
 

 

  

 
  
 
 

 القابضة لالستثمارشركة أوراسكوم 
 )شركة مساهمة مصرية(   

 ة المختصر  الدورية المجمعة القوائم المالية
 وتقرير الفحص المحدود عليها 

 2022مارس   31 فيأشهر المنتهية  ةالثالثفترة ن ع
 









(بااللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

2021 مارس 202231 مارس 31

معاد عرضها

عمليات مستمرة

                    5,376                   8,067(4) إيرادات تشغيل

                        -                   4,483(5)إيرادات أخرى

                 (14,518)                (12,030)(6)تكاليف مشتريات وخدمات

                      (254)                  (4,385)مصروفات أخرى 

                   (3,645)                  (9,923)(19)مخصصات مكونة

                 (27,780)                (23,657)(11)تكلفة عاملين

                   (1,154)                  (2,535)(10,11)إهالك وإستهالك

                      (274)                  (7,194)خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

                          60                       -أرباح استبعاد أصول غير متداولة

                (42,189)               (47,174)التشغيل (خسائر) 

                    1,220                      284(7)إيرادات تمويلية

                   (2,648)                     (343)(7)مصروفات تمويلية

                   (4,835)               102,704(7)ترجمة أرصدة بعمالت أجنبيةفروق  (خسائر)/ صافي أرباح 

                675,027               862,803(9)استثمارات  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح 

              (675,027)             (862,803)(9)ستثمارات  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في إ

                (48,452)                55,471الفترة قبل ضرائب الدخل (خسائر)/ أرباح 

                      (649)                (18,354)(8)ضرائب دخل

                (49,101)                37,117الفترة من عمليات المستمرة (خسائر)/ أرباح 

عمليات غير مستمرة

                  18,068                 49,432(23)(بعد الضريبة)صافي نتائج عمليات غير مستمرة 

                 18,068                49,432صافي أرباح الفترة من عمليات غير مستمرة

                (31,033)                86,549الفترة (خسائر)/ صافي أرباح 

:يقسم إلى

                 (49,101)                 37,117حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات مستمرة

                    2,717                 39,244حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات غير مستمرة

                  15,351                 10,188حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

86,549                (31,033)                

(0.0094)0.0071(18)(جنيه مصري)الفترة من العمليات المستمرة  (خسائر)/ نصيب السهم األساسي والمنخفض في أرباح 

0.00750.0005(18)(جنيه مصري)نصيب السهم األساسي والمنخفض في أرباح الفترة من العمليات الغير مستمرة 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (26)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في
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2021 مارس 202231 مارس 31(بااللف جنيه مصري)

                (31,033)                 86,549الفترة (خسائر)/ صافي أرباح 

الشاملة األخرى والمتوقع إعادة تبويبها  (الخسارة)/ بنود الدخل الشامل اآلخر

:الحقا لقائمة األرباح أو الخسائر

                 (17,243)                127,868فروق ترجمة عمليات أجنبية

:بنود الدخل الشامل اآلخر تم إعادة تبويبها لقائمة األرباح أو الخسائر

إعادة تبويب احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية الي قائمة الدخل عند استبعاد 

العمليات غير المستمرة
43,339                  -                        

                (17,243)               171,207الشاملة األخرى عن الفترة (الخسارة)/ اجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

                (48,276)               257,756عن الفترة (الخسارة الشاملة)/ اجمالي الدخل الشامل 

يوزع كالتالي

                 (78,674)                247,568نصيب الشركة األم

                  30,398                  10,188نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة

                (48,276)               257,756الشاملة عن العام (الخسارة)/ اجمالي الدخل الشامل 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (26)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل الشاملة الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في
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(بااللف جنيه مصري)

 رأس المال 

المدفوع

احتياطى فروق ترجمة إحتياطى قانونى

القوائم المالية للشركات 

التابعة

 حقوق ملكية الشركة  أرباح مرحلة

األم

حقوق أصحاب 

الحصص غير 

المسيطرة

  إجمالي حقوق 

الملكية

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

            (3,074)                (1,509)              (1,565)          (1,565)                         -                -              -(49 و 48معياري المحاسبة المصريين رقمي  )تسويات  معاير محاسبية جديدة 

      1,554,820             283,551        1,271,269      121,999               402,212      170,033     577,025، المعدل2021 يناير 1الرصيد في 

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

الشاملة عن الفترة (الخسارة)

          (31,033)                15,351            (46,384)        (46,384)                        -               -              -الفترة (خسائر)صافى 

          (17,243)                15,047            (32,290)                -                 (32,290)                -              -فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض اجنبية

          (48,276)               30,398            (78,674)       (46,384)                (32,290)               -              -الشاملة عن الفترة (الخسارة)إجمالي 

      1,506,544             313,949        1,192,595         69,826               369,922      175,822     2021577,025 مارس 31الرصيد في  

(بااللف جنيه مصري)

 رأس المال  

المدفوع

احتياطى فروق ترجمة إحتياطى قانونى

القوائم المالية للشركات 

التابعة

 حقوق ملكية الشركة  أرباح مرحلة

األم

حقوق أصحاب 

الحصص غير 

المسيطرة

  إجمالي حقوق 

الملكية

      1,940,227             316,697        1,623,530      614,186               256,497      175,822     577,025، كما تم اصدارها 2022 يناير 1الرصيد في 

                  -                    -       297,262               (297,262)                -              -تسويات على األرباح المرحلة 

      1,940,227             316,697        1,623,530      911,448                (40,765)      175,822     577,025، المعدل2022 يناير 1الرصيد في 

                  -                      -                    -          (2,105)                         -           2,105              -محول الى احتياطى قانوني

الدخل الشامل عن الفترة 

            86,549                10,188             76,361         76,361                        -                -              -صافى أرباح الفترة

            43,339                      -             43,339                -                  43,339               -              -إعادة تبويب احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية الي قائمة الدخل عند استبعاد العمليات غير المستمرة

         127,868                      -           127,868                -                127,868               -              -فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض اجنبية

         257,756               10,188           247,568         76,361               171,207               -              -إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

        (337,576)            (337,576)                    -               -                        -               -              -استبعاد حقوق غير مسيطرة لشركات تابعة

      1,860,407              (10,691)        1,871,098      985,704               130,442      177,927     2022577,025 مارس 31الرصيد في  

. 2021تتمثل تسويات على األرباح المرحلة فى إعاده تبويب فروق ترجمة عمليات أجنبية من احتياطيات الى األرباح المرحلة  والناتجة من بيع المجموعة سبعة طوابق كانت مملوكة لها بدولة البرازيل في عام *  

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

2022 مارس 31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (26)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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(باأللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

2021 مارس 202231 مارس 31

معاد عرضها

عمليات مستمرة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

          (48,452)           55,471العام قبل الضرائب (خسائر)/ صافى أرباح 

:يتم تسويتها بــ

              1,154              2,535(10,11)إهالك واستهالك

             (1,220)                (284)(7)إيرادات تمويلية

              2,648                 343(7)مصروفات تمويلية

              4,835        (102,704)(7)ترجمة أرصدة بالعمالت األجنبيةخسائر فروق  / (أرباح)صافي 

                 274              7,194خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

                  (60)                  -استبعاد أصول غير متداولة (أرباح)

        (675,027)        (862,803)(9)يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح استثمارات 

          675,027          862,803(9)يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في استثمارات 

              3,645              9,923التغير في المخصصات

             (3,297)          (20,118)التغير في األصول المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

          (42,510)              9,667التغير في االلتزامات المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

          (82,983)          (37,973)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 

              1,288                 284فوائد مقبوضة

          (81,695)          (37,689)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

:صافي المدفوعات النقدية عن االستثمار في

             (8,799)             (9,050)أصول ثابتة  - 

:صافي المقبوضات النقدية من استبعادات

                 311                  -أصول ثابتة - 

              7,235                  -أصول مالية أخرى - 

            (1,253)            (9,050)أنشطة االستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

                  (37)                  (13)(16)مدفوعات فوائد

            13,991            14,631(16)صافي مقبوضات عن اقتراض غير متداول

                (433)                (137)(16)من التزامات مالية (مدفوعات)

           13,521           14,481صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

          (69,427)          (32,258)صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام للعمليات المستمرة

عمليات غير مستمرة

            77,271          (57,352)الناتجة من أنشطة التشغيل / (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

          (28,179)          509,791أنشطة االستثمار (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

             (1,847)                  -أنشطة التمويل (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

           47,245         452,439صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام للعمليات الغير مستمرة

          (22,182)         420,181صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام

          343,056      1,112,630النقدية وما في حكمها في أول الفترة

             (2,297)          239,016تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية وما في حكمها بعمالت أجنبية للعمليات المستمرة

              4,219              4,819تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية في وما في حكمها بعمالت أجنبية للعمليات الغير مستمرة 

