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  أشهر  الثالثة
   في  المنتهية 

  أشهر  الثالثة
   في  المنتهية 

  أشهر  الستة
   في  المنتهية 

  أشهر  الستة
     في  المنتهية 

 )باأللف جنيه مصري( إيضاح رقم  2022يونيو  30 2021يونيو  30 2022يونيو  30 2021يونيو  30
    معاد عرضها   معاد عرضها 

   مستمرةعمليات       
 إيرادات أخرى  (3) 10,543 60 6,060 --
 إجمالي الدخل   10,543 60 6,060 --

      
 تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  (4) (22,597) (22,352) (11,446) (9,857)
 أتعاب مهنية واستشارات فنية   (17,784) (15,292) (13,770) (9,030)
 مصروفات اشتراكات   (4,354) (6,565) (1,660) (1,006)

   ة واستثمارات عقاري ة صول ثابتأإهالك   (12)،(13) (2,608) (755) (1,305) (338)
 (منها الغرض (انتفى   /مخصصات مكونة  (18) 22,745 (6,560) 27,299 (4,669)
   مالية  صولأ  ة قيم في خسائر اضمحالل   صافي (19) (14,650) (8,452) (2,888) (3,414)
 مصروفات أخري  (22) (7,354) (5,398) (4,519) (2,861)

                       النشاط  خسائر  (36,059) (65,314) (2,229) (31,175)
 فوائد دائنة  (21) 178 375 53 162

 تكاليف تمويلية   (13) (5,146) -- (2,601)
 أجنبية فروق ترجمة أرصدة بعمالت    118,419 (4,072) 15,732 1,145

 صافي إيرادات / )مصروفات( تمويلية   118,584 (8,843) 15,785 (1,294)
 صافي أرباح / )خسائر( الفترة قبل الضرائب  82,525 (74,157) 13,556 (32,469)

 ضرائب الدخل  (5) (17,961) (725) 393 (79)

  ةعمليات مستمر الفترة من  )خسائر(   / صافي أرباح    64,564 (74,882) 13,949 (32,548)
 بعد الضرائب 

   ةعمليات غير مستمر      

15,310 -- 15,296 384,317 (29) 
رة بعد  صافي أرباح الفترة من عمليات غير مستم

   الضرائب 
 )خسائر( الفترة    /   صافي أرباح  448,881 (59,586) 13,949 (17,238)

من عمليات   ة)خسائر( الفتر أرباح /  نصيب السهم من      
 ة مستمر 

 األساسي والمخفض  (20-1) 0.012 (0.014) 0.003 (0.006)

من عمليات غير    ةرباح الفتر أنصيب السهم من      
 ة مستمر 

 األساسي والمخفض  (20-2) 0.073 0.003 -- 0.003
 
 

 .معها وتقرأ المختصرة المستقلة الدوريةجزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية  تعتبر( 30( الي( 1( منالمرفقة  اإليضاحات -
    
 
 
 
 

 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

  فترة  عن المختصرة المستقلة الدورية الدخل قائمة
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

 فترة  عن المختصرة المستقلة الدورية الشامل الدخل قائمة
 
 
 

  أشهر  الثالثة
   في  المنتهية 

  أشهر  الثالثة
   في  المنتهية 

  أشهر  الستة
   في  المنتهية 

  أشهر  الستة
 )باأللف جنيه مصري(   في  المنتهية 

  2022 يونيو 30 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 2021يونيو  30
     
   الفترة (خسائر(    /   أرباح  صافي 448,881 (59,586(  13,949 (17,238( 
     
   اآلخرالدخل الشامل   بنود -- -- -- --

   الفترة( عن الشاملة الخسارة)   /   الشامل الدخل  إجمالي  448,881 ( 59,586)  13,949 ( 17,238) 
 

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

   2202 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة عن  ةحقوق الملكية الدورية المستقلة المختصر  في اتقائمة التغير 
            

 (مصري )باأللف جنيه 
 

  المال رأس
  والمدفوع  المصدر

  احتياطي
  ي قانون

  عملية ناتج
  مرحلة  أرباح  االنقسام 

 /رباحأ صافي
       اإلجمالي  الفترة  /العام)خسائر( 

 
 

 
  

 785,867 115,773   52,123  (129,087)   170,033   577,025  2021 يناير 1 في الرصيد 
 -- (5,789)   --  --   5,789   --  قانوني  احتياطي إلى محول
( 109,984(   109,984   --   --   --  مرحلة  أرباح إلى محول  -- 
( 586,59(   --   --   --   --  للفترة  الشاملة(الخسارة(  إجمالي  (59,586) 
281,267 (59,586)   162,107   (129,087)   175,822   577,025    2021  يونيو  30 في الرصيد  

            
( 129,087)   175,822   577,025  2022 يناير 1 في الرصيد   162,107   42,107 827,974 
( 2,105(   --  --   2,105   --  قانوني  احتياطي إلى محول  -- 
 -- (40,002(   40,002  --   --   --  رباح مرحلة  أإلى  محول
 448,881 448,881   -  --   --   --  للفترة  الشامل الدخل إجمالي

 1,276,855 448,881   202,109  (129,087)   177,927   577,025  2022  يونيو  30الرصيد في 
 
 .معها وتقرأ المختصرة المستقلة الدورية المالية القوائم من يتجزأ ال جزًءا تعتبر( 30( الي( 1( منالمرفقة  اإليضاحات -
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 القابضة  لالستثمار أوراسكوم شركة
 "شركة مساهمة مصرية "

 المنتهية في   أشهر الستة فترةعن  المختصرةالمستقلة  الدورية النقدية التدفقات قائمة
 إيضاح 

 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 رقم
 معاد عرضها      (مصري )باأللف جنيه 

     عمليات مستمرة 
   (74,157) 82,525    ائب  قبل الضر  ةالفتر  (خسائر( / رباحأ يصاف

     يتم تسويتها بـ:
(13,12( ةواستثمارات عقاري  ةثابت صول أإهالك     2 608   755  
  4,072  (118,419)  عمالت أجنبية أرصدة ب فروق ترجمة صافي 
  8,452   14,650    مالية  صولأ  ةقيم فيخسائر اضمحالل  صافي

   (60)    --           رأسماليةرباح أ
   (375) (178)  فوائد دائنة

  5,146  7     تكاليف تمويلية
  (18,807) (56,167)   

  (12,421) (13,381)  أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة  التغير في 
  7,699  (1,167)  أرصدة مدينة أخرى التغير في 
  (2,199) (7)  موردين التغير في 
  (9,464) 348     أرصدة دائنة أخرى التغير في 
  (25,689) (250)  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة  التغير في 

  6,560  (30,149)  مخصصات   فيالتغير 
   (91,681) (63,413)  التشغيل   أنشطةفي( المستخدمة )التدفقات النقدية 

