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 نبذة عن الشركة .1

 الكيان القانونى والنشاط -أ

خاضرد أحكما أأأ-رسلتيأكر  أتت أكةكةاأييماأبد أبالرركة أسلمسقارم أورأسلرركة -أ(شركة أساراةم أسيرك  )سلقابضر أأسلمالي أأشركة أوراسكرم  
 ييأأأ430755رالئحترررلأسلتسييررريدررر أرقيررر سأسلررررررررررررررركةررر أبرررالارررررررررررررر ررر أسلت ررراا أ كق أأأأ،1992لاررررررررررررررسررر أأأأ95قرررا  وأكرررررررررررررر  أاو أسلمرررا أاق أأ

جمه ا  أسيررركأسلدك.ي .أأأ–اسل أ  ال ،أسلقاةك أأأأ–.أسقكأسلرررركة أة أو كساأ ات أكررريت أأسلمميزأكررر  أر اا أسلقاةك أأ،أأ2020ددارررم كأأأ10
أ.2020ددام كأأأ10كس أر  وأسنأأأ25س  أسلركة أ

 غرض الشركة -ب

سالشرررتكسىأي أرسكررريكأسلرررركةاسأسلت أريررر اأوراسقاىأسالي أورأي أم اد أامر أوس سلهاأساأسكسنا أسكما أقا  وأكررر  أاو أأغكضأسلرررركة أة أ
سلما ،أر   مأللررررركة أووأرل وألهاأسيررررلح أورأررررررتكىأبس أرجلأسنأسل ج  أساأسلررررركةاسأرغيكةاأسلت أرزسر أونما أشرررر يهلأبسنمالها،أورأأ

ي أسيرركأورأي أسلرااا.أةماأد  مألهاأووأرس سفأي أةي أسلررركةاسأورأررررتك هاأورأرلحقهاأ هاأركل أسلت أق أردار هاأنل أرحقيقأغكضررهاأأ
أط قاىأحكما أسلقا  وأرالئحتلأسلتسيييد .

 ةنبذه عن الشرك -ج

أأ.ش. . سلقابض ألالكتثمااأشكة أوراسكم  أسنأخال أس قااسهاأننأسلمالي أسلقابض أوراسكم  أإ راءأشكة أر أ

،أر أسلم سيق أنل أرق د أسرررركرقأرقاررري أ2020ت لي أأأ9سلمسدق أييأأ راسكرررم  ألالكرررتثمااأسلقابضرررأوأ  أشررركةنل أقكساأس لكأإدساأ ساءسىأأركل أ
راسكررم  أأوأأ شرركة،أكيثأتتضررمنأسلمررركرقأرقارري أ راسكررم  ألالكررتثمااأسلقابضررأوأأ ررركةلرييرريلي أللدكضأنل أسل مدي أسلداس أغيكأسلدادد أ

كرررتثمااسسأييأأسالشررركة أروراسكرررم  ألالكرررتثمااأسلقابضررر رأرة أرتضرررمنأأررحم أ يكأسإلكررر أأل أشررركةتينأشررركة أقاكرررم أأإأأ سلقابضرررألالكرررتثمااأ
كررررتثمااسسأييأأسالراررررم أروراسكررررم  أسلمالي أسلقابضرررر رأررتضررررمنأأتت أإ ررررراءةاأرأ،أرشرررركة أسسقاررررم أسرتلي سلررررركةاسأسلت أردم أييأس االسأأ

ة  تلتأسلمالي أسلمالي أغيكأسلميركيي أرةيأشركةت أ لت وأسلمالي أسلقابضر أ)شركة أرابد (أرشركة أأأسلرركةاسأسلت أردم أييأس االسأسال رر  
ة  تلتأسلمالي أسلقابضرر أررح  أر دي أشرركة أ لت وأسلمالي أسلقابضرر أرشرركة أأ)شرركة أشررقيق (سلقابضرر (أثكر أةا يتا أأسلقابضرر أ)كررابقاأشرركة أ

 لالكتثمااأسلقابض أسنأشكة أييمت ساأس ياتمستأإل أسلركة أسلمسقام .أيضالىأننأسلحاابأسل اايأسلماتحقألركة أوراسكم  

وراسكرررم  أأرقاررري أشررركة أنل أ،أرسيقتأسل مدي أسلداس أغيكأسلدادد ألرررركة أوراسكرررم  ألالكرررتثمااأسلقابضررر أسلمسدق  أأ2020وكت .كأأأ19 تاا خأأ
أأييأأننأسلارس أسلمالي أسلمستهي سلمارتقل أأريقاأحكرل بأسلتقاري أسحيقيأبالقيم أسل يتك  أللاره أرسرراكأسلق سئ أسلمالي أأش. . أأ لالكرتثمااأسلقابضرأ

كررراكررراألتاا خأسال قارررا أبحيثأرو أشررركة أوراسكرررم  ألالكرررتثمااأسلقابضررر أش. . .أ)سلرررركة أسلقاكرررم (أقائم أر ري أ،أو2019ددارررم كأأأ31
سلقيم أسإلكررررمي أحكررررهمها،أنل أووأرتريرررراأسلررررركة أسلقاكررررم أييأسلقيا أباح ررررر  أسالكررررتثماا  أاوكررررمالهاأسلميرررر اأننأطك قأرريي أ

سلمتس ن ،أررو أسحتيو أ تكخييهاأةركة أغكضهاأرسالشتكسىأييأرسكيكأةاي أسلركةاسأسلمااةم أورأسلت صي أباحكه أسلتيأري اأوراسقاىأأ
شررركة أوراسكرررم  أسلمالي أسلقابضررر أش. . .أ)سلرررركة أكررر أأإبأي أرسكررريكأشررركة أج ت  أأسالي أورأييأم اد أامر أوس سلهار،أ يسماأتستفأننأسلتقارررأ

رالئحتلأسلتسيييد أر تمث أأ1992لارررررس أأ95خاضرررررد أحكما أقا  وأكررررر  أاو أسلما أاق أأ،سلمسقارررررم (أييأشرررررم أشررررركة أساررررراةم أسيرررررك  
وس سلهاأرسلتيأردم أييأس االسأسح ررر  أسلمالي أأغكضررهاأييأرسالشررتكسىأييأرسكرريكأسلررركةاسأسلتيأريرر اأوراسقاأسالي أورأييأم اد أامر 

غيكأسيررركيي رأرنل أووأرل وأسلرررركةاسأسلسار  أننأسلتقاررري أسمل ة ألسيكأساررراةميأشررركة أوراسكرررم  ألالكرررتثمااأسلقابضررر أييأراا خأرسيييأأ
أسلتقاي أر.يسسأ ابأسلمللي ألل أسااة أق  أرسيييأنملي أسلتقاي .
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أ2لتقك كأسليرررراداأسنأةيأل أسحدسءأسالقتيرررراديأبالهيأل أسلداس ألالكررررتثمااأرسلمساطقأسلحك أسليرررراداأ تاا خأكماأرسيقتأسل مدي أودضرررراأنل أس
،أرسلمستهيأسل أووأسلقيم أسل يتك  أ2019ددارم كأأ31،أبيراييأكق  أسلمللي أللرركة أسلمسقارم أ ساءسأنل أسلق سئ أسلمالي أييأأ2020كر تم كأ

جسيلأسيرركي،أكيثأر أسلم سيق أنل أووأديرر سأاو أسلما أسلمكخاأبلأأأ2,009,824,600ليرراييأكق  أسلمللي أللررركة أسلمسقاررم أر ل أ
سيرررررركيأس مقأنل أأجسيلأأ1,626,164,092.2،أراو أسلما أسلميرررررر اأس ل أأجسيلأسيرررررركيأأأ8,130,820,461للررررررركة أسلمسقاررررررم أس ل أأ

أللاه ،أبحيثأرل وأر م اأصاييأكق  أسلمللي أريقاألماأتلي:أجسيلأسيكيأأأ0.31 أيأبقيم أإكمكه أأأ5,245,690,620

 مصري  جنيه باأللف المبالغ

أأأ1,626,165أاو أسلما أسلمي اأرسلم ي قأ
أ419,522أيقا   أأيإكتياط

أ(35,862)أخاائكأسككل 

 2,009,825 للشركة المنقسمة الملكية حقوق  صافي
أ

ة  تلتأسلمالي أأأشكة أييأسالكتثمااأقيم أأييأأإضمحال أ تل  نأقاستأرسلتيأسالقتيادي،أسحدسءرا  اسأنل أرقك كأةيأل أأإجكسءرق أر أأةيس
أ أسلقابض أ أ390,698بم ل أ أأ سيكي،أ جسيلأ أكيثولفأ سل  اص أأأ ييأ للاه أ سلا قي أ سلقيم أ نل أ يقطأ سلتقك كأ أإنتم أ

،أرة أوك كأسنأسلقيم أسل يتك  أر.التاليأأ2019ددام كأأأأ31ييأأأأسالكتثمااسلقيم أسالكتر سسي ألقيم أأتت أسكسنا أأ،أرل أ2020ددام كأأأأ31ييأأ
 .سيكيأأجسيلأولفأ390,698أبم ل ا.احأسلمككل أسلمسقام أكيثأر أم اد أسحأللركة ر أادأسالضمحال أرر أسث ارلأضمنأكق  أسلمللي أ

أ1453)سلررركة أسلمسقاررم (أبم جبأقكساأائيكأسلهيأل أسلداس أللكقاب أسلمالي أاق أش. . .أسلمالي أسلقابضرر أراسكررم  أأورسكرراررتأشرركة أرق أةيسأ
اق أأسلمررررررمل أبالهيأل أب لارررررتهاركل أبم جبأقكساأل س أيحاأطل اسأرسكررررريكأرركخياأسلرررررركةاسأأ،أأ2020  يم كأأأ30يأيأأ2020لارررررس أأ
صرررررررررررررررررررراداأأ،أأ2020 ر يرمر ركأأأأ26يريأأأأ440 سلرمرررررررالريررررررر أ ركقر أ لرلركقرررررررابررررررر أ سلردررررررراسررررررر أ سلرهريرألررررررر أ سر سيرقررررررر أ صرررررررررررررررررررر اسأ أيريأأأ13821كريرررررررثأ
أ،جسيلأسيركيأأأ1,626,164,092.2سا أق ا أ أأو كأسلمالي أسلقابضر أ)سلمسقارم (أراسكرم  أأوشركة أكره أأوصر ساأأإنل أ،أأ2020ددارم  كأأأ1

ك  أأأأ430755ر أقي أسلركة أبالا  أسلت اايأ كق أ،أأ2020ددام كأأأ10أأبم جبأرقيي أسلل س أسلمرمل أبالهيأل أسلداس ألالكتثماا،أر.تاا خ
جسيلأأ8,130,820,461سا أسكخاأبلأق ا أ أأواأسلقاةك أسلمميز،أر ررررررركأ واسهاأسحكرررررراكرررررريأبد دأصررررررحيي أسلررررررركةاسأروصرررررر سأللررررررركة أأ

أ.سيكيأ

أالمستقلة  ةير الدو  المالية ائمللقو  المالية الفترة -د

،أر.التاليأةي أسلق سئ أسلمالي أسل را  أ2020ددارررررررم كأأأ10كيثأووأراا خأرسكررررررريكأسلرررررررركة أة أراا خأسلتاررررررر ي أييأسلاررررررر  أسلت اايأرة أ
،أةيسأرق أر أإنت ااأووأراا خأسإل قارا أبال ياركأة أراا خأأ2021أكر تم كأأ30،أركت أأ2020ددارم كأأ10سلمارتقل أرط يأسليتك أسلمالي أسنأأ

،أر أإث ارهاأأ2020دداررم كأأأ31،أكت أ2020دداررم كأأ10،أر التاليأود أسداسالسأرراأقائم أسل خ أننأسليتك أسنأأ2020دداررم كأأأ31
أأكق  أسلمللي أللركة أسلمسقام .أضمن
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 المستقلةالدورية أسس إعداد القوائم المالية  .2

 التوافق مع معايير المحاسبة المصرية -أ
ررت لبأ رسلق س ينأرسلل سئسأسلميررررك  أكسسأسلدالق .أ،سلماررررتقل أسلمكيق أط قاىألمداتيكأسلمحاكرررر  أسلميررررك  سل را  أأر أإن سدأسلق سئ أسلمالي أ -

رأبالساررر  ألاك ساأرسلمداسالسأسلت أل أديررر اأبررررس هاأIFRSسداتيكأسلمحاكررر  أسلميرررك  أسلكج قأإل أسلمداتيكأسل رلي أللتقاا كأسلمالي أر
أاأسحاك  أسيك أورأست ل اسأقا   ي أر ضسأةييي أسدال تها.سديا

أ

  سك  أس لكأأأأ،2021أأك تم كأأ30سنأراا خأسلتسكيكأكت أأأأسلمالي أأيتك سلللركة أننأأأأسلماتقل أأسل را  ر أإنتمادأسلق سئ أسلمالي أأ -
 .أ2021أ  يم كأ28أ تاا خأسإلدسا 

 أسس القياس -ب

بالقيم أأأأورسحدرسسأسلمالي أسلت أتت أقياكهاأبالتللي أسلماتهلل أأون سأسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أط قاألم  وأسلتللي أسلتاا ري أييماأن سأأ
أرسلتيأرتمث أييماأتلي:سلدادل ،أ