         322,796     1,776,646(13)النقدية وما في حكمها آخر الفترة

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (26)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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 ة( يمصرمة ساه ركة م ش ) ضة قابال رام ستثلل  أوراسكومشركة 
 2022مارس   31 يفتهية نلما أشهر  الثالثه ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دال  يةلمالائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل
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 للمجموعةبذة عن الشركة األم ن -1

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

 .2011نوفمرر  29

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

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

 المختصرة المجمعةاعتماد القوائم المالية الدورية  -ج
   واسطة   ، 2022  مارس  31ة في  المنتهيأشهر    الثالثة  فترةالمختصرة للشركة عن    المالية الدورية المجمعةالقوائم  تم اعتماد  

 . 2022  يونيو 15يخ مجلس اإلدارة  تار 

 رية المجمعة المختصرةد القوائم المالية الدو ادعإس سأ -2

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

االدورية  المالية أحكام  اع  ةير اسال  واللوائحوانين  قل" وفي ضوء  تم  فقد  ليلك  مقارنة ووفقا  المالية كصورة مختصرة  القوائم  داد 
المختصرة ال    ةعجمية الدورية المن تلك القوائم المالإ.  2021دةسمرر    31المنتهية في    بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية

لمالية السنوية المجمعة  قراءتها ما القوائم ا  بجيو   لةنوية الكامالس ةيبة عند إعداد القوائم المالو لجميا المعلوما  المطتتضمن  
الدولية  ، 2021دةسمرر    31للشركة في   المعايير  الرجوع إل   المصرية  المحاسبة  المالية  وتتطلب معايير  "  IFRS"  للتقارير 
 ا. هتجلعاضح كيفية مة تو ينأو متطلبا  قانو  مصري  محاسريدر بشأنها معيار ةص لم التيث والمعامال  احدبالنسبة لأل

 أسس القياس -ب
يننتم  التنني  التاليننة األصننول وااللتوامننالمرنندأ التكلفننة التاريخيننة ديمننا عنندا  قنناطبالمختصننرة  المجمعننةالدوريننة لماليننة ائم اأعنند  القننو 
ح ابر األخالل  ة منعادللاقيمة   المالية المروبة بالااألصول وااللتواملية، و في المشتقا  الما مثلت  توالتلقيمة العادلة  قياسها با

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

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

 الف ذلك.و باالةضاحا  بخالية ألقوائم المشارة بااال
 
 
 
 



 ة( يمصرمة ساه ركة م ش ) ضة قابال رام ستثلل  أوراسكومشركة 
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 تصرةالمخ معةالمجالدورية  ماليةالقوائم ال -د
فنن  عننة( ب اة تحننس سننيطرتها )الشننركا  الت ئم الماليننة للشننركة األم والشننركا  الواقعنن فنن  القننواالمختصننرة المجمعننة الدوريننة لماليننة ام ائ و القنن تمثننل ت 
 :لسيطرة عندما تقوم الشركة القابضة بجميا ما يل قق اوتتحكل ميوانية.   اريخت 
 ها.ي ف المستثمر أةالمنش عل  السلطة -
 . دي  المستثمر المنشأة  ف ت ماهسم خالل من رةتغي الم العوائد  ف الحق أو عرضالت  -
 .هامن  عليها الت  ةحصل ئدالعوا مرلغ عل  للتأثير فيها المستثمر المنشأة عل  سلطت  استخدام عل  القدرة -

المنشأة   الشركة األم عل    تقييم السيطرة علي  إ المستثمر إعادة  ثر من  أك  أو  واحد غيرا  لمت وجود    روف إل ظائق والر  الحقذا أشافيها 
 الية.رين بعرة الثالثة الميكو يطلساصر عنا

الدخل   قائمة  التابعةرة  المختص المجمعة  الدورية  تتضمن  اقالت   سواء    إيرادا  ومصروفا  الشركا     الفترة دها خالل  تناؤها أو استبعاتم 
التاريخ  و  أو  لالقتناء  الفعل   التاريخ  من  اعتبارا   لالستب ذلك  تو   الحالة.ب  حس  عاد الفعل   إجمويتم  الدديا  اخل  الي  ين عة   ب لتاللشركا  

سيطرة  ر المصص غي الح   اة وأصحا  الحصص غير المسيطرة حت  وإن أد  ذلك لظهور رصيد سالب ألصح القابضمساهمي الشركة  
 )عجو(.

ما   تفق اسرية ت ها المحسياسات   لبما ةجع  ريا  ضرو كلما كان ذلك  راء التسويا  الالدمة عل  القوائم المالية ألٍ  من شركا  المجموعة  أج  يتم
 ألخر  بالمجموعة. اسرية المطبقة للشركا  االمح سا السيا

 عة عند تجميا القوائم المالية لها. ين شركا  المجمو روفا  المتبادلة المصندا  و يراإلايتم االستبعاد الكامل لكافة المعامال  واألرصدة و 
 ة المجموعة  ها. ملكي  نوق صلة عن حقمنفصنورٍة تابعة ب كا  الر نالشف   يطرةسالما  الحصص غير يتم عرض حقنوق أصح

ؤثر  من ذلك  نفوذ متركة وتحتفظ  دال  رة مشلسيط ةخضا علمجموعة سيطرتها المطلقة أو المشتركة عل  شركة تابعة أو مشرو تفقد اعندما  
أو ة لقننن طمالالسنننيطرة  فقننندتننناريخ   ادلنننة فننن تننن  العمي ياسننن  بقبقوم وتقننن   شنننركة شنننقيقة عندئننني تعتنننرف باالسنننتثمار المتبقننن  كاسنننتثمار فننن  عليهنننا
 األولنن  تننرافاالعكتكلفننة عننند  شننتركةو المقننة ألطفقنند  دينن  السننيطرة الم الننييالتنناريخ  فنني المتبقننية العادلة لالستثمار  شتركة. وتعد القيمالم

 باالستثمار ف  شركة شقيقة.

 تجميع األعمال -ه
ل اس المقا ننل الم حنن  م قينن ت وينن  السننتحواذ.ة اام طريقنن باسننتخد واذا (حت سنن ل )االعمنناألاا معننامال  تجمينن  تم المحاسننبة عنننتنن  معاملننٍة لتجميننا  فننيو 

ولننة مننن المجموعننة وااللتوامننا  واذ لألصننول الم حفنن  تنناريخ اإلسننتح عادلننةيم الالقنن  عو األعمال بالقيمة العادلة الت  ت حتسننب علنن  أسنناس مجمنن 
ة فنن  مقا ننل لمجموعنن ة التنن  ت صنندر ها املكي لق ادوا  حقو ا أليها وكيتحوذ علالم س ةكين للشر بقلساك اة لصالح المالالمتكردة بمعرفة المجموع

 السيطرة عل  الشركة الم ستحوذ عليها.
ل الويننادة فنني ا ت م  س أنهنن أسننا  لنن يننتم قينناس الشننهرة ع ل( مجمننوع: المقا1)ثنن  و  ي ، وأ  حقننوق ألصننحا  الحصننص غيننر المسننيطرة فنن  ننل الم حنن 

ملكيننة الشننركة الم سننتحوذ عليهننا قرننل حقننوق  سننتحوذة تمتلكهننا فنن الم ركة  كانننس الشنن تنن لللحصننة االعادلننة يمننة لقواليهننا ، ذ عسننتحو  الشننركة الم  
لم تكرنندة فنني تنناريخ اإلسننتحواذ. وإذا مننا ترننين بعنند ا وااللتوامننا  االم سننتحوذ عليهنن  األصننولقننيم:  صنناف  (2تاريخ االستحواذ )إن وجد ( عننن )

ول ، وأةننة حقننوٍق ألصننحا  الم حنن  عننن مجمننوع: المقا ننلينند و ة ي   الم تكرنندامنن االلتواعليهننا و  تحوذمسنن الاألصننول قننيم اف  التقيننيم أن صنن  إعننادة
سننتحوذة تمتلكهننا فنني حقننوق ملكيننة كانننس الشننركة المدلننة للحصننة التنن  ة العاوالقيمنن ا ، هنن ي الحصننص غيننر المسننيطرة فنن  الشننركة الم سننتحوذ عل

مننن  مكسبفترة كائر الة  ف  أرباح أو خساشر ب ة متلك الوياد   العترافٍي يتم اعندئ ،  ()إن وجدواذ ستحقرل تاريخ اال الشركة الم ستحوذ عليها
 (.bargainpurchase)شراء صفقة 

ث  التي    يطرةسموبالنسبة للحصص غير ال ل  لحل حصص ملكية حالت م  و  امليها الحق فنن  نصننيٍب نسننر  مننن صننافي أصننول منشننأة فنني ية وت خ 
  ألصننحا  الحصننص غيننر النسننر  ادلننة ، أو بالنصننيبالع يمننةي إمننا بالقلنن و راف األننند اإلعتنن ها عاسنن قي أن يننتم مكننن الم ة التصننفية فمنننحالنن 

 ل معاملة إستحواذ عل  حد .أساس القياس لك ويتم إختيار -ا ذ عليهم ستحو ة الأشالمسيطرة ف  القيم المعترف  ها لصافي أصول المن 



