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 نبذة عن الشركة .1

 الكيان القانونى والنشاط - أ

خاضررربورر-سولتيرمررر تر تكرهأ رارايماربباربالةررر أورولمأقمرررموراسرولةررر أو-ر(شررر أورهمرررارموره ررر  و)ولقابضرررورررولماليورشررر أوراسكومررر   
 ايرر430755سالئحتر رولتأييرة رورسايراشرولةرررررررررررررر أروربرالمرررررررررررررر ر رولت راك ر  اكرر،1992لمررررررررررررررأرورر95ألح را راران سرمرررررررررررررر  ركا رولمرا ركاكر

جمه ك وره ر رولب ييو.ررر–كهلور  ال ،رولقار  رررر–.رهق رولةر أورر را  و رنا  رمريت رولمميزرمر  رج اك رولقار  ر،ر2020د مرمر رر10
ر.2020د ممر رر10مأورجراارهنرر25ها رولة أور

 غرض الشركة - ب

والشرت و را رجسمريارولةر أاشرولت رج راكراسكواالرهاليوراسرا رة اد ركأس راه ولهارهاره واا روح ا راان سرمر  ركا رغ ضرولةر أورر ر
ولما ،رس   ةرللةرر أوراسرجن سرلهاره ررلحوراسرجةررت  ربس رسج رهنرول ج لرهارولةرر أاشرسغي رارولت رجزوس رااما رشررريه ربسامالها،راسر

ا ره رررررر راسرا رولكاك .رأمار   ةرلهاراسرجأاهذرا ررةلرولةرررررر أاشراسرجةررررررت  هاراسرجلحقهار هارولت راارجباسنهارال رجحقيقرغ ضررررررهار
رسهلكرطرقالرألح ا رولقان سرسالئحت رولتأيية و.

 ةنبذه عن الشرك - ج

رر.ش. . ولقابضورلالمتثماكرش أوراسكوم   رهنرخال رونقماههارانرولماليورولقابضوراسكوم   رإنةاءرش أورجكر

،رجكرولم واقورال رجقا كرهةر س رجقمريكرر2020  لي رر9ولمأبقارايرروسكومر   رلالمرتثماكرولقابضررارولرشر أال را وكره لارإدوكر أاءولرسهلكر
سكومر   راروشر أ،رحيثر تضرمنرولمةر س رجقمريكروسكومر   رلالمرتثماكرولقابضرراروةر ألجي ريلي رللب ضرال رول مبيورولباهورغي رولباد ور

مررتثماكوشرايروالشرر أورواسكومرر   رلالمررتثماكرولقابضرروورسر رجتضررمنرسجحم رنياروإلمرركرل رشرر أتينرشرر أوراامررموررإروولقابضرررلالمررتثماكر
مرررتثماكوشرايروالجمرررم رواسكومررر   رولماليورولقابضررروورسجتضرررمنر تكرإنةررراءرارسر،رسشررر أورهأقمرررمورهكتليوولةررر أاشرولت رجبم رايره االشرر

أ نتنترولماليورغي رولم ررر ايورسريرشررر أت ر لت سرولماليورولقابضرررور)شررر أورجاببو(رسشررر أورررولةررر أاشرولت رجبم رايره االشروالنةررر و
أ نتنترولماليورسجح  رجربيورشرر أور لت سرولماليورولقابضررورسشرر أورر)شرر أورشررقيقو(ولقابضررو(رث س رأا يتا رولماليورولقابضررور)مررابقارشرر أور

 لالمتثماكرولقابضورهنرش أوراي ت وكرونيمتمأترإل رولة أورولمأقممو.راضاللرانرولحمابرول اكيرولممتحقرلة أوراسكوم   ولقابضور

اسكومر   رجقمريكرشر أورال ر،رسواقترول مبيورولباهورغي رولباد ورلةر أوراسكومر   رلالمرتثماكرولقابضرورولمأبقا ر2020اكت ي رر19 تاك خر
ررانرولمررأورولماليورولمأتهيوولممررتقلورساقارألمررل برولتقمرريكروألاقيربالقيمورولاات  ورللمررهكرسوجكاهرولق وئكرولماليورررش. . رولالمررتثماكرولقابضررر

مررررامررررارلتاك خروالنقمررررا ربحيثرجس رشرررر أوراسكومرررر   رلالمررررتثماكرولقابضررررورش. . .ر)ولةرررر أورولقامررررمو(راائمور،را2019د مررررمر رر31راي
ولقيموروإلمرررررميورألمرررررهمها،رال راسرجتك رررررةرولةررررر أورولقامرررررمورايرولقيا رباألنةررررر ورس كيضركامرررررمالهارولم ررررراكرانرط  قرجكييضر

والمررتثماك ورولمتأ او،رسجس رهحتيسور ت خي ررهارأةرر أورغ ضررهارووالشررت و رايرجسمرريارأااورولةرر أاشرولممررارموراسرولت  رريورباألمررهكر
شرر أوراسكومرر   رولماليورولقابضرورمرركرإبريكرجسمرريارشرر أورجا ا ررولتيرج رراكراسكواالرهاليوراسرايرة اد ركأس راه ولهاو،ر يأمار أتذرانرولتقمررر

سالئحت رر1992لمررأورر95خاضرربورألح ا راان سرمرر  ركا رولما ركاكرر،ش. . .ر)ولةرر أورولمأقمررمو(رايرشرر  رشرر أورهمررارموره رر  و
اه ولهارسولتيرجبم رايره االشررولتأيية ورس تمث رغ ضهارايرووالشت و رايرجسميارولة أاشرولتيرج اكراسكواارهاليوراسرايرة اد ركأس 

وألنةر ورولماليورغي ره ر ايوورسال راسرجن سرولةر أاشرولأاج ورانرولتقمريكرهمل أورلأيارهمرارميرشر أوراسكومر   رلالمرتثماكرولقابضرور
رايرجاك خرجأييةرولتقميكرسيةوشرنمبرولملنيورلن رهماركرار رجأييةرامليورولتقميك.
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ر2لتق   رول ررادكرهنرري وروألدوءروالات رراديربالهي ورولباهورلالمررتثماكرسولمأاطقرولح  رول ررادكر تاك خركمارسواقترول مبيورا ضررارال رو
،رسولمأتهيرول راسرولقيمور2019د مررررررمر ر31،رب رررررراايرحق  رولملنيورللةرررررر أورولمأقمررررررمور أاءورال رولق وئكرولماليورايرر2020مرررررررتمر ر

جأي ره رررر ي،رحيثرجكرولم واقورال راسر  رررررمركا رولما رر2,009,824,600ولاات  ورل رررراايرحق  رولملنيورللةرررر أورولمأقمررررمورجرل ر
ه رر يررجأي ر1,626,164,092.2،رسكا رولما رولم رراكرهرل رجأي ره رر يرر8,130,820,461ولم خةرب رللةرر أورولمأقمررمورهرل ر

رللمهك،ربحيثرجن سرج ة ار اايرحق  رولملنيورساقارلمار لي:رجأي ره  يرر0.31وريربقيمورإمممهكرر5,245,690,620ه ة رال ر

 مصري  جنيه باأللف المبالغ

ررر1,626,165ركا رولما رولم اكرسولماا  ر
ر419,522رياان نرريإحتياط

ر(35,862)رخمائ ره حلو

 2,009,825 للشركة المنقسمة الملكية حقوق  صافي
ر

أ نتنتررش أورايروالمتثماكرايمورايرإضمحال ر تن  نرااهترسولتيروالات ادي،روألدوءجم  اشرال رجق   رري وررإج وءساارجكرررةو
ر رولقابضو رولماليو رر390,698بمرل  ره  ي، رجأي  رولر ك ورررحيثالف راي رللمهك رولم ايو رولقيمو رال  راقط رولتق    رإاتما

،رسر راكر رهنرولقيمورولاات  ورر2019د ممر رر31ايرروالمتثماكولقيموروالمتكاوهيورلقيمور تكره واا ر،رسلكر2020د ممر رر31اير
رجأي رالفر390,698ربمرل كياحرولم حلورولمأقممورحيثرجكرة اد روألرللة أوسيالتاليرجكركدروالضمحال رسجكروثراج رضمنرحق  رولملنيور

 .ه  ير

)ولةررررر أورولمأقمرررررمو(ربم جبرا وكركئيارولهي ورولباهورلل اابورولماليوركاكرش. . .رولماليورولقابضرررررورسكومررررر   رراجسمرررررمرررررترشررررر أورسااررةور
ولمةرررررررر لوربالهي ورسهلكربم جبرا وكرل أوراحةرطلراشرجسمرررررررريارسج خيةرولةرررررررر أاشر،ر2020ن امر رر30يررار2020لمررررررررأوررر1453

رايرر13821حيررثر رررررررررررررررراكشره واقررورولهي ررورولبرراهررورلل اررابررورولمرراليررور  اكر ررررررررررررررررادكر،ر2020ن امر رر26ايرر440كاكررب لمررررررررررررررتهررا
جأي رر1,626,164,092.2ها رااك رر را  رولماليورولقابضرررررور)ولمأقمرررررمو(رسكومررررر   رراشررررر أورمرررررهكرا ررررراوكررإال ر،ر2020د مرررررمرر رر1

جكرايارولةرررر أوربالمرررر  رولت اكير  اكر،ر2020د مررررمر رر10ربم جبرجقييكرولل أورولمةرررر لوربالهي ورولباهورلالمررررتثماك،رسيتاك خر،ه رررر ير
ها ره خةرب رااك ر رراكرمرررررررر  رولقار  رولمميز،رسنةرررررررر رنساههاروألمررررررررامرررررررريرببادر ررررررررحييورولةرررررررر أاشرسا رررررررررمرللةرررررررر أورر430755

ر.جأي ره  يرر8,130,820,461

رالمستقلة  ةير الدو  المالية ائمللقو  المالية الفترة - د

،رسيالتاليررةلرولق وئكرولماليورولاسك ور2020د مررررمر رر10حيثراسرجاك خرجسمرررريارولةرررر أورر رجاك خرولتمرررر ي رايرولمرررر  رولت اكيرسر ر
،ررةورساارجكرإاتراكراسرجاك خروإلنقمرا ربالاااج رر رجاك خرر2021ر  ني ر30،رسحت رر2020د مرمر رر10ولممرتقلورجط يروليت  رولماليورهنر

،رجكر2020د مررررررررمر رر31،رحت ر2020د مررررررررمر رر10 التاليرا ورهباهالشرجكةراائمورولاخ رانروليت  رهنر،رسر2020د مررررررررمر رر31
ررحق  رولملنيورللة أورولمأقممو.رضمنإثراجهار
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 المستقلةالدورية أسس إعداد القوائم المالية  .2

 التوافق مع معايير المحاسبة المصرية - أ
سجت لبر سولق ونينرسولل وئمرولم ر  ورهوشرولبالاو.ر،ولممرتقلورولم اقورطرقالرلمبا ي رولمحامررورولم ر  وولاسك ورجكرإااودرولق وئكرولماليور -

وربالأمرورلألحاوثرسولمباهالشرولت رلكر  اكربةسنهارIFRSهبا ي رولمحامرورولم   ورول ج  رإل رولمبا ي رولاسليورللتقاك  رولماليورو
ركرهحامر ره   راسرهت لراشراان نيورج ضمرأيييورهبال تها.هبيا

ر

ه لارر  وم ورر،2021ر  ني ر30ولماليورهنرجاك خرولتسميارحت رريت  ولللة أورانررولممتقلورولاسك وجكرإاتمادرولق وئكرولماليور -
 .2021راغم ار30ر تاك خروإلدوك 

 أسس القياس - ب

بالقيمورراسوألدسوشرولماليورولت ر تكرايامهاربالتنليورولممتهلنوراااشرولق وئكرولماليورولممتقلورطرقارلمراارولتنليورولتاك كيورايمارااور
رسولتيرجتمث رايمار لي:ولبادلو،ر

