
 

 

  

 
  
 
 

 القابضة لالستثمارشركة أوراسكوم 
 )شركة مساهمة مصرية(   

 ة المختصر  الدورية المجمعة القوائم المالية
 وتقرير الفحص المحدود عليها 

 2022 يونيو 30 فيأشهر المنتهية والثالثة   ةالستفترة ن ع
 







إیضاح )بااللف جنیھ مصري(
رقم

 ٢٠٢١ دیسمبر ٢٠٢٢٣١ یونیو ٣٠
معاد تبویبھا

أصول غیر متداولة
           ٢١٥٬٦١٦           ٢٧٦٬٥١٩(١٠)أصول ثابتة 

           ٢٠٦٬١٦٢           ٢٠٤٬٠٩٧(١١)إستثمارات عقاریة 
           ٦١٣٬٦٣٢           ٦١٣٬٦٣٢(٩)إستثمارات یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة

             ٥٣٬١٠٩           ٣٣٢٬٤٦٩(١٢)أصول مالیة أخرى 
               ٤٬٠٠٠               ٤٬٠٠٠(١٤)أصول أخرى

       ١٬٠٩٢٬٥١٩       ١٬٤٣٠٬٧١٧إجمالي األصول غیر المتداولة
أصول متداولة

           ١٠٦٬٢٥٤           ١٣٠٬٨٥٤عمالء 
             ٨٦٬١٠٠           ١٠٣٬٥١١(١٢)أصول مالیة أخرى

             ٢٨٬٥٢٤             ٣٣٬٤٠٢(١٤)أصول أخرى
        ١٬١١٢٬٦٣٠        ١٬٥٤٤٬٢٦٣(١٣)نقدیة وما في حكمھا

١٬٣٣٣٬٥٠٨       ١٬٨١٢٬٠٣٠       
        ١٬٥٨٦٬١٠٦                    -(٢١)أصول محتفظ بھا بغرض البیع

       ٢٬٩١٩٬٦١٤       ١٬٨١٢٬٠٣٠إجمالي األصول المتداولة
       ٤٬٠١٢٬١٣٣       ٣٬٢٤٢٬٧٤٧إجمالي األصول 

حقوق الملكیة وااللتزامات
           ٥٧٧٬٠٢٥           ٥٧٧٬٠٢٥(١٥)رأس المال المصدر والمدفوع

           ١٣٥٬٠٥٧           ٣٧٣٬١٩٩احتیاطیات 
           ٩١١٬٤٤٨        ١٬٠٠٤٬٢٣٠أرباح مرحلة

       ١٬٦٢٣٬٥٣٠       ١٬٩٥٤٬٤٥٤إجمالي حقوق الملكیة للشركة األم
           ٣١٦٬٦٩٧            (١٠٬٧٣٢)حقوق أصحاب الحصص غیر المسیطرة

       ١٬٩٤٠٬٢٢٧       ١٬٩٤٣٬٧٢٢إجمالي حقوق الملكیة

االلتزامات
التزامات غیر متداولة

           ١٥٩٬٣١٠           ٢١٣٬٨٣٠(١٦)اقتراض  
               ٢٬٨١٨               ٣٬٥٦٥مخصصات 

             ٧٥٬٣٨٢           ١٠١٬٤٠١(٨)التزامات ضریبیة مؤجلة
          ٢٣٧٬٥١٠          ٣١٨٬٧٩٦إجمالي االلتزامات غیر المتداولة

التزامات متداولة
                   ٢٨٠             ١٦٬١٤٥(١٦)اقتراض

           ٣٩٥٬٨١٠           ٤٣١٬٤٨٢(١٧)التزامات أخرى
             ٤٩٬٧٠٢           ١٠٦٬٧١٥ضریبة دخل– التزامات ضریبیة 

           ٤٣٥٬٥٧١           ٤٢٥٬٨٨٧(١٩)مخصصات 
٨٨١٬٣٦٣          ٩٨٠٬٢٢٩          

           ٩٥٣٬٠٣٣                    -(٢١)إلتزامات متعلقة بأصول محتفظ بھا بغرض البیع
       ١٬٨٣٤٬٣٩٦          ٩٨٠٬٢٢٩إجمالي االلتزامات المتداولة

       ٢٬٠٧١٬٩٠٦       ١٬٢٩٩٬٠٢٥إجمالي االلتزامات 
       ٤٬٠١٢٬١٣٣       ٣٬٢٤٢٬٧٤٧إجمالي حقوق الملكیة وااللتزامات

"مرفق"تقریر الفحص المحدود 

 رئیس القطاع المالي                                                                             رئیس مجلس اإلدارة

)شركة مساھمة مصریة(شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 
قائمة المركز المالي الدوریة المجمعة المختصرة في

.تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة وتقرأ معھا )٢٥(الى  )١(اإلیضاحات المرفقة من - 

١



(بااللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

الستة أشهر المنتهية 

2022 يونيو 30فى 

الستة أشهر المنتهية 

2021 يونيو 30فى 

معاد عرضها

الثالثة أشهر المنتهية 

2022 يونيو 30فى 

الثالثة أشهر المنتهية 

2021 يونيو 30فى 

معاد عرضها

عمليات مستمرة

                    7,719                30,623                 13,095                38,690(4) إيرادات تشغيل

                        -                   6,060                       -                10,543(5)إيرادات أخرى

                (21,092)               (28,967)               (36,701)               (50,051)(6)تكاليف مشتريات وخدمات

                  (7,073)                 (1,433)                  (7,327)                 (5,818)مصروفات أخرى 

                (13,631)                20,220               (17,276)                10,297(19) (مكونة)/ مخصصات انتفى الغرض منها 

                (16,636)               (23,509)               (64,702)               (47,724)تكلفة عاملين

                  (1,161)                 (2,529)                  (2,315)                 (5,064)(11،10)إهالك وإستهالك

                      (610)                   1,085                     (884)                 (6,109)خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

                        -                       -                        60                       -أرباح استبعاد أصول غير متداولة

                (52,484)                  1,550             (116,050)               (55,236)أرباح التشغيل / (خسائر) 

                       773                      190                   2,061                      474(7)إيرادات تمويلية

                (20,520)                     (380)               (23,420)                 (1,070)(7)مصروفات تمويلية

                    5,946                16,187                   1,052              118,891(7)ترجمة أرصدة بعمالت أجنبيةصافي أرباح  فروق 

               757,621             (710,027)           1,432,648              152,776(9)استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح 

              (757,621)              710,027          (1,432,648)             (152,776)(9)ستثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في إ

                (66,285)                17,547             (136,357)                63,059الفترة قبل ضرائب الدخل (خسائر)/ أرباح  

                        (79)                      939                     (725)               (17,415)(8)ضرائب دخل

                (66,364)                18,486             (137,082)                45,644الفترة من عمليات مستمرة (خسائر)/ أرباح 

عمليات غير مستمرة

                 30,841                      285                 70,526                59,676(23)(بعد الضريبة)صافي نتائج عمليات غير مستمرة 

                (35,523)                18,771               (66,556)              105,320الفترة (خسائر)/ صافي أرباح 

:يقسم إلى

              (115,205)                18,528             (137,082)                45,686حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات مستمرة

                 68,525                         (2)                 44,018                49,201حقوق مساهمي الشركة األم من عمليات غير مستمرة

                 11,157                      245                 26,508                10,433حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

105,320              (66,556)               18,771                (35,523)                

(0.0220)0.0035(0.0261)0.0087(18-1)(جنيه مصري)الفترة من عمليات مستمرة  (خسائر)/ نصيب السهم األساسي والمنخفض في أرباح 

0.0131(0.0000004)0.00940.0084(18-2)(جنيه مصري)الفترة من عمليات غير مستمرة  (خسائر)/ نصيب السهم األساسي والمنخفض في أرباح 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (25)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل الدورية المجمعة المختصرة عن فترة
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(بااللف جنيه مصري)
الستة أشهر المنتهية فى 

2022 يونيو 30

الستة أشهر المنتهية فى 

2021 يونيو 30

معاد عرضها

الثالثة أشهر المنتهية 

2022 يونيو 30فى 

الثالثة أشهر المنتهية 

2021 يونيو 30فى 

معاد عرضها

                (35,523)                 18,771                (66,556)               105,320الفترة (خسائر)/ صافي أرباح 

بنود الدخل الشامل اآلخر التي تم أو سوف يتم إعادة تبويبها الحقا 

:لقائمة األرباح أو الخسائر

                  57,236                  64,830                  39,993                192,698فروق ترجمة عمليات أجنبية

اعادة تبويب احتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية الي قائمة الدخل 

عند استبعاد عمليات غير مستمرة
43,339                  -                        -                        -                         

اجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر التي تم او سوف يتم إعادة 

تبويبها الحقا لقائمة األرباح أو الخسائر
236,037               39,993                 64,830                 57,236                  

                  57,236                 64,830                 39,993               236,037اجمالي بنود الدخل الشامل األخر عن الفترة

                  21,713                 83,601                (26,563)               341,357الشاملة عن الفترة (الخسارة)/ اجمالي الدخل الشامل 

يوزع كالتالي

                  22,106                  83,356                 (56,568)                330,924نصيب الشركة األم

                      (393)                        245                  30,005                  10,433نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة

                  21,713                 83,601                (26,563)               341,357الشاملة عن الفترة (الخسارة)/ اجمالي الدخل الشامل 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (25)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

قائمة الدخل الشاملة الدورية المجمعة المختصرة عن فترة
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2022 يونيو 30قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

(بااللف جنيه مصري)

إحتياطى قانونى رأس المال المدفوع

احتياطى فروق ترجمة 

 أرباح مرحلةالقوائم المالية للشركات 

 حقوق ملكية 

الشركة األم

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 

                   (3,074)                    (1,509)              (1,565)                   (1,565)                        -                       -                       -(48 و 47معياري 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 إلى احتياطى قانوني

الشاملة عن الفترة (الخسارة)

                (31,033)                   15,351           (46,384)                 (46,384)                        -                       -                       -أرباح الفترة / (خسارة)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 يونيو 30الرصيد في  

إحتياطى قانونى رأس المال  المدفوع(بااللف جنيه مصري)