 ة( يمصرمة ساه ركة م ش ) ضة قابال رام ستثلل  أوراسكومشركة 
 2022مارس   31 يفتهية نلما أشهر  الثالثه ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دال  يةلمالائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل

 
 

- 8 - 

 

( تقننوم المجموعننة Entities under common control)موعننة جمة للداحنن الو ة طر سنني للا خضنن ت  التننيألعمننال ف  تجميا المنشآ  وأنشطة ا
ضننية المعتننرف  هننا ل واإللتوامننا  العر صننو األ افيلصنن ة ينن ر جميننا األعمننال ونصننيب المجموعننة فنن  القيمننة الدفت جننة الفننروق  ننين تكلفننة ت بمعال
 لقننةطالمأ السننيطرة درنن يننر فنن  مء عننن تغي قتننناإلا عمليننا  تسننفرلننم  وذلننك إذا ةلكينن المشركا  المقتناة كإحتياط  تجميا أعمننال ضننمن حقننوق لل

حالنننة شنننراء  ةضنننا فننن ياسنننة أالس  او الشنننركا  التننني تنننم تجميعهنننا قرنننل وبعننند عملينننا  اإلقتنننناء. وينننتم تطرينننق ذنشنننآ  أللمجموعنننة علننن  الم
كة الشننر   فنن  ملكيتهننامننن  نسننبةالمجموعننة مننن  وق أصننحا  الحصننص غيننر المسننيطرة للشننركا  التابعننة أو تخلننصموعننة نسننبة مننن حقنن المج
   الشركة التابعة.عل ةيطر فاظها بالست حعة ما إالتاب 

ق السيطرة ال ف  تاريخ تحقركا  المقتناة إها للشعترف   الم ةي األصول واإللتواما  العرض لصافيحالة ال يتم تحديد قيمة عادلة ي  الوف  ه
ل  ما األخي ف  اإلعتبار التغيرا  ف  ة لنن  حتنن  تنناريخ ديننادو  األ   قق السننيطرةحت تاريخ  لفترة منل اخال  لت  طرأة واملكي  نود حقوق ال  األ و 

 السيطرة. نسبة
القيمننة   تلننك الحصننص فنن  أسنناس نسننبة أصننحا اة علنن المقتننن شننأة ن ميننتم القينناس األولنن  لحقننوق أصننحا  الحصننص غيننر المسننيطرة فنن  ال

 ذ.واتحيخ االستار  ا ف ية المعترف  هالعادلة لألصول واإللتواما  واإللتواما  العرض
السنننة الماليننة المنتهيننة  ميننا الشننركا  التابعننة عنننفنني تجغييننر ت يوجنند أةننة ، لننم 2022مننارس  31ة فنني ثة أشهر المنتهينن لثاليا وخالل فترة اه

 .(23)إةضاح رقم  2022هر يناير  ن في شاكستاد أسوشيتس  ب ثاء  يا شركة ترانس وورلت ، وذلك باس2021دةسمرر  31في 
 

 اعيةطلقا  ريار تقال -3
 ةعمليات مستمر 

 لف جنيه مصري باأل  2022رس ام  31 ( )معاد عرضها 2021مارس  31

بل الفوائد  )الخسائر( ق
كا اب و رائ الضو    تالهال

كاتتساالو     *المعدل هال

يل دات تشغإيرا 
من عمالء 

ن عجين ر خا
 المجموعة 

لية  داخ  اتد رايا
 اعات بين القط

ات يراد إ 
 يلغشت

  وائدبل الفقئر( ساخ)ال
كات  االهال ئب و االضر و 

   *عدلملا  اتكستهال الاو 

 لتشغي داتيراإ 
عمالء من 

 نجين عر خا
 وعة مج مال

ايرادات داخلية  
 تشغيل اتإيراد   بين القطاعات 

 
 ة هيترفي ةنشط أ 8,067 -- 8,067 (3,290) 5,376 -- 5,376 (6,122)

 خر  أ 2,432 (2,432) -- (41,349) 2,503 (2,503) -- (34,913)
 جمالى إ 10,499 (2,432) 8,067 (44,639) 7,879 (2,503)  5,376 (41,035)

 
 ةمر غير مست لياتمع

 لف جنيه مصري باأل  2022مارس  31 ( د عرضها)معا 2021رس ما 31

قبل الفوائد   رباحأل ا
كا اب و رائ الضو    تالهال

كاتتاالسو     *المعدل هال

يل دات تشغإيرا 
ء عمال من

ن عجين ر خا
 المجموعة 

لية  داخ  اتد رايا
 يلغشات تيراد إ  اعات القطبين 

  وائدالفبل ق (ئرساخال)
كات  ال االه ئب و الضراو 

كسالاو     *المعدل اتتهال

 لتشغي داتيراإ 
ء عمالمن 

 نجين عخار 
 موعة ج مال

ايرادات داخلية  
 تشغيل إيرادات  بين القطاعات 

 
 استثمار عقار    -- -- -- (8,799) 16,554 -- 16,554 16,122
   ةحري بكوا ل  -- -- -- -- 184,636  184,636 83,975
 خر   أ -- -- -- (982) -- -- -- 292

 جمالى إ -- -- -- (9,781) 201,190 -- 201,190 100,389

 
 
 
 
 



 ة( يمصرمة ساه ركة م ش ) ضة قابال رام ستثلل  أوراسكومشركة 
 2022مارس   31 يفتهية نلما أشهر  الثالثه ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دال  يةلمالائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل

 
 

- 9 - 

 

 ة تر فلا   )رئ اسخ(  /رباحأ  فيصاال     للوصول  المعدلةكا   التهسالاو    اكالهالاضرائب و الو   ئدقرل الفوا   رباحألاتسويا  عل     اللجدول التاوضح الي 
 :لب الدخ ائ ضر قرل 

 (ري ه مصيجن  لفاأل ب)    2022مارس  31 2021مارس  31
 المعدلة كات ال ته س الا و  تا ك الهال االضرائب و و   ائدقبل الفو  ائر لخس ا   (44,639) (41,035)

 تعديالت:    
 الك ستهك وا الاه   (2,535) (1,154)
   إيرادا  تمويلية   284 1,220

 ويلية كاليف تمت   (343) (2,648)
 رية   أجن عمالرصدة بمة أجر تروق  ف)خسائر(  /رباحأ  فيصا   102,704 (4,835)
 الملكية ريقة حقوق  ا بطعنه سبةا   يتم المحااستثمار لشركة في أرباح ا نصيب    862,803 675,027

 ة ي صافي اضمحالل في إستثمارا   يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملك   (862,803) (675,027)
 ل ضرائب الدخ  قبل  ة تر فلا )رئاس خ ( /رباحأ في صا   55,471 (48,452)

 
   للألصوية  ر القطاعقاريالت

 :ةدار رية لالرة دو ها بصو مدة تقو د التقارير دام اعيت قطاع و ل لك  األصولتال  ليوضح الجدول ا
  2022مارس  31 2021ر سمبيد 31

 لي ام األج 
ق  قوح ادوات  

 ة  ملكي
استثمار   

 ري  اعق

ل  وصأ 
غير 

   موسة مل
  يل جمااأل  بتة   ل ثاصوأ 

  اتدو أ 
 ق ملكية  وقح

  رتثمااس 
 ري  عقا

  أصول 
غير 

 ة   موسمل
   ة تابثأصول  

 
 ي ر قااستثمار ع -- -- 205,129 -- 205,129 -- -- 206,162 -- 206,162
 ةهيترفينشط  أ 188,897 -- -- -- 188,897 179,545 -- -- -- 179,545
   ر خأ 35,955 -- -- 613,632 649,587 36,071 -- -- 613,632 649,703

 اجمالى 224,852 -- 205,129 613,632 1,043,613 215,616 -- 206,162 613,632 1,035,410

الرنود   التتمثل  ب لمر ا  ليفاتكالو اإليرادا     فيمخصصة  غير  ب المقدم  األنشطةتبطة  مركو ر و صة  مة  االشر     لإ  الرئيسيالمقر    نية   ةعب ا لت كا  
المسئولي ملين  العاة وظائج  نشطاألي   هن  تضمت و  داخل  اا  و ذوي  النطاق  القا  مثل  عةمجمو السعة  والمشورةنون الخدمة      التصاواال  ةي المال  ية، 
 لية.خجعة الداوالمرالمستثمرين   اقاعالو 

 
 :يليا ة ملتشغيلي ا  القطاعاعل  اري الستثمق اافن الال مث ت كما ي 

 المنتهية  شهرأ ةالثالث
 ة المنتهيهر ش أ ةالثالث  2021مارس  31في 

 )باأل لف جنيه مصرى ( 2022مارس  31في 
     

 (غير مستمر عمليا   ري  )كوا ل بح --  58,670
 مشروعا  ترفيهية 10,598  12,143

 أخر   140  --
  إجمالي 10,738  70,813

 
 