ر.ولمةتقاشرولماليور-
ررر.وألدسوشرولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحرسولكمائ ر-
ر.خ ولررولةاه رولاخ وأل   رولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال رر-

رةورساارجكرا ضروالمرتثماكوشرا رشر أاشرجاببورسشرقيقورا رولق وئكرولماليورولممرتقلورال رامرا رولتنليورسر رجمث رح رورولةر أور
ةورسجقا رولق وئكرولماليورولم مبورولمراشرر  را رولملنيورسليارال رامررا رنتائذرااما رس رراا را رر  رولةرر أاشرولممررتثم رايها.رر

رجيهمالراشم رللم أزرولمال رولم مارسنتائذروألاما رسولتااقاشرولأقا ورولم مبورللة أورسش أاجهارولتاببور)ولم م او(.
 عملة العرض - ج

املورولتباه رللةررررررررر أو.رأماراسرجميارولرياناشرولماليورر سربال أي رولم ررررررررر يررولممرررررررررتقلوولاسك ورجكروااودرسا ضرولق وئكرولماليور
جكروالشرراك رهورإالرإرJوليت  ولمب سضرروربال أي رولم رر  رجكرجق  رهارول راا برالفرجأي ره رر  رايمارااورن رريبرولمررهكرا راكياحر

راسرباال ضاحاشربكالترهلك.رولممتقلوولاسك ورربالق وئكرولماليو

 الشخصياستخدام التقديرات والحكم  -د 

ساقالرلمبا ي رولمحامررررورولم ررر  ورايا روالدوك ربامرررتكاو رجقا  وشرسوات وضررراشراارج ث ررررولممرررتقلوولاسك ور ت لبروااودرولق وئكرولماليور
رال رج ريقرولمياماشرسايكروأل   رسواللتزوهاشرسوال  ودوشرسولم  سااش.

تاك كيورسا وه راخ  رهتأ اورج  رودوك رولةررر أورهبق ليتهارا ر  رسجبتماررةلرولتقا  وشرسوالات وضررراشرولمتبلقور هارال رولكر  رول
ولس سترسوألحاوثرول اك و،رحيثر تكر أاءلراليهارجحا ارولقيكرولاات  ورلأل رررررررررررررر  رسواللتزوهاشرساارجكتلفرولأتائذروليبليورانررةلرر

رولتقا  وشرب  ك رج ر  ورإهورهاروختليترولس سترسولب وه رولمحي و.
ه وجبوررةلرولتقا  وشرسوالات وضراشرب ريورهمرتم  رس تكروالات وتربس را س را رولتقا  وشرولمحامرريورا روليت  رولت ر تكررةورس تكر

ايهارجطيي رجلكرولتقا  وش،راهاروهورأانتررةلرولي س رج ث رال روليت  رولت ر تكرايهارولتطيي رسوليت وشرولممرررررررررتقرليو،راأائةرجاك ررةلر
ر،رسايمار ليراركرولرأ درولممتكا رايهاررةلرولتقا  وشرسولح كرولةك ي: تكرايهارولتطيي رسوليت وشرولممتقرليوولي س را روليت  رولت ر

 والنكياضرايرايكروأل   .ر -
 ولم جلو.رروأل   رولض  ريو -
 وألاماكروإلنتاجيورلأل   رولثا تو. -
 سواللتزوهاشرولمحتملو.رر هك ةرولم الراشرولمت ابو -
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 المحاسبية المطبقةأهم السياسات  .3

 ترجمة العمالت االجنبية  - أ

أبملورولقياربالاااج ربااتراكلرولبملوروألماميورولت رجتكر هارهبسكرولتااقاشرولأقا ورولاوخلورسولكاكجورللة أو.رررريرجكرجحا ارول أي رولم  ر
س تكرإثراشرولمباهالشرولت رجتكرببمالشربكالترول أي رولم   رساقالرألمباكرول  ترولماك ورساتروجما رولتباه .رسا رنها ورأ ر

رهاليور تكرج جموراك ا روأل    سوإللتزوهاشرهوشرول ريبورولأقا وربالبمالشروألجأريورلل أي رولم   رساقالرألمباكرول ر ترررات  
كرولمائا را رهلكرولتاك خ.راهاربالأمرورلأل   رسوإللتزوهاشربالبمالشروألجأريورهوشرول ريبورغي رولأقا ورسولمثرتوربالقيمورولبادلورايتر

ائا را رجاك خرجحا ارولقيمورولبادلور يأمارالرجبادرج جموروال   رسوإللتزوهاشرهوشررج جمتهارلل أي رولم   رساقالرألمباكرول  ترولم
ول ريبورغي رولأقا ورسولت رومتكاهترولتنليورولتاك كيورا رايامها.رسجاك راكياحرسخمائ رولت جمورانروليت  را ر أارهمتق ربقائمور

  رسوإللتزوهاشرهوشرول ريبورغي رولأقا ورولت ر تكرايامهاربالقيمورايمارااورولي س رولأاج ورانرج جموراك ا روال ولممتقلورولاخ ر
 ولبادلورحيثر تكرودكوجهارضمنرولتطي وشرا رايمتهارولبادلو.

 األصول الثابتة   - ب

بالتنليورهك  هالررولممتق ربقائمورولم أزرولمال ر-ولمحتيظر هاربط ضرومتكاوههارايروألغ وضروإلدوك ورر-ُجبَ ضروأل   رولثا تور
 .هأهارا ره مٍارلإلرال رسخمائ روالضمحال رولمت وكمو

سيالأمرورلأل   رولثا تورولت رجن سرا ره حلوروإلنةاءرسولمق كرومتكاوههارا راغ وٍضرإدوك وراسرا راغ وٍضراخ  رغي رهحاد رببار
ولتنليوروألجبابرولمهأيورسهزو ارولباهلينرسأمارجتضمنرر،راتسه ربالتنليورهك  هالرهأهارخماكٍ روالضمحال رولُمبَتَ ُتر ها.رسجتضمن

.رس تكرجر  بروجناليفروالات وضرولت ر تكركمملتهارساقالرللميامورولمحامريورللة أر-ا رحالورسج درا  ٍ ره رلٍورلل مملورر-ا ضالر
 راارإرال رجلكروأل   راأاهارج رمرجلكروأل   رإل رولت أيفرولمالئكرهنروأل   رولثا توراأاهارجنتم رسجن سرجارز لرللتةطي .رسر

  الحولرلالمتكاو را روألغ وضرولت رُااتأيترهنراجلهارطرقالرلأياروألمارولمتربورا رإرال روأل   رولثا توروألخ  .ر
 تكرررس راارإرال رولمرانيرسوألثاثرسولت هيزوشراأاهارج رمررةلروأل   ر الحولرلالمتكاو را روألغ وضرولت رإاُتِأَيترهنراجلها.رال

 إرال روألكوضيرولممل أورللة أور،رإسرسجاش.ر
 تكركمملورولتناليفرولالحقورال رجنليوروال  روسر تكروثراجهارأس  رهمتق ربحمبروالح و راقطراأاهار   سرهنرولمت ااراسرج د ر

ا روال  .ر تكرجحمي رجناليفرررول رة اد رولمأاااروالات اد ورولمت ابورللة أورسر م نرايامهار ااورس تكرومتربادروالجزوءرولممترالو
 ول يانورسوال الحرال راائمورولاخ رانرولمأورولماليورولت رحاثترايها.ر

 تكروالات وتربم  ستروإلرال ر)بكالتروألكوض رسوأل   رجحتروإلنةاء(ربط ضرولت ة ارولمأتسكرلتنليوروأل   رولثا توربحيثرر
رهاوكرولبم روإلنتاج رولمقاكربامتكاو رط  ق رولقمطرولثا ترلإلرال . تكرجكييضرايم روأل  رإل رايمت رولتك  ا  رال ر

 تكره وجب رولقيم رولتك  ا  رسوألاماكروإلنتاجي رسط  قوروإلرال رلأل   را رجاك خرولق وئكرولمالي رهاروألخةرا روألاتراكران ر تكر
رولمحرامرورانرجسثي را رجطيي وشرا رجلكرولتقا  وشرال راما رهمتقرل .

ومتربادرولقيمورولاات  ورلرأارهنر أ دروأل   رولثا تورهنرولاااج راأارومتربادلراسرا رحالوراا رج اارا ورهأاااروات اد ورهمتقرليور تكرر
ررولممتقلورر تكرإدكو روألكياحراسرولكمائ رولأاش ورهنرومتربادر أارهنروأل   رولثا تورهنرولاااج را راائمورولاخ رررهأ رهنروالمتكاو .

 ارارال راما رولي  ر ينر اا راائاروالمتربادرسولقيمورولاات  ورللرأا. تكرجحا ر

 فى شركات تابعة االستثمارات - ج

للة أوربامتكاو رط  قورولتنليورحيثر تكروثراشررولممتقلوولاسك ور تكرولمحامرورانروالمتثماكوشرا رش أاشرجاببورا رولق وئكرولماليور
والمتثماكوشرا رش أاشرجاببور تنليوروالاتأاءرهك  هارهأهاروالضمحال را رولقيمو.رس تكرجقا  روالضمحال رلن رومتثماكرال رحا رر

للممتثم رجميارهار تحققررس تكروثراجورا راائموروالكياحرسولكمائ .رولة أاشرولتاببورر رولة أاشرولت رجمي  راليهارولة أوراأاها
ر ل ر:
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رايها. ولممتثم  ولمأةس  ال  ولمل و -
ر. اي  ولممتثم  ولمأةس  ا  همارمت  خال  هن ولمتطي   ولب وئا ا  ولحق اس ولتب ض -
رهأها. اليها ولت ر ح   ولب وئا هرل  ال  للتسثي  ايها ولممتثم  ولمأةس  ال  مل ت  ومتكاو  ال  ولقاك  -

ايهارإهوراشاكشرولحقائقرسولس سترإل رسج درهتطي وشرل وحاراسراكث رهنر ولممتثم  إااد رجقييكرولمي   راليرولمأةس ال رولة أور
 اأا  رولمي   رولثالثورولمةأ ك نربباليو.

للة أو،رلةلكر تكروالا احرانربالأمرورللة أاشرولتاببوروولنياناشرولمهي لوور،رالر  جارجنليور بت تر هارا رولق وئكرولماليورولممتقلور
رطريبورسهكاط ررةلرولة أاشرولتاببوروولنياناشرولمهي لوورايرولق وئكرولماليورولممتقلورللة أورأسط وترهسيراالاو.ر

 اإلستثمارات فى شركات شقيقة -د 
لتةطيليورلتلكرولمأةس رسلنأ رولة أورولةقيقورر رهأةسلرجتمتارولة أور تسثي رج ر  راليهارهنرخال رولمةاكأورا رولق وكوشرولماليورسو

 الر  ا رلاكجورولمي   راسرولمي   رولمةت أو.ر
رةورس تكرولمحامرورانروالمتثماكوشرا رش أاشرشقيقوربالتنليورإالرإهورجكرجر  رهارأامتثماكوشرغي رهتاوسلورهحتيظر هاربط ضرولريار

ليفرولالةهورللريارا هماراا .ررةورسالرجترارولة أورط  قورحق  ررايتكرايامهاربالقيمورولاات  وراسرولقيمورولبادلورهك  هارهأهارولتنا
(رهنرهبياكرولمحامرور44ولملنيورا رولمحامرورانرومتثماكوجهارا رولة أاشرولةقيقورا رولق وئكرولماليورولممتقلورولم اقورج ريقالرلليق  ر)

ر(.18ولم  يركاكر)
انيورحاسثرخمائ رإضمحال را رايموروالمتثماكوشرا رش أاشرشقيقوررال ران را رحالور ه كرببضرولاالالشرسولم ش وشرال رإه 

ا رجاك خرولق وئكرولماليورولممتقلورايتكرجكييضرولقيمورولاات  ورلتلكروالمتثماكوشرإل رايمتهاروالمت دود ورسجاك رخمائ روإلضمحال رر
رولأاج ورا كوربقائمورولاخ رولممتقلو.ر

 غير الماليةاإلضمحالل فى قيمة االصول  -ذ 
جق  رولة أورال راما رمأ يراسرألمار متاايروأله رهلكربم وجبورولقيكرولاات  ورأل  لهارولملم مورسوأل   رغي رولماليور)هث ر
والمتثماكوشرايرش أاشرجاببورسشقيقو(رلتحا ارهارإهورأانتررأا ردالالشراسره ش وشرال رإحتما رحاسثرإضمحال را رايمتهار،ر

رج وا شرجلكرولاالالشر رها رخمائ راإهو رلن را  رال رحا ربط ضرجحا ا روالمت دود و رولقيمو ر تقا   رولة أو رولم ش وشرجق   اس
وإلضمحال .راإهورهارجبةكرجقا  رولقيموروإلمت دود ورلأل  رجق  رولة أور تقا  رولقيمورولقا لورلإلمت دودرلل حا رولم لا رللأقارولت ر

اسرر-هك  هالرهأهارجناليفرولريارر- راسرلل حا رولم لا رللأقارا رولقيمورولبادلوررةورسجتمث رولقيموروإلمت دود ورلأل   تربهاروأل  .
س تكرخ كرولتااقاشرولأقا ورولممتقرليورولمقاك رهنرإمتكاو روأل  راسرول حا رولم لا رللأقاربإمتكاو ر ولقيموروإلمتكاوهيورا هماراكر .