احتياطى فروق ترجمة 

القوائم المالية للشركات 

 أرباح مرحلةالتابعة

 حقوق ملكية 

الشركة األم

حقوق أصحاب الحصص 

  إجمالي حقوق الملكيةغير المسيطرة

            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 إلى احتياطى قانوني

إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

               105,320                    10,433            94,887                  94,887                        -                       -                       -صافى أرباح الفترة

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

عمليات غير مستمرة
-                       -                       43,339                  -                        43,339            

-                          
43,339                 

          192,698                        -                192,698                       -                       -فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة بعمالت عرض اجنبية
-                          

192,698               

               341,357                   10,433          330,924                 94,887               236,037                       -                       -اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

              (337,862)                (337,862)                   -                        -                        -                       -                       -استبعاد حقوق غير مسيطرة لشركات تابعة

            1,943,722                  (10,732)       1,954,454            1,004,230               195,272              177,927              2022577,025 يونيو 30الرصيد 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 

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (25)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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(باأللف جنيه مصري)
إيضاح

رقم

2021 يونيو 30 2022 يونيو 30

معاد عرضها

عمليات مستمرة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

           (136,357)               63,059الفترة قبل الضرائب (خسائر)/ صافى أرباح 

:يتم تسويتها بــ

                2,315                  5,064(11،10)إهالك واستهالك

               (2,061)                    (474)(7)إيرادات تمويلية

              23,420                  1,070(7)مصروفات تمويلية

               (1,052)            (118,891)(7)صافي أرباح  فروق ترجمة أرصدة بعمالت أجنبية

                    (60)                      -استبعاد أصول غير متداولة (أرباح)

                   884                  6,109خسائر إضمحالل في قيمه أصول مالية

       (1,432,648)            (152,776)(9)استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةنصيب الشركة في أرباح 

         1,432,648              152,776(9)ستثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكيةصافي اضمحالل في إ

              16,708              (17,701)التغير في المخصصات

             (69,303)                     297التغير في األصول المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

              31,577                25,953التغير في االلتزامات المتداولة المدرجة ضمن رأس المال العامل

          (133,929)             (35,514)أنشطة التشغيل (المستخدمة في )التدفقات النقدية 

                1,063                     474فوائد مقبوضة

          (132,866)             (35,040)أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

:صافي المدفوعات النقدية عن االستثمار في

             (13,828)              (56,731)أصول ثابتة  - 

                        -            (277,873)مدفوعات لشراء استثمارات مالية اخرى

:صافي المقبوضات النقدية من استبعادات

                   502                      -أصول ثابتة - 

                7,235                      -نقدية محصلة من بيع شركات تابعة - 

              (6,091)           (334,604)أنشطة االستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من انشطة التمويل

                  (128)                      (13)(16)مدفوعات فوائد

              17,817                59,576(16)مقبوضات عن اقتراض

                    -                    (280)(16)مدفوعات اقتراض

                    -                  3,150ودائع مرهونة- أصول مالية أخرى 

             17,689               62,433صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

          (121,268)           (307,211)صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام من عمليات مستمرة

عمليات غير مستمرة

            127,259              (46,517)الناتجة من أنشطة التشغيل / (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

             (36,178)              509,750أنشطة االستثمار (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

           (128,169)                      -(16)أنشطة التمويل (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

            (37,088)             463,233صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام من عمليات غير مستمرة

          (158,356)             156,022صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

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

                2,700              275,611تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية وما في حكمها بعمالت أجنبية من عمليات مستمرة

                  (176)                      -تأثير التغير في أسعار صرف العمالت على أرصدة النقدية في وما في حكمها بعمالت أجنبية من عمليات غير مستمرة 

           187,224         1,544,263(13)النقدية وما في حكمها آخر الفترة

(شركة مساهمة مصرية)شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

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

.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها (25)الى  (1)اإليضاحات المرفقة من - 
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 ة( يمصرمة ساه كة م شر) ة ضقابال رام ستثلل  كومأوراس شركة 
 2022 يونيو 30 يف تهية نلماأشهر والثالثة  لستها  ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دل ا  يةمالل ائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل

 
 

- 6 - 

 

 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 رتثمالالسم وراسكو 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 اهلقنق، االة  نو نننننننننرمل –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  اييلتنفحننة الالئا مننن 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 قحو تلها أشنتريت كا  أولها أن تنندم  فن  هني  الشنر  ضها ف  مصر أو ف  الخارج. كما ةجودغر عل  تحقيق   ااونهتع
 التنفييةة.رقا  ألحكام القانون والئحت  ك طوذل

 المختصرة المجمعةاعتماد القوائم المالية الدورية  -ج
الدورية المجمعةالقوائم  تم اعتماد   للشركة عن    المالية     واسطة   ، 2022  يونيو  30ة في  المنتهيأشهر    الستة  فترةالمختصرة 

 . 2022 طسأغس 24يخ مجلس اإلدارة  تار 

 رية المجمعة المختصرةد القوائم المالية الدو ادعإس سأ -2

 بالمعايير المحاسبية وااللتزامالعرض  إطار -أ
  القوائم ( "30) لمحاسرة المصري رقم  ا  ارتطلرا  معيمختصرة المرفقة طرقا  لملاتم إعداد هي  القوائم المالية الدورية المجمعة  

أحكا الدورية  المالية ا" وفي ضوء  اع  ةير اسال  حوائواللوانين  قلم  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   لةملكانوية االس ةيمالبة عند إعداد القوائم الو لجميا المعلوما  المطتتضمن  
الدولية  ، 2021دةسمرر    31للشركة في   المعايير  الرجوع إل   المصرية  المحاسرة  المالية  وتتطلب معايير  "  IFRS"  للتقارير 
 . اهتجلعامية ضح كيفة تو ينانو أو متطلرا  ق مصري  محاسريدر بشأنها معيار ةص لم التيث والمعامال  احدبالنسرة لأل

 أسس القياس -ب
يننتم  التنني  التاليننة األصننول وااللتوامننالمرنندأ التكلفننة التاريخيننة فيمننا عنندا  قنناطرالمختصننرة  المجمعننةالدوريننة لماليننة ائم اأعنند  القننو 
 حابنر األ لالخن ة منعادللا مةقي  المالية المروبة بالااألصول وااللتواملية، و في المشتقا  الما مثلت  توالتلقيمة العادلة  قياسها با

. ةكبالتكلفة المستهلالتي يتم قياسها  ا  الماليةمول وااللتواوأةضا األصخل الشامل اآلخر أو من خالل الد سائرالخ  سائرالخأو 
 .األصلول عل  لحصلم  يتم تسلي الييقا ل عامة عل  القيمة العادلة للم هيا وتعتمد التكلفة التاريخية بصفة

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

 ك.ذلف الباالةضاحا  بخ والية ألقوائم المشارة بااال
 
 
 
 



 ة( يمصرمة ساه كة م شر) ة ضقابال رام ستثلل  كومأوراس شركة 
 2022 يونيو 30 يف تهية نلماأشهر والثالثة  لستها  ةرفت  عنرة مختصال عة مجمال  ةيرو دل ا  يةمالل ائم اوللق ة  متمم ل ا  تايضاحاإل

 
 

- 7 - 

 

 معةالمج ماليةالقوائم ال -د
كننل ميوانيننة.  اريخفنن  تنن عننة( ب اة تحننس سننيطرتها )الشننركا  الت ئم الماليننة للشننركة األم والشننركا  الواقعنن فنن  القننوالماليننة المجمعننة ا مئ او القنن ثننل مت ت 

 :لسيطرة عندما تقوم الشركة القابضة بجميا ما يل قق اوتتح
 ها.ي ف تثمرمسال أةالمنش عل  السلطة -
 . في  المستثمر المنشأة  ف  ت ماهسم لخال من رةتغي الم العوائد ف  الحق أو ضعر ت ال -
 .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  لوجود مت   إل ف  رو ظائق والر  الحقاذا أشفيها 
 الية.رين بعرة الثالثة الميكو طي سلاصر عنا

الدخل   قائمة  التابعةرة  المختص المجمعة  الدورية  تتضمن  اقالت   سواء    إيرادا  ومصروفا  الشركا     الفترة دها خالل  تناؤها أو استرعاتم 
لالقتناو  الفعل   التاريخ  من  اعترارا   التاريخ  ذلك  أو  حسب  لالستر    لفعالء  تو   الحالة.عاد  الإجمديا  ويتم  ا  لخدالي  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   ق فت ت اسرية  لمحها اسياسات   لبما ةجعضروريا   كان ذلك    ماكلكا  المجموعة  راء التسويا  الالدمة عل  القوائم المالية ألٍ  من شر أج  يتم
 ألخر  بالمجموعة. اسرية المطرقة للشركا  االمح سا السيا

 عة عند تجميا القوائم المالية لها. ين شركا  المجمو روفا  المترادلة المصندا  و يراإلايتم االسترعاد الكامل لكافة المعامال  واألرصدة و 
 ة المجموعة  ها. ملكي  نوق صلة عن حقفن م صنورةٍ ة ب تابعكا  الر نالشف   يطرةالمسصص غير حلا ا حقنوق أصحعرض يتم 

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  قننندف تننناريخ  فننن  ادلنننةتننن  العمي ياسننن  بقوتقنننوم بقشنننقيقة  ةكشنننر   قننن  كاسنننتثمار فننن عندئننني تعتنننرف باالسنننتثمار المتر  عليهنننا
 األولنن  تننرافاالعكتكلفننة عننند  شننتركةو المقننة ألطفقنند  فينن  السننيطرة الم الننييالتنناريخ  فنني  المترقننية العادلة لالسننتثمار  شتركة. وتعد القيمالم

 باالستثمار ف  شركة شقيقة.