  375   178      مقبوضةفوائد 
 (91,306) (63,235)  التشغيل   أنشطةفي( المستخدمة )النقدية التدفقات  صافي

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

  311                      --                    ةصول ثابت أمقبوضات من بيع 
 --  ( 313(                 ةتابعشركات الستثمارات في مدفوعات 

من   االستثمارالناتجة من أنشطة  /في( التدفقات النقدية )المستخدمة  صافي
  311   (473)    مستمرةعمليات 

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
  (128) (7)  فوائد مدفوعة 

 -- 3,150    خرى  أ ةمالي صول أ فيالتغير 
   (729) (280)  مدفوعات لسداد قروض 

أنشطة التمويل من ستخدمة في( ممن / )الالتدفقات النقدية الناتجة  صافي
   (857) 2,863      مستمرةعمليات 

   (91,852)   (60,845)   مستمرةمن عمليات  الفترةحكمها خالل  فيوما  النقدية فيالتغير  صافي
       مستمرةعمليات غير 

  66    --                   التشغيل    من أنشطة النقدية الناتجةالتدفقات  صافي
  15,230                509,791            االستثمارمن أنشطة  النقدية الناتجةالتدفقات  صافي
    --                       --                   التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل   صافي
  15,296   509,791             ةمستمر غير من عمليات  الفترةحكمها خالل  فيوما  النقدية فيالتغير  صافي
 (76,556)  448,946    الفترةحكمها خالل  فيوما  النقدية فيالتغير  صافي
  (75) 112,923     ما في حكمها بعمالت أجنبيةو  النقديةسعار الصرف على أ فيالتغيرات  أثر

  97,419  97,600    الفترةبداية  فيالنقدية واألرصدة لدى البنوك 
  20,788   659,469  (6) الفترة نهاية  فيالنقدية واألرصدة لدى البنوك 

 
 وتقرأ معها. تعتبر جزًءا ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة( 30( الي (1من (اإليضاحات المرفقة  -
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 الشركةنبذة عن  .1

 الكيان القانونى والنشاط - أ

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

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

 لالستثمار   أوراسكوم  ليصبحالشركة    إسمتعديل    على  الموافقةتم    ،2018  يونيو  5  بتاريخ  العاديه  غيرالعامة    الجمعيةلقرار    طبقا -
  بالسجل   التأشير  وتم(ش.م.م(    القابضة  والتكنولوجيا  واالعالم  لالتصاالت  أوراسكوم  شركة  من  بدال(  ةمصري   ة(شركه مساهم  القابضة
 . 2018 يوليو 3 بتاريخ  التجارى 

 غرض الشركة - ب

باألسرهم التى تصردر أوراقًا مالية أو فى ايادة رسوس غرض الشرركة هو االشرتراك فى تأسريس كافة الشرركات المسراهمة او التوصرية 
من الالئحرة التنفيرذيرة وبراقى احكرام قرانون سرررررررررررررروق رأس المرال، ويجوا للشررررررررررررررركرة أن تكون لهرا   127أموالهرا مع مراعراة حكم المرادة  

تعاونها على تحقيق مصررررلحة أو تشررررترك بأى وجه من الوجور مع الشررررركات وغيرها التى تزاول أعمال شرررربيهه بأعمالها، أو التى قد  
غرضررها فى مصررر أو فى الخارج. كما يجوا لها أن تندمج فى هذر الشررركات أو تشررتريها أو تلحقها بها وذلأل طبقًا ألحكام القانون  

 والئحته التنفيذية.

 المختصرة المستقلة الدوريةأسس إعداد القوائم المالية  .2

 التوافق مع معايير المحاسبة المصرية - أ
المالية  القوائم (30رقم ( المحاسررربة المصرررري  معيار تطلباتلم المرفقة طبقاً المسرررتقلة المختصررررة    الدوريةتم إعداد القوائم المالية  -

الدورية وفي ضرررروء أحكام القوانين واللوائح السررررارية، ووفقا لذلأل فقد تم إعداد القوائم المالية الدورية المسررررتقلة كصررررورة مختصرررررة  
.  وأن تلأل القوائم المالية 2021ديسررررمبر   31للشررررركة عن السررررنة المالية المنتهية في  المسررررتقلة السررررنويةالمالية مقارنة بالقوائم  

الدورية المسرررتقلة المختصررررة ال تتضرررمن جميع المعلومات المطلوبة عند اعداد القوائم الماية السرررنوية الكاملة ويجب قراءتها مع 
 . 2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة في 

 

بالنسربة لححدا  والمعامالت التى لم   "IFRSلدولية للتقارير المالية "تتطلب معايير المحاسربة المصررية الرجوع إلى المعايير او 
 يصدر بشأنها معيار محاسبى مصرى أو متطلبات قانونية توضح كيفية معالجتها.

بواسطة مجلس    ،2022  يوينو  30أشهر المنتهية في    السته   فترةللشركة عن    المختصرة  المستقلة  الدوريةتم إعتماد القوائم المالية   -
 .2022 أغسطس 14 بتاريخ اإلدارة

 أسس القياس - ب

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

 .المشتقات المالية -

   .المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراألدوات  -

 .خراآل  الشامل الدخلاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  -
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على أسرررراس التكلفة وهى   المختصرررررةالمسررررتقلة  الدوريةهذا وقد تم عرض االسررررتثمارات فى شررررركات تابعة وشررررقيقة فى القوائم المالية 

تمثل حصررة الشررركة المباشرررة فى الملكية وليس على أسرراس نتائج أعمال وصررافى أصررول الشررركات المسررتثمر فيها. هذا وتقدم القوائم  
  الدوريةونتائج األعمال والتدفقات النقدية  المختصررررررررالمجمع  الدوري تفهمًا أشرررررررمل للمركز المالى   الختصررررررررةالمجمعة  الدوريةالمالية 

 للشركة وشركاتها التابعة (المجموعة(. المختصرةالمجمعة 
 عملة العرض - ج

بالجنيه المصررررررري وهي عملة التعامل للشررررررركة. كما أن جميع البيانات    المختصرررررررة المسررررررتقلة الدوريةتم اعداد وعرض القوائم المالية 
ال إ الفترة(خسررائر(   /المالية المعروضررة بالجنيه المصرررى تم تقريبها الى أقرب ألف جنيه مصرررى فيما عدا نصرريب السررهم فى أرباح 

 بااليضاحات بخالف ذلأل.أو  المختصرة المستقلة  الدورية تم االشارة بالقوائم الماليةذا إ
 استخدام لتقديرات والحكم الشخصي - د

وفقًا لمعايير المحاسربة المصررية قيام االدارة باسرتخدام تقديرات وافتراضرات قد   المختصررة  المسرتقلة  الدوريةيتطلب اعداد القوائم المالية 
 تؤثر على تطبيق السياسات وقيم األصول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات.