تلكرولتااقاشرسولت رجبر رانرولقيموروإلمتكاوهيو.رس ب اررةورولمبا رهبا رخ كرار رحمابرولض  رورلل    رإل رولقيمورولحاليورل
جقا  وشرولم  رولحاليورللقيمورولزهأيورللأق درسولمكاط رولم جر ور ةلكروأل  رسولت رلكر تكراخةرارا روإلاتراكراأارجقا  رولتااقاشر

ت دود ورولمقاك رأل  ر)اسرل حا ره لا رللأقا(راا رهنرايمتهارولأقا ورولممتقرليورولمت لا راأ .رس أةسروالضمحال رإهورأانترولقيموروإلم
ولاات  ورساأائٍةر تكرجكييضرولقيمورولاات  ورلةلكروأل  ر)اسرلل حا رولم لا رللأقا(رلتب ارايمت روإلمت دود ورس تكروإلات وتربكمائ ر

  را رات  رالحقورس   سرهلكره ش ولرال روالنكياضروإلضمحال را كولربقائمورولاخ رولممتقلو.رساأاهارج جيارولقيموروالمت دود ورلأل
ررا رولكماك رولأاج ورانرإضمحال رولقيمورسولت راات تر هارا رات وشرمابقوراأائٍةر تكرة اد رولقيمورولاات  ورلأل  ر)اسرلل حا رولم لا ر

ر تماش رهارولقيموروإلمت دود ورولتقا   ورول ا ا رسية طراالرجز ارولقيمورول اات  ورولمبالورببارولز اد رانرولقيمورولاات  ورللأقا(ربما
وأل ليورولت رأاسرهنرولمم نراسر   رإليهاروأل  رل رلكر تكروإلات وتربالكماك رولأاج ورانروإلضمحال را رايمورهلكروأل  را رر

رولمأ وشرولمابقو.رس تكرإثراشرولتم  ورولب ميورلكمائ روإلضمحال را كولربقائمورولاخ رولممتقلو.ر
ر
 
ر
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 لضرائبا - ر
 . تمث ره  سترض  رورولاخ رايرهرل رولض  رورول اك ورولممتحقورولماودرسولض  رورولم جلو

 الضريبة الجارية  −
جبتمارولض  رورول اك ورولممتحقورولماودرال رول يمرولض  ريرللبا .رس كتلفرول يمرولض  ريرانرول يمرولمحامريرولمب سضربقائمور

 أ ٍدرلإل  ودراسرولم  سترخاضبٍورللض  روراسراا لٍورللك كرض  ريالرايرمأ وٍشراخ  ،رسيمربر أ ٍدرولاخ رولممتقلوربمربرسج در
اخ  ردوئمالرسا اولرلنرجكضارللض  روراسرُ مَممرِبك مهارض  ريال.رس تكروحتمابرولتزو رولة أوربالض  رورول اك وربامتكاو رامباكرر

ررائ رحت رنها وروليت  رولماليو.ولض  رورولت رجن سراارُاِاَ شربة ٍ ركمم راسره

 الضريبة المؤجلة  −
 تكروالات وتربالض  رورولم جلورال رولي س رولم اتورولأاج ورانروالختالتر ينرولقيكرولاات  ورلأل   رسواللتزوهاشرطرقارلألمارر

اشرسولممتكاهورا روحتمابرول يمرولمحامريورولممتكاهورايرإااودرولق وئكرولماليورولممتقلورسوألمارولض  ريورلتلكروأل   رسواللتزوه
رولض  ر ر،رس تكرولمحامروراأهارب   قورولتزوهاشرولميزونيو.

ر تكروالات وترر ره جلورال رأااورولي س رولم اتورولكاضبورللض  رو،ر يأمارااد لرها رااهور تكروالات وتربالتزوهاٍشرض  ريٍو سي يٍو
ورللك كرولض  ر رسلننرإل رولما رولة رُ َ َجُمرهب راسرجتحققراكياحالرض  ريولربس  ٍ رض  ريٍوره جلورال رأااورولي س رولم اتورولقا ل

 كاايور م نرهنرخاللهارومتكاو رجلكرولي س رولم اتورولقا لورللك ك.ر
ا رررسالر تكروالات وتربس  ٍ راسرولتزوهاٍشرض  ريٍوره جلورال رولي س رولم اتورولأاج ورانروالات وتروألسل ربا  ٍ رسولتزوهاٍشراخ  ر

 هباهلٍور)هنرغي رهباهالشرج مياروألاما (رالرج ث رال رول يمرولض  ر رسالرول يمرولمحامر 
 رس تكره وجبورولقيمورولاات  ورلأل   رولض  ريورولم جلورا رنها ورأ رات  رهاليورسُجَكَيضرجلكرولقيمورولاات  وراأاهارالر ت وا روحتما

 بامت دودروأل  رولض  ريرولم ج ربالناه راسرجزٍءرهأ .ره جمربسسرجتحققراكياحالرض  ريولرأاايورجممم
اسررُجقا روأل   رسواللتزوهاشرولض  ريورولم جلوربامتكاو رامباكرولض وئبرولمت ااروسرجن سره رقولرا روليت  رولت رُ َمَ  رايهارواللتزو رر

شربة ٍ ركمم راسرهرائ رحت رنها وروليت  رولماليو.ر متكا رايهاروأل  رسساقالرألمباكرولض وئبر)سا ونينرولض وئب(رولت رجن سراارُاِا َر
راسرجت جبرال رول   قورولت رجت اار سجب ارامليورايا رواللتزوهاشرسوال   رولض  ريورولم جلورولثاكرولض  ريورولتيرهنرشسنها

 اسرجمت دروسرجم  ر هارولقيمورولاات  ورأل  لهارسولتزوهاجها.ر–ا رنها وروليت  رولماليورر-ولة أور
جتكرولمقا  ر ينروأل   رسواللتزوهاشرولض  ريورولم جلورحيأمار  جارحقراان نيرُهلِز را روج وءرهقا ور ينروأل   رولض  ريورول اك ور
سواللتزوهاشرولض  ريورول اك ورساأاهارجتبلقروال   رسواللتزوهاشرولض  ريورولم جلوربض وئِبردخٍ رهي سضوربمب اورنيارولم لحور

ر  رنيورولة أورلتم  ورجلكروأل   رسواللتزوهاشرولض  ريوربال ااي.رولض  ريورساسرجتر

 الضريبة الجارية والمؤجلة الخاصة بالعام  −
إالرل رأانتارهت لتاسر رأ ٍدرُ َبَتُ تر هارهراش  لررر- تكروالات وتربالض  رورول اك ورسولم جلورأم  سٍتروسرإ  وٍدرا روألكياحراسرولكمائ رر

رٍةرُ بَتَ ُترب ٍ رهنرولض  رورول اك ورسولم جلورر روألخ  رسهلكرهراش  لرضمنرحق  رولملنيو.ررابأائرر-ضمنرحق  رولملنيور
 المخصصات - ز

(رنتي ورألحاوثرمابقورس   سرهنرولم جمراسر ت جبريسرح مارري تكروإلات وتربالمك ةراأاهار أةسرال رولة أورولتزو رحال ر)اان نر
ولة أورا ر  ك ره وكدرجتضمنرهأااارإات اد ورسوسرجن سرولتناليفرولمقاك رلم وجهورجلكررال رجم  ورهلكروإللتزو رجااقرخاك رهنر

روإللتزوهاشره جحورولحاسثرسهنرولمم نرجقا  رايموروإللتزو رب  ك ر بتماراليها.
ا رجاك خرولق وئكررسجمث رولقيمورولت ر تكروإلات وتر هارأمك ةرواض رولتقا  وشرولمتاحورللمقا  رولم ل برلتم  وروإللتزو رولحال 

رولماليورولممتقلورإهورهاراخةرا روالاتراكرولمكاط رس  ستراا رولتسكارولمحي ور ةلكروإللتزو .ر
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ساأاهار تكرايا رهك ةربامتكاو رولتااقاشرولأقا ورولمقاك رلتم  وروإللتزو رولحال راإسرولقيمورولاات  ورللمك ةرجمث رولقيمورولحاليور
خ كرولتااقاشرولأقا وراإسرولقيمورولاات  ورللمك ةرجتزو ارا رأ رات  رلتب ارولقيمورولزهأيورللأق درولأاج ورررلتلكرولتااقاش.رسإهورهارجك

رانرهض روليت  .رس تكرإثراشررةلرولز اد را رولمك ةرضمنرولم  سااشرولتم  ليوربقائمورولاخ رولممتقلو.

 النقدية وما فى حكمها - ح
أقا وربالكز أورسولرأ  رسراهسسرولكزون رجمتحقرا راا رهنرثالثوراشه رسوالمتثماكوشرا ي  رجتضمنرولأقا ورسهارا رح مهاروألك ا رول

وألج رااليورولمي لورولت ر م نرجح  لهاربمه ل رول رهرال رنقا ورهحادلرسية طراسر   سرجب ضهارلمكاط رولتطي را رايمتهارض ياللر
روراشه راسراا رهنرجاك خرواتأاأل.ساسر   سرجاك خرومتحقا روالمتثماكرا ي روألج رخال رثالثر

 القياس واإلعتراف باإليراد - ز
ر تكرإثراشروإل  ودربالقيمورولبادلورللمقا  رولممتلكراسرولممتحقرللة أورسهلكرببارإمتربادرا رخ كراسرض وئبرهريباش. −
إ  ودوشرولة أورهنرج ة باشروألكياحرولتيرجمتحقهارانرومتثماكوجهارا رادسوشرحق  رولملنيوراأار اسكرولحقرللة أورا رر تكرإثراشر −

 ولح   رال رولت ة باش.ر
رال رهاوكرةهأ رساقالرللبق درولمر هورهارولة أاشرولتاببورولممتقلوولاسك ورر تكروإلات وتربإ  ودوشرخاهاشرولااكروليأيرا راائمورولاخ  −

 ررسولةقيقورطرقالرلمرااروإلمتحقا ،رإل رولما رولة رجبتر راي رولة أوراارااهتر تسد ورولكاهاشرطرقالرللبق درس م نرايا روإل  ودرسإجمال
رجااقرولمأاااروإلات اد ورولاوخلورللة أورسنمرورإجما رولمباهالشربة  ردايق.ر