أ.سلمرتقاسأسلمالي أ-
أأأ.سحدرسسأسلمالي أبالقيم أسلدادل أسنأخال أسحا.احأرسلراائكأ-
أ.خكسلأأسلراس أسل خ ي أبالقيم أسلدادل أسنأخال أسحص  أسلمالأ-

ةيسأرق أر أنكضأسالكررتثمااسسأي أشرركةاسأرابد أرشررقيق أي أسلق سئ أسلمالي أسلماررتقل أنل أوكررا أسلتللي أرة أرمث أكيرر أسلررركة أ
ئ أسلمالي أسلم مد أسلم اشررررك أي أسلمللي أرليكأنل أوكررررا أ تائفأونما أرصرررراي أوصرررر  أسلررررركةاسأسلماررررتثمكأييها.أةيسأررق  أسلق س

أريهماىأوشم أللمكةزأسلمال أسلم ماأر تائفأسحنما أرسلت يقاسأسلسق د أسلم مد أللركة أرشكةارهاأسلتابد أ)سلم م ن (.
 عملة العرض -ج

نمل أسلتداس أللرررررررررررررركة .أةماأووأجمياأسل يا اسأسلمالي أأ رةبال سيلأسلميررررررررررررركيأأسلمارررررررررررررتقل سل را  أر أسن سدأرنكضأسلق سئ أسلمالي أ
ر أسالشرررراا أأكسأأإالأإأأJسليتك سلمدكرضرررر أبال سيلأسلميررررك أر أرقك  هاأسل أوقكبأولفأجسيلأسيررررك أييماأن سأ يرررريبأسلارررره أي أوا.احأ

أورأباالدضاكاسأبرال أكل .أسلماتقل سل را  أأبالق سئ أسلمالي 

 الشخصياستخدام التقديرات والحكم  -د 

ريقاىألمداتيكأسلمحاك  أسلميك  أقيا أسالدسا أباكتر س أرق تكسسأرسيتكسضاسأق أرؤثكأنل أأأأسلماتقل سل را  أتت لبأسن سدأسلق سئ أسلمالي أ
أر  يقأسلاياكاسأرقي أسحص  أرساللتزسساسأرسالتكسدسسأرسلميكرياس.

تاا ري أرن سس أوخك أستس ن أرك أسدسا أسلرررررررررركة أسدق ليتهاأي أ  أأرردتم أةي أسلتق تكسسأرساليتكسضررررررررراسأسلمتدلق أ هاأنل أسلر ك أسل
سلوكر أرسحكر ساأسل راا ر ،أكيرثأتت أ سراءىأنليهراأرحر تر أسلقي أسلر يتك ر ألاصرررررررررررررر  أرساللتزسسراسأرقر أررتلفأسلسترائفأسليدلير أننأةري أ

أسلتق تكسسأبي ا أج ةك  أإكسأساأسختليتأسلوكر أرسلد سس أسلمحي  .
سكسجد أةي أسلتق تكسسأرساليتكسضرررراسأبيرررري أساررررتمك أر ت أسالنتكس أبس أيكر أي أسلتق تكسسأسلمحاكرررر ي أي أسليتك أسلت أتت أةيسأر ت أأ

ييهراأرطييكأرلر أسلتقر تكسس،أوسراأسكسأةرا رتأةري أسليكر أرؤثكأنل أسليتك أسلت أتت أييهراأسلتطييكأرسليتكسسأسلماررررررررررررررتق لير ،أنسر ئريأرر ااأةري أأ
أ،أرييماأتليأوة أسل س دأسلماتر  أييهاأةي أسلتق تكسسأرسلحم أسلرريي:تت أييهاأسلتطييكأرسليتكسسأسلماتق لي سليكر أي أسليتك أسلت أ

 سال رياضأييأقي أسحص  .أ -
 سلمؤجل .أأسحص  أسلضك  ي  -
 سحنمااأسإل تاجي ألاص  أسلثا ت . -
 رساللتزسساسأسلمحتمل .أأ سرياأسلم ال اسأسلمت قد  -

 
أ
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 المحاسبية المطبقةأهم السياسات  .3

 ترجمة العمالت االجنبية  -أ

ةدمل أسلقي أبال ياركأبانت اا أسلدمل أسحكاكي أسلت أرت أ هاأسدو أسلت يقاسأسلسق د أسل سخل أرسلرااج أللركة .أأأأيأر أرح ت أسل سيلأسلميكأ
ر ت أإث اسأسلمداسالسأسلت أرت أبدمالسأبرال أسل سيلأسلميك أريقاىأحكدااأسليك أسلااا  أرقتأسرما أسلتداس .أري أ هاد أة أيتك أأ

رسإللتزسساسأكسسأسل  يد أسلسق د أبالدمالسأسحجس ي ألل سيلأسلميك أريقاىأحكدااأسليرك أسلاائ  أي أأأأسالي أتت أركجم أواص  أسحص  
ل سيلأكل أسلتاا خ.أوساأبالسا  ألاص  أرسإللتزسساسأبالدمالسأسحجس ي أكسسأسل  يد أغيكأسلسق د أرسلمث ت أبالقيم أسلدادل أييت أركجمتهاأل

ائ  أي أراا خأرح ت أسلقيم أسلدادل أ يسماأالأردادأركجم أسالص  أرسإللتزسساسأكسسأسل  يد أغيكأسلسق د أسلميك أريقاىأحكدااأسليك أسلا
ييماأن سأسلماتقل أأرسلت أسكتر ستأسلتللي أسلتاا ري أي أقياكها.أرر ااأوا.احأرخاائكأسلتكجم أننأسليتك أي أ س أساتق أبقائم أسل خ أأ

  أرسإللتزسساسأكسسأسل  يد أغيكأسلسق د أسلت أتت أقياكهاأبالقيم أسلدادل أكيثأتت أسداسجهاأضمنأأسليكر أسلسار  أننأركجم أواص  أسالص
 سلتطيكسسأي أقيمتهاأسلدادل .

 األصول الثابتة   -ب

بالتللي أسري ساىأأأأسلماتق أأبقائم أسلمكةزأسلمال أأ-سلمحتيظأ هاأبطكضأسكتر سسهاأييأسحغكسضأسإلدسا  أأأأ-ُردَكضأسحص  أسلثا ت أأ
 .سسهاأو أس مٍاألإلةالىأرخاائكأسالضمحال أسلمتكسكم 

ر.السا  ألاص  أسلثا ت أسلت أرل وأي أسككل أسإل راءأرسلمقكاأسكتر سسهاأي أوغكسٍضأإدسا  أورأي أوغكسٍضأوخك أغيكأسح د أبد أ،أأ
سلتللي أسحردابأسلمهسي أرسزسداأسلداسلينأرةماأرتضمنأودضاىأأأأيتوهكأبالتللي أسري ساىأسسهاأخاااٍ أسالضمحال أسلُمدَتَكُ أ ها.أررتضمن

.أر ت أر   بأرل أسحص  أ أرلاليفأسالقتكسضأسلت أتت أاكملتهاأريقاىأللاياك أسلمحاك ي أللركةأأ-ي أكال أرج دأوص ٍ أسؤةلٍ أللككمل أأأأ-
   وأإةالىأرل أسحص  أنس ساأري سأصالح ىألالكتر س أأإل أسلتيسيفأسلمالئ أسنأسحص  أسلثا ت أنس ساأرلتم أررل وأجاةز ىأللترطي .أرأ

 ي أسحغكسضأسلت أُوقتسيتأسنأوجلهاأط قاىألسيكأسحككأسلمت د أي أإةالىأسحص  أسلثا ت أسحخك .أ
تت أأأر   وأإةالىأسلم ا يأرسحثااأرسلت هيزسسأنس ساأري سأةي أسحص  أصالح ىألالكتر س أي أسحغكسضأسلت أإقُتِسَيتأسنأوجلها.أال

 إةالىأسحاسضيأسلممل ة أللركة أ،أإوأرج س.أ
تت أاكمل أسلتلاليفأسلالكق أنل أرللي أسالص أسرأتت أسث ارهاأةسص أساتق أبحابأسالك س أيقطأنس ساأدم وأسنأسلمت قاأووأرؤد أسل أ

ي أسالص .أتت أرحمي أرلاليفأسلييا  أأم اد أسلمساياأسالقتيادد أسلمت قد أللركة أرأدممنأقياكهاأ  ق أر ت أسكت دادأسالجزسءأسلمات  ل 
 رسالصالحأنل أقائم أسل خ أننأسلاس أسلمالي أسلت أك ثتأييها.أ

تت أسالنتكس أبميكر أسإلةالىأ)برال أسحاسض أرسحص  أرحتأسإل راء(أبطكضأسلت م اأسلمستو ألتللي أسحص  أسلثا ت أبحيثأتت أ
أس ساأسلدمكأسإل تاج أسلمق اأباكتر س أطك قلأسلقاطأسلثا تألإلةالى.أرريي أقيملأسحص أإل أقيمتلأسلترك  دلأنل أ

تت أأ و لأ سحنت ااأ ي أ سحخيأ سلماليلأساأ سلق سئ أ راا خأ ي أ سإلةالىألاص  أ سإل تاجيلأرطك ق أ رسحنمااأ سلترك  دلأ سلقيملأ تت أسكسجدلأ
أسلمحراك  أننأرسثيكأو أرطييكسسأي أرل أسلتق تكسسأنل أوكا أساتق ل .

سكت دادأسلقيم أسل يتك  أل س أسنأ س دأسحص  أسلثا ت أسنأسل ياركأنس أسكت داد أورأي أكال أن  أر قاأود أسساياأسقتيادد أساتق لي أتت أأ
تت أأأسلماتقل أأتت أإداساأسحا.احأورأسلراائكأسلساشأل أسنأسكت دادأ س أسنأسحص  أسلثا ت أسنأسل ياركأي أقائم أسل خ أأأسسلأسنأسالكتر س .

  ةاأنل أوكا أسليك أ ينأصاي أنائ أسالكت دادأرسلقيم أسل يتك  ألل س .أرح تأ
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 فى شركات تابعة االستثمارات -ج

للركة أباكتر س أطك ق أسلتللي أكيثأتت أسث اسأأأسلماتقل سل را  أأتت أسلمحاك  أننأسالكتثمااسسأي أشكةاسأرابد أي أسلق سئ أسلمالي أأ
سالكتثمااسسأي أشكةاسأرابد أ تللي أسالقتساءأسري ساأسسهاأسالضمحال أي أسلقيم .أر ت أرق تكأسالضمحال ألل أسكتثمااأنل أك  أ

أ:للماتثمكأجمياأساأتل أتتحققأأأأر ت أسث ار أي أقائم أسالا.احأرسلراائك.أسلركةاسأسلتابد أة أسلركةاسأسلت أراي كأنليهاأسلركة أنس ساأ
أييها.أ سلماتثمك سلمسرس  نل  سلال   -
أ. ييل سلماتثمك سلمسرس  ي  سااةمتل خال  سن سلمتطيك  سلد سئ  ي  سلحق ور سلتدكض -
أسسها.أ نليها سلت أدحي  سلد سئ  س ل أ نل  للتسثيك ييها سلماتثمك سلمسرس  نل  كل تل سكتر س  نل  سلق ا  -

ييهاأإكسأوشااسأسلحقائقأرسلوكر أإل أرج دأستطيكسسأل سك أورأوكثكأسنأنساصكأ سلماتثمك إناد أرقيي أسلاي ك أنليأسلمسرس نل أسلركة أأ
 سلمية ا نأبدالي .أأسلثالث سلاي ك أ

 ،أليل أتت أساليياحأننأبالسا  أللركةاسأسلتابد أرسلليا اسأسلمهيمل رأ،أالأت ج أرللي أددتك أ هاأي أسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أللركة
أط يد أرسراطكأةي أسلركةاسأسلتابد أرسلليا اسأسلمهيمل رأييأسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أللركة أةسطكس أكريأنالق .أ

 اإلستثمارات فى شركات شقيقة -د 
أسلركة أسلرقيق أة أسسرس أرتمتاأسلركة أ تسثيكأج ةك أنليهاأسنأخال أسلمرااة أي أسلقكساسسأسلمالي أرسلترطيلي ألتل أسلمسرس أرللسلأالأ

 تكق أل اج أسلاي ك أورأسلاي ك أسلمرتكة .أ
كأست سرل أسحتيظأ هاأبطكضأسل ياأييت أأةيسأر ت أسلمحاك  أننأسالكتثمااسسأي أشكةاسأشقيق أبالتللي أإالأإكسأر أر    هاأةاكتثمااسسأغيأ

 أي أأقياكهاأبالقيم أسل يتك  أورأسلقيم أسلدادل أسري ساأسسهاأسلتلاليفأسلالمس ألل ياأوتهماأوق .أةيسأرالأرت اأسلركة أطك ق أكق  أسلملليأ
(أسنأسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأ44قك أ)سلمحاك  أننأسكتثمااسرهاأي أسلركةاسأسلرقيق أي أسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أسلمكيق أر  يقاىأللي

أ(.أ18)
نل أو لأي أكال أ ه اأبد أسل الالسأرسلمؤشكسسأنل أإسما ي أك راأخاائكأإضمحال أي أقيم أسالكتثمااسسأي أشكةاسأشقيق أي أأ

ر ااأخاائكأسإلضمحال أسلسار  أأراا خأسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أييت أرريي أسلقيم أسل يتك  ألتل أسالكتثمااسسأإل أقيمتهاأسالكتكدسدد أرأ
أي اسأبقائم أسل خ أسلماتقل .أ