مد هذر التقديرات واالفتراضررررررررررات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشررررررررررركة معقوليتها فى  ل  وتعت 
الظروف واألحردا  الجراريرة، حيرم يتم بنراًء عليهرا تحرديرد القيم الردفتريرة لحصررررررررررررررول وااللتزامرات وقرد تختلف النترائج الفعليرة عن هرذر  

 إذا ما اختلفت الظروف والعوامل المحيطة.التقديرات بصورة جوهرية 
هذا ويتم مراجعة هذر التقديرات واالفتراضررررات بصررررفة مسررررتمرة ويتم االعتراف بأى فروق فى التقديرات المحاسرررربية فى الفترة التى يتم  

لمسررررررررررررررتقبليرة، عنردئرذ تردرج هرذر فيهرا تغيير تلرأل التقرديرات، أمرا اذا كرانرت هرذر الفروق تؤثر على الفترة التى يتم فيهرا التغيير والفترات ا
 الفروق فى الفترة التى يتم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 مصادر إستنباط القيمة العادلة - ه
تسررررتخدم تقديرات وافتراضررررات لتحديد القيمة الدفترية لحصررررول واإللتزامات التى ال يمكن قياسررررها بشرررركل واضررررح من خالل المصررررادر 

 األخرى.
القيمة العادلة لحدوات المالية المتداولة فى السررررروق النشرررررطة على أسرررررعار السررررروق المعلنة لتلأل األدوات فى تاريخ القوائم  هذا وتعتمد  

. بينما يتم تحديد القيمة العادلة لحدوات المالية التى اليتم تداولها فى سوق نشطة عن طريق استخدام أساليب التقييم  المستقلة المالية
مع تعديلها    المختصرررة المسررتقلة الدورية وافتراضررات مالئمة تعتمد على أحوال السرروق فى تاريخ القوائم المالية  التى تسررتخدم مدخالت

 كلما كان ذلأل ضروريًا بما يتوافق مع األحدا  والظروف المحيطة بالشركة ومعامالتها مع الغير.
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 اخرى  ايرادات .3
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

    يف ةالمنتهي
 )باأللف جنيه مصري(  2022يونيو  30  2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021يونيو  30
 إيرادات من استثمارت عقارية *   10,345    6,060  --
 خرى  أايرادات   198  60  --  --
 --  6,060  60  10,543   

 (. 13(يرجع إليضاح رقم    البراايلمكاتب مملوكة للشركة في مبنى بدولة    تخص  عقارية  اسثمارات   ألصول  الشركة  تأجير  ةقيمتتمثل فى  )*(   

 تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .4
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

    يف ةالمنتهي
 )باأللف جنيه مصري(  2022يونيو  30  2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021يونيو  30
 تكلفة العاملين   ( 20,750(  ( 20,703(  ( 10,509(  ( 9,033(
 مجلس اإلدارةرواتب وبدالت أعضاء   ( 1,847(  ( 1,649(  ( 937(  ( 824(
(9,857 )  (11,446 )  (22,352 )  (22,597 )   

 
 الدخل ائبضر  .5

 (المختصرة المستقلة الدوريةالدخل  ة)قائم ضريبة الدخل
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

    يف ةالمنتهي
 )باأللف جنيه مصري(  2022يونيو  30  2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021يونيو  30

 ة ضرائب دخل مؤجل   (26,347)   725  (4,418)  (79)
-- 

 
4,811 

 
-- 
 

  ةضرائب دخل جاري    8,386 
(79) 

 
393 

 
 725  

 
 الدخل  ائب ضر   (17,961) 

 
 (المختصرة المستقلة الدوريةالمركز المالي  ةقائملة )الضريبة المؤج اإللتزاماتحركة 

 2021 يونيو 30  2022و يوني  03 )باأللف جنيه مصري(
 1,952  2,925 الفترة الرصيد في أول 

 725  26,347 فترة خالل الالمستقلة المختصرة  الدوريةمحمل على قائمة الدخل 
 2,677  29,272 الفترة الرصيد في آخر 

تم احتسرررراب األثر الضررررريبي المؤجل المتمثل في الفروق المؤقتة الناتجة عن اختالف قيمة األصررررول طبقًا للقواعد الضررررريبية المعمول بها  
  القيم الدفترية لتلأل األصرول طبقًا لحسرس المحاسربية المسرتخدمة في إعداد القوائم الماليةبقانون الضررائب المصرري والئحته التنفيذية وبين  

 الدورية المستقلة المختصرة.
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 نقدية وما في حكمها .6

 2021ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
 165  202 نقدية بالخزينة     

 6,830  283 بنوك حسابات جارية بالعملة المحلية
 90,605  658,984 جنبيةأ تبنوك حسابات جارية بعمال

 659,469  97,600 

 ى خر أأصول مالية  .7
 2021ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(

 99,913  111,178 نقدية بالبنوك بكوريا الشمالية 
 3,150  -- غير متداول –ودائع مرهونة 

 ( 49,954(  ( 55,586( أخرى  مالية أصولاضمحالل في قيمة 
 55,592  53,109 

 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .8
 ة متداولأ -8

 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصرى(
 280,994  282,040 شيو تكنولوجى جوينت فينتشر (كوريولينأل( 

 35,173  35,180 انترتاينمنت بريزم بيراميدا وراسكوم أ
 10,993  10,993 أوراسكوم تيلكوم لبنان 

 3,848    3,848 أوراسكوم تيلكوم القابضة (الشركة القاسمة( 
 3,474    3,474 أوسوركون 

 2,906  2,911 أو كابيتال للخدمات والمقاوالت
 207  4,500 الترفيهية للمشروعات ال أس أو

 1,429    1,429 كابيتال  ريررررزا
 996    996 تيلكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول أوراسكوم 

 414  496 فيكتوار القابضة لالستثمار  
 --  119 المالية القابضة   أوراسكوم

 200  156  انترتاينمنتاوراسكوم بيراميدا 
   ((339,813  ( 340,871( *  اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

 5,271  821 

 يتمثل رصيد اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة فيما يلي: *
 اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصرى( 
 ( 280,994(  ( 282,040( شيو تكنولوجى جوينت فينتشر (كوريولينأل( 

 ( 35,173(  ( 35,180( للمشروعات الترفيهية بريزم بيراميدا وراسكوم أ
 ( 10,993(  ( 10,993( أوراسكوم تيلكوم لبنان 

 ( 3,848(  (3,848) (الشركة القاسمة(  أوراسكوم تيلكوم القابضة
 ( 3,474(  ( 3,474( أوسوركون 