ة ارولزهأ رولأمر رهسخ هولرا روالاتراكرا  رولمرل رولقائكرسهبا روليائا رجثرترإ  ودوشرولي وئارطرقالرلمرااروالمتحقا رال راما رولت ر −
روليبليرولم رقرانروليت  رحت رجاك خروالمتحقا .ر

خ كررجثرترإ  ودوشر يارإمتثماكوشرهاليورطرقالرلمرااروالمتحقا ربالقيمورولبادلورللمقا  رولممتلكراسرولممتحقرللة أورسهلكرببارإمتربادرا رر −
 ام الشرامليورولرياراسرجنليوروألمتثماك.اسره  سااشرسر

 األدوات المالية -س 
 االصول المالية

رو.رولماليوروألدسوشورر47،رااهترولة أور ت ريقرهبياكرولمحامرورولم  يرول ا اركاكر2021 أا  رر1هنررولر اوء
 التبويب  - أ

ر:ولتاليورولقيا را اشرول ا  لهارولماليوررولة أوج أفر
رس(،رولكمائ رراسرروألكياحرخال رهنراسرولخ رولةاه رولاخ رخال رهن)إهاررولبادلوربالقيمورالحقلارايامهارميتكرولتيرجلكر•
ر.ولممتهلنوربالتنليورايامهارميتكرولتيرجلكر•
ر.رولأقا ورللتااقاشرولتبااا ورسولة سطررولماليوروأل   رجلك إلدوك ربالة أورااما رنم ه رال رولت أيفر بتما

 ربالأمرورلأل   رولتير تكرايامهاربالقيمورولبادلو،رميتكرجم ي روألكياحرسولكمائ رإهارايراائموروالكياحراسرولكمائ راسرايرولاخ رولةاهرر
ررااهتررراا ولة أوولخ .ربالأمرورلالمتثماكوشرايرادسوشرحق  رولملنيورغي رولمحتيظر هاربط ضرولمتاج  ،رميبتمارهلكرال رهارإهورأانتر

ررولةاه ررولاخ رخال رهنرولبادلوربالقيمورولملنيورحق  ررايروالمتثماكرانرللمحامروروألسليروالات وترساترايرلإللطاءراا  رغي ركباختيا
ر.رولخ 
ر.وأل   رجلكرإلدوك راامالهارنم ه ر تطي راأاهارساقطراأاهارومتثماكوجهارج أيفربإااد رولة أورجق  

 االعتراف واالستبعاد   - ب
ر ياراسربة وءرهلتزهورولة أوول   قورولمبتاد رلة وءرسيياروأل   رولماليو،رايرجاك خرولتراد رولت اكي،رسر رولتاك خرولةيرجن سراي ر

رر تكرراسرولماليروأل  رهنرنقا ورجااقاشرال رللح   رولتبااا ورولحق  ررإنقضاءراأارولماليروأل  ربإمتربادر تك.رولماليروأل  
ر.ج ر يرربة  رولماليروأل  رهلنيورسهأااارهكاط رجميارجح   رجكراارايهار   سررهباهلورايرولحق  ررجلكر تح   
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 القياس   - ج
رولبادلورربالقيموررولماك ررغي ررولماليرروأل  ررحالوررايررناا ال،رراسررةوئاولرررولبادلورربقيمت ررولماليرروأل  ررولة أووالات وترولمرائي،رجقيارررراأا
ررولماليورررلأل   ررولمباهالشررجناليفررإدكو رر تك.ررولماليرروأل  ررواتأاءررإل ررهراش  ررولم جر وررولمباهلوررجناليفررولكماك ،رراسررول يمررخال ررهن

ر.رولكمائ راسروألكياحراائموررايرأم  سترولكمائ راسروالكياحرخال رهنرولبادلوربالقيمورولماكجو
رولمرل را  ردااراقطرريرولأقا ورجااقاجهارأانترإهورهارجحا اراأارب اهلهارضمأيورهةتقاشرولمتضمأورولماليوروأل   رواتراكر تك

ر.سوليائا 
 الدين  أدوات
ولقيا رولالحقرألدسوشرولا نرال رنم ه رااما رولة أورإلدوك روأل  رسخ ائةرولتااقرولأقايرلأل  .رسرأا رثالثرا اشرايا ررر بتما
ر:خاللهارهنرولا نرادسوشر ت أيفرولة أوجق  ر
جمث رجلكرولتااقاشررولممتهلنو:ر تكرايا روأل   رولمحتيظرحت رجاك خروالمتحقا رلتح ي رولتااقاشرولأقا ورولتبااا و،رحيثرولتنليو •

  رولأقا وراقطرهاا ااشرا  رولمرل رسولي وئا،ربالتنليورولممتهلنو.ر تكرإدكو رإ  ودوشرولي وئارهنررةلروأل   رولماليورايرو  ودوشرولتم ر
ئموروألكياحراسرروالمتثماكوشرهراش  رايراارربادترومبامتكاو رط  قورهبا روليائا روليبلي.ر تكروالات وتربسيراكياحراسرخمائ رناج ورانر

ولكمائ ،رس تكرجر  رهاراير أاررو  ودوشر/ر)ه  سااش(راخ  .رس تكرا ضرخمائ رونكياضرولقيمورأرأارهأي  رايراائموروألكياحراسرر
 ولكمائ .

ط ضرولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه رولخ :ر تكرايا روأل   رولمحتيظر هاربط ضرجح ي رولتااقاشرولأقا ورولتبااا ورسا ضاربرررولقيمو •
 ياروأل   رولماليو،رحيثرجمث رولتااقاشرولأقا ورلأل   راقطرهاا ااشرا  رولمرل رسولي وئا،ربالقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه رر
ولخ .ر تكراخةرولتطي وشرايرولقيمورولاات  ورهنرخال رولاخ رولةاه رولخ ،ربامتثأاءرإثراشراكياحراسرخمائ رونكياضرولقيمورسإ  ودوشرر

ئارساكياحرسخمائ ر  ترولبمالشروألجأريو،رسولتير تكروالات وتر هارايراائموروالكياحراسرولكمائ .راأاهار تكرومتربادروأل  رولي و
ولمالي،ر تكرإااد رج أيفروألكياحراسرولكمائ رولمت وكمورولمبت تر هارمابقلارايرولاخ رولةاه رولخ رهنرحق  رولملنيورإل راائمور

تكروالات وتر هاراير أارو  ودوشر/ر)ه  سااش(راخ  .ر تكرإدكو رإ  ودوشرولي وئارهنررةلروأل   رولماليورايرروالكياحراسرولكمائ رس ر
كياحراسررولقيمورأرأارهأي  رايراائموروألرإضمحال إ  ودوشرولتم   ربامتكاو رط  قورهبا روليائا روليبلي،رس تكرا ضره  سااشر

 ولكمائ .
ولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ :روأل   رولتيرالرجمت ايرهبا ي رولتنليورولممتهلنوراسرولقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رررولقيمو •

ولةاه رولخ ر تكرايامهاربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ .ر تكروالات وتربسكياحراسرخمائ روالمتثماكرايرادسوشرولا نر
قلاربالقيمورولبادلورهنرخال روالكياحراسرولكمائ رايروالكياحراسرولكمائ رس تكرا ضهاربال اايرضمنر أارو  ودوشرولةير تكرايام رالح

 )ه  سااش(راخ  رايروليت  رولتيرنةسشرايها.ر/
ر

 الملكية  حقوق  أدوات
رسخمائ رراكياحرا ضرولة أورإدوك رجكتاكرساأاها.رولبادلوربالقيمورولملنيورحق  ررادسوشرايروالمتثماكوشرجمياربقيا رالحقلارولة أورجق  
روالكياحرراائمورررإل ررالحقورررج أيي ررإااد رر تكررالرراإن رررولخ ،ررولةاه ررولاخ رراائموررايرررولملنيوررحق  رررادسوشررايرروالمتثماكوشررا ررولبادلوررولقيمو
ررأإ  ودوشررولكمائ راسروالكياحراائمورايروشروالمتثماكرررةلرهنروألكياحر ت ة باشروالات وترس متم .روالمتثماكرومتربادرببارولكمائ راس

ر.ولت ة باشرجلكرومتال رايررولة أورحقرثر شراأاراخ  ر
والات وتربالتطي وشرايرولقيمورولبادلورلأل   رولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ راير أارو  ودوش/)ه  سااش(ررر تك

اخ  رايراائموروالكياحراسرولكمائ ربحمبروألح و .رسالر تكروالات وتربكمائ رونكياضرولقيمور)سا ارخمائ رونكياضرولقيمو(رال ر
رروألخ  رررولتطي وشررانررهأي  رربة  ررولخ ررولةاه ررولاخ رررخال ررهنررولبادلوررربالقيموررايامهارر تكررسولتيررولملنيورررحق  رررشادسورررايوالمتثماكوشرر

ر.رولبادلورولقيموراي
ر
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 اإلضمحالل 
إهورأاسررأا روضرررررررمحال روئتمانيروأل ررررررر  رولماليورولتير تكرايامرررررررهاربالتنليورولممرررررررتهلنوررهاقييكر ترررولةررررررر أورجق  رولماليو،رولق وئكرجاك خراي

.ر حاثروالضررررررمحال روالئتمانيرلال رررررر رولماليراأاهار   سررأا رولخ القيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةرررررراه رربررولمقيموسوألسكو رولماليور
 حاوثرضاك رال رولتااقاشرولأقا ورولمت ابورلال  رولمالي.احاثروسر
 وألدلورال روالضمحال روئتمانيرولرياناشرولملح  ورولتاليو:رجتضمن

رانرجاك خروالمتحقا .ر  هار90سرولتاخي رانرولماودرالكث رهنراخ  رللبقارهنرخال رولتبث رايرماودرولق ضر -
ر.ولة أوبة سطرليمتراير المر ولة أوإااد رري لورولق ضروسرولاابورولمقاهورهنر -
ر  ربمربر ب ياشرهاليو.رختياءرولم  رولأةطرلألإسرار،سرايرجاسلورهاليوراخ  رااال رولمقت ضرإرن رهنرولمحتم ا

ر  .جماليورلألولقيموروإل تكرخ كرهك  اشروأل   رولماليوربالتنليورولممتهلنورهنر

 المالية  المشتقات
ررجأةسرررااررأماررول  تررامباكررا ررولتقلراشررلمكاط ررروالات اد وررولتط يورربط ضررولماليوررولمةتقاشرراق دررببضررا رررولحاجورراأاررولة أورررجاخ 
ربسدسوشر تبلقرايمارم وءرايهارط االررولة أورجاخ راارولتيروألخ  رروالجياااشرببضرا رج درجبااا ورلة سطرنتي ورضمأيورهاليورهةتقاش
رولمأةئرولبقارانرهأي لورب  ك ر هاروإلات وتر تكراأائةرضمأيورهاليورهةتقاشرجبااا ورش سطرانرنةسشرهاراإهو.رهاليورغي راسرهاليو
ربة سطررجييررأانتررهاررإهوررسهلكررولضمأيوررولمةتقاشررانررولمحامروررلمت لراشررساقالرررولكمائ رراسرروألكياحررخال ررهنررولبادلورربالقيموررسايامهاررلها

ربالمةتقاشروألسليروإلات وترس تك.رولممتقلورولماليورولمةتقور هارجتميزرولتيرولباهورولك ائةر أيارسجتمكرولمأةس رولبق درانرولي  
رال رج  ارولتيرولتطي وشرإدكو رس تكرجنرارا،راأارولاخ راائمورال رولبالاورهوشرولمباهلورجناليفرجحم راسرال رولبادلوربالقيمورولماليو
رر هارروألسليروإلات وتراأارولمك  ورولماليورللمةتقاشرسيالأمرو.رولاخ راائمورايرهاليورات  رأ رخال رولماليورللمةتقاشرولبادلورولقيمو
رراالاوررن  رال رولاخ ربقائمورولبادلورايمتهارا ربالتطي روإلات وترج ايترايت افرسابالوره ثقورجط يوراالاورا رهكاط رجط يوركسدسوش
 .ولمط  رولرأارسطريبورولتط يو

