 2,454  - 3,674 --

 يتامي ار لت وراسا - - -- - - (460)
 بعة(ات ال تر االش  ام ب ا م رواو  )مسمر عد/ - - -- - - (118)

       
 

 رى(صمه يجن لفباأل ) 2021  سمبريد  31 2020  برديسم  31
  ن و نمدي ن ون ئدا ون نمدي ائنون د

 ى ر خأ ةقعالذوي  رافطأ    
 ايميت ر لاوراستا 326 - 11,016 -
 عة(ب تالا تشر الا  امب مسا م )او   رو  مرد/ع ( 326) - 5,456 -

 *(رلين ر ) وريو نتشت في ن ي  و لو ى و ن ت  وي ش - 154,840 - 140,516
- - - - Beltone Mena Equity Fund 
 م(يتو م ؤشرم ر و  نا)المؤشرات  اديغ ة  ن ر ش - - - -
   و لت م ر    - - - -
 ارتاماعس اديغرق  ن داأ تمالخا ليةو لاة ار لشا - - - -
 ارمتا ساع غنادي   رقااد ماتخاية لروأ ت  لإلا الشر ة - - - -

ل م ري ألص  ني   280,994بمبلغ    -شقيقة  شر ة  –شر " وريولينر"   وينت فينت و ت نولو ى  شي ة  شر   * لا  المجموعة أر اق مستحقة من
( والت  تم ت وين خسائر اضمحال  لها بال ام ،   ا ولم تقم 2020ديسمبر    31ألص  نيل م ري ف     278,540)  2021  ديسمبر  31ف   

الاائنال اار اق  مقا    الماينة  اار اق  مقا ة  ين  بعم   المجموعة  بشر ة  المج  ر وريولين ة  متعلقة  لأظرا ا   قاأوأ  موعة  مغ  لايها  يس 
  اف  أو تحقيغ اا   وتسوية اعلتزا  الوقت ااتلر لمعتر   ها على أسا  الغ ا تنوي تسوية المبال،  ما أأها عللمقا ة

 
 ارة مجلس اإلد الت أعضاءبد

ية تهالمن السنة المالية  
2020  بريسمد  31 يف   

تهية نمالة ليمالا نةلسا  
1202ر  بميسد  13في    (ى مصر  هينج  )باأللف 

 قر اإلدا جلسم  ضاعا  أ قت واأ  رت مضو اع    25,326 17,657
17,657 25,326  
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  ملةتمحات مالتز ا -32
 ة: ي لاعة الت اب الت   اتهاشر  ةط أأش ة ب والخاابضة الق ر ةارتها الشلت  أ ااأات ضم ال ف ة ملالمحت ات امتز لاعما  تت 
   ظ بها بغرض البيعلتزامات محتفبها ضمن أصول وا والتي يتم تبوي  (ةة تابعكر )شتد يمت لوسيي سد أورلو  نسركة تراش
مبلغ - يعاد      يو ا  م ري لص  ني أ   517ما  لمح  ل  ل ال  الا   تجز  التعل ي   بنر  )ئة  العالى   مت     (  ال HECيم 

 2022ديسمبر  31
 ر 2022يوأيو  30ا  البنر ل ال  شر ة اأبو س  ال  مت  محتجز ل ل م ري  ني  الص  29,274يو ا مبلغ  ما يعاد   -
 ر 2022يناير   7  أيينت  لينر  ال  مت شر ة ا  لا  البنر ل ال ل م ري  ني  لص  نيةأ  891يعاد  ا غ  ميو ا مبل -
 أظير شرا  معاات ات اعتر   EZY Infotech ME FZEل ال   ل م ري  ني  الص 8مبلغ موالى مستنايل ب عتمادات ا ا و ي  -
 را  معاات ات اعتر أظير ش  premier system FZE نية م ري ل ال   يو  لم 7ر7مبلغ موالى مستنايل ب ا اعتمادات  و ي  -
 ر K Electricل  ل األص  نية م ري  133مبلغ موالى مستنايل ب ات ا اعتمادو ي  -
 رbank   Stateألص  نية م ري ل ال  80مبلغ موالى مستنايل ب  ا اعتماداتو ي  -

   هيةت الترفي بيراميدز للمشروعا راسكوم أو ركة ش
 وليةالعربية الا ة الم ر ية ل ال   نر الشر  مليو   نيل م ري   20بمبلغ غطا ات خطابات ضما  غير مغطاه ا و ي  -
  لالستثمار القابضة راسكوم أو ركة ش
 ر لى ل ال  البنر اا  نية م ري  مليو    5ر53مبلغ موالى مستنايل ب  ا اعتماداتو ي  -