 ( 2,906(  ( 2,911( أو كابيتال للخدمات والمقاوالت
 ( (1,429    (1,429)  ريزا كابيتال

 (996)  (996) أوراسكوم تيلكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول 
 (340,871 )  )339,813 ) 
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 ةغير متداولب -8

 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
 441,838  449,797 *  أوراكاب القابضة

    االضمحالل 
 (441,838)  ( 797,449( *االضمحالل في رصيد أوراكاب القابضة 

 --  -- 

 ال يتم إعادة ترجمة هذر األرصدة باعتبارها مديونيات معدومة وقيد استيفاء اإلجراءات اإلدارية الستبعادها من دفاتر الشركة. * 

 خرى أ ةمدينرصدة وأ مدينون  .9
 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(

 5,943  6,631 *خطابات ضمان   غطاءات
 1,012  1,012 ضرائب خصم من المنبع 

 631  514 سلف وعهد عاملين 
 277  305 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 5,040  5,604 أخرى  
    االضمحالل 

 (6,085)    (6,085( أرصدة مدينة أخرى و  مدينون  قيمةاالضمحالل في 
 7,981  6,818 

، في تأمين االنفاق االسرتثماري لمشرروع الصروت والضروء والجاري نقلة الى شرركة 2022  يونيو 30يتمثل مبلغ غطاءات خطابات ضرمان في  *
أو إس إل للمشرروعات الترفيهية عن طريق توقيع عقد حوالة من شرركة أوراسركوم لالسرتثمار القابضرة الى شرركة الصروت والضروء للمشرروعات 

 .الترفيهية

 ائنة أخرى أرصدة د .10
 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
 54,529  62,816 مصروفات مستحقة 
 3,289  444 ضريبة كسب عمل 

 504  902 قيمة مضافة    ضرائب
 54  95 هيئة التأمينات االجتماعية
 20  29 ضرائب خصم من المنبع 

 2,028  2,339   أخرى 
 
 
 
 
 
 

66,625  60,424 

 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة .11
 2120ديسمبر    31  2202 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(

 518,717  518,471 أوراسكوم تيلكوم فينتشرا 
 6,201  6,196 كابيتال للطاقة -أو
 524,667  524,918 
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 ةأصول ثابت .12

 سيارات  اإلجمالي 
أجهزة  
 كمبيوتر 

أثاث ومهمات  
 (باأللف جنيه مصر ي ) ي مبان مكتبية

 التكلفة     
 2021يناير  1 يالرصيد ف 44,743 249 2,043 3,553 50,588

 إضافات خالل الفترة  -- -- -- -- --
 إستبعادات خالل الفترة  -- -- (31) (1,887) (1,918)
 2021يونيو   30 يالرصيد ف  44,743 249 2,012 1,666 48,670

      
 2022يناير  1 يالرصيد ف 44,743  249 2,012 1,667 48,671

 إضافات خالل الفترة  -- 160 -- -- 160
       2022يوينو   30 يالرصيد ف  44,743 409 2,012 1,667 48,831

 مجمع االهالك      
 2021يناير  1 يالرصيد ف 7,974 242 1,703 2,880 12,799

  هالك الفترةإ  452 2 123 178 755
  مجمع اهالك االستبعادات -- -- (31) (1,636) (1,667)
 2021يونيو   30الرصيد في  8,426 244 1,795 1,422 11,887

      
 2022يناير  1 يالرصيد ف 8,946 245 1,917 1,573 12,681

   الفترةهالك إ  447 1 53 42 543
 2022يوينو   30الرصيد في  9,393 246 1,970 1,615 13,224

      
 القيمة الدفترية  صافي     

 2021يناير  1 يف 36,769 7 340 673 37,789
 2021يونيو   30الرصيد في  36,317 5 217 244 36,783

       
 2022يناير  1 يف 35,797 4 95 94 35,990
35,607 

 
  

 2022  يونيو 30 يف 35,350 163 46 52
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 عقاريةإستثمارات  .13
) 2022يوينو  30  2021ديسمبر   31   مصرى  جنيه باأللف ) 

   التكلفة 206,506   --
--  )344 )  مجمع االستهالك واالضمحالل   
الفترة صافي القيمة الدفترية أول  206,162  --  

 إضافات  --  206,506
 الفترة هالك إ  (2,065)  (344)

   الفترةصافى القيمة الدفترية آخر  204,097  206,162
   التكلفة 206,506  206,506

 مجمع االستهالك واالضمحالل   (2,409)  (344)

مليون جنيه مصري، هذا وقد قامت   200.1، قامت الشركه باالستحواذ على عقار ونصف بدولة البراايل باجمالى ما قيمتة،  2021  عامخالل  
مليون جنيه مصري مصروفات نقل ملكية وتسجيل بالشهر العقاري بدولة البراايل، تم إضافتها الى تكلفة األصول ليصبح    6.4الشركة بسداد مبلغ  
 مليون جنيه مصري.  206.5، مبلغ 2021ديسمبر  31ستثمار العقاري في إجمالي رصيد اال

 إستثمارات في شركات تابعة .14
 )باأللف جنيه مصرى(

 الدولة 
 نسبة

 2021ديسمبر    31  2022يوينو  30 المساهمة% 
 325,911  325,911 99.99 هولندا  فيكتور القابضة لإلستثمار
 222,802  222,802 99.99 العربيةجمهورية مصر  أوراسكوم تيلكوم فينتشرا 

 79,200  113,850 99 جمهورية مصر العربية *  اوراسكوم بريزم انترتاينمنت
 4,376  4,376 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال للطاقة  

 3,105  3,105 70 جمهورية مصر العربية بريزم انترتاينمنت  أوراسكوم
 250  250 99,99 جمهورية مصر العربية الترفيهي للمشروعات أل أس أو

 125  125 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال للخدمات والمقاوالت
أوراسكوم تيلكوم  لخدمات البنية التحتية 

 63  63 2.99 جمهورية مصر العربية للمحمول 
 --  313 100  السنغال **  -تشإ ىأ وأ

 في  االستثمار ايادة حساب تحت مسدد
 34,650  --   * تابعة شركات

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

 (3,105)  ( 3,105(   اوراسكوم بريزم بيراميدا انترتاينمنت 
 (63)    (63(  أوراسكوم تيلكوم  لخدمات البنية التحتية للمحمول 

   663,252  662,939 
 

(شركة تابعة(    انترتينمنت  بيريزموراسكوم  أاستثماراتها في شركة    بزيادة  قامت الشركة  ، 2022  يونيو  30في    المنتهية  أشهر  الستة  فترة* خالل  
التابعة    للشركةفي السجل التجاري    بالزيادةالتأشير   تموقد    هذا  مصري،  جنيه  ألف  34,650بمبلغ    للشركة  المدفوعرأس المال    ايادة  طريق  عن