 الشركة المالية وأدوات حقوق الملكية التي تصدرها  االلتزامات

 األداة كالتزام أو كحقوق ملكية  تبويب
ر.وألدسوشرجلكرو اوكرجاك خرايرسهلك ولة أوج أيفروألدسوشرولماليورأالتزوهاشراسرأحق  رهلنيورطرقالرل  ر رجباااوشرر تك

 الملكية  حقوق  أدوات
ر.ولتزوهاشرهنراليهارهارأ رخ كرببارهأةس را   ر اايرررا  ولة أوولملنيورجتمث را رايرجبااار ب يرولحقررحق  ررادسوش
رجناليفرهأهارهك  هالررولمح لوروأل   رايمور اايراسرولمح لورولمرال ربقيمو ولة أوجم ي رادسوشرحق  رولملنيورولتيرج اكرارر تك

ر.ربالمباهلورهراش  رولم جر وروإل اوك

 المالية  االلتزامات
 هاليوراخ  .ررولتزوهاشهاليوروبالقيمورولبادلورهنرخال رول يمراسرولكماك وراسررولتزوهاشجكرج أيفروإللتزوهاشرولماليورإهار

 إلتزامات مالية أخرى 
ردوئأوراخ  ،رس تكررجتضمن رولممتحقورلألط وترهوشرولبالاورساك ا  رولق سضرسولم كدسسرسوألك ا  واللتزوهاشرولماليوروألخ  راك ا 

لبادلور)ولقيمورولتيرجكرومتالهها(رببارخ كرجنليورولمباهلورال راسر تكرايامهارالحقالربالتنليوروإلات وتروألسل ربااللتزوهاشرولماليوربالقيمورو
رولممتهلنوربامتكاو رهبا روليائا روليبليرسج ة اره  ستروليائا رال روليت وشرولمتبلقورب رال راما رولبائاروليبل .ر

رولمتبلقورروليت وشرال روليائا ره  سترسجحمي رولماليورلاللتزوهاشرولممتهلنورولتنليورالحتمابرامل برر روليبليروليائا رهبا رط  قورسإ
 .ب 



 

 

 القابضة )شركة مساهمة مصرية( ةالمالي شركة أوراسكوم
 2021يونيو  30الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  عن المستقلة الدورية الماليةاإليضاحات المتممة للقوائم 

 

 
 

- 15 - 

 

راسررولماليوررلاللتزوهاشررولمقاكرولبم ررهاوكررال ررولممتقرليوررولأقا وررولماا ااشرررخ كررامام ررال رر تكررولةيررولمبا ررر روليبليرروليائا ررسهبا 
ر.وا رهأامرورات  راي

 الدفاتر  من المالية األدوات استبعاد
إهورلكرراها ولة أو تح   رأااورهكاط رسهأااارهلنيوروأل  رب  ك رج ر  ورل  ترخاك ررولة أوومتربادروأل  رولماليراأاهارجق  رر تك

هكاط رسهأااارهلنيوروأل  رل  ترخاكجيراسرانروالحتياظر هارب  ك رج ر  و،راإسراليهاراسرررلنااو ولة أوجمي رولمباهلورانرجح   رر
راأائةٍررولُمح  ررولماليرروأل  رال رولمي   ررا  ولة أوومتم شرراإهوجحادرهارإهورأانترالةولترهحتيسوربالمي   رال روأل  رولمالي.ر

 .ماودراراليهار تبينراارولتيرولمرال ر مث رهقا  رسيالتزو روأل  را ر هارجحتيظرولتيربالح ورجبت ت
رولة أوج ر  ورب ااورهكاط رسهأااارهلنيوروأل  رولماليرولمح  راأائٍةرجمتم ررب  ك  ولة أوإهورهارامي شرولمباهلورانروحتياظرراها
ر.وأل  رهلكربضماسرأاات وضرولممتلموربالمرال را ضالررجبت تراسرال رولماليرباأل  روإلات وتراي
ر.ولتبااا ورهاجهاربانتهاءراسربإلطائهاراسربماودراإمتربادرواللتزوهاشرولماليوراأاهارجأتهيرإهارر تك

 الفائدة الفعلي معدلطريقة 
وليائا روليبليرلحمابرولتنليورولممتهلنورلأل   رولماليورولتيرجمث رادسوشرد نرسج ة ارولبائارال روليت وشرولمتبلقوررهبا جمتكا رط  قور

ر رولمبا رولة ر تكرال رامام رخ كرولمتح الشرولأقا ورولممتقرليور)سولت رجتضمنرأااوروالجبابرسولماا ااشررررلي ها.رسهبا روليائا روليب
أمارجتضمنرجنليورولمباهلورسا وراالسوشراخ  (رسهلكرال ررريترولبقارسولتيرجبتر رجزءرهنرهبا روليائا روليبلاسرولمقر ضاشر ينراط ور

 ا .راهاوكرولبم رولمقاكرلأل   رولماليوراسرا رات  رهأامرور
 رهاليوربالقيمورولبادلوروليائا روليبليرايمارااورهارر رهر برهأهارأس  ررهبا س تكروالات وتربالبائارال رأااورادسوشرولا نرال راما ر

 هنرخال روالكياحراسرولكمائ رحيثر اخ رولبائاراليهارضمنر اا رولتطي را رايمتهارولبادلو.
 مزايا العاملين قصيرة االجل  - ل

خاهاشرر تكروالات وترباألج كرسولم جراشرسوالجاةوشرولماا اوروألج رسولم ضيورسولم ااآشرسولمزو اروألخ  رغي رولأقا ورا ي  روألج رهقا  رر
رولباهلينربالة أورال راما روإلمتحقا را روليت  رولماليورولت رج د رخاللهارجلكرولكاهاش.

 توزيعات األرباح  -م
 تكروإلات وتر ت ة باشراكياحرولة أورال رولممارمينرسيم ااآشرااضاءره لاروإلدوك رسيأ يبرولباهلينرا رجلكروألكياحرأإلتزو ربالق وئكرر

ر رولت ر تكرإاتمادرجلكرولت ة باشرخاللهارهنرهمارم رولة أو.ولماليورولممتقلورا روليت ر
 وتكلفة األقتراض  األقتراض - د

ررولممتقلوولاسك ورررر تكرجحمي راائم رولاخ رررجثرترولق سضراساللربالقيم رولبادل رناا الرجنلي رولح   رال رولق سضرسالحقالربالتنليورولممتهلنو،
هبا ربالي  ر ينرولمتح الشرناا الرجنلي رولح   رال رولق ضرسيينرولقيم رولت رميتكرول ااءر هارال رهاوكرات لرولق ضربامتكاو رط  ق رر

رر12ج أفرولق سضرال رانهارا ي لروألج رإالرإهورأاسرللة أ رحق  رغي رهة سط رلتسجي رجم   رواللتزوهاشرال روألا رر.وليبليووليائا ر
  .ولممتقلوولاسك وررشه ولرببارجاك خرولق وئكرولماليو

ي رجلكرولي س رجبا اللرلتنليوررةورسجةم رجناليفروالات وضرا س رولبملورولت رجأةسرهنروالات وضربالبملوروألجأريورإل رولما رولة رجبتر را
ه رسوالات وضررولي وئا.رسجتضمنرجلكروالكياحرسولكمائ رولتيرجبتر رجبا اللرلتنليورولي وئارا س رامباكرولي وئارايمار ينرجنليوروالات وضرببملورولتبا

ٍورلل ممل ر،رسا رهث ررةلرولحالور تكرخ كرولاخ رراار تكروالمتثماكرولم اترالات وٍضرِبَبيِأِ رلحينرإنياِا راليرا  ٍ ره رل بالبمالشروالجأريو.
س تكروالات وترب ااورجناليفروالات وضروألخ  را رر ولم تمبرهنروالمتثماكرولم اترلةلكروالات وضرهنرجناليفروإلات وضرولم رلورلل مملو.

رايروليت  رولتير تكرجنرارارايها.رولممتقلوولاسك وراائمورولاخ ر

 األرباح نصيب السهم فى  - ه
ولمأم يورإل رهال رررولممتقلوولاسك ورر تكروحتمابرولأ يبروألماميرسولمكيضرللمهكرا روألكياحربقممورول يمراسرولكماك رطرقالرللق وئكرولماليورر

 وألمهكرولباد وربالة أورال رولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولباد ورولقائمورخال روليت  .
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 مصادر إستنباط القيمة العادلة  - و
(رهنروإلدوك راسرجمتكا رجقا  وشرسوات وضاشرلتحا ارولقيمورولاات  ورلأل   رر3ج ريقرولمياماشرولمحامريورول وكد رباإل ضاحركاكر)ر ت لب

رسوإللتزوهاشرولت رالر م نرايامهاربة  رسوضمرهنرخال رولم ادكروألخ  .
ر رامباكرولم  رولمبلأورلتلكروألدسوشرا رجاك خرولق وئكرولماليورةورسجبتمارولقيمورولبادلورلألدسوشرولماليورولمتاوسلورا رولم  رولأة ورال

.ر يأمار تكرجحا ارولقيمورولبادلورلألدسوشرولماليورولت رال تكرجاوسلهارا رم  رنة ورانرط  قرومتكاو راماليبرولتقييكرولت رجمتكا ررولممتقلو
هارجبا لهارألمارأاسرهلكرض سك الربمار ت واقرررولممتقلوولاسك وررررولق وئكرولماليوهاخالشرسوات وضاشرهالئمورجبتمارال راح و رولم  را رجاك خرر
رهاروألحاوثرسولس سترولمحي وربالة أورسهباهالجهارهارولطي .

ر
 اإلحتياطى القانونى  - ز

ولمرال رهت رس  ررهنر اا روألكياحرلتن  نروالحتياط رولقان ن رس   ةرو قاترج أيبررةلر%5طرقالرللأسا روألمام رللة أور تكرج أيبر
هنرايموركا رولما رولم اكرس تكرومت أاترامليورولت أيبرهت را رك ياروالحتياط رانررةورولحار،ررر%50ك ياررةوروالحتياط رول ر

س م نرومتكاو ررةوروالحتياط را رجط يورولكمائ رأمار م نرومتكاوه را رة اد ركا رها رولة أوربة طره واقورول مبيورولباهورولباد ورر
رمارميرولة أو.لم

 حصة العاملين في االرباح  - ح
همار تق كرج ة ب رنقاولرسيمارالر ز ارال ره م  راج كركرولمأ  و،رس تكروالات وتربح ورررر%10 حقرللباهلينرح ورايروالكياحرجباد رنمرورر

ايهارهمارميرولة أوربااتمادررةورولت ة ارولباهلينرايروالكياحرأت ة باشروكياحرهنرخال رحق  رولملنيورسأالتزو رخال روليت  رولماليورولتيراا رر
ة بهارسنس ولرألسرج ة اروألكياحرر رحقرا ي رلممارميرولة أوراالر تكروالات وتربإلتزو رار رولباهلينرايروألكياحرولتيرلكر تكروالاالسرانرج ر

رحت رجاك خرولق وئكرولماليورولممتقلور)وألكياحرولمحت ز (.