 غير الماليةاإلضمحالل فى قيمة االصول  -ذ 
سلمالي أ)سث أ سلملم ك أرسحص  أغيكأ سل يتك  أحص لهاأ سلقي أ رق  أسلركة أنل أوكا أكس يأورأةلماأدات نيأسحسكأكل أبمكسجد أ

كسأةا تأةساىأدالالسأورأسؤشكسسأنل أإكتما أك راأإضمحال أي أقيمتهاأ،أيإكسأأسالكتثمااسسأييأشكةاسأرابد أرشقيق (ألتح ت أساأإ
ساأر سيكسأرل أسل الالسأورأسلمؤشكسسأرق  أسلركة أ تق تكأسلقيم أسالكتكدسدد ألل أوص أنل أك  أبطكضأرح ت أخاائكأسإلضمحال .أأ

ةيسأ  أسلقا ل ألإلكتكدسدألل ك  أسلم ل  أللسق أسلت أتت دهاأسحص .يإكسأساأردياأرق تكأسلقيم أسإلكتكدسدد ألاص أرق  أسلركة أ تق تكأسلقيم
ورأسلقيم أسإلكتر سسي أأأأ-سري ساىأسسهاأرلاليفأسل ياأأأأ-ررتمث أسلقيم أسإلكتكدسدد ألاص أورألل ك  أسلم ل  أللسق أي أسلقيم أسلدادل أأ

 أسحص أورأسل ك  أسلم ل  أللسق أبإكتر س أسد  أخي أق  أكاابأأر ت أخي أسلت يقاسأسلسق د أسلماتق لي أسلمق ا أسنأإكتر س وتهماأوك ك.
سلضك   ألل ص  أإل أسلقيم أسلحالي ألتل أسلت يقاسأرسلت أرد كأننأسلقيم أسإلكتر سسي .أر دمكأةيسأسلمد  أرق تكسسأسلا  أسلحالي أأ

نت ااأنس أرق تكأسلت يقاسأسلسق د أسلماتق لي أسلمت ل  أأللقيم أسلزسسي أللسق دأرسلمراطكأسلمكر   أ يل أسحص أرسلت أل أتت أوخيةاأي أسإل
أأنسل.أر سرسأسالضمحال أإكسأةا تأسلقيم أسإلكتكدسدد أسلمق ا أحص أ)ورأل ك  أس ل  أللسق (أوق أسنأقيمتهاأسل يتك  أرنس ئٍيأتت أرريي 

ر ت أسإلنتكس أبراائكأسإلضمحال أي اسىأبقائم أسل خ أأسلقيم أسل يتك  أليل أسحص أ)ورألل ك  أسلم ل  أللسق (ألتدمكأقيمتلأسإلكتكدسدد أأ
سلماتقل .أرنس ساأركرياأسلقيم أسالكتكدسدد ألاص أي أيتك أالكق أر م وأكل أسؤشكسىأنل أسال رياضأي أسلرااا أسلسار  أننأإضمحال أ

لل أ )ورأ لاص أ سل يتك  أ سلقيم أ م اد أ تت أ نس ئٍيأ كابق أ يتكسسأ ي أ ونتك أ هاأ رسلت أ سلقيم أأسلقيم أ ساأ تتماش أ بماأ للسق (أ سلم ل  أ ك  أ
نأووأأسإلكتكدسدد أسلتق تك  أسل  ت  أر.ركطأوالأرز  أسلقيم أسل يتك  أسلمد ل أبد أسلز اد أننأسلقيم أسل يتك  أسحصلي أسلت أةاوأسنأسلممم

سلاس سسأسلاابق .أر ت أإث اسأسلتا   أدي أإليهاأسحص أل أل أتت أسإلنتكس أبالرااا أسلسار  أننأسإلضمحال أي أقيم أكل أسحص أي أأ
أسلدماي ألراائكأسإلضمحال أي اسىأبقائم أسل خ أسلماتقل .أ
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 الضرائب -ر
 .تتمث أسيكر أضك   أسل خ أييأس ل أسلضك   أسل اا  أسلماتحق أسلا سدأرسلضك   أسلمؤجل 

 الضريبة الجارية  −
سلضك  يأللدا .أر رتلفأسلك.سأسلضك  يأننأسلك.سأسلمحاك يأسلمدكرضأبقائم أردتم أسلضك   أسل اا  أسلماتحق أسلا سدأنل أسلك.سأأ

سل خ أسلماتقل أبا بأرج دأ س ٍدألإلتكسدأورأسلميكر أخاضدٍ أللضك   أورأقا لٍ أللري أضك  ياىأييأكس سٍسأوخك ،أر.ا بأ س ٍدأوخك أ
اابأسلتزس أسلركة أبالضك   أسل اا  أباكتر س أوكدااأسلضك   أسلت أدسئماىأرو  سىألنأررضاأللضك   أورأُداَمسأِبريمهاأضك  ياى.أر ت أسكتأ

أرل وأق أُوِقَكسأبرمٍ أاكم أورأس  ئ أكت أ هاد أسليتك أسلمالي .

 الضريبة المؤجلة  −
رساللتزسساسأط قاألاككأسلمحاك ي أأتت أسالنتكس أبالضك   أسلمؤجل أنل أسليكر أسلمؤقت أسلسار  أننأسالختال أ ينأسلقي أسل يتك  ألاص  أأ

سلماتر س أييأإن سدأسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أرسحككأسلضك  ي ألتل أسحص  أرساللتزسساسأرسلماتر س أي أسكتاابأسلك.سأسلضك   أ،أأ
أر ت أسلمحاك  أنسهاأب ك ق أسلتزسساسأسلميزس ي .

ي أسليكر أسلمؤقت أسلراضد أللضك   ،أ يسماأناد ىأساأتت أسالنتكس أبسص ٍ أر.ييٍ أناس أتت أسالنتكس أبالتزسساٍسأضك  يٍ أسؤجل أنل أةا
ضك  يٍ أسؤجل أنل أةاي أسليكر أسلمؤقت أسلقا ل أللري أسلضك   أرللنأإل أسلم  أسلي أُتَكَجُسأسدلأووأرتحققأوا.اكاىأضك  ي ىأةايي أ

 دممنأسنأخاللهاأسكتر س أرل أسليكر أسلمؤقت أسلقا ل أللري .أ
ت أسالنتكس أبسص ٍ أورأسلتزسساٍسأضك  يٍ أسؤجل أنل أسليكر أسلمؤقت أسلسار  أننأسالنتكس أسحرل أباص ٍ أرسلتزسساٍسأوخك أي أأرالأتأ

 سداسلٍ أ)سنأغيكأسداسالسأر مياأسحنما (أالأرؤثكأنل أسلك.سأسلضك   أرالأسلك.سأسلمحاك  أ
 هاد أة أيتك أسالي أرُرَرَي أرل أسلقيم أسل يتك  أنس ساأالأتت سيكأسكتما أأأر ت أسكسجد أسلقيم أسل يتك  ألاص  أسلضك  ي أسلمؤجل أي أ

 سكجسأبسوأرتحققأوا.اكاىأضك  ي ىأةايي أرامسأباكتكدسدأسحص أسلضك  يأسلمؤج أباللاس أورأجزٍءأسسل.
سليتك أسلت أُدَاَ  أييهاأساللتزس أورأأأُرقا أسحص  أرساللتزسساسأسلضك  ي أسلمؤجل أباكتر س أوكدااأسلضكسئبأسلمت قاأسوأرل وأس  ق ىأي 

داتر  أييهاأسحص أرريقاىأحكدااأسلضكسئبأ)رق س ينأسلضكسئب(أسلت أرل وأق أُوِقَكسأبرمٍ أاكم أورأس  ئ أكت أ هاد أسليتك أسلمالي .أ
ل أسل ك ق أسلت أرت قاأسلركة أرردمكأنملي أقيا أساللتزسساسأرسالص  أسلضك  ي أسلمؤجل أسلثااأسلضك  ي أسلتيأسنأشس هاأووأرتكربأن

 ووأراتكدأسرأرا  أ هاأسلقيم أسل يتك  أحص لهاأرسلتزسسارها.أأ–ي أ هاد أسليتك أسلمالي أأ-
رت أسلمقاصلأ ينأسحص  أرساللتزسساسأسلضك  ي أسلمؤجل أكيسماأت ج أكقأقا   يأُسلِز أي أسجكسءأسقاص أ ينأسحص  أسلضك  ي أسل اا  أ

سلضك  أ سلميلح أأرساللتزسساسأ بمدكي أ يكأ سيكرض أ دخٍ أ بضكسئِبأ سلمؤجل أ سلضك  ي أ رساللتزسساسأ سالص  أ رتدلقأ رنس ساأ سل اا  أ ي أ
أسلضك  ي أرووأرت لأ ي أسلركة ألتا   أرل أسحص  أرساللتزسساسأسلضك  ي أباليايي.أ

 الضريبة الجارية والمؤجلة الخاصة بالعام  −
إالأل أةا تاأستيلتاوأ  س ٍدأُدَدَتُك أ هاأس اشك ىأأأ-يكرٍ أسرأإتكسٍدأي أسحا.احأورأسلراائكأأتت أسالنتكس أبالضك   أسل اا  أرسلمؤجل أةم

أيدس ئٍيأُددَتَكُ أبمٍ أسنأسلضك   أسل اا  أرسلمؤجل أة أسحخك أركل أس اشك ىأضمنأكق  أسلمللي .أأأ-ضمنأكق  أسلمللي أ
 المخصصات -ز

(أ تي  أحك ساأكابق أر م وأسنأسلمكجسأووأتتكربأأيرأكمموأأيأسلركة أسلتزس أكال أ)قا   أتت أسإلنتكس أبالمرياأنس ساأتسرسأنل أأ
رل أأ سلمق ا ألم سجه أ سلتلاليفأ ر يقأخاااأسنأسلركة أي أص ا أس سادأرتضمنأسساياأإقتيادد أرسوأرل وأ نل أرا   أكل أسإللتزس أ

أددتم أنليها.أأسإللتزسساسأسكجح أسلح راأرسنأسلمممنأرق تكأقيم أسإللتزس أبي ا 
ي أأررمث أسلقيم أسلت أتت أسإلنتكس أ هاأةمرياأسيض أسلتق تكسسأسلمتاك أللمقا  أسلم ل بألتا   أسإللتزس أسلحال أي أراا خأسلق سئ أسلمال

أسلماتقل أإكسأساأوخيأي أسالنت ااأسلمراطكأر كر أن  أسلتسك أسلمحي  أ يل أسإللتزس .
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يقاسأسلسق د أسلمق ا ألتا   أسإللتزس أسلحال أيإوأسلقيم أسل يتك  أللمرياأرمث أسلقيم أسلحالي أأرنس ساأتت أقيا أسرياأباكتر س أسلت 
  ألتل أسلت يقاس.أرإكسأساأر أخي أسلت يقاسأسلسق د أيإوأسلقيم أسل يتك  أللمرياأرتزست أي أة أيتك ألتدمكأسلقيم أسلزسسي أللسق دأسلسارأ

أي أسلمرياأضمنأسلميكرياسأسلتم  لي أبقائم أسل خ أسلماتقل .أننأسض أسليتك .أر ت أإث اسأةي أسلز اد 

 النقدية وما فى حكمها -ح
رتضمنأسلسق د أرساأي أكممهاأسحاص  أسلسق د أبالرز س أرسل س ىأرأوكروأسلرزس لأراتحقأي أوق أسنأثالث أوشهكأرسالكتثمااسسأقييك أأ

ق د أسح د أر.ركطأووأدم وأردكضهاألمراطكأسلتطيكأي أقيمتهاأضأليالىأرووأأسحج أنالي أسلاي ل أسلت أدممنأرح  لهاأباه للأسل أس ال أ أ
أدم وأراا خأسكتحقا أسالكتثمااأقييكأسحج أخال أثالث أوشهكأورأوق أسنأراا خأسقتسام .أ

 القياس واإلعتراف باإليراد -ز
أإكت دادأو أخي أورأضكسئبأس يداس.أتت أإث اسأسإلتكسدأبالقيم أسلدادل أللمقا  أسلماتل أورأسلماتحقأللركة أركل أبد أ −
إث اسأأ − سلمللي أنس أص راأسلحقأللركة أي أأتت أ سلتيأراتحقهاأننأسكتثمااسرهاأي أودرسسأكق  أ إتكسدسسأسلركة أسنأر م داسأسحا.احأ

 سلحي  أنل أسلت م داس.أ
أنل أس ساأمسس أريقاىأللدق دأسلم كس أساأسلركةاسأسلتابد أأأسلماتقل سل را  أأأأتت أسإلنتكس أبإتكسدسسأخ ساسأسل ن أسليسيأي أقائم أسل خ  −

 أر يقأرسلرقيق أط قاىألم  وأسإلكتحقا ،أإل أسلم  أسلي أردت كأييلأسلركة أق أقاستأ تسدد أسلر ساسأط قاىأللدق دأر ممنأقيا أسإلتكسدأرإجمال
أسلمساياأسإلقتيادد أسل سخل أللركة أر ا  أإرما أسلمداسالسأبرم أدقيق.أ

م اأسلزسس أسلسا  أسسخ كسىأي أسالنت ااأوص أسلم ل أسلقائ أرسد  أسليائ  أسليدليأأرث تأإتكسدسسأسلي سئ أط قاىألم  وأسالكتحقا أنل أوكا أسلت أ −
أسلم  قأننأسليتك أكت أراا خأسالكتحقا .أ