 خرى إيرادات أ -33
 صرى(مه جني لفأل ا)ب 2021ر  مبيسد  31 2020  ربمديس  31

 أخر   داتإيرا 200,742 --
 لي جمااإل       200,742 --

رقررم  إيضررامشر ة  لو ستو  وفقا لما تررم ايضررامة فرر   تم استالمها من تتما  ف  قيمة أ و م ري مليو   1ر200مبلغ  ر   أخيرادات  ان  تتضم
 (ر17)
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 ةنار مقلرقام اأ ضعر ة ادعإ -34
  تمشىت ل  ،2020مبر  يسد  31ف     المنتهية  ة ي السنة المال  عن ةجمعخ  الما ال  ةائمق  ىت علخل   أدالت   عرا الدق  عاإ    التال   او جلا  ييلخ
ع اعستامار العقاري  اولة البراري  وإعادق تبويب بي و    قسامستمرق بعا اإلأ ال  غير  عملياتتبطة بالالمر و   ةلي لحاة االمالي   القوائم  بتبوي   عم
 :يل وفقا لما   ،البيع تيظ  ها بغراأ و  والتزامات محالى تا يمت لوسيي سا أورلو  أسر ة تراش

 
 
 
 
 
 

 

 2020ديسمبر    31
   2020بر  سميد  31 العرض دة ا عإ ا عرضه اد مع

) دارها صاتم  اكم ري  نيل م لص عبا ) 

 ة ر تممسليات مع    
   ي غشت دات ار ي إ   730,489   725,798   4,691 

 رادات أخر  ي إ  232   232     - 
 ت اوخام رياتف مشت  الي ت  (375,333)  (315,087)  (60,246) 
 ر   خت أ روفام (22,042)  (15,552)  (6,490) 

 ةأ  ات ممو  خم (22,482)   1  (22,483) 
 ن ي ملاع ت لية (213,272)  (99,578)  (113,694) 

 الف هت واس  الفا  (89,658)  (86,006)  (3,652) 
 ةلتااو م ير  ف  أ و  غإضمحال (9,359)  (3,457)  (5,902) 

 ولة تاام ر  غي و  أ استبعادأربام   2,935  436  2,512 
 لتشغيل  ار( ئا)خس 1,510 206,787 (205,264)

 مويليةت  تاإيراد  74,079  5,239  68,840
 ةي يلو مت ات فم رو  (53,833)  (48,794)   (5,039) 

ةأ نبي ت عمالب ر اق أمة  تر  (ئرخسا) (7,184)  7,698  517   

ا  هبة عن حاسلما يتمامارات  ت سا امة ف  أرب ر ب الشي  أ   2,698,231     -   2,698,231 
 ة ي ل الم ر و ة مققي ر طب 

ا عنهسبة لمحاام ت ي  ماراتستا إف  ف  اضمحال  ا  (2,698,231)     -  (2,698,231) 
 ل ية لما ر و قم بطريقة

 خل  لدئب اضرال  ام قبع ال( ائرخس) 14,571 155,517 (140,946)
 الاخ   ضرائب (75,377) (59,337) (16,040)

 ة ر تممسلا تا ن عمليمائر( العام خس) (60,806) 96,180 (156,986)
 تمرة سم غيرت ليا عم    

 (ةب ي الضر  ابع)رق غير مستمال تياالعملأتائج  (42,414) (96,180) 53,766
 العام  ()خسائري فاص (103,220)    - (103,220)
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 المركز المالي : ئمةقالي أثير اإلنقسام عت -35
هم سرر الافتريررة لل القيمةب  اعفقررىيم تقسرر سررلور الة وفقررا ار الشرر  علررى تقسرريملعاديررة ة العامة غيررر اوافقت الجمعي   ،2020  رب تو ا   19   تاري 

لالسررتامار و  بحي  تظرر  شررر ة أوراسررم  عأقساا ي ر لتا سا  ساأ ،2019 سمبري د 31 ف ية المنته ةلي لماا السنة نع  المال  زلمر ا  ااتخاو 
أ  تتخ رري لررى سررهمها، عسررمية ااإليمررة ن طريغ تخ يض القع مالها الم ارئمة ويخيض رأسة( قاسمالقا  شر ةمر ر ر )البضة  القا
تأسررريس  افرررة  شرررتراف فررر "اعر ة غرضرررها شررر    رررها ترخي محتيظرررة  ظررر المتنوعرررة، وت  يةسرررتامار عة اأشرررطباايرررا  قشرررر ة القاسرررمة فررر  الال