 تجميع األعمال -ه
ل اس المقا ننل الم حنن  م قينن ت وينن  السننتحواذ.ا ةقنن ام طري تخدباسنن  واذا (حت سنن ل )االاألعمنناا   تجمينن المعننام المحاسننرة عننن مت تنن  معاملننٍة لتجميننا  فننيو 

ولننة مننن المجموعننة وااللتوامننا  واذ لألصننول الم حفنن  تنناريخ اإلسننتح عادلننةيم الالقنن  عو األعمال بالقيمة العادلننة التنن  ت حتسننب علنن  أسنناس مجمنن 
ة فنن  مقا ننل لمجموعنن ة التنن  ت صنندر ها املكي لق ادوا  حقو أل اييها وكعل تحوذالم س ةكين للشر ك السابقح الماللالصة  معرفة المجموعالمتكردة ب 

 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 ر المسننيطرة فنن ، وأ  حقننوق ألصننحا  الحصننص غينن  ننل الم حنن 

ذ عكة الم  لشننر ا ملكيننة الشننركة الم سننتحوذ عليهننا قرننل حقننوق  سننتحوذة تمتلكهننا فنن الم ركة  كانننس الشنن تنن الللحصننة لننة العاديمننة لقواليهننا ، سننتحو 
ين بعنند لم تكرنندة فنني تنناريخ اإلسننتحواذ. وإذا مننا ترنن 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 تكرننداامنن االلتو ا و عليهنن  تحوذمسنن الاألصننول اف  قننيم يم أن صنن تقينن ال 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 ر ة متلك الوياد  ف العترام اٍي يت عندئ ،  ()إن وجدستحواذ اريخ االل ت قر  ستحوذ عليهاالشركة الم  
 (.bargainpurchase)شراء صفقة 

ث  التي    يطرةسموبالنسرة للحصص غير ال ل  لحل حصص ملكية حالت م  و  منشننأة فنني امليها الحق فنن  نصننيٍب نسننر  مننن صننافي أصننول ية وت خ 
  ألصننحا  الحصننص غيننر النسننر  ادلننة ، أو بالنصننيبالع يمننةي إمننا بالقلنن و راف األعتنن ننند اإلها عاسنن قي أن يننتم الممكننن  فية فمنننلتصنن ة احالنن 

 ل معاملة إستحواذ عل  حد .أساس القياس لك ويتم إختيار -ا ذ عليهم ستحو ة الأشالمسيطرة ف  القيم المعترف  ها لصافي أصول المن 
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( تقننوم المجموعننة Entities under common control) موعننةجمة للداحنن الو ة طر سنني للا خضنن ت  التنني مننالألعشآ  وأنشطة اف  تجميا المن 
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 دمرنن يننر فنن  تغي ء عننن قتننناإلا عمليننا  لننم تسننفر لننك إذاذو  ةلكينن المضننمن حقننوق شركا  المقتناة كإحتياط  تجميا أعمننال 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  ملكيتهننانسننرة مننن وعننة مننن مجمال ابعننة أو تخلننصوق أصننحا  الحصننص غيننر المسننيطرة للشننركا  الت موعننة نسننرة مننن حقنن المج
   الشركة التابعة.عل ةيطر فاظها بالست إحعة ما  تاب ال

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  اإلعترار ة لنن  حتنن  تنناريخ ديننادو  األ   قق السننيطرةحت  تاريخ من لفترةل اخال  لت  طرأملكية واحقوق الود  ن   التغيرا  ف   األ و 

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

 ذ.واتحيخ االسا ف  تار عترف  هالمية تواما  العرضالعادلة لألصول واإللتواما  واإلل
السنننة الماليننة المنتهيننة فنني  ميا الشننركا  التابعننة عنننفي تجغيير يوجد أةة ت ، لم 2022 يونيو 30ة في أشهر المنتهي  الستةترة الل فيا وخه
 .(23)إةضاح رقم  0222هر يناير ن في شاكستاد أسوشيتس  ر ثاء  يا شركة ترانس وورلت ، وذلك باس2021دةسمرر   31

 
 اعيةطلقا  ريار تقال -3

مراحننل التنميننة للمننناطق الجغرافيننة، والتنني اخننتالف و  اخننتالف الريتننا  التنظيميننةتحلننل اإلدارة القطاعننا  التشننغيلية للشننركة بشننكل منفصننل بسننرب 
 .لتشغيليةاما  للقطاعا  اوال تحلل اإلدارة االصول وااللتو . استراتيجيا  استثمار وتسويق مختلفة تتطلب

وخسننائر األربنناح قرننل الفوائنند والضننرائب واالهننالك واالسننتهالك علنن  أسنناس  بصننورة أساسننيةالشننركة بشننكل منننتظم  عننا تقييم أداء قطاة   تقوم االدار 
وق حقنن  يقةطر سرة عنها ب يتم المحا أرباح استثمارا  شركة فينصيب الصافي  كوكيلاسترعاد أصول غير متداولة   (خسائرأرباح / )و االضمحالل  

اعيننة طك التقننارير القكننيل (المعنندل قرل الفوائد والضرائب واالهننالك واالسننتهالك )الخسار(/  صافي الربح)خسائر االضمحالل د عار ة بعد است الملكي 
 .ال  تقييم النفقا  الرأسمالية باإلضافةصول لأل

 :في الجداول التالية ،2022 يونيو 30المنتهية في  الثالثة أشهرو ة فترة الست  لالقطاعية خالللتقارير  يتم عرض المعلوما  المالية 
 ةر عمليات مستم

 لف جنيه مصري باأل  2022يونيو  30 فيهية تشهر المنأ الستة ( )معاد عرضها 2021يونيو  30 فيهية شهر المنتأ الستة
بل الفوائد  )الخسائر( ق

كا الاب و رائ الضو    تهال
  كاتال ه تساالو 

 * المعدل

يل دات تشغإيرا
من عمالء 

ن عجين ر خا
 المجموعة 

لية  داخ  اتد رايا
 يل غشات تيراد إ اعات بين القط

  وائدبل الفقئر( ساخ)ال
كات  االهال ئب و الضراو 

 * لدعملا  اتكهال تسالاو 

 لتشغي داتيراإ
عمالء من 

 نجين عر خا
 وعة مج مال

ايرادات داخلية  
  غيل شت اتإيراد  بين القطاعات 

(14,223) 13,095 -- 13,095 ,79216  ةيهترفي ةنشطأ 38,690 -- 38,690 

(125,99 ) الشركة   تخصطة نشأ 9,080 (9,080) -- (66,964) 2,503 (2,503) -- 
   أخر  و  األم

(113, 357 ) 13, 950  إجمالي 47,770 (9,080) 38,690 (50,172) 15,598 (2,503)  

 
 ي لف جنيه مصر باأل  2022يونيو  30 فيهية تشهر المنأ الثالثة  ( ها)معاد عرض 2021يونيو  30 فيهية شهر المنتأ الثالثة 

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

كاتتساالو    هال
 * المعدل

يل شغدات تإيرا
من عمالء 

ن عجين ر خا
 المجموعة 

ة  يلداخ  اتد رايا
 يل غشات تيراد إ اعات بين القط

  وائدبل الفقئر( ساخ)ال
كات  االهال ئب و الضراو 

 * لدعلما  اتكستهال الاو 

 لتشغي داتيراإ
عمالء من 

 نجين عر خا
 وعة مج مال

داخلية  دات رايا
  تشغيل  اتإيراد  بين القطاعات 

 ة هيترفي ةنشط أ 30,623 -- 30,623 20,082 7,719 -- 7,719 (8,101)

الشركة   تخصطة نشأ 6,648 (6,648) -- (16,003) -- -- -- (43,222)
   أخر  و  األم

 إجمالي  37,271 (6,648) 30,623 4,079 7,719 -- 7,719 (51,323)
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 ةمر غير مست لياتمع
 لف جنيه مصري باأل  2022يونيو  30 فية يهتشهر المنأ تةسال ( )معاد عرضها 2021يونيو  30 فيهية شهر المنتأ ةست ال

ئد  لفواقبل ا  رباحأل ا
كا اب و رائ الضو    تالهال

كاتتاالسو    هال
 * المعدل

يل دات تشغإيرا
ء من عمال

ن ع نيجر خا
 المجموعة 

لية  داخ  اتد رايا
 يل غشات تيراد إ اعات القطبين 

  وائدالفبل ق (ئراس خال)
كات  ال االه ئب و الضراو 

كسالاو   * لالمعد اتتهال

 لتشغي داتيراإ
ء عمالمن 

 نجين عخار 
 موعة ج مال

  ايرادات داخلية
  تشغيل  إيرادات قطاعات ال بين

  ةيحر بكوا ل  -- -- -- -- 381,040 -- 381,040 161,068
 استثمار عقار    -- -- -- -- 33,135 -- 33,135 33,135

 إجمالي -- -- -- -- 414,175 -- 414,175 194,203

 
 لف جنيه مصري باأل  2022يونيو  30 فيهية تالثالثة اشهر المن ( )معاد عرضها 2021يونيو  30 فيهية الثالثة اشهر المنت

قبل الفوائد   رباحأل ا
  تكا هال الاب و رائ الضو 

  اتكهال تاالسو 
 * المعدل

يل دات تشغإيرا
ء من عمال

ن ع نيجر خا
 المجموعة 

لية  داخ  تا د ار يا
 يل غشات تيراد إ اعات القطبين 

  وائدالفبل ق (ئرساخال)
كات  ال االه ئب و الضراو 

كسالاو   * المعدل اتتهال

 لتشغي تدا يراإ
ء عمالمن 

 نجين عخار 
 موعة ج مال

ايرادات داخلية  
  يل غتش إيرادات بين القطاعات 

  ةيحر بكوا ل  -- -- -- -- 196,404 -- 196,404 77,704
 استثمار عقار    -- -- -- -- 16,581 -- 16,581 16,581
 إجمالي -- -- -- -- 212,985 -- 212,985 94,285

ة مركوية من المقر الرئيسي إل  الشركا   طة المقدمة بصور شفي اإليرادا  والتكاليج المرترطة باألن   أخر  و   الشركة األم   تخصطة  نشأد   ن   يتمل
وتتضمن   األنشطةالتابعة  ذوي    هي   العاملين  دا الموظائج  النطاق  واسعة  المالية  ستوليا   والمشورة  القانونية،  الخدمة  مثل  المجموعة  خل 

 راجعة الداخلية. لمستثمرين والمواالتصاال  وعالقا  ا

 / رباحأ  فيصا ال     للوصول  المعدلةكا   التهسالاو    اكالهالاالضرائب و و   ئدقرل الفوا  رباحألاالخسائر( /  (   لتسويا  عل  الالتاجدول  وضح الي 
 :لب الدخ ضرائ قرل  ةتر فلا )رئ اسخ(

 
شهر  أ ةثثال ال

 ي ف ةهيالمنت
 2021 يونيو 30

 هر شأ ةالثالث
 ي تهيه فالمن

 2022 ويوني 30

ر هشأ ةالست
 في  ةالمنتهي

 2021 يونيو 30

 شهرأ ةالست
 في  ةالمنتهي

 2022 ويوني 30
لف جنيه مصري()   باأل

واالستهالكات   الفوائد والضرائب واالهالكات ل بقح األربا/  )رالخسائ( (50,172) (113,735) 4,079 (51,323)
 دلة ع مال