خي أرث تأإتكسدسسأ ياأإكتثمااسسأسالي أط قاىألم  وأسالكتحقا أبالقيم أسلدادل أللمقا  أسلماتل أورأسلماتحقأللركة أركل أبد أإكت دادأو أأ −
 نم السأنملي أسل ياأورأرللي أسحكتثماا.ورأسيكرياسأرأ

 األدوات المالية -س 
 االصول المالية

أر.أسلمالي أسحدرسسرأأ47،أقاستأسلركة أ ت  يقأسديااأسلمحاك  أسلميكيأسل  ت أاق أ2021تساتكأأ1سنأأسىأ  سء

 التبويب  -أ
أ:سلتالي أسلقيا أيألاسأسل وص لهاأسلمالي أأسلركة ريسفأ

أر(،أسلراائكأأورأأسحا.احأخال أسنأورأسلخكأسلراس أسل خ أخال أسن)إساأأسلدادل أبالقيم أالكقىاأقياكهاأكيت أسلتيأرل أ•
أ.سلماتهلل أبالتللي أأقياكهاأكيت أسلتيأرل أ•
أ.أسلسق د أللت يقاسأسلتداق د أرسلركرطأأسلمالي أسحص  أرل  إلدسا أبالركة أأونما أ م كاأنل أسلتيسيفأددتم 

 أأبالسا  ألاص  أسلتيأتت أقياكهاأبالقيم أسلدادل ،أكيت أرا ي أسحا.احأرسلراائكأإساأييأقائم أسالا.احأورأسلراائكأورأييأسل خ أسلراسأأ
أقاستأأأق أ سلركة سلخك.أبالسا  ألالكتثمااسسأييأودرسسأكق  أسلمللي أغيكأسلمحتيظأ هاأبطكضأسلمتاجك ،أكيدتم أكل أنل أساأإكسأةا تأأ

أأسلراس أأأسل خ أأخال أأسنأأسلدادل أأبالقيم أأسلمللي أأكق  أأأييأأسالكتثمااأأننأأللمحاك  أأسحرليأأسالنتكس أأرقتأأييأألإللطاءأأقا  أأغيكأأاباختيا
أ.أسلخك
أ.سحص  أرل أإلدسا أونمالهاأ م كاأأتتطيكأنس ساأريقطأأنس ساأسكتثمااسرهاأريسيفأبإناد أسلركة أرق  

 االعتراف واالستبعاد   -ب
أسحص أأأ ياأأورأأبركسءأأسلتزس أأسلركة سل ك ق أسلمدتاد ألركسءأر.ياأسحص  أسلمالي ،أييأراا خأسلت اد أسلت ااي،أرة أسلتاا خأسلييأرل وأييلأأ

أأرل أأ تح   أأتت أأورأأسلماليأأسحص أأسنأأ ق د أأر يقاسأأنل أأللحي  أأسلتداق د أأسلحق  أأأإ قضاءأأنس أأسلماليأأسحص أأبإكت دادأأتت .أأسلمالي
أ.ج ةكيأأأبرم أسلماليأسحص أسللي أرسساياأسراطكأجمياأرح   أأر أق أييهاأدم وأأسداسل أييأسلحق  أ
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 القياس   -ج
أسلدادل أأبالقيم أسلم ااأغيكأسلماليأسحص أكال أييأ اقياى،أورأمسئ سىأأسلدادل أبقيمتلأسلماليأسحص أسلركة سالنتكس أسلم  ئي،أرقيكأأنس 
أسلمالي ألاص  أسلمداسالسأرلاليفأإداساأتت أ.أسلماليأسحص أسقتساءأأإل أس اشك أسلمكر   أسلمداسل أرلاليفأسلرااا ،أورأسلك.سأأخال أسن

أ.أسلراائكأورأسحا.احأقائم أأييأةميكر أسلراائكأورأسالا.احأخال أسنأسلدادل أبالقيم أسلم اج 
أسلم ل أوص أدياأيقطأةيأسلسق د أر يقارهاأةا تأإكسأساأرح ت أنس أبماسلهاأضمسي أسرتقاسأسلمتضمس أسلمالي أسحص  أسنت ااأتت 

أ.أرسليائ  
 الدين  أدوات
سلقيا أسلالكقأحدرسسأسل تنأنل أ م كاأونما أسلركة أإلدسا أسحص أرخيائاأسلت يقأسلسق يألاص .أرةساىأثالاأيألاسأقيا أأأددتم 
أ:خاللهاأسنأسل تنأودرسسأ تيسيفأسلركة رق  أ
رمث أرل أسلت يقاسأسلسق د أأأسلماتهلل :أتت أقيا أسحص  أسلمحتيظأكت أراا خأسالكتحقا ألتحيي أسلت يقاسأسلسق د أسلتداق د ،أكيثأأسلتللي  •

 س أأيقطأس ي ناسأوص أسلم ل أرسلي سئ ،أبالتللي أسلماتهلل .أتت أإداساأإتكسدسسأسلي سئ أسنأةي أسحص  أسلمالي أييأستكسدسسأسلتم   أباكتر
ئم أسحا.احأورأسلراائك،أأسالكتثمااسسأس اشك أييأقاأأ دادأتأسكطك ق أسد  أسليائ  أسليدلي.أتت أسالنتكس أبسيأوا.احأورأخاائكأ ار  أننأأ

 ستكسدسسأ/أ)سيكرياس(أوخك .أر ت أنكضأخاائكأس رياضأسلقيم أة س أسسيي أييأقائم أسحا.احأورأسلراائك.أأر ت أر    هاأييأ س 
سلدادل أسنأخال أسل خ أسلراس أسلخك:أتت أقيا أسحص  أسلمحتيظأ هاأبطكضأرحيي أسلت يقاسأسلسق د أسلتداق د أرودضاأبطكضأأأأسلقيم  •

 ياأسحص  أسلمالي ،أكيثأرمث أسلت يقاسأسلسق د ألاص  أيقطأس ي ناسأوص أسلم ل أرسلي سئ ،أبالقيم أسلدادل أسنأخال أسل خ أسلراس أأ
يكسسأييأسلقيم أسل يتك  أسنأخال أسل خ أسلراس أسلخك،أباكتثساءأإث اسأوا.احأورأخاائكأس رياضأسلقيم أرإتكسدسسأأسلخك.أتت أوخيأسلتط

ي،أأسلي سئ أروا.احأرخاائكأصك أسلدمالسأسحجس ي ،أرسلتيأتت أسالنتكس أ هاأييأقائم أسالا.احأورأسلراائك.أنس ساأتت أسكت دادأسحص أسلمال
ورأسلراائكأسلمتكسكم أسلمدتك أ هاأكابقىاأييأسل خ أسلراس أسلخكأسنأكق  أسلمللي أإل أقائم أسالا.احأورأأأأتت أإناد أريسيفأسحا.اح

أأسلراائكأر ت أسالنتكس أ هاأييأ س أستكسدسسأ/أ)سيكرياس(أوخك .أتت أإداساأإتكسدسسأسلي سئ أسنأةي أسحص  أسلمالي أييأإتكسدسسأسلتم   أ
 ا.احأورأسلراائك.أسلقيم أة س أسسيي أييأقائم أسحأسضمحال أيدلي،أر ت أنكضأسيكرياسأباكتر س أطك ق أسد  أسليائ  أسل

سلدادل أسنأخال أسحا.احأورأسلراائك:أسحص  أسلتيأالأرات ييأسداتيكأسلتللي أسلماتهلل أورأسلقيم أسلدادل أسنأخال أسل خ أسلراس أأأأسلقيم  •
حا.احأورأسلراائك.أتت أسالنتكس أبسا.احأورأخاائكأسالكتثمااأييأودرسسأسل تنأسلييأتت أقياكلأسلخكأتت أقياكهاأبالقيم أسلدادل أسنأخال أس

الكقىاأبالقيم أسلدادل أسنأخال أسالا.احأورأسلراائكأييأسالا.احأورأسلراائكأر ت أنكضهاأبالياييأضمنأ س أستكسدسسأ/أ)سيكرياس(أأ
 وخك أييأسليتك أسلتيأ رسسأييها.

أ
 الملكية  حقوق  أدوات
أرخاائكأأأوا.احأأنكضأأسلركة أأإدسا أأررتااأأأرنس سا.أأسلدادل أأبالقيم أأسلمللي أأكق  أأأودرسسأأييأأسالكتثمااسسأأجمياأأبقيا أأالكقىاأأسلركة أأرق  
أسالا.احأأقائم أأإل أأالكق أأريسييلأأإناد أأتت أأالأأيإ لأأسلخك،أأسلراس أأسل خ أأقائم أأييأأسلمللي أأكق  أأأودرسسأأييأأسالكتثمااسسأأي أأسلدادل أأسلقيم 
أأوخك أأةإتكسدسسأأسلراائكأأورأسالا.احأقائم أأييأأسالكتثمااسسأةي أسنأسحا.احأ ت م داسأسالنتكس أر اتمك.أسالكتثمااأسكت دادأبد أسلراائكأور
أ.سلت م داسأرل أسكتال أييأسلركة أكقأث  سأنس 
سالنتكس أبالتطيكسسأييأسلقيم أسلدادل ألاص  أسلمالي أبالقيم أسلدادل أسنأخال أسحا.احأورأسلراائكأييأ س أستكسدسس/)سيكرياس(أوخك أأأتت 

ييأقائم أسالا.احأورأسلراائكأبحابأسحك س .أرالأتت أسالنتكس أبراائكأس رياضأسلقيم أ)رنمكأخاائكأس رياضأسلقيم (أنل أسالكتثمااسسأ
أأسلقيم أأأييأأأسحخك أأأسلتطيكسسأأننأأسسيي أأبرم أأسلخكأأأسلراس أأسل خ أأخال أأأسنأأسلدادل أأبالقيم أأقياكهاأأتت أأرسلتيأأسلمللي أأكق  أأأسأودرسأأيي

أ.سلدادل 
أ
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 ضمحالل اال
إكسأةاوأةساىأسضررمحال أسئتما يأسحصرر  أسلمالي أسلتيأتت أقياكررهاأبالتللي أسلماررتهلل أرسحراس أأأساقيي أأ تأأأسلررركة أأرق  أسلمالي ،أأسلق سئ أأراا خأيي

.أدح اأسالضرررررررررمحال أسالئتما يألالصررررررررر أسلماليأنس ساأدم وأةساىأك اأسرأسلخكالقيم أسلدادل أسنأخال أسل خ أسلرررررررررراس أأبأأسلمقيم سلمالي أ
 سلمالي.أك ساأضاا أنل أسلت يقاسأسلسق د أسلمت قد ألالص و

 سحدل أنل أسالضمحال أسئتما يأسل يا اسأسلملح   أسلتالي :أأرتضمن
أت ساأننأراا خأسالكتحقا .أ90رأسلتاخيكأننأسلا سدأالكثكأسنأوخك أللدق أسنأخال أسلتدثكأييأك سدأسلقكضأ -
أ.سلركة بركرطألياتأييأصالسأ سلركة إناد أةيمل أسلقكضأسرأسل يد أسلمق س أسنأ -
أص أبا بأصد .اسأسالي .أختياءأسلا  أسلسرطألاإرأوأ،رأويأج رل أسالي أوخك أويال أسلمقتكضأإأسلمحتم  لأسنأو

أص .جمالي ألاتت أخي أسريياسأسحص  أسلمالي أبالتللي أسلماتهلل أسنأسلقيم أسإل

 المالية  المشتقات
أرسرسأأأق أأأةماأأسليك أأوكدااأأي أأسلتقل اسأألمراطكأأسالقتيادد أأسلتط ي أأبطكضأأسلمالي أأسلمرتقاسأأنق دأأبد أأأي أأسلحاج أأنس أأسلركة أأأر خ 

أأسالي أأأبسدرسسأأتتدلقأأييماأأك سءأأييهاأأطكياىأأأسلركة أأر خ أأق أأسلتيأأسحخك أأأسالرياقاسأأبد أأي أأركدأأرداق د أألركرطأأ تي  أأضمسي أأسالي أأسرتقاس
أأرقياكهاأألهاأأأسلمسرئأأسلدق أأأننأأسسييل أأبي ا أأ هاأأسإلنتكس أأتت أأأنس ئيأأضمسي أأسالي أأسرتقاسأأرداق د أأشكرطأأننأأأ رسسأأساأأأيإكس.أأسالي أأغيكأأور

أننأأسليي أأبركرطأأرييأأةا تأأساأأأإكسأأركل أأسلضمسي أأسلمرتقاسأأننأأسلمحاك  أألمت ل اسأأريقاىأأأسلراائكأأورأأسحا.احأأخال أأسنأأسلدادل أأبالقيم 
أأبالقيم أأسلمالي أأبالمرتقاسأأسحرليأأسإلنتكس أأأر ت .أأسلماتقل أأسلمالي أأسلمرتق أأأ هاأأرتميزأأسلتيأأسلداس أأسلريائاأأ سيكأأررتا أأسلمسرس أأسلدق د
أأسلدادل أأأسلقيم أأنل أأر كوأأسلتيأأسلتطيكسسأأإداساأأر ت أأرل  ةا،أأنس أأسل خ أأأقائم أأنل أأسلدالق أأكسسأأسلمداسل أأرلاليفأأرحم أأووأأنل أأسلدادل 