 يلشغادات تإير  -4
 المنتهية  شهرأ ةالثالث

 ة المنتهيهر ش أ ةثالثال  2021مارس  31في 
 )باأل لف جنيه مصر ى ( 2022س مار  31في 

     
 ةهي ترفي  ةنشطأمن دا  ايرا 8,067  5,376

 تاداإجمالي اإلير  8,067  5,376
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 أخرى ادات إير  -5

 المنتهية  شهرأ ةالثالث
 ة المنتهيهر ش أ ةلثالثا  2021مارس  31في 

 )باأل لف جنيه مصر ى ( 2022مارس  31في 
     

 * يةمن استثمارا  عقار إيرادا   4,285  --
 أخر  إيرادا   198  --
 تاداإجمالي اإلير  4,483  --

 (. 11رجا إلةضاح رقم )ي  ديلالرراتخص مكاتب مملوكة للشركة في مرن   دولة  ألصول اسثمارا  عقارية ةالشرك جيرأت تتمثل ف  قيم  )*( 
 
 

 خدماتت و ياشتر ماليف  تك -6
 

 
 

 يةيلمو ت (اليفكت)/  إيرادات  يف صا -7
منتهية  لا شهر أ ةالثالث

 ة المنتهيشهر أ ةالثالث  2021مارس  31في 
لف جنيه مصرى ) 2022مارس  31في   (باأل

 ن:م  اتجةويل النمتت إيرادا    
  نةئ دا دائ فو  284  1,220

 التمويل   ت رادا ي إي جمالإ 284  1,220
   ة من:جاتن يل الو تمريف امص    

  ينةمدفوائد  (343)  (140)
    ر أخ يةلي مو ت ا  فرو مص --  (2,508)
   يلو التم مصروفات إجمالي (343)  (2,648)

    
  ريةال  أجن عمب رصدة أترجمة فروق ( ئرخسا) /رباحأ صافي 102,704  (4,835)
   بيةالت أجنعم برصدة أترجمة فروق ( ئرخسا) /رباحأ صافي 102,704  (4,835)
   يةيل تمو  (مصروفات)إيرادات /  ىصاف 102,645  (6,263)

 
 
 
 
 

 المنتهية  شهرأ ةالثالث
 ة منتهيلا هر ش أ ةالثالث  2021مارس  31في 

 (باأل لف ج نيه مصرى ) 2022مارس  31في 
 فا  االستشارا  والخدما  المهنيةمصرو  5,438  6,997

 
 نعالواإل لدعاةةا  ماخد 1,746  839 

 ن  صياتكاليف ال 707  692
 ةي  نك مصروفا  625  246
 لمواقا عمتكاليف  357  295
 مين أصروفا  ت م 227  14

 لكة ا  مستهد وخاماو مشراء  ةلفتك 147  3,361
 ةعو ن ت م ا ةجار إ  صروفام 139  149
 مصروفا  سفر واقام    63  8

   جي نولو ا  تكمعداريف توريدا  مص 24  429
 مرافق والطاق   لا اليفتك 22  34

 خر  أ خدما يف التك 2,535  1,454
 ي  إجمال 12,030  14,518
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 خلدب ائر ض -8

  ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال لا  ة تهيلمنا  هرش أ ثةثال ال
لب( 2022مارس  31في   2021مارس  31في   (ري مصنيه ج  فاأل

 ة جاري ل دخ بةي ر ض 3,575  --
 مؤجلة ة ضريب  (21,929)  (649)
 ائب الدخل  ضر  ليإجما (18,354)  (649)

 إجننراء مقاصننة  ننين األصننول وااللتوامننا  لننك عننند وجننود حننق قننانوني للمجموعننة فنن ذو يتم عرض األصول وااللتواما  الضريرية المؤجلة بالصافي 
كننيلك حينمننا تسننو  األصننول وااللتوامننا  الضننريرية المؤجلننة  ننيا  السننلطة الضننريرية بالدولننة وعننندما تتجنن  نيننة المجموعننة إلنن  و  اريننةالضننريرية الج

 .مة االلتواما  الضريرية ف  آن واحدي قتسوية تلك األرصدة بالصافي أو باسترداد قيمة األصول وتسوية 

 للمجموعة:المختصرة المجمعة الدورية ؤجلة كما تم عرضها بالقوائم المالية لمية اويوضح الجدول التالي أهم  نود االلتواما  الضرير 
2021مارس  31 2022مارس  31    )باأللج جني  مصر (  

  المدةأول الرصيد في  (75,382)              (118,284)
    

  الفترة محمل عل  قائمة الدخل خالل  (21,929)               (646)
 )ضمن عمليا  غير مستمرة(ل عل  قائمة دخل للعام حمم --  (1,766)
 فروق تقييم كيانا  أجنرية (297)                   1,834

 ر المدة آخفي   الرصيد (97,608)  (118,862)
 
 

 ة يالملك بطريقة حقوق  بة عنهايتم المحاس اتر استثمإ -9
لفبا) لدولة ا سبة الملكية % ن 2022مارس  31  2021رس ما 31  (نيه مصري ج  أل

شمالية ال كوريا 75 13,761,149  13,147,787  نك  ي ريولكو ك  ر ش 
 ثمارا  االست : االضمحالل في قيمة صمةخ   (13,147,517)  (12,534,155)

613,632  613,632    
 

اثمار إست   لث تم مشغل  %75ة  غلاب لا  ةص لحا  في  شماليةالكوريا    في  لشركةا   كا  صاال ت إلا  من  جة عالالم  ديلتعتم    يت والك  ن وريولي لمحل  
بإث ذو   ،2015  رر رتم س  30  يف  ةي تهمن لا ة  ي لالما  رةفت ال  للها خالة  ري ساالمح كإست ا ب لك  شقشر   فيتثمارا   ها  إست    دال  قة  ي كا     في را   ثمامن 
المإدار ن  م  قا  ة صدكت  ابعةت   ا شرك مد  ة  وجو موعجة  وذلك  ر طسي   دو جو من    دالؤثر   نفوذ  حاي تو   ءضو   فية  القد  واي دة  لية لماا   صعوبالود 
ة،  يكي ة األمر دلمتح  ااالوالة ك  ذل  فيبما    يالدول  امت ة المجطسوا    رض ف  تم  والي   يلو دال ظرحال ةنتيجنك  ليريو كو شركة    ج وات   التي  يةيلغلتشاو 
 في   ا م ، ب دمالخاسلا و لراد اي ر وإست صدي وت ية  ل مالا  معامال لاد  ي ي قت   فير  ظلحذلك ال أثر  مث ويت   ة.تحدممم الاأل  ة  ظمومن   بي رو األو   ادتحاال  ولد
ة عل  قدر   تؤثرتي  لوا  ةركلشعل  ا  فروضةالمود  ي قلالي ا   ف ضاا  ال ا صإلت كا  اب ش  ري طو وت   ةان ي صيل و تشغل  دمةالما  الخدالو   لسلااك  ذل
  وي كلمر ا  كن الرن ريا مبكو   ال عملل   صرف حر   وق س  غيا    ام  (صلياأل طنها  مو   إل  األموال  دة  اإع)  ةلشركل  احأرب   يل حو عل  ت   ةيقالشقة  لشركا
 مل.وكة لها بالكالممسة اف ن مخر  ا  الاإتصشبكة  لي غشوت اء شإن ب  يةور الكة كوملحقيام اف الخب هيا ة، الي لشما اوري بك
في  كةار شلموتحظر اا  ن مين ت ن او ق  دارصبإ  عضاءول األالديلوم    ،2017سرتمرر    11يخ  ار  ت   ا  رار ق   ةحدمت م البا لألماالت   مناال  سل جم  أصدر   دوق
وع  مرار في المشر ت سباال  ةقفموا   ل ع  لو لحصا  الةح  يف  الإة  ي المشالا  وريك  ريةهو جمما    يةرلقت المسأو  مة  قائ لا  كا شر وال  ركةشت مالعا   مشرو لا
   .تركشلما
ألمم اب   نألما  سلمجفي    المختصة  ةن جلل  ةي رب العر  ة مصجمهوري ارجية ب خودارة ال  خاللن  م  ميرس  طلبب ة  ركلشرة اإدا   امسقدد  صالهيا    يفو 
 .تهاراتثما سإ رعل  إستمرا قةموافلل دةتحمال

عل      اب قو بالعة  ل لصذا  ا   ا قرار ابعة تنفيي اللمت من  ألر مجلس ااقر نشأة ب مال  ةن جلل  مقدمال  بطلعل  ال  قةفواتم الم،  2018مرر  دةس  26وف   
ضة  ب االقر تثماساللة أوراسكوم ركح لشاسمالو  ةالشمالي  اي ر كو  يف ةري ألجن مارا  ا ث ت ساالر ظح من نكيولي شركة كور  ثناءت سباك  لوذ الية،شملا اكوري 
 ة.معاخدمة  مد  تقمجال االتصاالفي ية اس نية أس ةركارها شب عت ا   لع صن ال ما ةلي الشما اري و ك طها فيشان  يفرار ستمباال
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 : ترةلفا لالخ ينكة كوريولكشر  يف ا ار ماالستث ركةحين تالي يرلا  لو جدال
 صري(مجنيه  لفباأل ) 2022مارس  31  2021  رمبسيد  31