 تعديالت:    
 الك واستهالك ها  (5,064) (2,315) (2,529) (1,161)

 ة  تمويلي إيرادا   474 2,061 190 773
 تكاليج تمويلية  (1,070) (23,420) (380) (20,520)
 مال  أجنرية بع فروق ترجمة أرصدة  صافي أرباح 118,891 1,052 16,187 5,946

يقة حقوق  أرباح استثمارا   يتم المحاسرة عنها بطر  شركة في نصيب ال 152,776 1,432,648 710,027 757,621
 ة الملكي

حقوق    يقةر طصافي اضمحالل في إستثمارا   يتم المحاسرة عنها ب  (152,776) (1,432,648) (710,027) (757,621)
 لملكية ا

 )خسائر( الفترة قبل ضرائب الدخل   /   احأرب صافي  63,059 (136,357) 17,547 (66,285)
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 ل صولألية ر القطاعقاريالت
 :ةدار رية لالرة دو ها بصو مدة تقو م اعداد التقارير يت قطاع و ل لك  ولصاألتال  ليوضح الجدول ا

  2022 يونيو 30 2021ر بسميد 31

 لي اماألج 

دوات أ
ق قوح
 ة لكيم

استثمار 
 ري اعق

ل  وصأ
غير 

 ي ل جمااأل بتة ثا لصوأ موسة مل
  استثمارات

 أخرى   مالية

 تا دو أ
قوق ح

 ملكية 
 رتثما اس

 ري عقا

  أصول
 غير

  ة تباثأصول  ة موسمل
 ي ر قااستثمار ع -- -- 204,097 -- -- 204,097 -- -- 206,162 -- 206,162
 ة هيترفي نشط أ 240,819 -- -- -- -- 240,819 179,545 -- -- -- 179,545

649,703 613,632 -- -- 36,071 649,332 276,877 613,632 -- -- 35,700 
 تخص استثمارا 
 الشركة األم

     طة أخر نشأو 
 ىمالجا 276,519 -- 204,097 613,632 276,877 1,094,248 215,616 -- 206,162 613,632 1,035,410

الود  الرن   تتمثل ب لمر ا  ليج اتكالو اإليرادا     فيمخصصة  غير  ب المقدم  األنشطةترطة  مركر و صة  االشر    لإ  يسيرئ الالمقر    نم  يةو ة    ة عب ات لكا  
المستولي ملين  العاج  ة وظائ نشطاأل   يهن  تضمت و  داخل  ال  سعةاو    اذوي  القا  ثلم  عةمجمو النطاق  والنون الخدمة      التصاواال  ةي المال  شورةمية، 
 لية.خجعة الداوالمراثمرين ست لم  اقاعالو 

 :يا يلة مكما يتمثل االنفاق االستثماري عل  القطاعا  التشغيلي 
      

  ةالمنتهيشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةالمنتهيهر شأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

  ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةهيالمنتشهر أ ةالست
   2022يونيو 30فى 

لف جناب)  يه مصري(أل

 عمليا  غير مستمر ( ضمن ) ةبحريكوا ل   -- 169,078 -- 110,408
 مشروعا  ترفيهية  63,732 14,837 53,134 6,442

 طة أخر  نشأو  الشركة األم تخص استثمارا   278,033 -- 277,893 --
 إجمالي    341,765 183,915 331,027 116,850

 
 يلشغادات تإير  -4

  ةتهينالمشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةهر المنتهيشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

  ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30 فى

  ةشهر المنتهيأ ةالست
  2022يونيو 30فى 

لف جنيه مصر ى(  )باأل

        
 ة هيرفية تمن أنشطيرادا  إ 38,690          13,095          30,623           7,719          

 إجمالي اإليرادات  38,690  13,095         30,623  7,719       
 

 أخرى ادات إير  -5
  ةالمنتهيشهر أ ةثالثال 

  2021يونيو 30 ىف
  ةهر المنتهيشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

  ةيالمنتهشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةشهر المنتهيأ ةالست
  2022يونيو 30فى 

لف جنيه مصر ى(  )باأل

        

 )*(تثمار عقار   اس ايرادا  من 10,346         --                  6,060           --                
 إيرادا  أخر   197 -- - --

 اإليرادات  الي م إج 10,543    --        6,060    --       

 (. 11)يرجا إلةضاح رقم  ديلالررا دولة ي مرن  للشركة ف تخص مكاتب مملوكة  ألصول اسثمارا  عقارية ةالشرك جيرأت م  تتمثل ف  قي )*( 
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 تمادخت و يار تشماليف  تك -6
  ةالمنتهير هشأ ةثالثلا

  2021يونيو 30فى 
  ةتهينهر المشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

  ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةتهيشهر المنأ ةالست
  2022ويوني 30فى 

لف جنيه مصرى(  )باأل

     
 مهنية خدما  و استشارا  أتعا    35,582 14,569 21,340 7,140
 ة واإلعالن ةادعال خدما  3,002 1,819 1,256 980
 تكاليج الصيانة  1,444 1,296 737 604
 ة مصروفا   نكي 1,383 466 758 220

 مل مواقا عتكاليج  791 3,330 434 3,035
 ا  مستهلكةخامو بضائا مواد و تكلفة شراء  384 10,280 - 6,393
 ن مصروفا  تأمي 365 282 138 268
 مصروفا  اةجارا  متنوعة   330 288 191 139
 ة قامإو مصروفا  سفر  265 30 202 22
 ة تكنولوجيمصاريف توريدا  معدا   236 830 212 401
 تكاليج المرافق والطاقة  135 75 113 41

 أخر  خدما  تكاليج  6,134 3,436 3,586 1,849
 إجمالي   50,051 36,701 28,967 21,092

 
 يةيلمو ت (يفلاكت)/  داترايإ يف صا  -7

  ةالمنتهيشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةهر المنتهيشأ ةالثثال
  2022يونيو 30فى 

 ة المنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةهيشهر المنتأ ةستلا
لف جنيه مصرى(  2022يونيو 30فى   )باأل

 ن  م  ة ناتج مويلتات راداي      
   ةدائن فوائد   474              2,061          190               773             
 إجمالي إيرادات التمويل     474              2,061          190               773             

     
 ناتجة من  تمويل  مصروفات      

 مدينة فوائد  (951)           (475)           (608)             (335)            
 أخر   ة يليتمو مصروفا   (119)           (22,945)  228              (20,185)
 ل  التموي مصروفاتإجمالي  (1,070)        (23,420) (380)             (20,520)

     
 ال  أجنرية  بعم ة رصدأ ةترجمفروق   صاف  أرباح  118,891      1,052  16,187         5,946

 بعمالت أجنبية   ةرصد أ ة مترج ق وفر  صافى أرباح   118,891      1,052  16,187         5,946
    ة تمويلي( تكاليف)   /   تيراداإصافى   118,295      (20,307)  15,997         (13,801)

 
 خلدب ائر ض -8

  ةالمنتهيشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةهر المنتهيشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

   ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةهيتمنشهر الأ ةالست
لف جنيه مصرى(  2022يونيو 30فى   )باأل

     
 جارية دخل ضريرة   8,386 -- 4,810          --

 جلة ير  مؤ ر ض (25,801)      (725)  (3,871)        (79)
 ضرائب الدخل  الي إجم   (17,415)     (725) 939          (79)

 امننا لتو فنن  إجننراء مقاصننة  ننين األصننول واال ةوذلننك عننند وجننود حننق قننانوني للمجموعنن  فيضريرية المؤجلة بالصااما  العرض األصول وااللتو م  يت 
لمجموعننة إلنن  نيننة ا ما تتجنن دلننة وعننن و دة الضننريرية باللننة  ننيا  السننلطلضننريرية المؤجاألصننول وااللتوامننا  ا اريننة وكننيلك حينمننا تسننو  لجالضننريرية ا
 .حداو قيمة االلتواما  الضريرية ف  آن  يةداد قيمة األصول وتسو و باستر ألك األرصدة بالصافي تسوية ت 
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 فتننرة خننالل للمجموعننةالمختصننرة ة المجمعنن الدوريننة ها بننالقوائم الماليننة ية المؤجلننة كمننا تننم عرضنن لضننرير ود االلتوامننا  اويوضح الجنندول التننالي أهننم  ننن 
 :ية فيهالستة أشهر المنت 

1202و يوني  30 2022يونيو  30   باأللج جني  مصر ( )   
  الفترةأول الرصيد في  (75,382)              (118,284)

    
 ةمستمر عمليا  -رة الفت عل  قائمة الدخل خالل  ملمح (25,801)  (725)

 مرة()ضمن عمليا  غير مست  خالل الفترةدخل المحمل عل  قائمة  --  (4,587)
 ريةأجن م كيانا  ي فروق تقي  (218)  3,296

 رةفتلا رآخفي  الرصيد (101,401)  (120,300)
 

 ة يالملك بطريقة حقوق  يتم المحاسبة عنها اتر استثمإ -9
 

 (جنيه مصري  لفأل با) لدولة ا سبة الملكية % ن 2022يونيو  30  2021بر  ديسم  31
شمالية لا اكوري  75 613,632  613,632                نك ي ريولكو ك  ر ش 

613,632  613,632    
 

لفبا)   2022يونيو  30  2021و وني ي 30  (يه مصري نج  أل
 نك  ي ريولكو  ك ر ش   13,761,149  13,905,408

 ثمارا  االست قيمة  حالل فيم: االضصمةخ   (13,147,517)  (13,291,776)
613,632  613,632    

 
مشغل  %75ة  غلار لا  ةص لحا  في  شماليةالكوريا    في  ركةالش  را ثماإست   لث تم جة لاعمال  ديلتعتم    يت والك  ن وريولي كل   لمحا  صاال ت إلا  من 