أأرط ي أأأةسدرسسأأ هاأأسحرليأأسإلنتكس أأنس أأسلمريي أأسلمالي أأللمرتقاسأأر.السا  .أأسل خ أأقائم أأييأأسالي أأيتك أأة أأخال أأسلمالي أأللمرتقاس
أأرط يد أأسلتط ي أأنالق أأ  قأأنل أأسل خ أأبقائم أأسلدادل أأقيمتهاأأي أأبالتطيكأأسإلنتكس أأر قيتأأييت قفأأأريدال أأس ثق أأرط ي أأنالق أأي أأسراطك
 .سلمط  أسل س 

 الشركة المالية وأدوات حقوق الملكية التي تصدرها  االلتزامات

 األداة كالتزام أو كحقوق ملكية  تبويب
أ.سحدرسسأرل أسص ساأراا خأييأركل  سلركة ريسيفأسحدرسسأسلمالي أةالتزسساسأورأةحق  أسللي أط قاىأل  ةكأرداق سسأأتت 

 الملكية  حقوق  أدوات
أ.سلتزسساسأسنأنليهاأساأة أخي أبد أسسرس أوص  أصاييأأأي  سلركة سلمللي أرتمث أي أويأرداق أدد يأسلحقأأكق  أأودرسس
سلتيأري اةاأأأأتت  سلمللي أ أأرلاليفأأسسهاأأسري ساىأأأسلمح ل أأسحص  أأقيم أأصاييأأورأأسلمحيل أأسلم ال أأبقيم  سلركة را ي أودرسسأكق  أ

أ.أبالمداسل أس اشك أسلمكر   أسإلص سا

 المالية  االلتزامات
 سالي أوخك .أأسلتزسساسسالي أربالقيم أسلدادل أسنأخال أسلك.سأورأسلرااا رأورأأسلتزسساسر أريسيفأسإللتزسساسأسلمالي أإساأ

 إلتزامات مالية أخرى 
ئس أوخك ،أر ت أسإلنتكس أأساللتزسساسأسلمالي أسحخك أواص  أسلقكرضأرسلم ادروأرسحاص  أسلماتحق ألاطكس أكسسأسلدالق أرواص  أدسأأرتضمن

سلماتهلل أأأأسحرل أبااللتزسساسأسلمالي أبالقيم أسلدادل أ)سلقيم أسلتيأر أسكتالسها(أبد أخي أرللي أسلمداسل أنل أووأتت أقياكهاأالكقاىأبالتللي 
أ.أباكتر س أسد  أسليائ  أسليدليأرر م اأسيكر أسليائ  أنل أسليتكسسأسلمتدلق أبلأنل أوكا أسلدائ أسليدل 

 .أبلأأسلمتدلق أأسليتكسسأأنل أأسليائ  أأسيكر أأررحمي أأسلمالي أألاللتزسساسأأسلماتهلل أأسلتللي أأالكتاابأأوكل بأأة أأسليدليأأسليائ  أأسد  أأطك ق أأوإ
أورأأأسلمالي أألاللتزسساسأأسلمق اأأسلدمكأأس ساأأأنل أأسلماتق لي أأسلسق د أأسلم ي ناسأأخي أأوكاكلأأنل أأتت أأأسلييأأسلمد  أأة أأسليدليأأسليائ  أأرسد  

أ.سق أسساك  أيتك أوي
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 الدفاتر  من المالية األدوات استبعاد
إكسأل أأأوسا سلركة  تح   أةاي أسراطكأرسساياأسللي أسحص أبي ا أج ةك  أل ك أخاااأأأأسلركة سكت دادأسحص أسلماليأنس ساأرق  أأأأتت 

سراطكأرسساياأسللي أسحص أل ك أخااجيأورأننأسالكتياظأ هاأبي ا أج ةك  ،أيإوأنليهاأووأأأأللاي  سلركة رايكأسلمداسل أننأرح   أأ
أردتك أأأنس ئيٍأأأسلُمح  أأسلماليأأسحص أأنل أأسلاي ك أأأي  سلركة سكتمكسأأأأيإكسرح دأساأإكسأةا تأالمسلتأسحتيو أبالاي ك أنل أسحص أسلمالي.أأ

 .أك سدةاأنليهاأتتدينأأأق أسلتيأسلم ال أدمث أسقا  أر.التزس أسحص أأي أ هاأرحتيظأسلتيأبالحي 
أييأأسلركة ج ةك  أبماي أسراطكأرسساياأسللي أسحص أسلماليأسلمح  أنس ئٍيأراتمكأأأبي ا  سلركة إكسأساأوكيكسأسلمداسل أننأسكتياظأأوسا

أ.أسحص أكل أبضماوأةاقتكسضأسلماتلم أبالم ال أودضاىأأردتك أووأنل أسلماليأباحص أسإلنتكس 
أ.سلتداق د أس رهاأأبا تهاءأورأبإلطائهاأورأبا سدةاإكت دادأساللتزسساسأسلمالي أنس ساأرستهيأإساأأتت 

 الفائدة الفعلي معدلطريقة 
سليائ  أسليدليألحاابأسلتللي أسلماتهلل ألاص  أسلمالي أسلتيأرمث أودرسسأدتنأرر م اأسلدائ أنل أسليتكسسأسلمتدلق أ ها.أأأسد  راتر  أطك ق أأ

ة أسلمد  أسلي أتت أنل أوكاكلأخي أسلمتحيالسأسلسق د أسلماتق لي أ)رسلت أرتضمنأةاي أسالردابأرسلم ي ناسأورأأأأليرسد  أسليائ  أسليد
ةماأرتضمنأرللي أسلمداسل أرود أنالرسسأوخك (أركل أنل أس ساأأأأي أسلدق أرسلتيأردت كأجزءأسنأسد  أسليائ  أسليدلسلمق  ضاسأ ينأوطكس

 ق .وسلدمكأسلمق األاص  أسلمالي أورأو أيتك أسساك  أ
 أسالي أبالقيم أسلدادل أسنأأسليائ  أسليدليأييماأن سأساأة أس  بأسسهاأةسص أأسد  ر ت أسالنتكس أبالدائ أنل أةاي أودرسسأسل تنأنل أوكا أأ

 خال أسالا.احأورأسلراائكأكيثأت خ أسلدائ أنليهاأضمنأصاي أسلتطيكأي أقيمتهاأسلدادل .
 مزايا العاملين قصيرة االجل  -ل

خ ساسأأتت أسالنتكس أباحج اأرسلمكر اسأرسالجامسسأسلم ي ن أسحجكأرسلمكضي أرسلممايآسأرسلمزسداأسحخك أغيكأسلسق د أقييك أسحج أسقا  أأ
أسلداسلينأبالركة أنل أوكا أسإلكتحقا أي أسليتك أسلمالي أسلت أرؤد أخاللهاأرل أسلر ساس.

 توزيعات األرباح  -م
تت أسإلنتكس أ ت م داسأوا.احأسلرررركة أنل أسلماررراةمينأر.ممايآسأونضررراءأس لكأسإلدسا أر.سيررريبأسلداسلينأي أرل أسحا.احأةإلتزس أبالق سئ أأ

أسليتك أسلت أتت أإنتمادأرل أسلت م داسأخاللهاأسنأسااةم أسلركة .سلمالي أسلماتقل أي أ
 وتكلفة األقتراض  األقتراض -د

أأسلماتقل أسل را  أأأأتت أرحمي أقائملأسل خ أأأرث تأسلقكرضأورالىأبالقيملأسلدادللأ اقياىأرلليلأسلحي  أنل أسلقكرضأرالكقاىأبالتللي أسلماتهلل ،
سد  أباليك أ ينأسلمتحيالسأ اقياىأرلليلأسلحي  أنل أسلقكضأر.ينأسلقيملأسلت أكيت أسل ياءأ هاأنل أس ساأيتك أسلقكضأباكتر س أطك قلأأ

أأ12ريسفأسلقكرضأنل أو هاأقييك أسحج أإالأإكسأةاوأللركةلأكق  أغيكأسركرطلألتسجي أرا  لأساللتزسساسأنل أسحق أأأأ.سليدلي سليائ  أأ
  .سلماتقل سل را  أأراا خأسلق سئ أسلمالي شهكسىأبد أ

ي أةيسأرررم أرلاليفأسالقتكسضأيكر أسلدمل أسلت أرسرسأسنأسالقتكسضأبالدمل أسحجس ي أإل أسلم  أسلي أردت كأييلأرل أسليكر أرد تالىألتلل
ئ أييماأ ينأرللي أسالقتكسضأبدمل أسلتداس أرسالقتكسضأسلي سئ .أررتضمنأرل أسالا.احأرسلراائكأسلتيأردت كأرد تالىألتللي أسلي سئ أيكر أوكدااأسلي س

ق أتت أسالكتثمااأسلمؤقتأالقتكسٍضأِبَديِسِلألحينأإ ياِقلأنليأوص ٍ أسؤةلٍ أللككمللأ،أري أسث أةي أسلحال أتت أخي أسل خ أ بالدمالسأسالجس ي .
ر ت أسالنتكس أبماي أرلاليفأسالقتكسضأسحخك أي أأ لككمل .سلممتابأسنأسالكتثمااأسلمؤقتأليل أسالقتكسضأسنأرلاليفأسإلقتكسضأسلمؤةل أل

أييأسليتك أسلتيأتت أرل  ةاأييها.أأسلماتقل سل را  أقائم أسل خ أ

 نصيب السهم فى األرباح  -ه
سلمسا . أإل أسالىأأأسلماتقل سل را  أأتت أسكتاابأسلسييبأسحكاكيأرسلمري أللاه أي أسحا.احأبقام أسلك.سأورأسلرااا أط قاىأللق سئ أسلمالي أأ

أسحكه أسلدادد أبالركة أنل أسلمت كطأسلمكجسألد دأسحكه أسلدادد أسلقائم أخال أسليتك .
أ
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 مصادر إستنباط القيمة العادلة  -و
سل ساد أباإلدضاحأاق أ)تت لبأأ سلاياكاسأسلمحاك ي أ سل يتك  ألاص  أأ3ر  يقأ سلقيم أ رق تكسسأرسيتكسضاسألتح ت أ (أسنأسإلدسا أووأراتر  أ

أرسإللتزسساسأسلت أالأدممنأقياكهاأبرم أرسضسأسنأخال أسلمياداأسحخك .
سلسر  أنل  سلا  أ ي أ سلمت سرل أ سلمالي أ لادرسسأ سلدادل أ سلقيم أ رردتم أ سلمالي أأةيسأ سلق سئ أ راا خأ ي أ سحدرسسأ لتل أ سلمدلس أ سلا  أ أوكدااأ

.أ يسماأتت أرح ت أسلقيم أسلدادل ألادرسسأسلمالي أسلت أالتت أر سرلهاأي أك  أ ر  أننأطك قأسكتر س أوكاليبأسلتقيي أسلت أراتر  أسلماتقل 
ساأرد تلهاأةلماأةاوأكل أضكرا اىأبماأتت سيقأأأسلماتقل سل را  أأأأالي س خالسأرسيتكسضاسأسالئم أردتم أنل أوك س أسلا  أي أراا خأسلق سئ أسلم

أساأسحك ساأرسلوكر أسلمحي  أبالركة أرسداسالرهاأساأسلطيك.أ
أ

 اإلحتياطى القانونى  -ز
سلم ال أست أرص أسنأصاي أسحا.احألتل  نأسالكتياط أسلقا    أر   مأسدقا أر سيبأةي أأأأ%5ط قاىأللسوا أسحكاك أللركة أتت أر سيبأأ

سنأقيم أاو أسلما أسلمي اأر ت أسكتألسا أنملي أسلت سيبأست أق أاصي أسالكتياط أننأةيسأسلح أ،أر ممنأأأ%50اصي أةيسأسالكتياط أسل أأ
اةميأأسكتر س أةيسأسالكتياط أي أرط ي أسلراائكأةماأدممنأسكتر سسلأي أم اد أاو أسا أسلركة أبركطأس سيق أسل مدي أسلداس أسلدادد ألما

أسلركة .

 حصة العاملين في االرباح  -ح
سماأتتقكاأر م دلأ ق سىأر.ماأالأتز  أنل أس م قأوج اة أسلاس   ،أر ت أسالنتكس أبحي أأأأ%10دحقأللداسلينأكي أييأسالا.احأرداد أ ا  أأ

يهاأسااةميأسلركة أبانتمادأةيسأسلت م اأأسلداسلينأييأسالا.احأةت م داسأسا.احأسنأخال أكق  أسلمللي أرةالتزس أخال أسليتك أسلمالي أسلتيأقا أي
م دهاأأر وكسىأحوأر م اأسحا.احأة أكقأوصي ألمااةميأسلركة أيالأتت أسالنتكس أبإلتزس أق  أسلداسلينأييأسحا.احأسلتيأل أتت أسالنالوأننأر أ

أكت أراا خأسلق سئ أسلمالي أسلماتقل أ)سحا.احأسلمحت ز (.