 صول ي األلإجما 11,730,293  14,003,514
 ا  امو ت لاال ليإجما (2,357,738)  (1,532,177)

 صافي األصول  9,372,555  12,471,337
      

 نيه مصري(ج  لفأل )با 2022مارس  31  2021مارس  31
   اإليرادا اليمجإ 1,628,919  1,676,083
   اصروفالم (478,515)  (776,047)

 ئب ار الضبعد  حبلر افي صا 1,150,404  900,036
 ة يقالشق رباح الشركة موعة في أالمجنصيب  862,803  675,027

 ة:خالل الفتر  نكلي و ة كوري ارا  في شركتثمسركة االح يرين التاليل و لجدا
 ة المنتهيشهر أ ةالثالث

 2021ارس م 31فى 
 ة يتهنلما شهر أ ةالثثال 

لف ج  2022مارس  31 في  (ي يه مصر ن)باأل
   ةدم لا أوليد  صر ال 12,898,346  12,472,760

 قيق شال لشركةااستثمار أرباح  ب المجموعة فينصي  862,803  675,027
 ة دالم ر خآالرصيد  13,761,149  13,147,787

    
 مدة لا ول أ  لال حضما (12,284,714)  (11,859,128)

   ةقيقلشا الشركة حأرباي المجموعة ف نصيب  ضمحالل ف اال (862,803)  (675,027)
 ة د م لار خآ لال حماض (13,147,517)  (12,534,155)

613,632  613,632  
 

  سةو ملمغير   ولأصو  ةثابتأصول  -10
ة ملموسغير  صولأ ةثابتصول أ      ( لف ج  ى صر منيه باال ) 
     

 2022اير ين  1ف  الرصيد    215,616               --
 اضافا      10,738                 --
 استبعادا       --                    --
 استهالك و  كالاه  (1,502)               --

 2022مارس  31فى  ةالدفتريصافى القيمه   224,852     --          
     

 2021ر يناي  1 ف  لرصيدا   965,465             37,381          
 (49 المحاسبة المصري رقمق انتفاع )معيار حأصول  اضافا     80,626                 --                

 إضافا     12,143                          --
 ضمن عمليا  غير مستمرةاضافا     56,634  2,036

 استبعادا   (251)  --
 ر مستمرة غي يا  عملضمن استبعادا    (31,456)             (1,156)           

 ك اهالك واستهال  (1,154)             --
 ضمن عمليا  غير مستمرة  كاهالك واستهال  (18,469)  (970)              

 ( 49ر ياع)م ضمن عمليا  غير مستمرة حق انتفاع ولصلأاهالك   (6,309)               --
 ة نا  اجنري اكي  ةرجمت  ق فرو    45,521               1,782            

2021مارس  31صافى القيمه الدفتريه فى   1,102,750   39,073        
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  ةيقار عت اراستثمإ -11
مليون جني  مصري، هيا وقد    200.1، قامس الشرك  باالستحواذ عل  عقار ونصج  دولة الرراديل باجمال  ما قيمتة،  2021  عامخالل  

تكلفة مل  6.4ركة بسداد مرلغ  قامس الش تم إضافتها ال   الرراديل،  العقاري  دولة  بالشهر  نقل ملكية وتسجيل  يون جني  مصري مصروفا  
ها  ، والتي يتم المحاسبة عن مليون جني  مصري   206.5، مرلغ  2021دةسمرر    31ستثمار العقاري في  األصول ليصبح إجمالي رصيد اال 

 .ةبطريقة التكلف
) 2022مارس  31    2021مارس  31 لف جنيه مصرى أل با ) 

 أول المدةتكلفة لا  206,506  773,640
 أول المدةل حالاالضمك و هالست االما جم  (344)  (100,386)

المدة أول  دفتريةلا  ةميى القصاف  206,162  673,254  
   ةر الفت ك هالإ   (1,033)  --

 (ير مستمر  ضمن عمليا  غ) فترةالك هالإ   --  (3,798)
 رية ن أجكيانا   وق ترجمةفر   --  (53,104)

 خر المدة آالدفترية  ةميصافى الق  205,129  616,352
 ة دخر المآالتكلفة   206,506  712,725
  ةدمال خرآ اللحماالضو الستهالك مجما ا  (1,377)  (96,373)

 
 ي ر أخ ةل ماليأصو -12

 

1202ر مبديس 31 2022مارس  13   ( ى صر يه مجن  أللفاب ) 
  لة غير متداو  ولة دامت ى االجمال لة تداو م رغي اولة دمت الى مالج ا

 ة لكسته ة المكلفالتب أخر   لية ام ول صأ -- 104,592 104,592 -- 86,100 86,100

لفة  ك بالت  يدةقم ةنقدةو ة مرهون دائا و  56,885 3,150 60,035 53,109 -- 53,109
 (1-12)  ة ستهلكلما

139,209 86,100 53,109 164,627 107,742 56,885 
 :ةددةة مقي ي  يان ودائا نقوديما يل

  2022مارس  31 2021ر ديسمب 31
 (   ر ي  مصجن  األلجب)  ة داول تمير غ لة او متد لى ا جماال ة ل تداو م رغي ة ل او دمت ى الجمالا

 ئا مرهونةداو  - 3,150 3,150 3,150 - 3,150
 ةماليا الشبكوريرنوك  البمقيدة    ةةدقن 113,763 - 113,763 99,913 - 99,913

   أخر   ةيمالصول  أالل في  اضمح (56,878)  - (56,878) (49,954) - (49,954)
53,109 -- 53,109 60,035 3,150 56,885  

 

 
 هامحك في امو  ديةقن -13

 يه مصري(جن لف)باأل  2022ارس م 31 2021ر  بسمدي  31
 *ة ي ار   جاباحس - نوك   1,776,236 1,112,315

 ينة  بالخو دةة نق 410 315
1,112,630 1,776,646  

 مثنلتي ي(والر امريكند ملينون  1,8) ري مصنينون جنين  لم 33,5غ مرلن ،2022منارس  31ة فني ينجار حسنابا   -د  نوكرصيتضمن ي  *
علن   ا قينودوضو  ن لرنا محليةالل  المصارف ع نيةاللرنا حكومةلمفروضة من قرل الا ديو للق فقاو  ذلكو  ،رنانل يوة فتجمح  غالمب  في

 د.ارج الرالةة خقدنلا   التحويال
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 رى خول أصأ -14

1220مبر ديس 31 2022مارس  31    
  لة متداو  يرغ لة و امتد لى ما الج ا ة متداول  يرغ ة ل او تدم الى جماال
   مدفوع  مقدما  روفامص --  3,311  3,311 -- 2,257 2,257
   ة للموردين مقددفعا  م --  19,435  19,435 -- 7,329 7,329
 ائب  ر ضال ةمصلح  من  ا مستحق --  3,833  3,833 -- 1,418 1,418
 ة دينم لخد  ائبر ض --  1,547  1,547 -- 6.424 6.424

 ون  ر خآنون مدي 4,000 20,173 24,173 4,000 17,193 21,193
 تحصيلها     كوك فشديون م --  (6,097)  (6,097) -- (6,097) (6,097)
    ي اإلجمال  4,000  42,202 46,202 4,000 22,106 26,106

 
 وعف المددر و صالملمال ا أسر  -15

 مرلنننغ المصننندر المنننال سأر  لنننغ كمنننا  ي ملينننار جنيننن  مصنننر  2.885 غرلنننبننن  مرأس المنننننال المنننرخص   لنننغ، 2022 منننارس 31فننني 
 .كل سهمل   ني  مصر ج 11,0ي سهم بقيمة إسم 5,245,690,620 ف ي  مصر  يتمثل جن 577,025,968

 :2022 مارس 31في الشركة  ن فياهميمسأكرر الن التالي  يا ولبالجد

 ةعاديم أسه نلمساهميا
 ةس     هم العادي     به االنس     

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

 %100 5,245,690,620 ةاحتالم العاديةم األسه إجمالي
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 ضار تاق  -16
  2022مارس  31 2021مارس  31

 

 ة مدل الالرصيد فى أو  159,590 537,101
 اقتراض متداول  280 160,734
 اقتراض غير متداول  159,310 376,367

( 704  مدفوعا  عن اقتراض وفوائد    (150) (
 ير مستمرةمن عمليا  غ مدفوعا  عن اقتراض وفوائد -- (2,000)
 49رقم سبة المصري المحامعيار   ناتجة من تطريقتأجير  من عقود التواما  -- 83,520

-- 4, 321  ثا تة   مدينة مرسملة عل  أصولد ائ فو  
 مدينةفوائد  323 --

 مقروضا  من اقتراض   14,631 13,991
 من عمليا  غير مستمرة مقروضا  من اقتراض -- 153

 أجنريةعمال  فروق ترجمة  -- 32,072
 ة الرصيد فى أخر المد 178,608 664,367
 متداول اقتراض  143 198,174
 ير متداولغ تراضاق 178,465 466,193