 قائمة التدفقات النقدية  - ط
 إااودراائمورولتااقاشرولأقا ورولممتقلوربإمتكاو رول   قورغي رولمراش  . تكر

 2021يناير   1بداية من  هابتطبيق الشركة قامتمعايير محاسبية جديدة  -ي
،رادخ رسة  روالمتثماكرسولتباسسرولاسليرجبا الشرال رببضراح ا رهبا ي رولمحامرورولم   ورول ادك ربم جبرر2019هاك رر18 تاك خر
،رسولتيرجتضمنرهبا ي رهحامريورجا ا رسأةلكرإدخا رجبا الشرال رببضراح ا رهبا ي رولمحامرورولم   ور2015لمأورررر110 ركاكررولم م ر

 .2020 أا  رر1ولقائمو.رولمبا ي .رأاسر  برإدخا ررةلرولتبا الشرسج ريقهارال روليت وشرولماليورولتيرجرااراير
ر ر)ك ايا رول ا ا رأ كسنا راي س  ره ض رجيةي رنتي و رسولت وجا روالات ادي رولتراط  ربمرب رولماليورر19-لنن رول اابو رري و را كش ر، ر(

 .2020د ممر رر31ولماليورولمأتهيورايررللق وئكرولت ريق،رجسجي ر2020ا    رر12اير
 تسجي ره اارجبا  رج ريقرولمبا ي رولم   ورال روليت وشررر،2020(رلمأورر1871ا وكره لارول ةكوءركاكر)رر،2020مرتمر رررر17 اكرايرر

 .2021 أا  رر1ولماليورولتيرجراارايراسرببار
 .2021ر أا  ر1تبا الشرايرولمبا ي رولم   ورواتراكلورهنرولايمار ليرس فرللتطيي وشرايرولمياماشرولمحامريورساقلارلالاتمادر

 "األدوات المالية"  47ر المحاسبة المصري رقم معيا
(رووألدسوشرولماليور26(رووألدسوشرولماليوورهح رولم ض ااشرولمقا لورايرهبياكرولمحامرورولم  يركاكر)47 ح رهبياكرولمحامرورولم  يركاكر)

شرولماليو،روضمحال رايموروأل   رولماليو،رال رج أيفرولم م اورسايامهارلألدسور47والات وترسولقيا و.ر  ث رهبياكرولمحامرورولم  يركاكر
ركمارر ره ضمربمز ارهنرولتي ي رادنال.

 
ر
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رولت أيفرسولقيا 
وألاما ر ت لبرولمبياكرول ا ارهنرولة أورجقييكرج أيفروأل   رولماليورايرا وئمهارولماليورساقارلك ائةرولتااقرولأقايرلأل   رولماليورسنم ه رر

رلي ورهبيأورهنروأل   رولماليو.هوشرول لورلا رولة أور
و،راإسروأل   رولماليورللة أو،رولم أيورحاليلارال رانهاروهحتيظر هارحت رجاك خروالمتحقا ورسوا سضرسها و،رجقا ر  نياشسية  راكث رجحا ال

رللت أيفر.رسنتي ورلةلك،رلكر  نرر47اكررساقلارلمبياكرولمحامرورولم  يركرررولممتهلنوسولتيرجمت ايرجميارش سطرولت أيفربالتنليوررررولممتهلنوبالتنليورر
.ر  نياشا سضرسهاسرجكرج أييهارمابقلارال رانهارهحتيظر هارحت رجاك خروالمتحقا ررولتيولماليورروأل   ول ا ارايرجسثي رال رج أيفرسايا ر

ررلاللتزوهاشرجتبلقراقطربالمبال ورولمحامريوررررولماليو،رحيثراسرولمت لراشرول ا ا رربااللتزوهاشالر  جارايرجسثي رال رحماباشرولة أورايمار تبلقرررركما
 اسرولكمائ رسليارلا رولة أورهث ررةلرواللتزوهاش.روألكياحولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال ر

رونكياضرولقيمور)هك ةرولا  سرولمة   رايرجح يلها(
،رأمارولمحققو،ر االلرهنرنم ه رولكمائ رولبم اسرها ررشه لور12 ت لبرنم ه رونكياضرولقيمورول ا اروالات وتربكمائ روالئتماسرولمت ابورلما ر

ر.26ر ره ل برايرهبياكرولمحامرورولم  يركاكر
رهنجكرايامهاربالقيمورولبادلورايررولتي،رسادسوشرولا نرولممتهلنوولمت ابورال روأل   رولماليورولم أيوربالتنليوررنيوكمائ روالئتماولرنم ه  أ رقر

رهمتحقورروإل  اكوشرهرال ،ر48ركاكرولم  يراق درهارامالءرأمارر رهحادرايرهبياكرولمحامروررجكةخال رولاخ رولةاه رولخ ،را   ر
ر،رسولتزوهاشرولق سضرسيبضراق درولضماناشرولماليو.ولتح ي 
ولمت ابورال روأل   رولماليوررريوكمائ روالئتمانروللت ريقرنم ه ررأري ررا رسج درايرجسثي ررااهترب روإلدوك ،رومتأت تروإلدوك رإل راررجحلي  أاءرال رر
ر.2021 أا  رر1اأارج ريقرولمبياكرايررللة أو

 "اإليراد من العقود مع العمالء"  48معيار المحاسبة المصري رقم 
ر رولم  يركاك رولمحامرو رر48 ح رهبياك رولم  يركاك رولمحامرو رووإل  رر11هح رهبياك رولم  يركاك رولمحامرو رسهبياك روإلنةاءوررر8ودو واق د

وإلات وترباإل  ودرهنرولبق درولمر هورهارولبمالءرسأةلكرهبال ورولتناليفرررر48 تأاس رهبياكرولمحامرورولم  يركاكررررحيث.ررولبالاوسولتيمي وشرهوشرر
ريا ي رادنال.م تر تكرج ضيحوربمز ارهنرولتررسولةيوإلضاايورولمتنرا رللح   رال راقارهارامي ،ر

رال راسروالات وترباإل  ودوشر بتمارال رولك  وشرولكمارولتاليو:ر48 أةرولمبياكرولمحامريرولاسليركاكر
ر(رجحا ارولبقارهارولبمي 1
رولرضائارسر/راسرولكاهاشر)ولمب ساوربامكرولتزوهاشروألدوء(ررلتح   (رجحا ارواللتزو رولتباااير2
ر.ولمباهلو(رجحا ارمب ر3
رسر،لتزوهاشروألدوءرولمحاد رال راما رمب رولريارولممتق رلن رملبوراسرخاهوورال مب رولمباهلوررج ة ا(ر4
 (روالات وترباإل  ودراأارول ااءربالتزو روألدوء.ر5

ر

وإلا احرانرولرياناشرولماليو،رايمار تبلقرب ريبورسهرل رسج ايترساا رولتسكارهنرر48كاكررولم  يرولمبياكرولمحامريرر ةم رباإلضااورإل رهلك،
ر. هارولم جر ووإل  ودوشرسولتااقاشرولأقا ورهوشر

رجحققروإل  ودر
اسروألما رولحاليررركمارخ  وش،رسومتأت تولج ريقرولمبياكرول ا ارال رولق وئكرولماليورللة أو،رهنرخال رج ريقرنم ه رررراث ااهتروإلدوك ر تقييكرر

،رحيثرجتثم رإ  ودوشرولة أورب  ك ركئيميورايرج ة باشروألكياحرولمبلأورهنرولة أاشرولتاببورسولةقيقو،رسولتيرلالات وترباإل  ودوشرالر زو رهأامرلا
رسر رإاتمادرول مبرورولبم هيورللة أورولتاببوراسرولةقيقورلةلرولت ة باش.ررراأار اسكرولحقرللة أورا رولح   رال رولت ة باشاأارر تكروالات وتر هارر

ليارل رايرجطيي راسرجسثي رأري رال رولمياماشرولمحامريورللة أورر48ولمحامرورولم  يركاكررلمبياكرولمرائيلةلك،رجبتر روإلدوك راسرولت ريقر
ر.ولممتقلوولاسك ورولق وئكرولماليورولم رقورال ر

ر
ر
ر
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 " التأجير  عقود"  49 رقممحاسبة المصري معيار ال
وولق واارسولمبا ي رولمحامريورولمتبلقورببملياشرولتسجي رر20هح رهبياكرولمحامرورولم  يرولما قركاكرر49ولمحامرورولم  يركاكررهبياك ح 

رجم ي ررهارللة أورولماليرولم أزراائمورايولممتسج  رولتم  ليو.ربم جبرهبياكرولتسجي رول ا ا،ر تكرجم ي روأل   رولم ج  رهنرار رولة أور
رال رولأح رولتالي:،رمقا  ولرواللتزو 

رولتسجي رايرجاك خر اءراقاروإل  اك.راق دراشسولتزوهروالنتيا ،رباالات وتربس  رحقرولممتسج  رجق  رولة أو
ررولمابقورماا ااشروإل  اكربرولمبا رسررولتسجي راقاراشاللتزوهروألسليال ران رولمرل رولمماسيرللقيا رروالنتيا ،ر تكرايا رحقروألسلياأاروالات وتر

وأل   ررونتيا المتربادروأل  .رببارهلك،رميتكرايا رحقررولمقاكلتزو رلالرولمك  هورولحاليوررولقيموسررولتسجي سولتنليورولمراش  روألسليورسح وازر
ار ولقمطرولثا ترال روألاماكررولقيمو.ر تكروحتمابروالمتهال رال راما راينكياضروالرخمائ ره مامتهال رسخمائ روالره مابالتنليورناا ل

ر.اا را همارولتسجي اسرها راقارروالنتيا وإلنتاجيورولمقاك رأل   رحقر
ات  رررهاوكال ررولبالاوولممتقرليرسهاا ااشرولكاهاشرولثا تورهوشررولتسجي اأاروالات وتروألسليربالقيمورولحاليورلبقاررولتسجي  تكرايا رولتزو راقار

للة أو.ربة  راا ،رجمتكا رولة أورهبا روالات وضرروإلضااياسرهبا روالات وضررولتسجي ئا رولضمأيرال راقار،رهك  هوربمبا رولياولتسجي 
ربامتكاو رط  قورهبا روليائا روليبلي.رولممتهلنوولتسجي ررولالحقربالتنليورراقاس تكر تكرايا رولتزو رررةوأمبا رولك ك.رروإلضااي

رولتسجي رالحقلارايرحالورحاسثراحاروألحاوثرولتاليو:رراقازو رسولترروالنتيا ميتكرإااد رايا را   رحقر
ر.ولماليورولق وئكبمربرولم ش راسرولمبا رولةيرا رمرماكيرولميب  رايرات  ررولتسجي راقا•ولتطي رايرمب ر

رولتسجي •رجبا الشرال راقار
رولتسجي •رإااد رجقييكرها راقار

والات وتر هارررميمتم للرأ درهأكيضورولقيموررررولتسجي شه لوربمارايرهلكرخياكوشرولتما ا(رساق درررر12ا ي  روألج رب ريبتهار)اا رهنررررولتسجي اق درر
ر.جنراراراأارولكمائ راس روألكياحايرولم  سااشرايراائمور

ر
رويروالنتقالرولق واا

،رسحيثراسرولمبا ط  قوروألث رول جبيربامتكاو رريرولت ريقرر49كاكررولميامورولمحامريورللة أورسولكا ور ت ريقرهبياكرولمحامرورولم  ير
،راحت رجاك خرولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورلكرجاخ رولة أورايرا وراق درجسجي رهنرولطي ،ر2020د ممر رر10ولة أورجكرجسميمهارحا ثاراير

ر.49ولممتقلورللة أورنتي ورج ريقرهبياكرولمحامرورولم  يركاكرسيالتاليرالر  جارايرجسثي رال رولق وئكرولماليورولاسك ور
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 ايرادات توزيعات .4
 من تاريخ   الفترة    في الثالثة أشهر المنتهية

    حتى التأسيس
 )باأللف جنيه مصري( 2021 يونيو 03  2021 يونيو 03
ر -- ر37,537  ث س رأا يتا رولماليورولقابضو(ور)مابقارش أورولقابضولماليوررأ نتنتش أ رر
 --  37,537  

 ،راقارجكرإثراشرج ة باشروألكياحرولتيراا جهارول مبياشرولباهورولباد ورللةررررر أاشر-1طرقارالجياايورخ ورولتقمررررريكرولمةررررراكرإليهارايرإ ضررررراحرر-
ر،رسجكرسجمررررررررررررر  ورولممرررررررررررررتحقرللةررررررررررررر أورهنرج ة باشروألكياحرانروليت  رهنرجاك خروالنقمرررررررررررررا ر2021 أا  رر1ولتاببورسولةرررررررررررررقيقورو تاوءورهنر