 . 2022 فبراير 21 بتاريخ
مجال انشاء    فيوذلأل للعمل    -OIH Senegal   –قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة شركة أو أي إتش السنغال    2022يونيو    3** بتاريخ  

بقيمة  سهم    1000مليون فرنأل مواع على    10ويبلغ رأس مال الشركة التابعة مبلغ    ةالفندقي وتقديم كافه الخدمات    ةالسياحي الفنادق    دارةإو 
 فرنأل، هذا وقد تم سداد رأس مال الشركة التابعة بالكامل.  10,000إسمية للسهم الواحد 
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 ةشركات شقيق فياستثمارات  .15

 )باأللف جنيه مصري( الدولة  نسبة المساهمة  2022يوينو  30  2021ديسمبر    31
 فينتشر (كوريولينأل( (*(  شيو تكنولوجي جوينت كوريا الشمالية  % 75 613,632  613,632
613,632  613,632       

 

تم تعديل المعالجة   والتيمن مشغل اإلتصاالت المحلى كوريولينأل    %75الحصة البالغة    فيكوريا الشمالية    في(*( تتمثل إستثمارات الشركة  
شركات    فيشركات شقيقة بداًل من إستثمارات    فيوذلأل بإثباتها كإستثمارات    ،2015سبتمبر    30المحاسبية لها خالل الفترة المنتهية في  

  التيشغيلية ضوء تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والت  فيبوجود نفوذ مؤثر بدال من وجود سيطرة وذلأل  الشركةمن إدارة  كإقرار تابعة
 االتحاد ذلأل الواليات المتحدة األمريكية، دول    فيبما    الدوليوالذى تم فرضه بواسطة المجتمع    الدولي الحظر  تواجه شركة كوريولينأل نتيجة

ذلأل   يفتقييد المعامالت المالية وتصدير وإستيراد السلع والخدمات، بما    فياألوروبي ومنظمة اأُلمم المتحدة. ويتمثل أثر ذلأل الحظر  
والتي تؤثر على قدرة    ةعلى الشرك  المفروضةالسلع والخدمات الالامة لتشغيل وصيانة وتطوير شبكات اإلتصاالت اضافه الي القيود  

موطنها األصلي( مع غياب سوق صرف حر للعمالت بكوريا من البنأل    إلىعلى تحويل أرباح للشركة (إعادة األموال    الشقيقةالشركة  
 خرى منافسة مملوكة لها بالكامل.أبكوريا الشمالية، هذا بخالف قيام الحكومة الكورية بإنشاء وتشغيل شبكة إتصاالت  المركزي 

 المشاركة   وتحظر  تمنع   قوانين   بإصدار   األعضاء  الدوليلزم    ،2017سبتمبر    11مجلس االمن التابع لحمم المتحدة قرارًا بتاريخ    أصدر  وقد
باالستمرار في    موافقةالحصول على    حالة  في  إالالمستقبلية مع جمهورية كوريا الشمالية    أومشتركة والشركات القائمة  المشروعات  ال  في

 المشروع المشترك.  
المختصة في مجلس األمن    للجنة جمهورية مصر العربية  ب   الخارجية  واارة طلب رسمي من خالل  ب إدارة الشركة    قامت  الصدد  هذا  وفي

 . إستثماراتها استمرار  على للموافقةباألمم المتحدة 
، تم الموافقة على الطلب المقدم للجنة المنشأة بقرار مجلس األمن لمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالعقوبات 2018ديسمبر    26  وفى

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

 
 اقتراض .16

 2120ديسمبر    31  2022 يونيو 30 (مصري  جنيه)باأللف   بيــــــــــــــــــــــان
 280  -- الجزء المتداول    – اقتراض

 --  280 
 

 2021ديسمبر   31في   الرصيد

الجزء   بنوك 
 المتداول 

الجزء غير  
 المتداول 

إجمالي  
 القرض 

قيمته بالعملة  
 العملة  الُمصدر بها 

تاريخ إستحقاق  
 الفائدة  الدين 

غير   مضمون/ 
 ضمون م

)باأللف   
 جنيه(

)باأللف  
 جنيه(

)باأللف  
 )باأللف جنيه( جنيه(

    

قرض  
بنأل  
 يمحل

جنيه   4,710 280 -- 280
 2022 يونيو  مصري 

سعر العائد المقرر  
على الشهادات لدى  

بحد   % 1.5البنأل + 
 سنوياً  %11أدنى 

 مضمون 

      280 -- 280 اإلجمالي 
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 رأس المال المصدر والمدفوع .17

  577,025,968  مبلغ  المصدر  المال  رأس  بلغ كما    ي مليار جنيه مصر   2.885رأس المررال المرخص به مبلغ    بلغ  ،  2022  يونيو  30  في
 . جنيه مصرى لكل سهم 0.11سهم بقيمة إسميه  5,245,690,620 جنيه مصرى يتمثل فى

 :  2022يونيو  30التالي بيان أكبر المساهمين في الشركة في  بالجدول

 ة أسهم عادي  المساهمين 
  ةنسبه االسهم العادي 

 لها حق التصويت  التيو 
   
 %54.264 2,846,499,353 ميلون أوف نيويورك   بنأل
 %736.45 2,399,191,267 أخرى 

 % 100.00 5,245,690,620 ة المتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 
 مخصصات .18

ديسمبر    31
1202  

  انتفى
 منه   الغرض

 
  مكون   مستخدم 

  يناير 1
2021  

 (مصري  جنيه)باأللف 

   *  ةمخصص مطالبات محتمل  258,248  15,968  --  --  274,216
           

 المخصصات  يجمالإ  258,248  15,968  --   --   274,216
           

  يونيو 30
2022  

 انتفى 
 الغرض منه 

 
  مكون   مستخدم 

  يناير 1
2022  

 (مصري  جنيه)باأللف 

           
   *ةمخصص مطالبات محتمل  274,216  6,335  ( 7,404(  29,080)(  244,067
 المخصصات  يجمالإ  274,216  6,335  ( 7,404)  ( 29,080)   244,067

المالية * القوائم  تاريخ  المتوقعة فى  لقيمة اإللتزامات  تقدير  الناشئة عن  و   المختصرة،  المستقلة  الدورية  يتم تكوين المخصصات طبقًا ألفضل 
الغير.   مع  التعاقدية  وعالقاتها  ألنشطتها  الشركة  التطورات  ممارسة  آلخر  طبقًا  المخصصات  هذر  وتسوية  بمراجعة  سنويًا  اإلدارة  وتقوم 