بإثذو   ،2015  رر رتم س  30  يف  ةي تهمن لاة  ي لالما  ةر فت ال  للها خالة  ري ساالمح كت ار لك  شقشر   يفتثمارا   إسها  إست    دال  قة  ي كا     فيرا   ثمامن 
مد  ة  وجو موعجمالة  إدار   نم  قا  ة صدكت  ابعةت   ا شرك و   دال    ؤثرنفوذ  وذلك  ر طسي   دو جمن  حاي تو   ءضو   فية  واي لقا  دةد  لية لماا   صعوبالود 
ة،  يكي ة األمر دلمتح  ااالوالة ك  ذل  فيبما    يولالد  امت ة المجطسوا    رض ف  تم  والي   يلو دال ظرحال ةنتيج  كن ليريو كو شركة    ج وات   التي  يةلي غشلت او 
 ي ف  ا م ، ب دمالخاسلا و لراد اي ست وإر  صدي وت ية  ل مالا  معامال لاد  ي ي قت   فير  ظلحا  ذلك ل أثر  مث ويت   ة.تحدملا  مماأل    ةظمومن   بي رو األو   ادتحاال  ولد
ة عل  قدر   تؤثرتي  لوا  ةركلشا   عل  فروضةملاود  ي قلالي ا   ف ضاا  ال ا صإلت كا  ار ش  ري طو وت   ةان ي صيل و غشت ل  دمةالما  الخدالو   لسلااك  لذ
  وي ك لمر ا  كن الرن ا مي ر بكو   ال عملل  صرف حر   وق س  غيا   ام(  صلياألا  طنهمو   إل األموال  دة  اإع)  ةلشركل  احأرب   يلحو عل  ت   ةيقالشقة  لشركا
 .لمبالكالها وكة لممسة اف ن مخر  ا  الاإتصشركة  لي غشوت اء شإن ب  يةور كلاة كوملحقيام اف الخب هيا ة، ي ل املشا اوري بك
في  كةار شلموتحظر اا  ن مين ت ن او ق  دارصبإ  ءعضاول األالديلوم    ،2017  سرتمرر  11يخ  ار  ت   ا  رار ق   ةحدمت م البا لألماالت   مناال  سل جم  أصدر   دوق
  ع و المشر في    مرارت سباال  ةقفموا   ل ع  لو لحصا  الةح  يف  الإة  ي المشالا  ير و ك  ريةهو جمما    يةرلقت المسأو    ةمئ قا لا  كا شر لوا  ركةشت مالعا   مشرو لا
   .تركشلما
 ألمم اب   نألما  سلمجفي    المختصة  نةللج  ةي رب علار  ة مصجمهوري ارجية ب خال  ودارةل  خالن  م  ميرس  طلبب ة  ركلشرة اإدا   امسقدد  صالهيا    يفو 
 .تهاراما ث ت سإ رإستمرا ل ع قةموافلل دةتحمال

عل      اب قو بالعة  ل لصذا  ا   ا قرار ابعة تنفيي الت ملمن  أللس ار مجاقر نشأة ب مال  ةن جلل  مقدمال  بطلعل  ال  قةفواتم الم،  2018مرر  دةس  26وف   
ضة  ب االقر ماث ت ساللراسكوم أو ة ركح لشاسمالو  ةالي الشم اي ر كو  يف ةري ألجن مارا  ا ث ست االر ظح من نكيولي شركة كور  ثناءت سباك  لوذ ،اليةشملا اكوري 
 ة.معاخدمة  مد  تقمجال االتصاال يفية اسة أس ني  ةركارها شر عت ا   لع صن ال ما ةلي الشما اري و ك طها فيشان  يفرار ستمباال
 
 : ترةلفا لالخينك لة كوريو كشر  يف ا ار مثستاال ركةين حتالي يرلا  لو جدال

 صري(مجنيه  لفباأل ) 2022 يونيو 30  2021  رمبسيد  31
 صول ي األلإجما 9,530,778  14,003,514
 ا  امو ت لاال ليإجما (1,796,616)  (1,532,177)

 ألصول ي افصا 7,734,162  12,471,337
      

 نيه مصري(ج  لفأل )با 2022 ويوين  30  2021 يونيو 30
   اإليرادالي امجإ 3,583,386  3,437,279

   اروفصالم (3,379,684)  (1,527,082)
 ئب ار الضبعد  حبلر ا يفصا 203,702  1,910,197
 ة يقالشق الشركة  احب ر موعة في أالمجنصيب  152,776  1,432,648
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 ة:خالل الفتر  نكلي و ة كوري ركشارا  في تثمسركة االح يرين ليالتال و لجدا
 ة تهيالمنشهر أ السته

 2021 يونيو 30فى 
 ة يتهنلما شهر أ السته 

لف ج  2022  يونيو 30 في  (ي يه مصر ن)باأل
   الفترة أوليد  صر ال 12,898,346  12,472,760
 ة قيقشال لشركةااستثمار أرباح  في ةب المجموعنصي  862,803  1,432,648

 ة دالم ر خآيد الرص 13,761,149  13,905,408
    

 الفترة ول أ  لال اضمح (12,284,714)  (11,859,128)
  ةققي لشا كةالشر  حأرباي ف عة  المجمو نصيب  ضمحالل ف اال (862,803)  (1,432,648)

 الفترة ر خآ لال حماض (13,147,517)  (13,291,776)
613,632  613,632  

 
  سةو ملمغير   ولأصو  ةثابت أصول -10

لف جنيه مصرى )  ة ثابتصول أ  ة ملموسغير  صولأ  (باال
     

 2022يناير  1الرصيد ف    215,616   --
 اضافا     63,892   --
  ا استرعاد  -   --
 ك واستهالك اهال  (2,999)   --
   ةجنري أا  ن اترجم  كي  فروف  10   --
2202نيو يو  30فى  ةلدفتريا قيمهصافى ال  276,519  --  

     
 2021يناير  1الرصيد ف    965,465  37,381

 (49عيار حق انتفاع )مصل  أ اضافا    80,626  --
 اضافا     176,609  7,307
 استرعادا    (47,069)  --
 ك واستهالك اهال  (2,315)  --

 (ةير مستمر ضمن عمليا  غ) ك واستهالكاهال  (37,720)  (2,037)
 (49انتفاع )معيار اصل حق ك اهال  (16,220)  --
   ةجنري أ  ان افروف ترجم  كي   11,276  412

1202يونيو  30فى  ةالدفتريالقيمه  صافى  1,130,652  43,063  
 
 :صول ثا تة المرالغ التالية فيية أليمة الدفتر رصيد صافي القضمن  هيا ويت * 

) 2022 يونيو 30    2021 يونيو 30 ى لف جنيه مصر أل با ) 
 أصول ثا تة 51,953  901,270
 ي وعا  تحس التنفي مشر  224,566  111,569
صول حق انتفاعأ --  117,813  

 اإلجمالي  276,519  1,130,652
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  ةيقار عت اراستثمإ -11

مصري، هيا وقد مليون جني     200.1  تة،جمال  ما قيمالرراديل با دولة    مكاتب بعقار  6د  دعواذ عل   باالستح  ةالشرك  ، قامس2021  عامخالل  
 ، األصل دولة الرراديل، تم إضافتها ال  تكلفة   ا  نقل ملكية وتسجيل بالشهر العقاري ي مصروفمليون جني  مصر  6.4الشركة بسداد مرلغ   سقام

 .ةبطريقة التكلفد استثمارا  عقارية ل   ن سرة عحاالمهيا ويتم 
) 2022 يونيو 30    2021 يونيو 30 ى لف جنيه مصر أل با ) 

 الفترة أول تكلفة لا  206,506  773,640
 مدةأول الل حالاالضمك و هالست االما جم  (344)  (100,386)

الفترة أول  فتريةدل ا  ةميى القصاف  206,162  673,254  
   ترةالفك هالإ   (2,065)  --

 (ةمستمر ير  ضمن عمليا  غ) فترةالك هالإ   --  (7,715)
 رية ن أجكيانا   وق ترجمةفر   --  28,619

 الفترة خر آالدفترية  ةميصافى الق  204,097  694,158
 الفترة خر آفة التكل  206,506  807,146

  رةالفت  خرآ اللحماالضو ك الستهالمجما ا  (2,409)  (112,988)
 

 ري أخ ةاليل مصوأ -12
 

 
لقيمننة لهنني أقننر  قيمننة االسننتثمار فننة تكلتننم اعترننار يلك لنن  ،2022خننالل الربننا الثننان  مننن عننام  اينرجنني هنناوساليننس  صننندوق  فننيتننم االسننتثمار  *

 .2022يونيو   30في  لالستثمار العادلة
 
 
 

 :ةدمقي دةة ي  يان ودائا نقوفيما يل 1-12
  2022 يونيو 30 2021 رديسمب 31

 (   ر   مصيجن  جاأللب)  ة داول تمير غ لة او متد لى ا جماال ة ل تداو م رغي ة ل او دمت ى الجمالا
 نةئا مرهو داو  -- -- -- 3,150 -- 3,150

 ةماليالش  ابكوريرنوك  البمقيدة    ةةدقن 111,178 -- 111,178 99,913 -- 99,913
   أخر   ةيمالصول  أالل في  اضمح (55,586)  -- (55,586) (49,954) -- (49,954)

53,109 -- 53,109 55,592 -- 55,592  
 
 

1202ر مبديس 31 2022 يونيو 30   ( ى صر يه مجن  أللفاب ) 
  لة غير متداو  ولة دامت ى االجمال لة تداو م رغي اولة دمت الى الجما

   ةلك تهس ة المكلفالتب استمارات مالية       
 ة لكسته ة المكلفالتب أخر   لية ام ول صأ -- 103,511 103,511 -- 86,100 86,100

53,109 -- 53,109 55, 259 لفة  ك بالت  يدةقم ةنقدةو ة مرهون دائا و  55,592 -- 
 (1-12)  ة ستهلكالم

 ة استثمارات مالية بالتكلفة المستهلك  اجمالي  55,592 103,511 159,103 53,109 86,100 139,209

دلة من خالل  ابالقيمة الع  استمارات مالية       
 الدخل الشامل األخر 

خالل الدخل   منلعادلة القيمة اب  استثمارا   276,877 -- 276,877 -- -- --
 * اينرجياليس هاوس   -خرالشامل اآل

لعادلة من  ة ا م بالقياستثمارات مالية  اجمالي  276,877 -- 276,877 -- -- --
   الشامل اآلخرخالل الدخل 

 خرى أصول مالية أ األجمالي 332,469 103,511 435,980 53,109 86,100 139,209
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 هامحك في امو  ةديقن -13
2021بر سمدي 31 2220 يونيو 03   ه مصري(يجن  لفاأل )ب 