،رأ  ررريارهمرررتحقرال رشررر أوراسكومررر   رلالمرررتثماكرولقابضرررو،رسجمررر  تورال رحق  ر2020د مررريمر رر31سحت ررر2019 رد مررريمررر31اير
 الفرجأي ره  ي.ر34,686ولملنيورللة أوراير أارجم  اشرناج ورانروالنقما ربإجماليرهرل ر

راكياحال رج ة باشر(رث سلرأا يتا رولقابضرروروشرر أرور)مررابقاولقابضررررترول مبيورولباهورولباد ورلةرر أورأ نتنتسواق،ر2021هاك رر30 تاك خرر-
رر0.107هلي سرجأي ره ررر ي،رسهلكر  واارر126،ربقيمورإجماليورااكرارر2020د مرررمر رر31ال رولممرررارمينرانرولمرررأورولماليورولمأتهيورايرر

ر ره  ي.هلي سرجأيررر37,5جأي ره  يرللمهك،رسيهةور   سرن يبرولة أورهنرج ة باشروألكياحرولمبلأورح وليرهرل ر
ر

 أرباح بيع استثمارات فى شركات تابعة .5

سااهتررروولقابضرررو لت سرولماليرولممل أورللةر أورايرشر أوررمرهكرروألمرهكرهنرر59,308,375،رااهترولةر أور رياراادر2021شره ر  ني رررخال 
روا رولةررررررر أررروجأي ره ررررررر  رسايمار ل ر ياسربسكياحر يارومرررررررتثماكوشرولةررررررر أر184,285,312ولريارولت رجرل رررو تح ررررررري رأاه رايمرروولةررررررر أ
ر-:وولتابب

من تاريخ   الفترة 
 التأسيس حتى 

   في الثالثة أشهر المنتهية 

 2021 يونيو 30 ر2021 يونيو 30 )باأللف جنيه مصري(
ر184,285رر184,285رولماليورولقابضور لت سررش أورايرولة أورومتثماكوشر يارايم 

رررر) ك ك(
ر(1,159)رر(1,159)رسام الشرممم لرجكةراملي رولريارره  سااش

ر(160,846)رر(160,846)ررروولقابضرو لت سرولماليررش أورايروالمتثماكرجنلي 
 22,280  22,280 المالية القابضة  بلتون  شركة يبيع استثمارات ف أرباح
ر

 ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةتكلفة العاملين  .6

   في الثالثة أشهر المنتهية
من تاريخ   الفترة 

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

ر ر(3,133) رر(5,131)  سكسوجبرسه ااآشرااضاءره لاروإلدوك ررجنليورولباهلين
(3,133 )  (5,131 )   

 
 
 
 
 
  

ر
ر
ر
ر
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 ضريبة الدخل .7

   يفالثالثة أشهر المنتهية 
من تاريخ   الفترة 

    حتى التأسيس
 )باأللف جنيه مصري( 2021 يونيو 30  2021 يونيو 30
ر 1,914 ر1,914  *رولت ة باشرض  رو
1,914  1,914  

أ نتنترولماليورولقابضرررررررور)مرررررررابقارشررررررر أورث س رأا يتا رولماليورروشررررررر أ* تمث رولمرل رايرايمورضررررررر وئبرج ة باشروألكياحرولممرررررررتق بورهنرار رر
ر.وليت  )ش أورشقيقو(رسهلكرانرج ة اروألكياحرخال ررولقابضو(

 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .8
  2021يونيو  30 )باأللف جنيه مصرى(
  129ر لت سرولماليورولقابضور

 ر71,736 *اي ت وكرولقابضورلالمتثماكر
 ر71,865ر

سهلكر أاءورال راقاروالنقمرررا رول وكدرهأ لربالتي ررري را ررلالمرررتثماكرروولقابضرررررانت وكروشررر أوألك رررا رولممرررتحقورال رروايما ررر *ر تمث رولمرل
ر.و(ولمأقممروولة أولة أور)رل إروهلنيترسولة رونتق رر 1-ركاكر ضاحإ

 خرى أ ةرصدة مدينمدينون وأ .9
  2021يونيو  30 )باأللف جنيه مصري(

 ر425را وئارهمتحقور
 ر150رملفرساهارااهلين

 575  

 

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

رر56,091  أ  رحماباشرجاك ورببملورهحليو
 ر321 جأريوارش أ  رحماباشرجاك ورببمال

رر120,700رسدوئارلا رولرأ  رببملورهحليو
رر55,158ر* أاد قرومتثماكربال أي رولم   ر

رر9رونقا  ربالكز أر
  232,279ر

باالمرررتثماكرايره م اورهتأ اورهنرول رررأاس رر ق  رسر رأكرولةررر أورولم ررر ايورولب ييورولاسليورر و  هيوررجق  رولةررر أورباإلمرررتثماكراير رررأاس رر*
ولممرررتح هراليهاراادرول ثائقررتساار لطر،ررةووولكزونرألج رساهسسرولرأنيورا ررري لرر دوئارولرهث ررهوشرولبائارولثا ترا ررري روألج رولا نادسوشر

رر21.42ر،رهرل 2021  ني رر30ساار لطترايمورول ثيقورايرر،سثيقور2,575,046اادر،ر2021  ني رر30ايرول أاس رايرررهنرار رولة أو
ر.ه   رجأيور

ر
ر
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 أرصدة دائنة أخرى  .11
  2021يونيو  30 )باأللف جنيه مصري(
  213رض  رورأمبرام ر

  7ررروضاارإخ كرسرر روض ر
  2راخ  ر
  222ر
 

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

 ر4,375 ورلالمتثماكرولقابضاسكوم   ر
  4,375ر
 

 إستثمارات في شركات تابعة  .13
 )باأللف جنيه مصرى(

 الدولة 
نسبة 
 2021يونيو  30 %   المساهمة

ر740,183ر61,24رجمه ك وره  رولب ييو *ولماليورولقابضور لت سرش أور
ر21,225ر79,90رجمه ك وره  رولب ييو **واللنت سنيورش أوردسشرلت    رواللنت سنياشرسولماا ااشر

 761,408ررر
ر(43,960)رررايرش أاشرجاببووالنكياضرا رايم رومتثماكوشر

 717,448ررر

رروولمأقمرررمروولةررر أول رروولقامرررمروولةررر أجكرنق رهلنيتهارهنرريسولتررو،ولقابضررررروولمالير لت سرولةررر أورايرشررر أورومرررتثماكوشرروايمرري تمث رولمرل را*ر
 رياراادرولةرررررررر أورااهتررر،2021سخال رول يارولثان رهنراا رر (-1وال ضرررررررراحركاكر)ريال راقارولتقمرررررررريكرول وكدرهأ لرجي رررررررريالرارسهلكر أاءولر

رر%61,24نمرررورولممررارموررللمررهكرلت رررمره رر يرجأي رر3,11بمت مررطرمررب ر يارولماليورولقابضرروررشرر أ ر لت سررامررهكمررهكرهنرر59,308,375
ر.272,921,683رامهكاادررب ااي

 

اشرسولماا ااشريردسشرلت    رواللنت سنرشررررررررررر أورر تسمررررررررررريار،رااهترولةررررررررررر أوررر2021ر  ني ر30وليت  رولماليورهنرجاك خرولتسمررررررررررريارحت رررخال **ر
ولةرررررر أورل رإحيثرجكرمرررررراودركرنقاولرجأي ره رررررر يرلفررار21,225بمرل ر%رر79,90سهلكر أمررررررر رهمررررررارم رااكراررر-شرررررر أورجاببو-واللنت سنيور
ر.ولتاببو

ر
ررر

 ةشركات شقيق فياستثمارات  .14

ر
جكرنق رهلنيتهاررريسولتررر(ولماليورولقابضروتا ريرأا رث س رمرابقارشر أور)ولماليورولقابضروررنترترأ نرولةر أورايرشر أورومرتثماكوشرررروايمري تمث رولمرل رار*ر

  (.-1وال ضاحركاكر)ريال راقارولتقميكرول وكدرهأ لرجي يالرارسهلكر أاءوروولمأقممروولة أول رروولقاممروهنرولة أ
ر

 )باأللف جنيه مصري( الدولة  نسبة المساهمة  2021يونيو  30
ر ر ر ر

ر1,604,423 ر29,25% رولب ييوه  ررجمه ك   ر*روولقابضولماليورنترترش أ رأ نر
رر 1,604,423 رر رر
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 س المال المصدر والمدفوع أر  .15

رر1,626,164,092.20ولما رولم ررررراكرسولماا  رهرل ر رراكرأمار ل رره ررررر ي،جأي رر8,130,820,461ولما رولم خةرب ربمرل ر رراكرحادر
سه واقورول مبيورر،لالمرتثماكروولباهروولهي ر شر/رللمرهكرسهلكرساقارلق وكررار31رومرميرإمرهكربقيم رر5,245,690,620ه ة رال رريرجأي ره ر ر

ر. -1كاكر ضاحروإلا رردرجي ياللركرأمارر رسورولقاممو(ولة أورولقابضور)لالمتثماكرولباهورغي رولباد ورلة أوراسكوم   ر
ر:2021ر  ني ر30ولتالير ياسراكر رولممارمينرايرولة أورايرربال اس 

 ة أسهم عادي المساهمين 
  ةنسبه االسهم العادي

 لها حق التصويت  التيو 
   

 %51.7ر2,709,989,320 إ رراكرإ  رإ راك  ز ةنراسكوم   
ر%0.6 33,485,965رررإ راكرإ  رإ رإنيممأترجيرإ رجيراسكوم   

 %47.7ر2,502,215,335راخ  ر 
 %100 5,245,690,620 ة المتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 
 تسويات ناتجة عن اإلتقسام  .16

،رأسمررا رلالنقمررا ،ررةورساارجكرر2019د مررمر رر31وجكاهرولق وئكرولماليورايرر ،راقار-1طرقارالجياايورخ ورولتقمرريكرولمةرراكرإليهارايرإ ضرراحر
،رال روألك رررررا رولمح لورول رولةررررر أورولمأقمرررررموراير أارر2020د مرررررمر رر31ولماليورولمأتهيورايررجمررررر  ورولمباهالشرولتيرجمترخال رولمرررررأورر

 .جم  اشرال رحق  رولملنيورللة أورولمأقممورسجكرجبا  رك ياراس رولما رللة أورولمأقممور تلكرولتم  اش،رسايمار لير ياسررةلرولتم  اش
 المبالغ باأللف جنيه مصري 

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

 129,087ر2020كدرخمائ رإضمحال رايرايمورومتثماكوشرايرش أاشرجاببور)ش أور لت سرولماليورولقابضو(رخال راا ر
 129,087 اإلجمالي 

ررأرباح مرحلة  مبالغ تم إثباتها ضمن حقوق الملكية في بند 
ر34,686ر2020أا يتا رولماليورولقابضورخال راا رج ة باشراكياحرهنرش أورث س ر

ر2,138ر2020ا وئاردوئأورال را سضرلة أور لت سرولماليورولقابضورخال راا ر
ر385ر2020خال راا راي ت وكرولقابضورلالمتثماكرا وئاردوئأورال رولحمابرول اكيرلة أوررلة أور

 37,209راإلجمالي 
 166,296 اإلنقسامإجمالي تسويات ناتجة عن  

  األرباحنصيب السهم من  .17

 (،رال رولأح رولتال :22طرقالرلأةرولمبياكرولمحامر رولم   ركاكر)روليت  جكرحمابرن يبرولمهكرهنر اا راكياحر

 من تاريخ   الفترة    في الثالثة أشهر المنتهية
  التأسيس حتى  

ر2021 يونيو 30  30 يونيو 2021  
ر)باأللفرجأي ره  ي(روليت  راكياح ااير 55,174  27,821