المحاسبة   لمعايير  وفقًا  المخصصات  تلأل  حول  المعتادة  المعلومات  عن  اإلفصاح  يتم  ولم  المعنية.  األطراف  مع  واإلتفاقات  والمناقشات 
  تسوية النهائية لتلأل المطالبات المحتملة.المصرية، نظرًا ألن إدارة الشركة ترى أن قيامها بذلأل يؤثر بشدة على ال

 اإلنخفاض في قيم األصول .19
 (مصري  جنيه)باأللف   2021  ديسمبر  31 مكون  انتفى الغرض منه  2022 يونيو 30

 ة طراف ذات عالقأمستحقه على  أرصدر 781,650 9,018 -- 790,668
 تابعة  شركات فى استثمارات  7,543 -- -- 7,543
 مدينة أخرى  أرصدة  6,085 -- -- 6,085

 أخرى  مالية أصول  49,954 5,632 -- 55,586
 األصول االنخفاض فى قيم  اجمالى  845,232 14,650 --  859,882
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  )الخسائر( / األرباح نصيب السهم من .20
 ، على النحو التالى:(22(لمعيار المحاسبى المصرى رقم طبقًا لنص ا  فترةال(خسائر( أرباح /   تم حساب نصيب السهم من صافى

 مستمرة  عمليات  من 20-1
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

   يف ةالمنتهي
يونيو   30

2021 
يونيو   30 

2022 
يونيو   30 

2021 
يونيو   30 

2022  
(باأللف   مستمرة  عمليات من الفترة / (خسائر(    أرباح  صافي 64,564  ( 74,882(  13,949  ( 32,548(

 (مصري  جنيه 
(باأللف   الفترة  خالل القائمة  األسهم لعدد المرجح المتوسط 5,245,691  5,245,691  5,245,691  5,245,691

 (مصري  جنيه 
  من  الفترة / )خسائر(  أرباح  صافي من  السهم  نصيب 0.012  (0.014)  0.003  (0.006)

 (المصري )بالجنيه   مستمرة  عمليات 
 

 مستمرة  غير  عمليات  من 20-2
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

   يف ةالمنتهي
يونيو   30

2021 
يونيو   30 

2022 
يونيو   30 

2021 
يونيو   30 

2022  
الفترة من عمليات غير مستمرة (باأللف جنيه   أرباح  صافي 384,317  15,296  --  15,310

 مصري(
(باأللف   الفترة  خالل القائمة  األسهم لعدد المرجح المتوسط 5,245,691  5,245,691  5,245,691  5,245,691

 (مصري  جنيه 
الفترة من عمليات غير   أرباح  صافي من  السهم  نصيب   0.073    0.003  --    0.003

 مستمرة )بالجنيه المصري(

 فوائد دائنة .21
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

   يف ةالمنتهي
يونيو   30

2021 
يونيو   30 

2022 
يونيو   30 

2021 
يونيو   30 

 جنيه مصري()باأللف   2022

 ةفوائد دائن    178     375    53  162
162  53    375     178    
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 أخرى  مصروفات .22
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

   يف ةالمنتهي
يونيو   30

2021 
يونيو   30 

2022 
يونيو   30 

2021 
يونيو   30 

 )باأللف جنيه مصري( 2022

 نظم المعلومات ارة دإمصروفات  ( 187(  ( 830(  ( 163(  (401)
 مصروفات صيانة  ( 1,432(  ( 1,296(  ( 725(  (604)
 مصروفات صيانة سيارات  ( 1(  ( 76(  ( 1(  (27)
 مصروفات بنكية ( 1,252(  ( 167(  ( 796(  (69)
 مصروفات دمغة  --  ( 149(  --  (78)

 ة مضاف  ةقيم ضرائب مصروفات  ( 1,035(  ( 330(  ( 900(  (150)
 تبرعات ( 1,500(  --  ( 1,000(  --

 أخرى  ( 1,947(  ( 2,550(  ( 934(  (1,532)
(2,861)  (4,519 )  (5,398 )  (7,354 )  

 

 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .23
 )باأللف جنيه مصرى(

     

 إسم الشركة 
طبيعة  
 طبيعة المعامالت  العالقة 

 حجم المعامالت 
 2022 يونيو 30

 حجم المعامالت 
 2021 يونيو 30

 الرصيد 
 مدين )دائن(

 2022 يونيو 30

 الرصيد 
 مدين )دائن(

 2021 ديسمبر 31
       

شيو تكنولوجى  
جوينت فينتشر  

 (كوريولينأل(
سداد مصروفات نيابة عن   شركة شقيقة 

 280,994 282,040 891 10,126 الطرف ذو العالقة 

ترانس وورلد  
أسوسيت (الخاصة(  

 باكستان – ليمتد 
 -- -- 66 -- فوائد على قروض خالل السنة  شركة تابعة 

  تيلكومأوراسكوم 
سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  فينتشرا

 ( 518,717(  (518,471) 1,940 246 العالقة  ذي الطرف 

سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  وراكاب القابضة أ
 441,838 449,797 5,956 7,959 الطرف ذو العالقة 

أوراسكوم تيلكوم  
سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  لبنان 

 10,993 10,993 1,564 -- العالقة الطرف ذو  
  المالية  أوراسكوم
سداد مصروفات نيابة عن   اميلة  شركة ة القابض 

 -- 119 8,123 117 الطرف ذو العالقة 
بيراميدا  وراسكوم أ

سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  انترتينمنت 
 200 156 447 267 الطرف ذو العالقة 

  BVفيكتوار 
سداد مصروفات نيابة عن   تابعة شركة  لالستثمار 

 -- -- 960 -- الطرف ذو العالقة 
فيكتوار القابضة  

سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  لالستثمار 
 414 496 410 -- الطرف ذو العالقة 

  ال  أس  أو
سداد مصروفات نيابة عن   شركة تابعة  ة الترفيهي للمشروعات

 207 4,500 -- 4,500 الطرف ذو العالقة 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .24
واألرصدة    ت،تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول واإللتزامات المالية، وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك إن وجد

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

 مخاطر السيولة -1
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للشركة بالحفاظ على السيولة الكافية لحرصدة النقدية،   ةقدر تتمثل مخاطر السيولة بشكل عام فى عدم 

ة وأى  ونظرًا ألن الشركة لديها رصيد كبير من النقديه بالعمالت االجنبيه يجعلها لديها القدرر على سداد كافه اإللتزامات بما في ذلأل الفائد
 رسوم أخرى  

  الفائدةاسعار  مخاطر -2
التغير   لمخاطر  الشركةتعرض    وقدفائدة متغيرة    بأسعارقبل البنأل    من  الممنوحةخالل القروض    من  الشركة ر سعر الفائدر على  خط  ينشا
 .االلتزامات تلأل سداد علىالشركة  قدرةمما قد يوثر على   الفائدر أسعارفى 