شررر ة س تأسرري ينررتج عررن التقسرريم والهررا"،  ينمررا ريررادق ر و  أمو فرر  أ ةليرر ماقررا  ت ررار أورا الترر تو ررية بااسررهم ال الشررر ات المسررا مة أو
ر   قرراأو  سررو اممرر ا خاضررعةة م رررية  مشم  شر ة مسررا ف قسمة( من ال شر ة)الر ر  المالية القابضة مرة أوراسمو   شر اق باسم   اي 
ة ليرر أوراسررمو  الما م وتأسرريس شررر ةلتقسرري ا ت اار إ ررا ر فرر  إأهررا تررأخي لل رر ا وأظرررا ر  يررةوعئحتررل التنيي  1992لسررنة  95رقررم   المررا  رأ

يم التقسرر   ترراري  مو قسمة على أ  ي من مة والاسالقتين شر ق الر فقا إتيغ إدا، 2020ف  ديسمبر   سستوالت  تأمنقسمة(  الر ة  القابضة )الش
 - : تاري  اعأقساة ف  سمقمن الر ة لة إلى الشلمحو    يا  باار اق ايل   يماو   .2020ديسمبر   31تاري    ر تين  والش ل الافاتر لبا

 ة لقاسمالشركه ا
 بضة القا مارتثس لالأوراسكوم 
    نقساماإل  بعد 

 ة شركه المنقسملا
    بضةقاال اليةالمكوم سأورا

ر ما اسكوم لالستثر او 
   سام  قناال   لبه قالقابض

 صري لف جنيه مباأل   0202  سمبردي  31  2020ديسمبر    31  2020ر  مبديس  31
       
 اولةر متدغي ولأص      

 تةأ و  فا    1,106,221  140,756  965,465
 ير ملموسةأ و  غ  413,577  376,196  37,381
 قاريةع اماراتست ا  673,254  -  673,254
طريقررة اسرربة عنهررا ب يررتم المح راتاسررتاما  2,385,070  1,771,438  613,632

 لمل يةمقور ا
 ي ر أخمالية ا و    167,143  64,564  102,579
 اخري  و  أ  238,451  -  238,451

 المتداولةاالصول غير لي ماإج  4,983,716  2,352,954  2,630,762
 ةاولمتد ولصأ      

 مخزو    12,154  -  12,154
  مالع  1,183,668  790,465  393,203
 الية أخري   مأ و   171,236  53,081  118,155
   خر أ و  أ  150,891  9,742  141,149
 وما ف  مممها أقاية  679,618  336,562  343,056

1,007,717  1,189,850  2,197,567   
3,638,479  3,542, 048  لصولي األماإج  7,181,283  

 اتزامااللتة و يلملكا حقوة       
 يةملكالي حقوة الإجم  4,225,760  2,667,866  1,557,894

 االلتزامات      
 اولةتدمر مات غيإلتزا      

 ااقترا  376,367  -  376,367
 نة أخري دائ ق وأر ا  دائنو    100,421  -  100,421
 لةؤ يبية مضر لتزامات ا  143,189  24,905  118,284
595,072  24,905  619,977   

 تداولةات ملتزاما      
 تراااق  637,825  477,091  160,734
 دائنة أخري ر اق وأ  و  دائن   1,197,007  300,587  896,420
 بة دخ ضري  –ية يب ت ضر التزاما  73,455  19,091  54,364

 مخ  ات  427,259  53,264  373,995
 ةلاو متدات الزامتاإللي إجمال  2,335,546  850,033  1,485,513
  ماتالي االلتزاإجم  2,955,523  874,938  2,080,585
3,638,479  3,542,804  7,181,2 38  لملكية وااللتزاماتقوة اح يالإجم  
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 الحقة  ثأحدا -36

المملو ل لها فى  سهم  االعقا  يع    ةالمسبقست ما  الشروط  عن ا  ةضالقاب لالستامار  راسمو   و أ  ةشر علنت  أ   ،2022ر  يناي شهر    خال 
با ستا   تراأس وورلا أسوسيت )الخا   ة  شر   ةالتابعتها  شر  با مالى ما  عمليل البي تما   إ و ة( ليمتا فى دولل  مليو     35موالى    ةقيمت ع 

 رية ااسهمو اري أق  مل ، مريم أدوعر 
 
 
 
 



 صرية(م  مةاهة مس)شركة ابضالق  رثماستل م لو سكا ر أو   شركة

 2020ديسمبر 31  يفهية تمنل اية لالم اة نلس ا  عن المجمعة  ةليما ئم ال واقلل ة مالمتم  ت يضاحاإلا
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