 
 ( ةقابضلا  مارثت كوم لالساس)أور  ك محليبن  – اولمتدراض قتإ
إ  تم   ، 2016ير  ناي  27   ف تسهيل  عقد  فمت ئتوقيا  امتوسرض  قورة  ص   ان   لألط  ا  ا مركة  شلباعلقة  مت ل  و صأ  ءاشر   لموي ت جل  لرنوك  أحد 

 .2021طس س غأ  26 ف  نته  ت را  شهن مدة سبعة وستي ل   ر صمني  ن جمليو  2غ مرلب  يلهتسة حاإت  جب مو ب  تمية ي المصر 
 . 6201 ولي يو  27  فهيا العقد وتنته    قياو ت   ختاري ن را  ماب عت ا ردأ ت ر  أشه ةقرر لها ست الم :السحب رةفت 
ستون قسطا  د  دع     علمان اإلئت يل  تسهال غ  لمر د  و د  ح  فامخدست تم إقرض فرع  ي   يمة كلق   لرنكا  مرفا ألتدن  أب   ةكر الش  توملت   :اددالسترة  ف

 ة.مقي و  التسام ا  ري شه
 ليون جني  مصري. م 3 اهر ددة قيار   و كذق   السا يلتمو لاملحق لعقد يا قتم تو  2016 وولي ي  21 يفو 
 . 1602يو يول 72 منال   د  2017اير ين  26 يفتهي ن ت ل أخر   هرأش ةت س ريكو مال ضللقر  بلسحرة افت  دتم م ب:السح ةر ت ف
و ائ لعا فيا  نو س  %.51ئد  واقا  عا    ر سة   :  اد ا  سدفتر د  ويس  لد   لشهادا ا  ل عرر  الم ق  دئ لعاار  وق سع  ، ل شهرك  ئداالع  دداق سحت الرنك 

ئد ل وعواصأ من    لمكا  بالادسد  مامت   حت و قد  ع يا الهدة  ال مطو   لحواأل ا  ال منح   العائد المطرق بأ  لةق  ال  ثوبحي 
 .%11 عن ذلكو  ا وفومصر وعموال  

 ( يةهلترفي ات ا شروعم يدز للماير م بو شركة اوراسكلي )مح  كبن – لمتداو غير ض راقتإ
 ا  وعشر مللميدد  را ي م  اسكو ور أركة  ية وشلالدو   يةب ر الع  مصرديةركة اللشك ان     ن ي   جلاأليل  و طض  ر ققد  ع  توقيا  مت   ،2020رر  مرت س  30  خاري ت   
ال  مةقو ن  أعل     (م.م.ش)  ةي هلترفي ا اللي الدو   يةب عر لا  يةدصر ملاة  ركش نك  بمنح  ت ة  في  يالو مشركة     مرلغب   جل األ ل  وي ط  قرض  صورة 

اتكاال  نتبق  ممالء  و جلا  مويلت   همة فيابغرض المس  لكوذ صري  م   ني ج  ليون م  230   ر وقد الخدوتقد   رطوي ع ت و ر شة لمستثماري الليف  ا  مةم 
 ،2018ر مر سة د 13 رخ فيمؤ ال عاف ت باإلن خيصالترا منحقد عل افقو  اه   طة ب مرت لواها لصقة مالالمناطق لاو  وةي لجا  اهراما ةب هضة   ر اطقة الوي من ب 

 :ال الت و حن عل  ال لكوذ ةضب االق راالستثملاورسكوم  ةركوشثار لال  لعس األمجللا ن ي  مر المر 
 . فقار الم لي صو ت لمطاعم و ا جمابم ةصلخامدنية الل اعمااال قيمة ي مصر   ني جن مليو  80رلغ م -
 .وعمشر لل  اسر محظام الوالن   املو معال ظموما  ون علملشبكة التية التحنية لر ال اعمة ا مي قري مص  ني جمليون  52لغ مر  -
 ةيار الو   اموقو ليا "    حالطال  امرن"     VIPن ر وم  ووار  المرن لينا   تحسالو   ميما ر ت والة  ي دن مالل  امالعاة  قيممصري     ي جن ن  مليو   90غ  لمر  -

  ة ان ي والص  حنالش  محطةو   ةائي رب لكه ان ا  الفرااي س  مةي وقارتا  "  الك  –  لماجال  –  لي خال  "  رتي لخاوا   ال طر الساب اصة  خلا  ةقطن مظيم الن وت 
 . اهخاصة   ال

 .The Nile Pyramids Lounge  مةي بخة صاالخة ي ان لميدا لاالعما ةيمقي مصر   جني ن و لي م 8لغ مر  -
 خصما  %10  ةب  نسا  هت كة  ويادلشر ح لمةس  ةي ن مدلا  مالاالعد  ا  نو ا عدديم  مقي ال   ا ي  طقف  ةاعالد  و لرن لقا  وف  فر بالص  لشركةوم ات تلن  أ  ل ع

 .ضر قلا ةيمق  لجماإ  عل  الرنود ةافلكخدم ت مسال  يويداال  عل  ألخر  لصرف ااود  ن  ضئ اعل  فو 
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  ى التزامات أخر  -17
1202ر ديسمب 13 2022س مار  31    

  تداولة مغير  ة متداول  ى لجما الا ولة تدام رغي متداولة  االجمالى 
 ردين و   م قاتحمس -- 184,672 184,672 - 172,658 172,658

 نة دائصدة ر اعمالء  -- 1,900 1,900 - 7,414 7,414
 ن رو جاريون اخت  ائنون د -- 9,871 9,871 - 1,900 1,900

181,972 181,972 - 196,443 196,443 -- 
 

 ة مؤجلوإيرادا  قدما مصلة مح   اد إيرا --  57  57 -- 58 58
 ة ي مكو ح  الائلهي لتحق  مس --  51  51 - 277 277

 ة قتحمس عاملينمصروفا   --  54,262  54,262 - 45,808 45,808
 موجل    ادا  اير  -- 11,746 11,746 - - -

 عمالء  ا ائود --  402  402 - 354 354
   خر أ  دائنة ة رصدأ --  192,078  192,078 - 167,341 167,341
213,838 213,838 -- 258,596 258,596 - 

 

 الي اإلجم - 455,039 455,039 -- 395,810 395,810
 

  ر(ئسا)الخ / رباحاأل  يف  مهسليب انص -18
رجح منن ال/ سننطو مت علنن  الم ألاركة الشنن  لمسنناهمي متاحننةلا لخسننائر()ا /األربنناح  يفاصنن  سننمةقب  همسنن لل سننيسايب األصنن ن حسننب الة    :اسيسألا

 .ترةالف لالمة خئ قاال مهألسا ددعل
 رةمتست من عمليام 81-1

  ة تهينلما  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ثةثال ال
  2022مارس   31في  2021مارس   31فى 

 ري(صجني  م  لج )باأل   رةالمستميا  لعممن رة فتال ( ائر )خس /حرباأ  اف ص 37,117 (49,101)
 (جل األب) رة  فت لالل ا خ مهلعدد األسرجح لم اتوسط الم 5,245,691 5,245,691
 صري(الم ه يالجن)ب  رةمات المستي عملمن   ةر تلفا  ئر( ا)خس /   رباحأ ى افن صهم منصيب الس 0.0071 (0.0094)

 ةمر ستمغير  تايلمعمن  18-2
  ة يتهلمنا  ر هش أ  ثةثال ال ة تهيلمنا  هر ش أ  ةثثال ال

  2022مارس   31في  2021ارس م   31فى 
   مصري( ني  لج ج ألا)ب  مرة مست غير   ايعمل من  ةتر فلا  باحر أصاف    39,244 2,717

 (جل ل الفترة )باألخال  د األسهمعد مرجح للامتوسط ال 5,245,691 5,245,691
 ي(صر م ال  جنيه )بال ةمستمر   الغير  ملياتعمن   ةتر الف رباحأ م من صافى صيب السهن 0,0075 0.0005

 
 تاصصمخ -19

خر  آ رصيد
 فترة لا

  فروق 
 م ادخ است رجمة ت

ضمن   يمتدع
 تدعيم ة تمر ر مس غيعمليات 

ول  أرصيد 
   ة فتر لا

        
 (ة لاو تد ملبا  ) امط مخصص  435,571 9,923 936 -- 6,193 452,623

 2022مارس    31في   خصصات ى الممال اج  435,571 9,923 936 -- 6,193 452,623
        
 (ولة متداالبا  ) طم  مخصص  373,995 3,645 470 (1,481) (9) 376,620

 2021ارس م  31في ات المخصصلى ماجا  373,995 3,645 470 (1,481) (9) 376,620
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المخصصا تك  يتم ألطبقا    وين  الناال  ةي لمال ام  ئ ا و قال  ريختا  في  قعةو مت لا   اامو لت الا  يمةلق  يردقت   لضف  لمجموعة ا  ارسةمم  عنشئة  دورية 
 تقوم و   ةع مجمل الخدلامة  ئ بقا  أخر    وفا مصر  ند    منضرة  فت ل الخال  نةمكو ال  صصا خلمج اتدر و   يراقدةة ما الغلتعاعالقاتها  و   نشطتهاأل
يتم  ة.عني ملاف ار طأل ا  ا  ماقا تفاالو ا   شاقن المو    ا ور تطلا خر  آل  ا  قب ط   ا صلمخصهي  ااجعة وتسوية  مر ب يا   و سن دارة  اإل عن ح  ا فصاإل  ولم 
 عل  شدة  ب   رث يؤ   ك يل  يامهاأن قر   ركة ت لشارة  دان إألا   ظر ، ن ريةالمص  بة حاسالمر  يي   وفقا  لمعاصصاخ ل تلك المحو عتادة  علوما  الملما
 .لةالبا  المحتممطللك ات ل هائيةالن  سويةالت 
 