 قائمة التدفقات النقدية  -ط
 قائم أسلت يقاسأسلسق د أسلماتقل أبإكتر س أسل ك ق أغيكأسلم اشك .أتت أإن سد

 2021يناير   1بداية من  هابتطبيق الشركة قامتمعايير محاسبية جديدة  -ي
،أودخ أرم كأسالكتثمااأرسلتداروأسل رليأرد تالسأنل أبد أوكما أسداتيكأسلمحاك  أسلميك  أسليادا أبم جبأ2019ساا أأأأ18 تاا خأأ

،أرسلتيأرتضمنأسداتيكأسحاك ي أج ت  أرةيل أإدخا أرد تالسأنل أبد أوكما أسداتيكأسلمحاك  أسلميك  أ2015لاس أأأأ110سلمكك  أاق أأ
 .أ2020تساتكأأ1سلقائم .أسلمداتيك.أةاوأد بأإدخا أةي أسلتد تالسأرر  يقهاأنل أسليتكسسأسلمالي أسلتيأر  وأييأ

رسلتكسجا سالقتياديأ سلت اطؤأ با بأ )ك يي أأأأللنأ سل  ت أ ة ار اأ ييكر أ سكضأ ريريأ سلمالي أ19- تي  أ سلكقاب أ ةيأل أ قكاسأ ،أ أ(أ
 .أ2020ددام كأأ31سلمالي أسلمستهي أييأأللق سئ أسلت  يق،أرسجي أ2020و ك  أأ12ييأ

نل أسليتكسسأأأ تسجي أس ن أرد ت أر  يقأسلمداتيكأسلميك  أأ،2020(ألاس أأ1871قكساأس لكأسل ماسءأاق أ)أأ،2020ك تم كأأأأ17ص اأييأأ
 .أ2021تساتكأأأأ1سلمالي أسلتيأر  وأييأورأبد أ

 .أ2021أتساتكأ1تد تالسأييأسلمداتيكأسلميك  أسنت ااىسأسنأسلييماأتليأرصفأللتطييكسسأييأسلاياكاسأسلمحاك ي أريقىاألالنتمادأ
 "األدوات المالية"  47معيار المحاسبة المصري رقم 

سلمحاك  أسلميكيأاق أ) سلمحاك  أسلميكيأاق أ)(أأ47دح أسديااأ سلمقا ل أييأسديااأ سلمالي رأسح أسلم ض ناسأ سلمالي أ26رسحدرسسأ رسحدرسسأ (أ
نل أريسيفأسلم م ن أرقياكهاألادرسسأسلمالي ،أسضمحال أقيم أسحص  أسلمالي ،أةماأأ47سالنتكس أرسلقيا ر.أتؤثكأسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أ

أة أس ضسأبمز  أسنأسلتييي أود ا .
 
أ
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أسلتيسيفأرسلقيا 
سحنما أتت لبأسلمديااأسل  ت أسنأسلركة أرقيي أريسيفأسحص  أسلمالي أييأق سئمهاأسلمالي أريقاألريائاأسلت يقأسلسق يألاص  أسلمالي أر م كاأأ

أكسسأسليل أل  أسلركة أليأل أسديس أسنأسحص  أسلمالي .
س،أيإوأسحص  أسلمالي أللركة ،أأ ر،أرقا أبالتللي أت  ياسسلميسي أكاليىاأنل أو هاأرسحتيظأ هاأكت أراا خأسالكتحقا رأررقكرضأرس ر.رم أوكثكأرح ت ى

سل  ت أأأللتيسيف.أر تي  أليل ،أل أدمنأأ47ريقىاألمديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأأأسلماتهلل رسلتيأرات ييأجمياأشكرطأسلتيسيفأبالتللي أأأأسلماتهلل 
الأت ج أأأأةما.أأت  ياسقكرضأرس رأر أريسييهاأكابقىاأنل أو هاأسحتيظأ هاأكت أراا خأسالكتحقا أأأأسلتيالي أأسلمأأسحص  ويأرسثيكأنل أريسيفأرقيا أأ

سلمالي أبالقيم أأألاللتزسساسسلمالي ،أكيثأووأسلمت ل اسأسل  ت  أرتدلقأيقطأبالمدال  أسلمحاك ي أأأأبااللتزسساسويأرسثيكأنل أكااباسأسلركة أييماأتتدلقأأ
 ورأسلراائكأرليكأل  أسلركة أسث أةي أساللتزسساس.أا.احسحسلدادل أسنأخال أ

أس رياضأسلقيم أ)سرياأسل ت وأسلمرم ىأييأرحييلها(
،أةماأة أسلمحقق ،أ  الىأسنأ م كاأسلراائكأسلدمكشهكىسأورأس  أأ12تت لبأ م كاأس رياضأسلقيم أسل  ت أسالنتكس أبراائكأسالئتماوأسلمت قد ألم  أ

أ.أ26سلميكيأاق أأس ل بأييأسديااأسلمحاك  
أسنأر أقياكهاأبالقيم أسلدادل أييأأأأسلتي،أرودرسسأسل تنأأسلماتهلل سلمت قد أنل أسحص  أسلمالي أسلميسي أبالتللي أأأأ ي راائكأسالئتماسلأأ م كاتس  قأأ

،أسلتحيي أأساتحق أأ ااسسسإلدأأأس ال أ،أأ48أأاق أأسلميكيأنق دأساأنمالءأةماأة أسح دأييأسديااأسلمحاك  أأأأرراخال أسل خ أسلراس أسلخك،أوص  أأ
أرسلتزسساسأسلقكرضأر.د أنق دأسلضما اسأسلمالي .

سلمت قد أنل أسحص  أسلمالي أأأي راائكأسالئتما سللت  يقأ م كاأأة يكأأقاستأبلأسإلدسا ،أسكتست تأسإلدسا أإل أن  أرج دأويأرسثيكأأأأرحلي  ساءأنل أأ
أ.أ2021تساتكأأ1نس أر  يقأسلمديااأييأأللركة 

 "اإليراد من العقود مع العمالء"  48معيار المحاسبة المصري رقم 
رنق دأسإل راءرأرسلتيايكسسأأأأ8رسإلتكسدرأرسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأأأ11سح أسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأأأ48دح أسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأ

سإلنتكس أباإلتكسدأسنأسلدق دأسلم كس أساأسلدمالءأرةيل أسدال  أسلتلاليفأسإلضايي أأأ48سلمحاك  أسلميكيأاق أأأأتتسار أسديااأأكيث.أأسلدالق كسسأأ
أك  أتت أر ضيح أبمز  أسنأسلتياصي أود ا .أأرسلييسلمتل   أللحي  أنل أنق أساأنمي ،أ
أ  سسأسلرمكأسلتالي :نل أووأسالنتكس أباإلتكسدسسأددتم أنل أسلرأ48تساأسلمديااأسلمحاك يأسل رليأاق أأ

أ(أرح ت أسلدق أساأسلدمي أ1
أسل ضائاأرأ/أورأسلر ساسأ)سلمدكري أباك أسلتزسساسأسحدسء(أألتح   (أرح ت أساللتزس أسلتداق يأ2
أ.سلمداسل (أرح ت أكدكأ3
أرأ،لتزسساسأسحدسءأسلمح د أنل أوكا أكدكأسل ياأسلماتق ألل أكلد أورأخ س سأنل كدكأسلمداسل أأر م ا(أ4
 (أسالنتكس أباإلتكسدأنس أسل ياءأبالتزس أسحدسء.أ5

أ

سإليياحأننأسل يا اسأسلمالي ،أييماأتتدلقأب  يد أرس ل أرر قيتأرن  أسلتسك أسنأأأأ48اق أأأأسلميكيأسلمديااأسلمحاك يأأأأدرم أأباإلضاي أإل أكل ،
أ. هاأسلمكر   سإلتكسدسسأرسلت يقاسأسلسق د أكسسأ

أرحققأسإلتكسدأ
رمكأخ  سس،أرسكتست تأووأسحكا أسلحاليأسلر  يقأسلمديااأسل  ت أنل أسلق سئ أسلمالي أللركة ،أسنأخال أر  يقأ م كاأأأأوثكأأقاستأسإلدسا أ تقيي 

،أكيثأرتثم أإتكسدسسأسلركة أبي ا أائياي أييأر م داسأسحا.احأسلمدلس أسنأسلركةاسأسلتابد أرسلرقيق ،أرسلتيأتت أألالنتكس أباإلتكسدسسأالأتزس أسساك ىا
أرة أإنتمادأسل مد  أسلدم سي أللركة أسلتابد أورأسلرقيق ألي أسلت م داس.أأأنس أص راأسلحقأللركة أي أسلحي  أنل أسلت م داسنس أأنتكس أ هاأأسال

ليكأللأويأرطييكأورأرسثيكأة يكأنل أسلاياكاسأسلمحاك ي أللركة أسلم  ق أأأأ48سلمحاك  أسلميكيأاق أأأألمديااأأسلم  ئيليل ،أردت كأسإلدسا أووأسلت  يقأأ
أ.سلماتقل سل را  أسلق سئ أسلمالي أنل أ

أ
أ
أ
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 " التأجير  عقود"  49 رقممعيار المحاسبة المصري 
اق أأأأسدياا ك  سلميكيأ اق أأأأ49سلمحاك  أ سلاا قأ سلميكيأ سلمحاك  أ سديااأ سلتسجيكأأأ20سح أ بدملياسأ سلمتدلق أ سلمحاك ي أ رسلمداتيكأ رسلق سن أ

أساللتزس أأرا ي أساأأللركة أأسلماليأأسلمكةزأأقائم أأييسلماتسجك أأسلتم  لير.أبم جبأسديااأسلتسجيكأسل  ت ،أتت أرا ي أسحص  أسلمؤجك أسنأق  أسلركة أأ
أنل أسلسح أسلتالي:،أمقا  سل

أسلتسجيكأييأراا خأ  ءأنق أسإلد اا.أأنق دأاسرسلتزسسأسال تياق،أباالنتكس أبسص أكقأسلماتسجك أرق  أسلركة 
أ أسلاابقم ي ناسأسإلد ااأأبأسلمد  أأرأأأسلتسجيكأأنق أأاساللتزسسأأسحرلينل أو لأسلم ل أسلمااريأللقيا أأأأسال تياق،أتت أقيا أكقأأسحرلينس أسالنتكس أأ

سحص  أبالتللي أأأس تياقأالكت دادأسحص .أبد أكل ،أكيت أقيا أكقأأأأسلمق التزس أألالأأسلمري س أأسلحالي أأسلقيم رأأأسلتسجيكرسلتللي أسلم اشك أسحرلي أرك سيزأأ
اأأ سلقيم .أتت أسكتاابأسالكتهالىأنل أوكا أسلقاطأسلثا تأنل أسحنمااأسإل تاجي أأأيي رياضأأسالأأخاائكأأس ماكتهالىأرخاائكأأسالأأس ما اقيى

أ.وق أوتهماأسلتسجيكورأس  أنق أأسال تياقسلمق ا أحص  أكقأ
يتك أأأس سا أأنلأأسلدالق سلماتق ليأرس ي ناسأسلر ساسأسلثا ت أكسسأأأأسلتسجيكنس أسالنتكس أسحرليأبالقيم أسلحالي ألدق أأأأسلتسجيكتت أقيا أسلتزس أنق أأ

للركة .أبرم أنا ،أراتر  أسلركة أسد  أسالقتكسضأأأسإلضاييورأسد  أسالقتكسضأأأأسلتسجيكأ،أسري س أبمد  أسليائ  أسلضمسيأنل أنق أأسلتسجيك
أباكتر س أطك ق أسد  أسليائ  أسليدلي.أسلماتهلل سلتسجيكأأسلالكقأبالتللي أأنق ر ت أتت أقيا أسلتزس أأةيسةمد  أسلري .أأسإلضايي

أسلتسجيكأالكقىاأييأكال أك راأوك أسحك ساأسلتالي :أنق رسلتزس أأسال تياقكيت أإناد أقيا أوص  أكقأ
أ.سلمالي أسلق سئ با بأسلمؤشكأورأسلمد  أسلييأوص سأكاايأسلميد  أييأيتك أأسلتسجيكأنق •سلتطيكأييأكدكأ

أسلتسجيكأ•أرد تالسأنل أنق أ
أسلتسجيكأ•أإناد أرقيي أس  أنق أ

سالنتكس أ هاأأأأكياتمكلل س دأسسريض أسلقيم أأأأسلتسجيكأشهكىسأبماأييأكل أخيااسسأسلتم ت (أرنق دأأأأ12قييك أسحج أب  يدتهاأ)وق أسنأأأأسلتسجيكنق دأأ
أ.أرل  ةاأنس أسلراائكأور أسحا.احييأسلميكرياسأييأقائم أ

أ
أ يأسال تقالأأسلق سن 

،أركيثأووأسلركة أسلمد  طك ق أسحثكأسلكجديأأباكتر س أأةيأسلت  يقأأأأ49سلاياك أسلمحاك ي أللركة أرسلراص أ ت  يقأسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أأ
التاليأالأ،أيحت أراا خأسلق سئ أسلمالي أسل را  أسلماتقل أل أر خ أسلركة أييأود أنق دأرسجيكأسنأسلطيك،أر.أ2020ددام كأأأأ10ر أرسكياهاأك تثاأييأأ

أ.49ت ج أويأرسثيكأنل أسلق سئ أسلمالي أسل را  أسلماتقل أللركة أ تي  أر  يقأسديااأسلمحاك  أسلميكيأاق أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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 ايرادات توزيعات .4
 من تاريخ   الفترة    في أشهر المنتهية الثالثة

    حتى التأسيس
 مصري()باأللف جنيه  2021 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30

أ -- أ37,537   أ)كابقاأشكة أثكر أةا يتا أسلمالي أسلقابض (سلقابضسلمالي أأة  تلتشكةلأأ
 --  37,537  