 * ة ي ار   جاباسح - نوك  1,543,917 1,112,315
 ينة  بالخو دةة نق 346 315

1,112,630 1,544,263  

 مثننلت ي  ي(ريكنن ر اموالد مليننون  1,85عادل لمرلننغ م) ري مصيون جني  لم 33,7غ مرل ،2022 يونيو 30ة في ي جار حسابا   -د  نوكرصي تضمن  ي   *
  التحننويالعلنن   يننودا قوضنن و  ن لرنننا محليننةالف ل  المصار ع نيةاللرنا مةحكو لمفروضة من قرل الا ديو للق افقو  ذلكو  ،رنانل يوة فتجمح  غالمر   في
 د.ارج الرالقدةة خن لا

 رى خول أصأ -14
1220مبر ديس 31 2022 يونيو 03    

  لة و متدا يرغ لة و اتدم لى ما الج ا ة متداول  يرغ ة تداول م الى جماال
 وع  مقدما  مدف  اروفمص -- 2,691 2,691 -- 2,257 2,257
  ة للموردينمقددفعا  م -- 12,057 12,057 -- 7,329 7,329
 ائب  ر ض ال ةمصلح  من ا مستحق -- 2,950 2,950 -- 1,418 1,418
 ة دين م لخد  ائبر ض -- 1,512 1,512 -- 6,424 6,424

 ون  ر خآون ن مدي  4,000 20,289 24,289 4,000 17,193 21,193
 لها  تحصي   كوك فشديون م --  (6,097)  (6,097) -- (6,097) (6,097)
   ياإلجمال   4,000 33,402 37,402 4,000 28,524 32,524

 
 وعف المددر و صالملمال ا أسر  -15

 رلنننغم مصننندرال المنننال سأر لنننغ  منننا ك ي جنيننن  مصنننر ملينننار  2.885 بننن  مرلنننغمنننننال المنننرخص رأس ال  لنننغ، 2022 يونينننو 30فننني 
 .كل سهمني  مصر  لج 11,0ي مة إسمسهم بقي 5,245,690,620 ف يتمثل صر  ي  مجن 577,025,968

 :2022 يونيو 30في ركة الش ن فياهميمسأكرر الن ي  ياالالت ولبالجد

 ن لمساهمي ا
 ة عاديأسهم 

 ت  يالو  ةدي  س  هم العابه االنس  
 تق التصويحلها 

   

 %54.264 2,846,499,353 إل أر إة  سإ  ويشنأكوي  ومكسأورا
 %736.45 2,399,191,267 خرون أ

 % 100.00 5,245,690,620 ةاحتالم العاديةم األسه إجمالي
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 اقتراض -16
   2022 يونيو 30 2021 يونيو 30

 ترة الف لأو الرصيد فى  159,590 537,101
 متداول  اقتراض 280 160,734
 قتراض غير متداول ا 159,310 376,367
 " التأجير" 49رقم المحاسرة المصري طريق معيار ثر ت أ -- 83,036
(128) (293 )  مدفوعا  عن اقتراض وفوائد   

 ( ير مستمرةعمليا  غ)ضمن  مدفوعا  عن اقتراض وفوائد -- ) 128,277(
 49رقم  لمحاسرة المصري امعيار   طريقن ت ناتجة مأجير ت  من عقود التواما  -- 47,815

 ثا تة   لعل  أصو نة مرسملة مدي فوائد  10,436 --
 دينةموائد ف 666 --

 قتراض  مقروضا  من ا 59,576 17,817
 (عمليا  غير مستمرة)ضمن  ضمقروضا  من اقترا -- 108

 أجنرية كيانا  ة فروق ترجم -- 38,160
 الفترة فى أخر  دالرصي 229,975 595,632
198, 974  راض متداول اقت  16,145 
 ولداض غير مت ترااق 213,830 397,135

 
 ( ةقابضلا  مارثت كوم لالساس)أور  ك محلين ب – اولتدمراض قتإ
إ   تم  ،2016ير  ناي   27   ف تسهيل  عقد  فان مت ئ توقيا  امتوسرض  قورة  ص      لألط  اأ  ماركة  شلباعلقة  مت ل  و صأ  ءاشر   لموي ت جل  لرنوك  حد 

 .2021 طسس غأ  26 ف  ه نت هرا  ت شن مدة سرعة وستي ل   ر صمني  مليون ج 2غ مرلب  يلهتسة حات إ جر مو ب  تمة ي ي المصر 
 . 6201 ولي يو  27  فهيا العقد وتنته   قياو ت   ختاري ن را  مار عت ا ردأ ت ر  أشه ةر لها ست قر الم :السحب ةر فت 
ستون قسطا  د  دع     علإلئتمان ايل  تسهالغ  لمر د  و دح     فامخدست م إت قرض فرع  ي  ة كليمق  لرنك ا  مرفا ألتدن  أب   ةكر الش  توم لت   :اددالسترة  ف

 ة. مقي لا و   متساا  ري شه
 ليون جني  مصري. م 3 اهر ددة قيار   و كذق   السا يلتمو لاحق لعقد مليا قتم تو  2016 وولي ي  21 يفو 
 . 1602 يويول 72 من ال   د  2017اير ين  62 فيتهي ن ت ل أخر   هرأش ةت س ريكو مال ضللقر  بلسحرة افت  دتم م ب:لسحا ةر ت ف
و ائ لعا فن س  %.51ئد  واقا  عا    ر سة   :    سداد افتر د  ويسا  لد   لشهادا ا  ل عرر  قم  ال  دئ لعاار  عس  وق ويا   ، ل شهرك  ئداالع  دداق سحت لرنك 

ئد وعوال  أصمن    لمكا  بالادسد  مامت   حت و قد  ع يا الهدة  ال مطو   لحواأل ا  من  الح   العائد المطرق بأ  لةق  ال  ثوبحي 
 .%11 نع ذلكو  ا وفمصر و وعموال  

 ( يةهي لترفا ت اع شرو ميدز للماير م بو راسكشركة او لي )مح كبن  –ومتداول  تداولمغير ض راقتإ
 ا وعشر مللميدد  را ي م  كو اسور أركة  ة وشي لالدو   يةب ر الع  مصرفيةركة اللشك ان     ن ي   جلاأليل  و طض  ر ققد  ع  توقيا  م ت   ،2020رر  م رت س  30  خاري ت   
ال  م و ةقن  أعل   (  م.م.ش)  ةي هلترفي ا بمن لي الدو   يةب عر لا  يةفصر ملاة  ركش نك  الة  ت ح  في  يالو مشركة    مرلغ ب   جلاألل  وي ط  رضق  صورة 
اتكاال   نترق  ممالء  و جل ا  مويلت   همة فيارض المسبغ  لكوذ صري  م   ني ج  ليون م  230   ر قدو  الخدوتقد  رطوي ت ع  و ر شة لمستثماري الليج    امةم 
 ،2018ر مر سة د 13 رخ فيمؤ ال عاف ت باإلن خيصاالتر  منحقد عل افقو  اه   طة ر ت مر لوا هالصقة الماللمناطق او  وةي لجا  اهراما ةر هضة   ر اطقة الوي من ب 

 :ال الت و حن عل  ال لكوذ ةضب االق راالستثملاورسكوم  ةركوشثار لال  لعس األلمجلا ن ي  مر المر 
 . فقراالم لي صو ت لمطاعم و ا جمابم ةصلخامدنية الا لعمااال قيمة ي مصر   ني جن مليو  80رلغ م -
 .وعر مشلل  اسر محظام الوالن   املو معال ظموما  ون علملشركة اتية لالتحنية لر ال اعمة ا مي قري مص  ني ج مليون  52 لغمر  -
  ة يار الو   اموقو ليا "  حا   لطال  امرن"     VIP ن روم  ووار  المرن لينا   تحسالو   ميما ر ت والة  ي دن مالل  امالعاة  قيممصري     ي جن ن  مليو   90غ  لمر  -

 ة ان ي الصو   حنالش  محطةو   ةائي رب كه لان ا  الفرااي س  مةي   " وقارتاالك  –  لماجال  –  لي خال  "  رتي خالوا   الطر الساب خاصة  لا  ةقطن م ظيم الن وت 
 . اهخاصة   لا

 .The Nile Pyramids Lounge  مةي بخة صاالخة ي ان لميدا لاالعما ةيمقي مصر   جني  ن و لي م 8لغ مر  -
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  عل   خصما %10 ةر  نسا تهياد كة  و لشر ح لمةس ةي نمدلا مالعاالد و ا  ن ا عدمفي  مقي ال  ا ي طقف ةاعالد و ن لر لقا وف فر بالص لشركةا ومتتلن أ ل ع
 .ضر قلا ةيمق  لجماإ   عل لرنودا ةافلكخدم ت مسال يويد اال  عل ر  ألخلصرف ااد نو    ضئ افو 
 

 (يةهي رفلتا ت اشروع ميدز للمم بيرا و شركة اوراسك) ليمح  كبن –ولومتدا   تداولمغير ض  راقتإ تعديل 
حيث تم  رنك وال لدي ال هي  الرغرة قر  و قد القس الواردة بعقد التمويللب تعديل بعض الشروط و االحكام قامس الشركة بط 2022ا ريل  7يخ  تار 

 :االتفاق عل  تعديل الرنود االتية
تهي في تن قد التمويل و خ التوقيا عل  عتردأ من تاري تعريف فترة السحب لرد  ها  و الوالتمويل  عديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من عقد ات  

 . 2022دةسمرر  31

الما - من  السادسة  الفقرة  الثاني تعديل  التمو   ةدة  عقد  الوار يل  من  التوقيا  دو  تاريخ  من  لتردأ  السماح  فترة  تعريف  العقد   ها   تنتهي  و   عل  
 . 2023دةسمرر  31في 

شهر و يتم   27السحب و الرالغة  ة خالل فترة  لمدينة المحتسر رسملة العوائد ا  حيث يتملعقد  من المادة الخامسة من ا  5/3/1لفقرة رقم  تعديل ا -
 . رة السحبفت   بعد انتهاءي  ربا سنو  سدادها بشكل

 -:التاليلتصرح عل  النحو  ن عقد التمويلممن المادة السادسة  1/ 6/1من الرند الفرعي  2م تعديل قيمة الشريحة الثانية الميكورة بالفقرة رق -