 مخاطر أخرى  -3
 المخاطر السياسية واالقتصادية في البلدان الناشئة 

الشركة لها إستثمارات فى بلدان مختلفه فإنها تعتمد على اقتصاديات السوق فى البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة. على وحيم أن  
وجه الخصوص، وتتسم هذر األسواق باالقتصادات التي هي في مراحل مختلفة من التنمية، أو يخضعون إلعادة الهيكلة. ولذلأل تتأثر  

ن التطورات االقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية في هذر البلدان على وجه الخصوص، نتائج العمليات  نتائج التشغيل للمجموعة م
يمكن أن تتأثر سلبا بأحدا  تغييرات في الهياكل السياسية أو الحكومية أو نقاط الضعف في االقتصادات المحلية في البلدان التي تعمل 

 ضا أثرا غير مواتية على الوضع المالي واألداء وفرص األعمال التجارية.فيها. يمكن أن تحد  هذر التغييرات أي 
 المخاطر التنظيمية في البلدان الناشئة

  نظرًا للطبيعة القانونية والسلطات الضريبية في البلدان الناشئة التي تعمل فيها المجموعة، فمن الممكن أن القوانين واألنظمة يمكن أن
 مثل الميل الحالي إلى اإلمتناع عن فرض ضريبة على أرباح هذر الشركات الفرعية،  تعدل. ويمكن أن يشمل عوامل 

الحصول على تقييمات الضرائب المفرطة، ومنح اإلعانات المقدمة لبعض العمليات والممارسات المتعلقة بالعمالت األجنبية. هذر العوامل  
 موعة وعلى القدرة على تلقي األموال من الشركات التابعة. يمكن أن يكون لها تأثير غير مواتية على األنشطة المالية للمج

ات يتم التعبير عن اإليرادات المتولدة عن معظم الشركات التابعه للشركه  بالعملة المحلية. وأن الشركة تتوقع أن تتلقى معظم هذر اإليراد
ألموال في مختلف البلدان، ومثل على ذلأل كوريا  من الشركات التابعة لها وذلأل يعتمد على قدرتها على أن تكون قادرة على تحويل ا

الشمالية (احدى الشركات التابعة( حيم يوجد هناك العديد من القيود فى  دفع الفوائد وأرباح األسهم وتسديد القروض واالئتمان الصكوك  
ن يكون هناك العديد من القيود  والسندات بالعمالت األجنبية من خالل تحويل العملة وباإلضافة إلى ذلأل، في بعض البلدان يمكن أ

المفروضه علي الشركة والتي تؤثر على قدرة الشركة على تحويل مبالغ كبيرة من العمالت األجنبية بسبب لوائح البنأل المركزي والمصارف  
ال من الشركات التابعة  المركزية التى من المحتمل ان تقوم بتعديل األنظمة في المستقبل وبالتالي قد تغيير قدرة الشركة على تلقي األمو 

 لها.
 أنشطة الشركه في كوريا الشمالية 

في شركة االتصاالت المحلية (كوريولينأل(    %75نظرأ لوجود إستثمارات للشركه في كوريا الشمالية والتى تتعلق بنسبه اإلستثمارات البالغه  
ي والواليات المتحدة  فضال عن األمم المتحدة. هذر  وحيم أن كوريا الشمالية خاضعة للعقوبات الدولية التي فرضها اإلتحاد األوروب 

ظ العقوبات يترتب عليها تقييد المعامالت المالية، وإستيراد وتصدير السلع والخدمات، بما في ذلأل السلع والخدمات الالامة لتشغيل والحفا 
الشركة فى شركة كوريولينأل وحتى األن على وتطوير شبكات الهاتف المحمول وعلى الرغم من ذلأل ال يوجد أى أثر مادي على عمليات  

ال يوجد ضمان بأنه فى حاله إذا تم تغيير العقوبات الدولية المفروضه على كوريا الشماليه بإنها سوف تكون قادرة على تمويل عملياتها  
الية ونظرأ لما ورد فإن وأنشطتها وكذلأل قدرتها على تحويل األموال من وإلى الشركة أو تشغيل شبكة الهاتف المحمول في كوريا الشم

 ذلأل يمكن أن يؤثر سلبا على األستثمارات فى كوريا وتصبح الشركة غير قادرة على األستمرار في تشغيل منشآتها في كوريا الشمالية.
رقابة من  باإلضافة إلى ما سبق ذكرر فان التحويالت النقدية في كوريا الشمالية من العملة المحلية إلى عمالت أجنبية تخضع لقيود ال

ود  السلطات الحكومية، باإلضافة إلى ذلأل فان العملة المحلية لكوريا الشمالية ليست قابلة للتداول خارج البالد ووفقًا لذلأل فإن هذر القي 
 إلى الشركة األم من عملياتها فى كوريا الشمالية. الشقيقةتحد من مستوى األرباح التي يمكن دفعها من الشركة 
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 رأسماليةارتباطات  .25
أووجد  ت  مال شركة  المتبقية الستكمال رأس  المبالغ  قيمة  في  تتمثل  رأسمالية  للطاقة و -ارتباطات  للخدمات -أوشركة  كابيتال  كابيتال 

على  مصرى    جنيه  الف  9,315  وجنيه مصري    الف  189جنيه مصري و  13,125بقيمة  وراسكوم بريزم بيراميدا  وشركة أ  والمقاوالت
 . % 100إلى  % 25التوالي من نسبة 

 التزمات محتملة  .26

 2120ديسمبر    31  2022 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
 53,538  57,490 التزامات محتملة * 

 57,490  53,538 

 * تمثل الجزء الغير مغطى من خطابات ضمان من البنأل األهلي المصري.

 

 الضريبي الموقف .27
، عما تم اإلفصاح عنه في إيضاح 2022  يونيو  30اشهر المنتهيه فى    الثالثهخالل فترة    الضريبيال يوجد تغير جوهرى في الموقف  

 . 2021ديسمبر  31فى القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية  (25(رقم 

 البيع بغرض بها محتفظ والتزامات أصول .28

 البيع بغرض بها محتفظ أصول

 1220ديسمبر    31  2022 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
 60,862  -- متحفظ بها بغرض البيع   أصول

  --  60,862 

 البيع غرضب بهابأصول متحفظ  مرتبطة اماتالتز 

 1220ديسمبر    31  2022يونيو  30 )باأللف جنيه مصري(
 46,964  -- مرتبطة بأصول متحفظ عليها بغرض البيع التزامات