ا،أيق أر أإث اسأر م داسأسحا.احأسلتيأوقكرهاأسل مدياسأسلداس أسلدادد أللركةاسأسلتابد أ-1ط قاأالرياقي أخ  أسلتقاي أسلمرااأإليهاأييأإدضاحأأ-
رررراا خأسال قارررررررررررررررررا أ2021تسررراتكأأأأ1رسلرررررررررررررررقيقررر أس تررر سءسأسنأأ أ،أرر أررارررررررررررررر  ررر أسلماررررررررررررررتحقأللررررررررررررررركةررر أسنأر م دررراسأسحا.ررراحأننأسليتك أسنأ

،أةكصري أسارتحقأنل أشركة أوراسكرم  ألالكرتثمااأسلقابضر ،أررار  ت أنل أكق  أسلمللي أ2020دداريم كأأأأ31ركت أأأأ2019كأأدداريم أأ31ييأ
 ولفأجسيلأسيكي.أأ34,686للركة أييأ س أرا  اسأ ار  أننأسال قاا أبإجماليأس ل أأ

أوا.احنل أر م داسأأ(أةا يتا أسلقابضرررر أأ ثكرأأ شرررركة أ)كررررابقاأأسلقابضررررأأأتأسل مدي أسلداس أسلدادد ألررررركة أة  تلترسيق،أأ2021ساا أأأ30 تاا خأأأ-
أأ0.107سلي وأجسيلأسيرررررركي،أركل أ  سقاأأأ126،أبقيم أإجمالي أق اةاأأ2020دداررررررم كأأأ31نل أسلمارررررراةمينأننأسلاررررررس أسلمالي أسلمستهي أييأ

أسلي وأجسيلأسيكي.أأ37,5جسيلأسيكيأللاه ،أر.هيسأدم وأ ييبأسلركة أسنأر م داسأسحا.احأسلمدلس أك سليأس ل أأ
أ

 أرباح بيع استثمارات فى شركات تابعة .5

سلممل ة أللركة أييأشكة أأكه أسحكه أسنأأأ73,108,375،أقاستأسلركة أ  ياأن دأ2021أأك تم كأأ30تسكيكأركت أأسليتك أسنأراا خأسلأأخال 
جسيلأسيرك أرييماأتل أ ياوأبسا.احأ ياأسكرتثمااسسأأأأ216,271,983سل ياأسلت أر ل أأأأ  تحيري أةاس أقيمأأ رقاستأسلرركةأأ سلقابضرأأ  لت وأسلماليأ

أ-: سلتابدأ ي أسلركةأ سلركة

من تاريخ   الفترة 
 في  أشهر المنتهية الثالثة  التأسيس حتى 

 )باأللف جنيه مصري(
 2021 سبتمبر 30 أ2021 سبتمبر 30

أ31,987أأ216,272أسلمالي أسلقابض أ لت وأأشكة أييأسلركة أسكتثمااسسأ ياأقيمل
أأأأ)دري (

أ(أ202)أأ(أ1,361)أرنم السأكماك أرراأنمليلأسل ياأأأسيكرياس
أ(أ37,426)أأ(أ198,272)أأأ سلقابضأ  لت وأسلماليأأشكة أييأسالكتثمااأرلليل
 ( 5,641)  16,639 المالية القابضة  بلتون  شركة يبيع استثمارات ف )خسائر(  / أرباح
أ

 ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةتكلفة العاملين  .6

من تاريخ   الفترة  في  ةأشهر المنتهي الثالثة
 )باأللف جنيه مصري( التأسيس حتى 

 2021 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30
 

أ أأ(5,937) أأأ(أ11,068)  ونضاءأس لكأسإلدسا أرارسربأرسمايآسأأرللي أسلداسلين
(5,937 )  (11,068 )   

 
 
 
 
 
  

أ
أ
أ
أ
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 ضريبة الدخل .7

من تاريخ   الفترة  ي ف ةأشهر المنتهي ةالثالث
 )باأللف جنيه مصري( 2021 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  حتى  التأسيس

أ -- أ1,914  *أسلت م داسأضك   
 --  1,914  

أة  تلتأسلمالي أسلقابضر أ)كرابقاأشركة أثكر أةا يتا أسلمالي أسلقابضر (أ شركةتتمث أسلم ل أييأقيم أضركسئبأر م داسأسحا.احأسلمارتق د أسنأق  أأأ*
أ.سليتك )شكة أشقيق (أركل أننأر م اأسحا.احأخال أ

 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .8
  2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصرى(

  2أدرسألت   كأسالللتكر ياسأرسلم ي ناسأسالللتكر ي شكة أ
 أ71,736 *أييمت ساأسلقابض ألالكتثمااأ

 أ71,738أ

أدضاحإركل أ ساءسأنل أنق أسال قاا أسل سادأكةك أبالتييي أي أأألالكتثمااأأ سلقابضأيلت ساأأ شكةسحاص  أسلماتحق أنل أأأ قيمي أأأأ سلم لأتتمث أ*أ
أ. (سلمسقامأ سلركةسلركة أ)أل إأأ سلليتأرسلي أس تق أأا1-أاق 

 خرى أ ةرصدة مدينمدينون وأ .9
  2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(
 أ53أس ادتنأديداسأسق سلأ

 53  

 نقدية وما في حكمها .10
  2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(

أأ46,001  س ىأكااباسأجاا  أبدمل أسحلي 
 أ449 جس ي وأس س ىأكااباسأجاا  أبدمال

أأ131,200أردسئاأل  أسل س ىأبدمل أسحلي 
أأ86,965أ*صسادتقأسكتثمااأبال سيلأسلميك أ

أأ40أ أ ق دلأبالرز سأ
  264,655أ

باالكررررتثمااأييأس م ن أستس ن أسنأسليررررس ر أأدق  أأرأأ  س أسلررررركة أسلميرررركيي أسلدك.ي أسل رلي أ رت سيرأأرق  أسلررررركة أباإلكررررتثمااأييأصررررس ر أأ*
سلماررتح كأنليهاأسنأن دأسل ثائقأأترق أ لطأ،أةيس سلرزس أحج أروكروأسل سلي أقيرريك أأ دسئاأأسلأسث أأكسسأسلدائ أسلثا تأقيرريكأسحج أسل تنودرسسأ

أأ21.916أأ،أس ل 2021أأكرر تم كأأ30رق أ لطتأقيم أسل ثيق أييأأأأ،رثيق أأ3,968,120ن دأ،أأ2021كرر تم كأأ30ييأسليررس ر أييأأأق  أسلررركة 
أ.سيك أألجسيأ

أ
أ
أ
أ
أ
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 أرصدة دائنة أخرى  .11
  2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(

  278أضك   أةابأنم أ
  2أضك   أخي أرإضاي أأ
 أ2,112أسيكرياسأساتحق أ

  30أوخك أ
  2,422أ
 

 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة .12
  2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(

 أ4,375  ألالكتثمااأسلقابضوراسكم  أ
  4,375أ
 

 إستثمارات في شركات تابعة  .13
 )باأللف جنيه مصرى(

 الدولة 
نسبة 
 2021 سبتمبر 30 %   المساهمة

أ702,756أ58,15أجمه ا  أسيكأسلدك.ي  *سلمالي أسلقابض أ لت وأشكة أ
أ21,225أ79,90أجمه ا  أسيكأسلدك.ي  **أسالللتكر ي أشكة أدرسألت   كأسالللتكر ياسأرسلم ي ناسأ

 723,981أأأ
أ(أ41,737)أأأييأشكةاسأرابد سال رياضأي أقيملأسكتثمااسسأ

 682,244أأأ

ركل أأأأ سلمسقاررمأ سلررركةسل أأأ سلقاكررمأ سلررركةر أ ق أسلليتهاأسنأأيرسلتأأ ،سلقابضررأأ سلماليأ لت وأأسلررركة أييأشرركة أسكررتثمااسسأأأ قيمأأيتتمث أسلم ل أي*أ
  ياأن دأسلرررررررررررركة أقاستأأأأ،2021سنأنا أأأوشرررررررررررهكأأسلتارررررررررررد رخال أأأا(-1سالدضررررررررررراحأاق أ)أينل أنق أسلتقاررررررررررري أسل سادأكةك أرييررررررررررريالأيأأ ساءسىأ

أأ%أ58,15 اررر  أسلماررراةم أأللاررره ألتيررر سأأسيررركيأجسيلأأأ2,96بمت كرررطأكررردكأ ياأأسلمالي أسلقابضررر أشررركةلأ لت وأأأوكررره كررره أسنأأأأ73,108,375
أ.259,121,683أوكه ن دأأبيايي

 

سالللتكر ي أاسأرسلم ي ناسأيأدرسألت   كأسالللتكر أشكة أأ تسكيكأ،أقاستأسلركة أأ2021أأك تم كأ30سليتك أسلمالي أسنأراا خأسلتسكيكأكت أأأأخال **أ
أ.سلركة أسلتابد ل أإكيثأر أك سدة أ ق سىأجسيلأسيكيألفأوأأ21,225بم ل أ%أأ79,90ركل أ سا لأسااةملأق اةاأأ-شكة أرابد -
أ

أأأ
 ةشركات شقيق فياستثمارات  .14

أ
ر أ ق أسلليتهاأسنأأيرسلتأأ(سلمالي أسلقابض تا أيأةا أثكر أكابقاأشكة أ)سلمالي أسلقابض ألتأتأة  أسلركة أييأشكة أسكتثمااسسأأأأ قيمأيتتمث أسلم ل أيأ*أ

 ا(.-1سالدضاحأاق أ)أيكةك أريييالأينل أنق أسلتقاي أسل سادأأأ ساءسىأركل أأ سلمسقامأ سلركةسل أأ سلقاكمأ سلركة

 )باأللف جنيه مصري( الدولة  نسبة المساهمة  2021 سبتمبر 30
أ أ أ أ

أ1,604,423 أ%أ29.79 أسلدك.ي سيكأأجمه ا ل أ*أ سلقابضسلمالي ألتأتأشكةلأة  أ
أأ 1,604,423 أأ أأ
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 س المال المصدر والمدفوع أر  .15

أأ1,626,164,092.20سلما أسلميررررررررررر اأرسلم ي قأس ل أأ أأواأةماأ ل أأسيررررررررررركي،جسيلأأأ8,130,820,461سلما أسلمكخاأبلأبم ل أأ أأواأك دأ
رس سيق أسل مدي أأأأ،لالكرررتثمااأ سلداسأ سلهيألأكشأ/أللاررره أركل أريقاألقكساأأقأأ31أ كرررميأإكررره أبقيملأأأ5,245,690,620س مقأنل أأأيأجسيلأسيررركأ

أ.ا-1اق أدضاحأسإلي أأدأريييالىأاأةماأة أرسأسلقاكم (سلركة أسلقابض أ)لالكتثمااأسلداس أغيكأسلدادد ألركة أوراسكم  أ
أ:2021أك تم كأ30سلتاليأ ياوأوك كأسلمااةمينأييأسلركة أييأأبال  ر 

  ةنسبه االسهم العادي ة أسهم عادي المساهمين 
 لها حق التصويت  التيو 

   
 %أ51.7أ2,709,989,320 إ أأواأإدلأإ أوك  ز رنأوراسكم  
أ%أ0.6 33,485,965أأأإ أواأإدلأإ أإ يامستأريأإ أريأوراسكم  

 %أ47.7أ2,502,215,335أوخك أ 
 %100 5,245,690,620 ة المتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 
 تسويات ناتجة عن اإلتقسام  .16

،أةسكررررا ألال قاررررا ،أةيسأرق أر أأ2019دداررررم كأأ31سرراكأسلق سئ أسلمالي أييأا،أيق أ-1ط قاأالرياقي أخ  أسلتقارررري أسلمرررررااأإليهاأييأإدضرررراحأ
،أنل أسحاص  أسلمح ل أسل أسلركة أسلمسقام أييأ س أرا  اسأ2020ددام كأأأ31سلاس أسلمالي أسلمستهي أييأأرا   أسلمداسالسأسلتيأرمتأخال أأ

 .نل أكق  أسلمللي أللركة أسلمسقام أرر أرد ت أاصي أور أسلم  أللركة أسلمسقام أ تل أسلتا  اس،أرييماأتليأ ياوأةي أسلتا  اس
 المبالغ باأللف جنيه مصري 

  االنقسام  عن  ناتجة تسويات بند في الملكية حقوق  ضمن إثباتها تم مبالغ

 129,087أ2020ادأخاائكأإضمحال أييأقيم أسكتثمااسسأييأشكةاسأرابد أ)شكة أ لت وأسلمالي أسلقابض (أخال أنا أ
 129,087 اإلجمالي 

أأأرباح مرحلة  مبالغ تم إثباتها ضمن حقوق الملكية في بند 
أ34,686أ2020ر م داسأوا.احأسنأشكة أثكر أةا يتا أسلمالي أسلقابض أخال أنا أ
أ2,138أ2020ي سئ أدسئس أنل أقكرضألركة أ لت وأسلمالي أسلقابض أخال أنا أ

أ385أ2020خال أنا أييمت ساأسلقابض ألالكتثمااأي سئ أدسئس أنل أسلحاابأسل اايألركة أألركة أ
 37,209أاإلجمالي 

 166,296 إجمالي تسويات ناتجة عن اإلنقسام

  )الخسائر( / األرباحنصيب السهم من  .17

 (،أنل أسلسح أسلتال :22ط قاىألساأسلمديااأسلمحاك  أسلميك أاق أ)أسليتك /أ)خاائك(أأر أكاابأ ييبأسلاه أسنأصاي أوا.اح