   .يون جني  مصري مل 80  من دال افقالمر قيمة االعمال المدنية الخاصة بمجما المطاعم وتوصيل  مليون جني  مصري  90لغ مر  *       
مليون   52 دال من    عللمشرو   حاسريالم نظم المعلوما  والنظام  و ة المعلوما   عمال الرنية التحتية لشركأ قيمة    مليون جني  مصري   22مرلغ    *

  .ي جني  مصر 
ال  حاليا " وموقا الويارة " مرن  الط   VIPن ر والترميما  والتحسينا  لمرن  الووار وم االعمال المدنية  قيمة    مليون جني  مصري   110مرلغ    *

ا الخلمنطقوتنظيم  الخيل    سطرال باإلاصة  ة   " الا  –الجمال    –والخارتي   الفان  سيارا   وقيمة   " والصيانة  كارتا   الشحن  لكهربائية ومحطة 
 .ني  مصري مليون ج 90  دال من الخاصة  ها

 . The Nile Pyramids Loungeيمة قيمة االعمال الميدانية الخاصة بخ مليون جني  مصري   8 مرلغ *
 
 

  ى التزامات أخر  -17
1202ر ديسمب 13 2202يونيو  30    

  ة غير متداول  ة متداول  ى لجما الا ولة تدام رغي متداولة  االجمالى 
 ردين و   م اقتحمس -- 146,572 146,572 -- 172,658 172,658

 نة دائصدة ر اعمالء  -- 1,298 1,298 -- 7,414 7,414
 ن رو جاريون اخت  ائنون د -- 8,026 8,026 -- 1,900 1,900

181,972 181,972 -- 155,896 155,896 -- 
 

 ة مؤجلادا  وإير قدما مصلة مح   اد إيرا --  19,555 19,555 -- 58 58
 ة ي مكو ح  الاتلهي لتحق  مس -- 38 38 -- 277 277

 ة قتحمس عاملينمصروفا   -- 55,492 55,492 -- 45,808 45,808
 عمالء  ا ائود -- 335 335 -- 354 354

   خر أ  دائنة ة رصدأ -- 200,166 200,166 -- 167,341 167,341
213,838 213,838 -- 275,586 275,586 --  

 

395,810 395,810 -- 431,482 431,482 --  الي اإلجم 
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  ر(ئسا)الخ / رباحاأل  يف  مهسلا يبنص -18
رجح منن ال/ سننطو مت علنن  ال مألاركة الشنن  لمسنناهمي متاحننةلا لخسننائر(ا) /ألربنناح ا يفاصنن  سننمةقب  همسنن لل يسنن سايب األصنن ن ال سننبحة    :اسيسألا

 .ترةالف لالمة خئ قاال مهألسا ددعل
 رةمتست ممن عمليا 81-1

  ةالمنتهيشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةتهيهر المنشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

   ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةتهيشهر المنأ ةتالس
   2022نيويو  30فى 

(115,205) 18,528 (137,082) 45,686 
  لج)باأل رة تم مسيا  لعممن رة فتال ( ائر )خس /حابر أ  اف ص

 ري(صجني  م

 (جل األب) رة  فت لالل ا خ مهلعدد األسرجح لم اتوسط الم 5,245,691 5,245,691 5,245,691 5,245,691

(0.0 202 ) 0.0035 (0.0261) 0.0087 
من   ة ر تالف ئر( ا )خس  /   رباحأ ى فا ن صهم منصيب الس

 ري(صالمه يجنال )ب  رةممستيات  عمل

 ةمر ستمغير  تايلمعمن  18-2
  ةالمنتهيشهر أ ةالثالث
  2021يونيو 30فى 

  ةهر المنتهيشأ ةالثالث
  2022يونيو 30فى 

   ةالمنتهيشهر أ ةستال
  2021يونيو 30فى 

  ةشهر المنتهيأ ةالست
   2022يونيو 30فى 

68,525 (2) 44,018 49,201 
  رة مستم غير يا لعممن رة فتال ( ائر )خس /حرباأ  اف ص
 ري(صجني  م  لج )باأل 

 (جل األب) رة  فت لالل ا خ مهلعدد األسرجح لم اتوسط لما 5,245,691 5,245,691 5,245,691 5,245,691

0.0131 (0.0000004) 0.0084 0.0094 
من   ة ر تالف ئر( ا )خس  /   رباحأ ى افن صهم ملسنصيب ا

 صري(مال ه يالجن)ب  رةممست   غيريات عمل
 

 
 تاصصمخ -19

  ة فتر لول ا أرصيد  تدعيم الغرض منه   انتفى م ادخ است مة رجت فروق  فترة لاخر آ رصيد
       

 (ة لاو تد مرا  ) ل امط خصصم 435,571 18,783 (29,080) (7,404) 8,017 425,887
 2022 يونيو 30في   خصصات مال ى مال جإ 435,571 18,783 (29,080) (7,404) 8,017 425,887

       
 (ولة متداالرا  ) طم  مخصص 373,995 17,276 - (1,481) 913 390,703

 2021 يونيو 30في ات لمخصصا لى ماجإ 373,995 17,276 - (1,481) 913 390,703
 
المختك  تمي  ألطرقا    صصا وين  الناال  ةي لمالام  ئ او قال  ريخات   في   قعةو مت لا    اامو لت الا  يمة لق  يردقت   لضف   لمجموعة  ا  سةار مم  عنتة  شدورية 
الغلتعاعالقاتها  و   نشطتهاأل الغانتف  التي/    نةمكو ال  صصا خلمج ار تدو   يراقدةة ما  ل خدلابقائمة    لتقفي  ند مسرة  فت ل الخال  رض منها   
 م يتم ول  ة.عني ملاف ار ط ألا  ا  ماقا فت االو ا   شاقن المو    اور تطلاخر  آل  ا  قر ط   ا صلمخصي  اهوية  اجعة وتسمر ب   يا  و سن دارة  اإل  تقومو   ةعجممال
  رث  يلك يؤ   يامهاأن قر   ركة ت لشارة  ادن إألا   ظر ، ن ريةالمص  رةحاسملار  يي   وفقا  لمعاصصا خالمل تلك  و ح عتادة  علوما  الملمعن اح  افصاإل
 . ةلمحتمالرا  المطلا لكت ل هائيةالن  سويةالت  ل عشدة ب 
 

 ةليأسمار ت اطارتبإ -20
 : يليما ف لمث تت ية لسماالرأ  اطرارت اال

1202ر  بمسدي  13 لاب) 2022 يونيو 30   ي(جنيه مصر  فأل  
 تةا  ث  ولأصتراطا  تتعلق ب ر ا 155,979  67,378
   ر أخاطا  ر ت ار  22,629  28,005

 ي جمالإلا 178,608  95,383
ناء  باقت   لقةتعم  ة ت اث   ولصأ   اءشر ب   اهمالتوان  ع  ة ت شالنا  وعةالمجم  ا  رتراطا  في   تةثا    لو أصب المتعلقة    يةالمرأسل ا   تراطاالر ا  همأ  ثلمتت 

  راسكوم  يراميددشرك  او   نعن عقود مقاوال  م   ناتجخر  الاالرتراطا  اال   ضاف  الباالا  شحن خاص   ها    ومحطي ئ سيارا  كهريا
 . (ابعةت  ةشرك) ةهي لترفي اروعا  للمش
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 عض البيا بغر هزامات محتفظ بصول والتأ -21
ا  ،2021 ريل  ا  27 تاريخ   إدارة  كا  لشركة عل وافق مجلس  االسهم   يا  تر مل  ف  شركة  للشركة  اسوشالمملوكة  ورلد  لشركة انس   يتشن، 

مريكي، ويرلغ  مليون دوالر أ  96  ترلغ حوالي  لصفقتس ف  اجمالية لشركة ترانس ورلد اسوشي لقيمة االير باليكر أن اأوراستار ليمتد، والجد
ة  وعلي  تم إعادمن رأس مال الشركة،    %51دة  فس( المحدو س ) راة لد اسوشيت ة في شركة ترانس ور مار القابضركة أوراسكوم لالستث صيب شن 

األ شركترويب  من  وااللتواما   اصول  ورلد  ترانس  ) ة  محتفسوشيتس  أصول  ال   المحدودة  ب  راةفس(  والتواما   غرض  ظ  ها  متعلقة  الريا 
 . 2021دةسمرر  31في ا الري  ضمحتفظ  ها بغر بأصول 
، وذلك  2022يناير    21االسهم في    ةوتم نقل ملكي ك  التابعة الميكور  أعال   أسهم الشر   يا كاملالشركة     ، أتمس2022ر يناير  وخالل شه

الشرك   بع حصول  دوالر    32,5مرلغ     حوالعل   د  اباالضا  أمريك مليون  دوالر  3ل   فة  احصلس    مليون  شهر عليها  في   لشركة 
 يا. عملي  الر  حصيلةن مالمردئي الشركة مل ف  نصيب كدفعة مقدمة وهو ما يتث، 2021 ةسمررد

 ريا: ها بغرض التواما  محتفظ فيما يلي  يان أصول وال
 2021ديسمبر  31  2022 نيويو  30 رض البيع  أصول محتفظ بها بغ -أ

    ه مصرى( يجن  )باأللف
 924,770  -- أصول ثا تة  

 39,830  -- ير ملموسةغأصول  
 208,692  -- أخر  اصول  
 15,098  -- مخوون 
 208,714  -- عمالء
6146,51  -- أخر    وأرصدة مدينةمدينون    
 42,486  -- وما في حكمها   نقدةة

 1,586,106  -- بغرض البيع  ا  صول محتفظ بهأإجمالي  
    ع  لبيلقة بأصول محتفظ بها بغرض اعمت  التزامات -ب

 357,566  --   ماليةاالتوام
 175,162  -- التواما  أخر   

 292,955  -- ون نون تجاريدائ
 80,386  -- ريةتواما  ضريال

 46,964  -- ترانس ورلد اسوشيتس  شركة  حسا   يامحصل من تحس  
 953,033  -- بيعامات متعلقة بأصول محتفظ بها بغرض التز الاجمالي  

 
  ملةتمحت اماز تلا -22

  ة:ي الت لا ةتابعلا اهت شركا طةش ن بأخاصة لواقابضة ة الرتها الشركدأصي لت ا ضمانا ي الف محتملة  امالتوا ثلتمت 
  ة ضقابالالستثمار لكوم وراسأة ركش
 . األهلير  لصالح الرنك   مصليون جني م 57,5  الحو  رلغبم خطابا  ضمانوجد ي 