  --  46,964 
 

ترانس  2021ابريل    27بتاريخ   - للشركة فى شركة  المملوكة  بيع كامل االسهم  المبدأ على  الشركة من حيم  إدارة  ورلد و ، وافق مجلس 
،  2021أبريل    27، استعرض مجلس إدارة الشركة الموافقة الصادرة في االجتماع المنعقد بتاريخ   2021سبتمبر    12اسوشيتشن، وبتاريخ  
ورلد اسوشيتس (برايفت( المحدودة، لشركة أوراستار ليمتد، والجدير  و مل األسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس  والمتعلقه ببيع ونقل كا

مليون دوالر أمريكي، ويبلغ نصيب شركة أوراسكوم    96حوالي    بلغتورلد اسوشيتس فى الصفقه  و بالذكر أن القيمة االجمالية لشركة ترانس  
 من رأس مال الشركة .  %51ورلد اسوشيتس (برايفت( المحدودة و لالستثمار القابضة في شركة ترانس  

 
، وذلأل  2022يناير    21، أتمت الشركة بيع كامل أسهم الشركه التابعة المذكورر أعالر وتم نقل ملكيه االسهم في  2022شهر يناير    وخالل -

الشركة في شهر ديسمبر    عليهامليون دوالر حصلت    3باالضافة الى    أمريكىمليون دوالر    32,5  مبلغ  حوالىبعد حصول الشركه على  
 . البيع عمليه حصيلة منالمبدئي  الشركةمقدمة وهو ما يتثمل فى نصيب  كدفعة، 2021
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 مستمرة غير عمليات من الفترة أرباح صافي .29
شهر  أ ةالثالث

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالثالث 

  يف ةالمنتهي
شهر  أالسته  

  يف ةالمنتهي
شهر  أ ةالست 

   يف ةالمنتهي
يونيو   30

2021 
يونيو   30 

2022 
يونيو   30 

2021 
يونيو   30 

 )باأللف جنيه مصري( 2022

 أرباح بيع استثمارات في شركة ترانس وورلد اسوشيتس 384,317  --  --  --
 ( *(* -شركات تابعة-

 (*( ةالقابضتوايعات ارباح من شركه فكتوار  --   15,230  --  15,230
 أجنبيةالت بعمدة صافي فروق ترجمة أر ص --  --  --  59
 فوائد دائنة من شركة ترانس وورلد اسوشيتس  --   66  --  21

 صافي أرباح الفترة من عمليات غير مستمرة     384,317    15,296  --   15,310
 

البراايل   ,2021  أغسطس  18  بتاريخ(*(   التابعة في  القابضة لالستثمار بى  -قامت الشركات  فى، -والمملوكة للشركة عن طريق شركة فيكتور 
مليار    1.2مليون ريال براايلى، المعادل لمبلغ    426بالتوقيع على عقد بيع الطوابق المملوكة لتلأل الشركات بدولة البراايل باجمالى مبلغ حوالى  

  مباشرة   بصورة   ناتجة   أنها  حيم  مستمرة  غير  عمليات  لالستثمار  القابضة  فيكتور  شركة   من  التوايعات  إيرادات  تباراع  تم  وبالتاليجنيه مصري،  
  .لالستثمار القابضة فيكتور شركة الى الشركات تلأل أرباح توايعات من

 
. الجدير 2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    اسوشيتس  وورلدترانس    *( وفيما يلى بيان بأرباح بيع استثمارات الشركة فى شركة*(

والتي   بالذكر أن مبلغ البيع قد يتغير في المستقبل نتيجة أن العقد ينص القيمة النهائية للبيع سوف تتوقف على بعض التعديالت على مبلغ البيع 
 حيم انه جاري اعدادها في الوقت الحالي. -اريخ البيع سيتم حسابها بناء على القوائم المالية لشركة ترانس وورلد اسوشييتس في ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   شهر أ ةالست 
        في ةالمنتهي 

   2022يونيو  30 )باأللف جنيه مصرى(
   509,791 2022 في  محصلة اسوشيتس ورلدو  ترانسشركة  في الشركةبيع استثمارات  قيمه
   46,964 2021 في سدادها تم البيع قيمة من مقدمة دفعة

   556,755 المحصلة  المبالغ اجمالي
    )يخصم(
   ( 60,862( ترانس ورلد اسوشيتس  شركةاالستثمار فى  تكلفه
   (111,576) دخل  ضريبة

   384,317 اسوشيتس  رلدو و  ترانس ةشركفى  بيع استثماراترباح أ
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 المقارنةعرض بعض أرقام  إعادة .30
 والناتجة،  2021  يونيو 30للفترة المالية المنتهية في   ةعمليات غير المسرررررررررررررتمر للنتيجة   المقارنة أرقام على تم  الذي العرض بإعادةفيما يلي بيان  

، واعتبار التوايعات المسرررتلمة من شرررركة فيكتوار القابضرررة كعمليات غير مسرررتمرة بعد بيع  (تابعة(شرررركة   اسررروشررريتس ورلدو  ترانس  شرررركة  بيع من
 :الطوابق التي كانت مملوكة للشركة بدولة البراايل 

  الدوريةالدخل  قائمه
  معادالمستقلة المختصرة 

بعد التغير الناتج عرضها 
عن العمليات غير  

 في  المستمرة
 2021 يونيو 30

الناتج عن   التغير
العمليات غير  

  مستمرةال

  الدورية الدخل قائمه
  كماالمستقلة المختصرة 

 في  إصدارها تم
 2021 يونيو 30

 )باأللف جنيه مصري(

    
 ايرادات توايعات  15,230 (15,230) --
 إيرادات أخرى   60  -- 60
 اإليرادات إجمالي  15,290 (15,230) 60

 )يخصم(   
 تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   (22,352)  --  (22,352)
 تعاب مهنية واستشارات فنية أ  (15,292)  --  (15,292)
 مصروفات اشتراكات   (6,565) --  (6,565)

 ثابتة  أصولإهالك   (755) --  (755)
 ةمخصصات مكون  (6,560) -- (6,560)
 مالية أصول قيمة  فيخسائر اضمحالل  (8,452) -- (8,452)
 مصروفات أخري  (5,398)  -- (5,398)

   النشاط)خسائر(  (50,084) (15,230) (65,314)
    

375 )66 )  فوائد دائنة 441 
 تكاليف تمويلية (5,146)  -- (5,146)
 فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية صافي  (4,072) --  (4,072)
 تمويلية  )مصروفات(صافي (8,777) (66) (8,843)

 ائب الفترة قبل الضر )خسائر( صافي  (58,861) (15,296) (74,157)
 ضرائب الدخل  (725) -- (725)

 عمليات مستمرة بعد الضريبة   منالفترة )خسائر( صافي  (59,586) (15,296) (74,882)
 مستمرة  غير عمليات   

 الضريبة  بعد مستمرة غير عمليات منالفترة (خسائر( صافي  -- 15,296 15,296
 )خسائر( الفترة  صافي (59,586) --  (59,586)

 
 
 
 