 ةليأسمار ت اطارتبإ -20
 : يليما د لمث تت ية لسماالرأ  اطبارت اال

1202ر  بمسدي  13 لاب) 2022مارس  31  ي(جنيه مصر  فأل  
 تةثا   ولأصتباطا  تتعلق ب ر ا 155,978 67,378
   ر أخاطا  ب ت ار  22,629 28,005

 ي لجما إلا 178,607 95,383
 

باقتناء    لقةمتع  ة ت ثا  ولصأ  شراءب   اهمالتوان  ع  ةئ شالنا  وعةالمجم  ا رتباطا  يف  تةثا   ولأصب المتعلقة    يةالمرأسلا   تباطاالر ا  همأ  مثلتت 
 راسكوم  يراميددشرك  او   عن عقود مقاوال  من   االرتباطا  االخر  الناتج   ا  شحن خاص   ها باالضاف  ال  ومحطي ئ سيارا  كهريا

 .(ابعة ت  ا )شركرفيهي  ت ال  روعاللمش
 

 علبيصول والتزامات محتفظ بها بغرض اأ -21
لشركة 2021 ريل  ا  27 تاريخ   اسوشيتشن،  ورلد  ترانس  ف  شركة  للشركة  المملوكة  االسهم  كامل  الشركة عل   يا  إدارة  وافق مجلس   ،

مليون دوالر أمريكي، ويرلغ    96صفق  ترلغ حوالي  لة االجمالية لشركة ترانس ورلد اسوشيتس ف  القيمأوراستار ليمتد، والجدير باليكر أن ا
من رأس مال الشركة، وعلي  تم إعادة    %51مار القابضة في شركة ترانس ورلد اسوشيتس ) راةفس( المحدودة  أوراسكوم لالستث   نصيب شركة

ا ورلد  ترانس  شركة  من  وااللتواما   األصول  ب سوشي ترويب  محتفظ  ها  أصول  ال   المحدودة  ) راةفس(  والتواما   غتس  الريا  متعلقة  رض 
 . 2021دةسمرر  31ي فبأصول محتفظ  ها بغرض الريا 

، وذلك  2022يناير    21االسهم في    ةك  التابعة الميكور  أعال  وتم نقل ملكي ، أتمس الشركة  يا كامل أسهم الشر 2022وخالل شهر يناير  
الشرك    حصول  دوالر    32,5مرلغ  حوال   عل   بعد  ال   فباالضا  أمريك مليون  دوالر  3ة  شهر حصلس    مليون  في  الشركة   عليها 

 يا. عملي  الر حصيلة من الشركة المردئي كدفعة مقدمة وهو ما يتثمل ف  نصيب ، 2120دةسمرر 
 ديما يلي  يان أصول والتواما  محتفظ  ها بغرض الريا:

 2021ديسمبر  31  2020 مارس 31 أصول محتفظ بها بغرض البيع   -أ
    ( )باأللف جنيه مصرى 

 924,770  -- أصول ثا تة  
 39,830  -- أصول غير ملموسة

 208,692  -- أخر  اصول  
 15,098  -- مخوون 
 208,714  -- عمالء

 146,516  -- مدينون وأرصدة مدينة أخر  
 42,486  -- نقدةة وما في حكمها 

 1,586,106  -- البيع   بغرضأصول محتفظ بها  إجمالي  
    لبيع  محتفظ بها بغرض ا  صولالتزامات متعلقة بأ -ب

 357,566  -- التواما  مالية
 175,162  -- التواما  أخر   
 292,955  -- دائنون تجاريون 
 80,386  -- التواما  ضريرية

 46,964  -- ترانس ورلد اسوشيتس  شركة  محصل من تحس حسا   يا
 953,033  -- متعلقة بأصول محتفظ بها بغرض البيع  اماتالتز اجمالي  
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  ملةتمحت اماز تلا -22

 ة: ي الت لا تابعةلا اهت شركا طةنش بأخاصة لواة القابضة رتها الشركدأصي لت ا ا ضمان ي الف محتملة  ماالتوا ثلتمت 
  ة ضالقابالستثمار لوراسكوم أة ركش

 . األهلير  لصالح الرنك ليون جني  مصم 53,5 ال حو  رلغندة  بماعتمادا  مست يوجد 
   ترفيهيةدز للمشروعات الامير بيوراسكوم أة ركش

 . ةلي و لدا ةالعربي  ةدي المصر  ةالشركالح  نك مليون جني  مصر  لص  20 غرلمغطا  بميوجد غطاءا  خطابا  ضمان غير 
 

 
 رةمستم  رغينتائج عمليات صافي   -23

 :تياآل يفالعكليا  الغير مستمرة   صافي نتائ تتمثل 
لف )ب  2022مارس   31    2021مارس  31 (ي نيه مصر ج األ  

--  38,586 ( -1  شيتسو سأنس وورلد تراشركة استبعاد  رباح أ (23
30,957  20,805 ( -1  شيتسأسو  رلدترانس وو ة من شركة ستمر مالغير   ا العملي نتائ    (23

(21,197)  (,0531 )  ( -2  تيليكوم لرنان سكومأوراشركة  نمرة مت نتائ  العمليا  الغير مس (23
8,367  (8,906 )  ( -3  رراديلمن استبعاد مرن  المستمرة يا  الغير عملنتائ  ال (23
 رية ال  أجن بعمصافي فروق ترجمة أرصدة   --  (59)

 بعد الضرائب   مرةمست غيريات  ملعنتائج صافي   49,432  18,068
 

 شيتس و أسشركة ترانس وورلد استبعاد باح ر أ (23-1)
عام  ق خالل  الشرك   عن  يا  2021امس  ا  باالعالن  شرك   كامل  وورلد  شركسهم  ترانس  وراسكوم  أ  ةكر شتمتلك  و   شيتسأسو ة 

وورلد  ترا  ةكشر م  سهأال   جمإمن    %51  ةنسب   ةالقابض  لالستثمار ع  ةالشركوقامس    شيتسسو أنس    تاريخالريا    ي مل تنفيي 
 يا     سهم نقل ملكي  االم  ت و    مليون دوالر امريك  35,5حوال   لقابض   ثمار ااوراسكوم لالست   ةشركوبلغ نصيب    ،2022اير  ين   21

 -كاالت  :بعاد ست االباح ر أا يل   يان مدي و  ال التاريخ الميكور اع
 2021مارس  31  2022مارس  31 )بالف جنيه مصرى (

 --  509,791 2022 في  محصلة اسوشيتس ورلد و   ترانسشركة   في الشركة  يا استثمارا    قيم 
 --  46,964 2021 في سدادها  تم  ا الري قيمة   من مقدمة دفعة

 --  556,755 المحصلة  المبالغ ي مالاج
   -- 

 --  ( 700,829)  دفترية لألصول المباعة صافي القيمة ال
 --  337,574   مسيطرةالحقوق غير لل استبعاد القيمة الدفترية 

 --  (43,333)  خر  استبعاد المرلغ التراكمي للدخل الشامل اآل
 --  150,167 ل الضرائب ب قس شركة ترانس ورلد أسوشيت  من استبعاد  ةالمجموع رباح أ

 --  ( 111,581)  ضرائب الدخل  
 --  38,586 االستبعاد  من   ةالمجموع رباح أصافي 

 
عل  بعض التعديال  القيمة النهائية للريا سوف تتوقج  ن العقد ينص  أمرلغ الريا قد يتغير في المستقرل نتيجة  أن  الجدير باليكر  

حسا ها  نا سيتم  والتي  الريا  مرلغ  القوائم  ء ععل   تار مالي الل   في  اسوشييتس  وورلد  ترانس  لشركة  الريا  ة  جاري -يخ  ان   حيث 
 ا في الوقس الحالي. اعداده

 
 :المالية المنتهية في ة الفتر خالل  شيتسو أسترانس وورلد ركة ش رباحصافي أ يانبفيما يلي  -

لف ج)  ي(مصر   يهنباأل  2021مارس   31  2022رس ام   31 
 184,636  55,272 نشاط   الداايرا

 (142,735)  (30,120)  مصروفا  
 41,901  25,152 قبل الضرائب  الفترة باح أر  
 ( 10,944)   (4,347)  رائب دخل ض