 
 

 رةمستم  رغيليات نتائج عمافي  ص -23
 :تياآل يفرة الغير مستمليا  مالع  صافي نتائ تتمثل 

شهر  أثة الثال 
   فيالمنتهيه 

 2021يونيو  30

شهر  أثة الثال 
 في  تهيهالمن

 2022يو يون 30

شهر أ ةستال
 في  ةالمنتهي

 2021يونيو 30

شهر أ ةتالس
 في  ةتهيالمن

   2022يونيو 30

(نيه مصري ج ف لاأل )ب  

-- -- -- 38,298 ( -1  شيتسسو أد نس وورلتراركة شاسترعاد رباح أ (23

22,433 285 53,054 21,378 ( -1  رلننندتنننرانس وو سنننتمرة منننن شنننركة مغينننر  ا عمليننننتنننائ  صنننافي  (23
 شيتسأسو 

8,408 -- 17,472 -- ( -2  رراديلالب طوا قمن استرعاد مستمرة ير غعمليا  نتائ   صافي   (23
 ائب بعد الضر  مرةمست رغييات  ملعنتائج  صافي  59,676 70,526 285 30,841
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 تس شيو أسشركة ترانس وورلد استبعاد باح ر أ (32-1)
خاللاق الشرك   عن  ي  2021م  عا  مس  ا  اباالعالن  شرك   سهكامل  وورلد  م  ترانس  وراسكوم  أ  ةكر شلك  تمت و   شيتسأسو شركة 

وورلترا  ةكشر م  سهأال   جمإمن    %51  ةنسر   ةالقابضار  ثملالست  ع تنف   ةالشركوقامس    سشيت سو أد  نس    تاريخ  الريا  ي مليي 
 يا   كي  االسهم  نقل ملتم  و    ن دوالر امريكمليو   35,5حوال   لقابض   اثمار  اوراسكوم لالست   ةشركيب  وبلغ نص  ،2022اير  ين   21

 -كاالت  :رعاد الست ا باحر أا يل   يان مفي و   الاع التاريخ الميكور
 2021 يونيو 31  2022يونيو 30 )بالف جنيه مصرى (

 --  509,791 2022 في  محصلة يتساسوش  ورلد و   ترانسشركة   في لشركة اثمارا   يا است  قيم 
 --  46,964 2021 في سدادها  تم  الريا  قيمة   من مقدمة دفعة

 --  556,755 لة المحص  المبالغ اجمالي 
   -- 

 --  ( 701,415)  صول المراعة ة الدفترية لأل لقيمصافي ا
 --  337,873   سيطرةم الحقوق غير للة الدفترية اد القيم استرع

 --  (43,339)    خرراكمي للدخل الشامل اآلاسترعاد المرلغ الت 
 --  149,874 ل الضرائب قب د أسوشيتس ترانس ورل  شركة  من استبعاد  ةموع المج رباح أ

 --  ( 111,576)  ضرائب الدخل  
 --  38,298 االستبعاد  من   ةالمجموع رباح أصافي 

 
   بعض التعديالعل   تتوقج  يا سوف  القيمة النهائية للرص  ن العقد ينأغير في المستقرل نتيجة  قد يت مرلغ الريا  أن  الجدير باليكر  

وال الريا  مرلغ  سيتم حسعل   القوائم  تي  عل   اامالا ها  ناء  وورلد  ترانس  لشركة  في لية  الر   سوشييتس  جاري -يا  تاريخ  ان   حيث 
 الحالي.  ا في الوقساعداده

 
 :مالية المنتهية فيال  ةالفتر خالل  شيتسو أسرانس وورلد تركة ش رباحصافي أ يانبفيما يلي  -

لف جب)  ي(مصر   يهناأل  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 381,040  56,836 اط   النشدارااي

 (307,648)  (30,772)  النشاط    امصروف
 73,392  26,064 قبل الضرائب  ترةالفباح أر 
 ( 20,338)   (4,686)  ب دخل رائض

 53,054  21,378 الفترة  رباحصافي أ
 

 ازيل  لبر اب  ابقطو عاد استبن م غير مستمرةال العمنتائج األ (32-2)
ركة عن طريق  شمملوكة للكانس    والتيالرراديل    ة دولار  و دأ  د سرادعرترطة ب عمال الماألائ   نت ف     تمرةسغير ملا  ليا معائ  النت تمثل  ت 

لقة  ععن إتمام الشروط المت  ،2021كتوبر ر أل شهخال ةبضالقار لالستثماوراسكوم أ ةشركنس علأ  حيثولة الرراديل شركاتها التابعة  د
الطو  ال ريا  المملوكة لشركا ق  الرر ب تااتها  فريق  عن ط  -اديلعة في  القايكت شركة  لور  وبالتا-ستثمار  ي.فيل بضة    نتهاء منااللي  ، 

ل نحو د)أي ما ةعاكي  أمري   الرو د  مليون   77.6يكورة أعال  ترلغ نحو  الم  باليكر أن حصيلة الريادير  ة. الج صلعملية الريا ذا  ال
 صري(. ممليار جني   1.2

 :فينتهية ة المالمالي   رهلبرازيل عن الفتا وابق فىد الطتبعاسبا ةلقلمتعا رباحاأل  يافصمن   ةكالشر نصيب  نابي ليوفيما ي
لف ج)  ي(ر مص  نيهباأل  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 
 33,135  -- دا  النشاط ايرا
 (7,715)   --   ا  كاهال

 25,420  -- صافي الربح قبل الضرائب 
 (7,948)   -- ضرير  الدخل  

 17,472  -- فترة ال أرباح افي ص
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 ذوى العالقة األطراف -24
التالية الجداول  ا  توضح  الفترا   القائمة عن  العالقة واألرصدة  إ رامها ما األطراف ذو   تم  التي  المعامال   أهم  الصلة  إجمالي  لمالية ذا  

 صرة:بالقوائم المالية الدورية المجمعة المخت 
لف جنيه مصرى( 2022 يونيو 30 2021يونيو  30  )باأل

وفات  مصر 
 ارية استثم

ات  بيع خدم
 وسلع 

شراء خدمات  
 وسلع 

مصروفات  
 ستثمارية ا

بيع خدمات  
 وسلع 

شراء خدمات  
 وسلع 

  

 شركات شقيقة      
 كنولوج  جوينس فينتشر )كوريولينك(  شيو ت -- 10,126 -- -- 891 --
        

 رى( نيه مص)باأللف ج 2022يونيو  30 2021ديسمبر  31
  ة مدينة  أرصد ة دائنة أرصد مدينة رصدة أ أرصدة دائنة 

  
 *)كوريولينك(   شيو تكنولوج  جوينس فينتشر -- 144,693 -- 134,807   

ألج جني  مصري في   282,039بمرلغ    -شركة شقيقة  –ولوج  جوينس فينتشر "كوريولينك"  يو تكن * لد  المجموعة أرصدة مستحقة من شركة ش
تقم   لها بالكامل، هيا ولم ( والتي تم تكوين خسائر اضمحالل  2021دةسمرر    31مصري في    ج جني أل 280,994رلغ  م)  2022  يويون   30

الدائ  األرصدة  مقا ل  المدينة  األرصدة  مقاصة  ين  بعمل  المالمجموعة  قان نة  لديها حق  ليس  المجموعة  نظرا ألن  كوريولينك  بشركة  وني تعلقة 
 ات . قيق األصل وتسوية االلتوام الوقس ذتحلصافي أو عل  أساس اف  ها ية المرالغ المعتر تسو  وي نللمقاصة، كما أنها ال ت 
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 نةر قالمام اأرق بعض  رضعة  إعاد -25
 منتهينننةلا أشنننهر سنننتةالرة تننن ف عنننن ةختصنننر مال ةعننن المجمرينننة و لدال دخالننن ة ئمننن اق لننن دخلنننس عأ يتننن ال لعنننرضادة إعنننا يلتننناال لو لجننندا لخنننصي 
 تمرةيننر مسنن الغ  ليننامبالعرترطننة لموا ةلحالينن ا للفتننرة ةر تصنن خلما ةعمجالم ةي ر و الدالية لما لقوائما بتروي  ا  متمشت ل ،2021 يونيو 31في  

 :ليي  اوفقا لم
)  2021 يونيو 30 رض دة العإعا 2021 يونيو 30 مصري يه  ف جنباالل ) 

ضها معاد عر  إصدارها كما تم      
 رة عمليات مستم   

 إيرادا  تشغيل   427,270 414,175 13,095
 ما  مشتريا  وخدتكاليج  ( 184,596)  ( 147,895)  (36,701) 
   فا  أخر  مصرو  (14,940)  (7,613)  (7,327) 
   مخصصا  (17,276)  -- (17,276) 
 عاملين  تكلفة ( 107,076)  (42,374)  (64,702) 
 وإستهالك  إهالك (66,007)  (63,692)  (2,315) 
 ية في قيمة أصول مال ل إضمحالخسائر  (1,109)  (225)  (884) 

 ة غير متداول  رعاد أصولتس ا أرباح 1,079 1,019 60
 التشغيل  )خسائر(  /أرباح   37,345 153,395 ( 116,050) 

 ا  تمويلية يراد إ 3,504 1,443 2,061
ية مصروفا  تمويل (38,678)  (15,258)  (23,420)   

 أجنرية    ة بعمالترجمة أرصدفروق صافي   (4,329)  (5,381)  1,052
 ة وق الملكيعنها بطريقة حقتم المحاسرة   يتثمارا اس ح ي أرباف ةنصيب الشرك 1,432,648 -- 1,432,648

 حقوق الملكية ة عنها بطريقة محاسراليتم ستثمارا   إالل في حصافي اضم (1,432,648)  -- (1,432,648) 
 خل  رائب الد سائر( الفترة قبل ض )خ  (2,158)  134,199 ( 136,357) 
 ضرائب الدخل  (29,011)  (28,286)  (725) 
 ة مستمر يات  الفترة من عمل )خسائر(  ( 31,169)  105,913 ( 137,082) 
 ة عمليات غير مستمر    

 تمرة )بعد الضريرة(غير مسيا  عملائ  ي نتافص (35,387)  ( 105,913)  70,526
 الفترةصافي )خسائر(  ( 66,556)  -- ( 66,556) 
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