 من تاريخ   الفترة    في أشهر المنتهية الثالثة
  التأسيس حتى  

أ2021سبتمبر  30  30 سبتمب ر2021  
(أ5,677) أ)باحلفأجسيلأسيكي(أأسليتك (أ )خاااأأ/أوا.احصاييأ 49,497  

 )باحلف(أأسليتك سلمت كطأسلمكجسألد دأسحكه أسلقائم أخال أ 5,245,691  5,245,691

(0,001 ) )بالجنيه  الفترة)خسائر(  / رباحأ في  والمخفض األساسي نصيب السهم 0.01  
 المصري( 
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 تد ت أسلمت كطأسلمكجسألد دأسحكه أسلدادد أسلقائم أبايتكسضأرح   أةاي أأأأ)سلراائك(أأ/أأ:أدحابأسلسييبأسلمري أللاه أييأسحا.احالمخفض
باكت دادأرللي أودرسسأسل تنأسلقا ل أللتح   أساأأأأ)سلرااا (أأ/أسحدرسسأسلمالي أسلقا ل أللتح   أحكه أرخيااأسحكه أر ت أرد ت أصاييأسلك.س

س سلدادد أست كطأن دأسحكه أسلمحتم أأسكسنا أسحثكأسلضك  يأليل .أر.السا  ألريااأسحكه أدضا أ ص ساةاأإل أست كطأن دأسحكه أ
بم جبأخيااسسأر ات د أسنأكل أست كطأن دأسحكه أسلمحتمل أسكجحاىأبالدالق أ ينأكدكأرسيييأسلريااأرست كطأسلقيم أسلدادل أللاه أأ

لمري أييأسحا.احأالأدرتلفأننأ ييبأسلاه أخال أسليتك .أر وكسىألد  أرج دأودرسسأدتنأقا ل أللتح   أحكه أيإوأ ييبأسلاه أس
أ.)سلراائك(أ/أسحا.احسحكاكيأييأ

 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .18

 إسم الشركة 
 طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  )باأللف جنيه مصري(

 حجم المعامالت 
 التأسيس تاريخ من  الفترة
 2021 سبتمبر  30 حتى

 الرصيد 
 مدين )دائن(

 2021 سبتمبر 30
     

أرابد شكة أ  لت وأسلمالي أسلقابض أكة ش
كاابأجاايأساتحقأنل أك سدأ

أ18,844أسل ك أكرأسلدالق أ
أ--

تأسنأخال أسل ك أأخ ساسأسالي أرمأأ
 1,361أأأكرأسلدالق 

اسأيأشكةلأدرسألت   كأسالللتكر أ
أركأك سدأسيكرياسأ ياب أننأسل ك أأشكة أرابد أ أرسلم ي ناسأسالللتكر يأ

أ2أ1,558أسلدالق أ

أ (,3754) 8,122أأسلركة ك سدأسيكرياسأ ياب أننأأمسيل أشكة أ أ لالكتثمااأسلقابضوراسكم  أ

 
 الرئيسيين  التنفيذيين  المديريين مكافآتو  مرتبات

  في أشهر المنتهية الثالثة
    2021 سبتمبر 30

 المالية  الفترة 
   التأسيس تاريخ من
 2021 سبتمبر 30 حتى

 (مصرى  جنيه)باأللف 

أسلكئيايينأأسلتسيييتينأسلم تك ينأرسمايآسأسكر اس 6,576  2,616
2,616  6,576  

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .19
رسإللتزسساسأسلمالي ،أررتضمنأسحص  أسلمالي أواص  أسلسق د أبال س ىأإوأرج أرسحاص  أسلماتحق أرتمث أسحدرسسأسلمالي أللركة أي أسحص  أأ

سلماتحق أحطكس أكسسأنالق أأ سلمالي أةالأسنأسحاص  أ سلم تس أسحخك أةماأرتضمنأسإللتزسساسأ نل أوطكس أكسسأنالق أر.د أسحاص  أ
أرسلم ادروأر.د أسحاص  أسل سئس أسحخك .أ

 
 إدارة المخاطر المالية 

 عوامل المخاطر المالية 
سلا  أ)بماأييأكل أسراطكأسليك أسحجس ي،أرسلت يقاسأسلسق د أرسراطكأأأسراطكرتدكضأسلركةلأإل أس م ن أستس ن أسنأسلمراطكأسلمالي :أأ

ئتماو.أخاص أووأسلركةلأسدكض أللمراطكأسنأسلتحكةاسأييأوكدااأسليك أروكدااأسليائ  أسالرسراطكأسلاي ل أرسراطكأأأأ،وكدااأسليائ  (
إسما ي أسلتس ؤأباحك س أسلمالي ،أرراد أإل أسلتقلي أسنأسلثااأتكةزأنل أن  أأأأ روكدااأسلا  أرةيل أياوأ ك اسفأإدسا أسلمراطكأسلراسل أللركة

أسلال ي أسلمحتمل أنل أودسءأسلركة .أ
أ
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 مخاطر السوق   -أ
 مخاطر الصرف األجنبي 

ننأسلدمل أسلكئياي أللقي أأأ لمراطكأسليك أسحجس يأسلتيأرسرسأنس ساأرل وأسداسالرهاأسلت اا  أبدمالسأسرتليأأ ق أرتدكضأسلركةأأ-
أسلي ار.أرأأ،)سل سيلأسلميك (أركل أننأطك قأك سدأرل أسلمداسالسأبالدمالسأسلكئياي أسث أبال رالاأسحسك م أ رسلدكضأللركة

 )باأللف جنيه مصري( 2021 سبتمبر 30
أ(*)سك ميأودرالاأ 67,141
أ(**) ت ار 5,045

أ

أسن:أ2021أك تم كأ30أيي بال سيلأسلميكيأأسحسك ميأأسل رالاأص  واأأرتل وأ(*) 
أأأ ق د  449

أنالق أأكسسأوطكس أسنأجاا  أكااباس 66,692
 :سنأأ2021أك تم كأ30ييأأسلميكيأأبال سيلأسلي اراص  أوأأرتل وأ(**) 

أنالق أأكسسأطكس وأسنأجاا  أكااباس 5,045
إل أم اد أأأأيق أتؤدأأ،2021أأك تم كأأأ30ي أأأأيأسقا  أسل سيلأسلميكأأأ جس يأ%أسنأكدكأسلدمالسأسحأأ10إوأإارياقأورأإ رياضأق ا أأأأ-

أ.أ لأوكدااأسليائ سلمتطيكسسأسحخك أخاصأ ركل أي أ  أث اسأةايأيأجسيلأسيكأأسلي وأأ7.2 أ)رريي (أسحا.احأبم ل
أ

 مخاطر التدفق النقدي ومخاطر أسعار الفائدة  
سنأخال أسلقكرضأسلممس كلأسنأق  أسل س ىأبسكدااأيائ  أستطيك أرق أردكضأسلركة ألمراطكأأأأ تسرسأخ كأكدكأسليائ  أنل أسلركةأ

،أالأر ج أل  أسلركة أأ2021أأك تم كأأ30،أةيسأرييأأسلتطيكأي أوكدااأسليائ  أسماأق أت ثكأنل أق ا أسلركة أنل أك سدأرل أساللتزسساس
أود أقكرضأسنأوطكس أخااجي أر.التاليأةيسأسلر كأسات د .

 اطر السيولة مخ -ب
،أأرتمث أسراطكأسلاي ل أبرم أنا أي أن  أق ا أسلت يقاسأسلسق د أسل سخل أرسلرااج أللركة أبالحياظأنل أسلاي ل أسللايي ألااص  أسلسق د 

 أأ أروأر وكسىأحوأسلركة أل تهاأاصي أة يكأسنأسلسق دلأبالدمالسأسالجس يلأد دلهاأل تهاأسلق ا أنل أك سدأةايلأسإللتزسساسأبماأييأكل أسليائ 
أأأأ-:أ2021أك تم كأ30ي ألت سا خأإكتحقاقهاأأسلمت قاأك سدسةاأريقاىأأ رحلي أباإللتزسساسأسلماليأأأسلتالياك  أوخك أر  ضسأسل  ر أ

حتى  ةسنمن 
 سنوات  5

اقل  و أسنه 
 ة سنمن 

التدفقات النقدية  
 المتوقعة 

 (مصري )باأللف جنيه  الدفترية  القيمة
 

أ2,422 -- أ أ2,422 أ أ2,422  دسئس أوخك أواص  أ
أ 4,375 -- أ 4,375 أأواص  أساتحق أحطكس أكسسأنالق أ 4,375
أ 6,797 --  أ 6,797  2021  سبتمبر  30 فيالرصيد  6,797

أ

 مخاطر االئتمان  -ج
ررداك أرسرسأسراطكأسالئتماوأسلمتدلق أبالسق د أرسل دسئاأسلمالي أي أن  أق ا أسل ك أسلمقا  أي أسدسءأسلماتحقاسأسلماليلأر ا أسلركة أأ

ة أسالياىأرر داىأليل أدم وأسل ك أسلمقا  أغيكأقاداأنل أإناد أسحس س أسلم دن أورأرسيييأسإللتزسساسأبم جبأسلمداسالس.أر وكسىأحوأسلركأ
شكة أقابضلأيإوأسدو أسحاص  أسلماتحقلأسنأوطكس أكسسأنالقلأر.التال أيالأت ج أإكتما أردكضأسلركة ألمراطكأسالئتماوأييماأأ

أالماتحقاسأسلت اا  .تتدلقأبأ
 
 
أ
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 فئات األدوات المالية 
أ-ردكضأسل  سر أسل ساد أود ا أريسيفأس م ناسأسحص  أرسإللتزسساسأسلمالي أكابأسليأل أ:

   :فيالدورية المستقلة وفقًا لما ورد بقائمه المركز المالى  ةصول ماليأ -أ

 2021سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصرى(
أ264,655أرساأي أكممهاأأ  ق دأ

أأالمستهلكة  بالتكلفة مالية أصول
 738,17 واص  أساتحق أنل أوطكس أكسسأنالق أ

 س تس وأرواص  أس تس أوخك أ
أ

53 
أ336,446أ  إجمالي أصول مالية

 

 :في الدورية المستقلة وفقًا لما ورد بقائمه المركز المالىبالتكلفة المستهلكة   ةالتزامات مالي -ب

 )باأللف جنيه مصرى(
 

 2021سبتمبر 30
 تكلفة مستهلكة 

أ4,375أحطكس أكسسأنالق أأساتحق أواص  
 2,422أخك أأوأ اص  أدسئسأو
 ,7976 ي التزامات مالية جمالإ

سلماتقل أةيأسلقيم أسلتقك  ي ألقيمتهاأأسل را  أأردت كأسإلدسا أووأسلقيم أسل يتك  أللالىأسنأسحص  أرساللتزسساسأسلمالي أسلمث ت أييأسلق سئ أسلمالي أأ
أسلدادل .أ

 الموقف الضريبى .20
 ةالشركات االعتباري رباحأضريبة 

ركررررررر  أرقررررررر  أسلرررررررركة أ تقررررررر د أإقكساةررررررراأأ.رالئحترررررررلأسلتسيييدررررررر أرردررررررر تالرهاررد تالررررررررلأأ2005لارررررررس أأ91حكمرررررررا أسلقرررررررا  وأكة أررررررررأسلأررضررررررراأ
أ.2021ددام كأأأ31،أكت أ2020ددام كأأ10سلضك  يأسحر أننأسليتك أسلمالي أراا خأسلتسكيكأييأ

 .والمرتبات األجورضريبة 
أ.تت أك سدأضك   أسحج اأرسلمكر اسألميلح أسلضكسئبأبا توا أييأراا خأسكتحقاقها

  الخصم واإلضافةضريبة 
أسلريررررر أضرررررك   سلتسيييدررررر أرردررررر تالرهاأييمررررراأدرررررراأسكرررررتق اقأأ رالئحترررررأأ ررد تالررررررأأ،2005لارررررس أأ91سلقرررررا  وأأوكمرررررا أ ت  يرررررقرقررررر  أسلرررررركة أ

أ.سلقا   ي سلم سني أأي أسلضك   أ ت ا  أسلركة أررق  أسلضك   رسلتحيي أرحتأكاابأ

 رأسماليةإرتباطات  .21
اسأرسلمررررررر ي ناسأيرررررررأدرسألت ررررررر  كأسالللتكر أأ شررررررركةار اطررررررراسأاوكرررررررمالي أرتمثررررررر أيررررررريأقيمررررررر أسلم رررررررال أسلمت قيررررررر أالكرررررررتلما أاو أسرررررررا أإت جررررررر أ

أ.%100إل أأ%25 ا  أسنأأيأجسيلأسيكأولفأأأ675,63أأبم ل أأ سالللتكر يأ

 أرقام المقارنة .22
،أرسرررررنأثررررر أيلررررر أترررررت أ2020ددارررررم كأأ10سلقا   يررررر أيررررريأ(أيقررررر أرسكارررررتأسلرررررركة أسرررررنأسلساكيررررر أ1كمررررراأةررررر أس رررررينأرييررررريالأيررررريأإدضررررراحأاقررررر أ)

أ.نكضأواقا أسقاا  أبالق سئ أسلمالي أسل را  أسلماتقل ،أكيثأرمث أسليتك أسلمالي أسلحالي أسليتك أسلمالي أسحرل أللركة 
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