 30,957  20,805 الفترة  رباحصافي أ
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 لبنان  ليكوموراسكوم تأ شركةتمرة من مسغير ل الئج االعما نتا (23-2)
ب ية خطا نللرنا  اتصاالاال  ة ر اد و   من  ة الشركةادار س  جلم  ملاست   ،2019ررسمة دفي   من كل    نررم  ي الم  دارةإلا  دعقد  دي تج  من عدشأ  
ا في  ري و المعروفة تجا  (MIC)ي  يل انتريم كومرون شركة موب   ةدار ا  نبشا  ةني نار لال   االتصاإلدارة  و و ضة  القاب   رالالستثم اسكومر و أة  شرك
ة  ركش  دارةقل إعملية ن ن  م  اءهن االتم    2020  عام  خاللو ،  لرنانم  و يكلت   مكو راسو أشركة    خاللن  ما  هتر داإ  مالتي يت ا و ألف  م شركةن باسلرنا
   .عقد االدارةبا  لاالةفاء بكل متط و بعدراء د الو  سلجلقرار م يافي ك تن لاإلتصاال  وذ ارةلي ود ا رنانتيليكم ل وراسكوم أن مفا ال
 :هية فيتنماللمالية ا  فترةالن ع نبنا يكوم ل لتكوم وراسأشركة )خسائر( ان يما يلي بي ف

 ي(ه مصر لف جنياأل ب)   2022ارس م 31  2021مارس  31
النشاط    إيرادا  --  --  
ات يراداإلالى م اج  --  --  

ما  خدو  ا  اليف مشتري تك  (19)  (526)  
ين عاملكلفة ت  (553)  (20,289)  

ا  نشاط أخري وفمصر   (552)  (134)  
يل و تملف اتكالي   يصاف  71  )248(   

ب ئاضر لا ل قب  الفترة ( ر ئا)خس   (1,053)  (21,197)  
ل دخائب  ضر   --  --  

الفترة (ائرس )خ  في صا  (1,053)  (21,197)  
 لبرازيل  مبنى اعاد استبن م غير مستمرةال عمالنتائج األ (23-3) 

لالستثمار وراسكوم  أ  ةركشنس  عل أ   الرراديل حيث  ة دولار  و دأ  دد سباعالك  لف  الشركا  التابع  والمتمرة  سلغير ما  ليا معتمثل نتائ  الت 
شركة  ريق  عن ط  -عة في الرراديلب مملوكة لشركاتها التاا ق الإتمام الشروط المتعلقة  ريا الطو   عن  ،2021كتوبر  ر أل شه خال   ةبضالقا
عال  ترلغ أ ة  يكور الم  باليكر أن حصيلة الريادير  ة. الجتهاء من عملية الريا ذا  الصلاالن لي  ، وبالتا-يكتور القابضة لإلستثمار  ي.فيد

 مليار جني  مصري(. 1.2حو ل ن كي )أي ما ةعادأمري  الرو د مليون  77.6نحو 
 :نتهية فيمة الالمالي لبرازيل عن الفترهوابق فى ا ستبعاد الطلقه با المتع أرباح / )خسائر( يصافمن   ةالشركنصيب  نابي  ليوفيما ي

لف ج)  ي(مصر   نيهباأل  2021مارس  31  2022رس ما 31 
 16,554  -- اط شلن دا  اايرا

 (432)   (8,798)  ا  مدوخ شتريا  تكاليف م
 (3,798)   --   ا  كاهال
 23  (108)  ية لتمويأيرادا   / (ليفتكا ) في  صا

 12,347  (8,906)  قبل الضرائب  الفترةباح أر /  (خسائر) 
 (3,980)   -- دخل   ضرائب

 8,367  (8,906)    الفترةأرباح  / (خسائر) افي ص
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 العالقةذوى طراف األ -24
المالية ذا  الصلة    الفترا العالقة واألرصدة القائمة عن    ذو  عامال  التي تم إ رامها ما األطراف  توضح الجداول التالية إجمالي أهم الم

 :لدورية المجمعة المختصرةا بالقوائم المالية
لف جنيه مصرى( 2022 مارس 31 2021 مارس 31  )باأل

مصروفات  
 استثمارية 

ع بي
دمات خ

 وسلع 

شراء 
خدمات 

 وسلع 

مصروفات  
 استثمارية 

بيع 
ت خدما 

 وسلع 

شراء 
خدمات 

 وسلع 
  

 ةشركات شقيق      
 شيو تكنولوج  جوينس فينتشر )كوريولينك(   -- 2,702 -- -- 264 --
       

 
لف جنيه مصرى()با 2022 مارس 31 2021ديسمبر    31  أل

  ة مدينة  دصر أ ة دائنة أرصد ة مدينة أرصد ة دائنة  أرصد
     

 *جوينس فينتشر )كوريولينك(شيو تكنولوج   -- 147,910 -- 134,807
 

ألج جني  مصري   281,264بمرلغ    -شركة شقيقة  –يو تكنولوج  جوينس فينتشر "كوريولينك"  * لد  المجموعة أرصدة مستحقة من شركة ش
  ( والتي تم تكوين خسائر اضمحالل لها بالكامل، هيا ولم 2021دةسمرر    31ألج جني  مصري في   280,994رلغ  م)  2022  مارس  31في  

نة المتعلقة بشركة كوريولينك نظرا ألن المجموعة ليس لديها حق قانوني تقم المجموعة بعمل مقاصة  ين األرصدة المدينة مقا ل األرصدة الدائ 
 يق األصل وتسوية االلتوام الوقس ذات . قتحتسوية المبالغ المعترف  ها عل  أساس الصافي أو  وي للمقاصة، كما أنها ال تن

 



 ة( يمصرمة ساه ركة م ش ) ضة قابال رام ستثلل  أوراسكومشركة 
 2022مارس   31 يفتهية نلما أشهر  الثالثه ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دال  يةلمالائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل
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 نةر قالمام اأرق  بعض رضعة  إعاد -25
 منتهيننننةلا أشننننهر الثالثنننن رة تنننن ف عننننن ةختصننننر مال ةعنننن المجمريننننة و لدال النننندخة ئمنننن اق لنننن دخلننننس عأ يتنننن ال لعننننرضادة إعنننناي لتنننناال لو الجنننند لخننننصي 
ا وفقنن  تمرةيننر مسنن الغ  ليننامرتبطننة بالعلموا ةلحالينن ا للفتننرة ةر صنن ت خلما عةمالمج ةي ور الدالية لما لقوائما بتروي  ام  تمشت ل ، 2021مارس  31في  
 :ليي  الم

) 2021 رسام   31 رض دة العإعا 2021ارس م   31 مصري بااللف جنيه   ) 
  كما تم اصدارها   معاد عرضها 

 عمليات مستمرة    
 إيرادا  تشغيل    206,566  201,190  5,376

 وخدما   ا  تكاليف مشتري  (85,850)  (71,332)  (14,518) 
   فا  أخر  مصرو  (3,922)  (3,668)  (254) 

   مخصصا  (3,645)  -- (3,645) 
 تكلفة عاملين  (53,873)  (26,093)  (27,780) 
 وإستهالك  إهالك (30,700)  (29,546)  (1,154) 

 ل في قيمة أصول مالية خسائر إضمحال (274)  -- (274) 
 لة و دابعاد أصول غير متاست أرباح 352 292 60

   التشغيل )خسائر(  /أرباح   28,654 70,843 (42,189) 
 ا  تمويلية يراد إ 2,330 1,110 1,220

 مصروفا  تمويلية  (19,417)  (16,769)  (2,648) 
   أجنرية الترجمة أرصدة بعمصافي )خسائر( فروق  (5,785)  (950)  (4,835) 
 ة يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكي  ا تثمار اس ح ي أربانصيب الشركة ف 675,027 -- 675,027

 حقوق الملكية ة عنها بطريقة المحاسبستثمارا  يتم إحالل في صافي اضم (675,027)  -- (675,027) 
 ح / )خسائر( الفترة قبل ضرائب الدخل  رباأ 5,782 54,234 (48,452) 

 ضرائب الدخل  (15,618)  (14,969)  (649) 
 ة )خسائر( الفترة من عمليات المستمر  (9,836)  39,265 (49,101) 

 ة مستمر عمليات غير     
 تمرة )بعد الضريبة(غير مسمليا  عائ  صافي نت (21,197)   (39,265)   18,068

 صافي )خسائر( الفترة (31,033)   -- (31,033)  
 

 ةالحقداث حأ -26
ةعمل  ق  صندو ار في  عل  االستثم  (ةحد  الشركا  التابعإ)  ض مار القاب ث االست ديكتوار    ةشرك  ةدار إ، وافق مجلس  2022  ل شهر مايوخال
الطاق ف قطاع  من  المتجدد  ة   شركة  ة  سابقا(    (OIH Renewables OTMTخالل  يورو  20بقيمة  الرراديل  با  ،مليون  ن  أليكر  الجدير 
 مليون يورو.  626غ  ل  ةلمتجددا ةالستثمار ف  قطاع الطاق الخاص با حجم الصندوق  جمال إ
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