 )باأللف(رروليت  ولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولقائمورخال ر 5,245,691  5,245,691
050.0  )بالجنيه المصري(  الفترة رباحأ فينصيب السهم  0.01  
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:ر حمبرولأ يبرولمكيضرللمهكرايروألكياحر تبا  رولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولباد ورولقائمورباات وضرجح   رأااوروألدسوشرولماليورالمخفض
ولقا لورللتح   رألمهكرسخياكروألمهكرس تكرجبا  ر اايرول يمربامتربادرجنليورادسوشرولا نرولقا لورللتح   رهاره واا روألث رولض  رير

 اوكراربم جبرخياكوشرس متربارإرلأمرورلكياكروألمهكر ضاترول رهت مطراادروألمهكرولباد ورهت مطراادروألمهكرولمحتم ررلةلك.رسيا
هنرهلكرهت مطراادروألمهكرولمحتملوره جحالربالبالاور ينرمب رجأييةرولكياكرسهت مطرولقيمورولبادلورللمهكرخال روليت  .رسنس ولرلبا رر

ر.روألكياح  رألمهكراإسرن يبرولمهكرولمكيضرايروألكياحرالر كتلفرانرن يبرولمهكروألماميرايرسج درادسوشرد نراا لورللتح ر
 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .18

 )باأللف جنيه مصرى(
 إسم الشركة 

 طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  )باأللف جنيه مصري(

 حجم المعامالت
 التأسيس تاريخ من الفترة
 2021 يونيو 30 حتى

 الرصيد
 مدين )دائن(

 2021 يونيو 30
     

همتحقرال رحمابرجاكيرماودررجاببورش أور ولماليورولقابضور لت سرر أوش
ر129ر18,844رولبالاوررول  ترهسر

اشريرش أ ردسشرلت    رواللنت سنر
رسهرماودره  سااشرنيابورانرول  تررش أورجاببوروسولماا ااشرواللنت سنير

ر719ر719رولبالاور

ر (,3754) 8,122ررولة أوماودره  سااشرنيابورانررةهيلورش أور رولالمتثماكرولقابضاسكوم   ر

 
 المديريين التنفيذيين الرئيسيين مكافآت مرتبات و 

  في الثالثة أشهر المنتهية
    2021يونيو  30

 المالية  الفترة 
   التأسيس تاريخ من
 2021 يونيو 30 حتى

 (مصرى  جنيه)باأللف 

رولما   ينرولتأيية ينرول ئيميينرسه ااآشره جراش 3,960  1,974
1,974  3,960  

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .19

اك ا رولأقا وربالرأ  رإسرسجارسوألك ا رولممتحقوررجتمث روألدسوشرولماليورللة أورا روأل   رسوإللتزوهاشرولماليو،رسجتضمنروأل   رولماليور
ال راط وترهوشراالاورسيبضروألك ا رولما أوروألخ  رأمارجتضمنروإللتزوهاشرولماليورأالرهنروألك ا رولممتحقورألط وترهوشراالاورر

رسولم كدسسرسيبضروألك ا رولاوئأوروألخ  .ر
 

 إدارة المخاطر المالية 
 المالية عوامل المخاطر 

ولم  ر)بمارايرهلكرهكاط رول  تروألجأري،رسولتااقاشرولأقا ورسهكاط ررررهكاط جتب ضرولة أ رإل ره م اورهتأ اورهنرولمكاط رولماليو:رر
ئتماس.رخا وراسرولة أ رهب ضورللمكاط رهنرولتح أاشرايرامباكرول  ترسامباكروليائا روالسهكاط رولمي لورسهكاط رر،امباكروليائا (

  أزرال راا رإه انيورولتأر رباألم و رولماليو،رسجمب رإل رولتقلي رهنرروسامباكرولم  رسأةلكرااسر  ناهذرإدوك رولمكاط رولةاهلورللة أ
رولثاكرولملريورولمحتملورال رادوءرولة أو.

ر
 
ر
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 مخاطر السوق   - أ
 مخاطر الصرف األجنبي 

انرولبملورول ئيميورللقياررولمكاط رول  تروألجأريرولتيرجأةسراأاهارجن سرهباهالجهارولت اك ورببمالشرهكتليرواارجتب ضرولة أر-
رولي كس.سرر،)ول أي رولم   (رسهلكرانرط  قرماودرجلكرولمباهالشربالبمالشرول ئيميورهث ربالاسالكروأله    روسولب ضرللة أ

 )باأللف جنيه مصري( 2021 يونيو 30
ر(*)ه   يرادسالكر 67,140
ر(**)  كس 5,045

ر

رهن:ر2021ر  ني ر30راي بال أي رولم  يرروأله   يرولاسالكر ا اكررجتن سر(*) 
رررنقا و 321

راالاوررهوشراط وترهنرجاك ورحماباش 66,819
ر:هنر2021ر  ني ر30ايررولم  يرربال أي رولي كسك ا رارجتن سر(**) 

راالاوررهوشرط وتارهنرجاك ورحماباش 5,045
إل رة اد ررياار  در،2021ر  ني ر30ا رريرهقا  رول أي رولم  رروجأرير%رهنرمب رولبمالشروألر10إسرإكجيا راسرإنكياضرااكلرر-

ر. ولمتطي وشروألخ  رخا  رامباكروليائاروسهلكرا ر  رثراشرأااريرجأي ره  ررهلي سرر7.2 ر)جكييض(روألكياحربمرل
ر

 مخاطر التدفق النقدي ومخاطر أسعار الفائدة  
هنرخال رولق سضرولممأ ح رهنرار رولرأ  ربسمباكراائا رهتطي  رساارجب ضرولة أورلمكاط رررور أةسرخ  رمب روليائا رال رولة أ

،رالرج جارلا رولة أورر2021  ني رر30،ررةورسايرولتطي را رامباكروليائا رهماراار  ث رال رااك رولة أورال رماودرجلكرواللتزوهاش
را ورا سضرهنراط وترخاكجيورسيالتاليررةورولك  رهمتربا.

 طر السيولة مخا - ب
،رجتمث رهكاط رولمي لوربة  راا را راا رااكلرولتااقاشرولأقا ورولاوخلورسولكاكجورللة أوربالحياظرال رولمي لورولناايورلألك ا رولأقا و
 ر رساسنس ولرألسرولة أورلا هارك يارأري رهنرولأقا  ربالبمالشروالجأري ر  بلهارلا هارولقاكلرال رماودرأاا روإللتزوهاشربمارايرهلكروليائا

ر رول اس  رس  ضم راخ   رولماليررولتاليكم   رباإللتزوهاش رساقالرروجحلي  رماودورا رإمتحقااهاررولمت اا رلت وك خ
ررر-:ر2021ر  ني ر30ا ر

حتى  ةسنمن 
 سنوات  5

اقل  و أسنه 
 ة سنمن 

التدفقات النقدية  
 المتوقعة 

 (مصري )باأللف جنيه  الدفترية  القيمة
 

ر222 -- ر ر222 ر ر222  اخ  راك ا ردوئأور
ر 4,375 -- ر 4,375 رراك ا رهمتحقورألط وترهوشراالاور 4,375
ر 4,597 --  ر 4,597  2021  يونيو  30 فيالرصيد  4,597

ر

 مخاطر االئتمان  - ج
ررجأةسرهكاط روالئتماسرولمتبلقوربالأقا ورسول دوئارولماليورا راا رااكلرول  ترولمقا  را رودوءرولممتحقاشرولمالي رج الرولة أورسجبم لر
هاليالرسجربالرلةلكر   سرول  ترولمقا  رغي راادكرال رإااد روأله و رولم داوراسرجأييةروإللتزوهاشربم جبرولمباهالش.رسنس ولرألسرر
ولة أورش أوراابض راإسرهبسكروألك الرولممتحق رهنراط وترهوشراالا رسيالتال راالر  جارإحتما رجب ضرولة أورلمكاط روالئتماسر

راشرولت اك و.ايمار تبلقربالممتحق
ر
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 فئات األدوات المالية 
ر-جب ضرول اوس رول وكد رادنالرج أيفره م ااشروأل   رسوإللتزوهاشرولماليورحمبرولي ور:

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

 2021 يونيو 30 )باأللف جنيه مصرى(
ر232,279رسهارا رح مهاررونقا ر

ررالمستهلكة  بالتكلفة مالية أصول
 865,17 اك ا رهمتحقورال راط وترهوشراالاور

 ها أ سرساك ا رها أوراخ  ر
ر

425 
ر304,569ر  إجمالي أصول مالية

 

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

 )باأللف جنيه مصرى(
 

 2021يونيو  30
 تكلفة مستهلكة 

ر4,375رألط وترهوشراالاوررهمتحقوراك ا 
 222رخ  رراروك الردوئأرا
 ,5974 ي التزامات مالية جمالإ

ولممتقلورريرولقيمورولتق  ريورولاسك ورجبتر روإلدوك راسرولقيمورولاات  ورلناللرهنروأل   رسواللتزوهاشرولماليورولمثرتورايرولق وئكرولماليور
رلقيمتهارولبادلو.ر

 الموقف الضريبى .20
 ةالشركات االعتباري رباحأضريبة 

سمرررررر ترجقرررررر  رولةرررررر أور تقررررررا كرإا وكرررررررارر.سالئحترررررر رولتأيية ررررررورسجبررررررا الجهاسجبا الجرررررر رر2005لمررررررأورر91ألح ررررررا رولقرررررران سر أورةرررررررولرجكضررررررار
ر.2021د ممر رر31،رحت ر2020د ممر رر10ولض  ريروألس رانروليت  رولماليورجاك خرولتسمياراير

 .والمرتبات األجورضريبة 
ر. تكرماودرض  روروألج كرسولم جراشرلم لحورولض وئبربانتسا رايرجاك خرومتحقااها

  الخصم واإلضافةضريبة 
رضررررررر  روولتأيية رررررررورسجبرررررررا الجهارايمرررررررار كرررررررةرومرررررررتق ا رروسالئحترررررررروسجبا الجررررررررر،2005لمرررررررأورر91ولقررررررران سرراح رررررررا ر ت ريرررررررقجقرررررر  رولةررررررر أور

ر.ولقان نيوولم واياررا رولض  رور ت ك ارولة أورسجق  رولض  روسولتح ي رجحترحمابررولك ك

 رأسماليةإرتباطات  .21
اشرسولمرررررراا ااشريررررررردسشرلت رررررر   رواللنت سنرروشرررررر أكجراطرررررراشركامررررررماليورجتمثرررررر رارررررريرايمررررررورولمرررررررال رولمترقيررررررورالمررررررتنما ركا رهررررررا رإ  جررررررار
ر.%100إل رر%25نمرورهنرريرجأي ره  رالفرر675,63ربمرل روواللنت سنير

 أحداث الحقة .22
،رشرررر أور لترررر سرولماليررررورولقابضررررور)شرررر أورجاببررررو(مررررهكرهررررنرامررررهكررهليرررر سرر13.8ر يررررارارررراد،راالأررررترولةرررر أوراررررنر2021خررررال راغمرررر ار

ببررررررارجأييررررررةراررررررير لترررررر سرولماليررررررورولقابضرررررروررورولةرررررر أوسيررررررةلكرج رررررر رنمرررررررورهمررررررارمهليرررررر سرجأيرررررر ره رررررر ي،رر31ارررررريرهقا رررررر رحرررررر وليرهرلرررررر ر
ر.%59.22ول يقورإل ر

 أرقام المقارنة .23
،رسهررررنرثرررركرالرررركر ررررتكر2020د مررررمر رر10أاحيررررورولقان نيرررروراررررير(راقررررارجسممررررترولةرررر أورهررررنرول1كمررررارررررر رهرررررينرجي رررريالرارررريرإ ضرررراحركارررركر)

ر.ا ضراكاا رهقاكنوربالق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلو،رحيثرجمث روليت  رولماليورولحاليوروليت  رولماليوروألسل رللة أو
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