
 

 

 

 

 

 

 

 

 القا�ضة  المال�ةشر�ة أوراسكوم 

 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 
 المال�ة الدور�ة المجمعة المختصرة القوائم 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١المنته�ة في  الفترة المال�ة عن
علیها  المحدود الفحصوتقر�ر   

  



 المختصرة المجمعة الدور�ة محدود للقوائم المال�ةالفحص التقر�ر 
 

 (شر�ة مساهمة مصر�ة)  ةض�اقالمال�ة ال أوراسكومشر�ة   لس إدارةمج ءأعضا /إلى السادة 
 
 مة  دقمال

المحدود   الفحص  �أعمال  ا  أوراسكوم  شر�ةلة  قفر ملا  المختصرة  المجمعةالدور�ة    المالي�ز  ر ملالقائمة  قمنا  لقا�ضة  المال�ة 
مصر�ة" مساهمة  (المجموعة)  و   ٢٠٢٢مارس    ٣١  ي ف  "شر�ة  التا�عة   المجمعة   الدور�ةالمال�ة    م ائقو الو�ذا  شر�اتها 

الشامل  لدخل  ل  المختصرة الملك�ة  اتوالتغیر والدخل  حقوق  النق  في  عن    ةالمتعلق  د�ةوالتدفقات  المال�ة   أشهر  الثالثةبها 
ذلك في  الللس�ا  اً وملخص  ،خر�اتلا  المنته�ة  وغیرهسات  الهامة  منمحاسب�ة  واإلدارة    اإل�ضاحات  ا  األخرى.   هيالمتممة 

المال�ة    هذه   إعداد   المسئولة عن ط�قاً المختصرة    المجمعةالدور�ة  القوائم  لها  والواضح  العادل  المحاس�ة  ا�معل  والعرض  ر 
  المجمعة  لدور�ة القوائم المال�ة اهذه  على    ستنتاجإ  إبداء  في  انتیوتنحصر مسئول  ،) "القوائم المال�ة الدور�ة"٣٠(  رقم  المصري 

 ضوء فحصنا المحدود لها.  فيالمختصرة 
 

 لفحص المحدود ق انطا
الدور�ة  ل�ة  "الفحص المحدود للقوائم الما  )٢٤١٠للمع�ار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (   قمنا �فحصنا المحدود ط�قاً 

مر المؤدى  و لمنشأة   "ته�اساحاقب  �معرفة  المحدو   .ا  الفحص  المال�ة  �شمل  للقوائم  عمل  المختصرة    المجمعةالدور�ة  ود 
 تحلیل�ة، إجراءات    وتطبیق  المال�ة والمحاسب�ةعن األمور    �المجموعة  مسئولینالشخاص  األأساس�ة من    �صورة  استفسارات

تتم ط�قا لمعاییر    التي  ةمراجعلا ة�لمعن  في نطاقه ع   المحدود جوهر�اً   قل الفحصو�  .وغیرها من إجراءات الفحص المحدود
الحصول  ي  و�التال  المصر�ة، المراجعة   �مكننا  �أ  على ال  سنص�ح  تأكد  یتم    على ننا  قد  التي  الهامة  األمور  �جم�ع  درا�ة 

 .المختصرة المجمعة الدور�ةلمال�ة هذه القوائم ا علىاكتشافها في عمل�ة مراجعة، وعل�ه فنحن ال نبدي رأي مراجعة 
 

  جتانستاال
ال تعبر المرفقة  المختصرة    مجمعةال  الدور�ة   نا نعتقد أن القوائم المال�ة لم ینُم إلى علمنا ما �جعل  المحدود، فحصنا    ى ضوءفو 

 ) "القوائم المال�ة الدور�ة".٣٠رقم ( المصري ط�قًا لمع�ار المحاس�ة  جم�ع جوانبها الهامةفي  �عدالة ووضوح
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢٢ مایو ٣٠في القاهرة 

 مراقب الحسا�ات 
 رسمیمحمود خالد 

 ) ٣٩٨قم (ر  ة العامة للرقا�ة المال�ةالهیئقبي ار سجل م

KPMG  حازم حسن 
 رون محاسبون قانونیون ومستشا
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31 دیسمبر 312021 مارس 2022إیضاح رقم
(باأللف جنیھ مصري)

أصول
أصول غیر متداولة

376,086374,911(5)شھرة وأصول غیر ملموسة أخرى
166,129162,624(6)أصول ثابتة

1,801,5531,848,139(7)استثمارات یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة
50,73842,718(8)أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9,8407,469(9)أصول أخرى
318,205260,471(11)عمالء

2,722,5512,696,332إجمالي أصول غیر متداولة

أصول متداولة
473,009507,690(11)عمالء

88,03815,848(9)أصول أخرى
1414(1-12)أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

6060أرصدة مستحقة على شركات عاملة في مجال األوراق المالیة
36,12034,354(13)أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1,114,1911,190,879(14)نقدیة وما في حكمھا
1,711,4321,748,845إجمالي أصول متداولة

4,433,9834,445,177إجمالي األصول

حقوق الملكیة وااللتزامات
حقوق الملكیة

1,626,1651,626,165(15)رأس المال المصدر والمدفوع
483,898477,444احتیاطیات

565,561541,773أرباح مرحلة
2,675,6242,645,382إجمالي حقوق الملكیة للشركة األم

136,871138,217حقوق أصحاب الحصص غیر المسیطرة
2,812,4952,783,599إجمالي حقوق الملكیة

التزامات
التزامات غیر متداولة

15,69815,943(18)التزامات اإلیجار
403,055381,616(17)تسھیالت ائتمانیة

27,29629,392(10)التزامات ضریبیة مؤجلة
446,049426,951إجمالي االلتزامات غیر المتداولة

التزامات متداولة
649,744619,169(17)تسھیالت ائتمانیة

1,5951,584(2-12)أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة
372,693463,020(19)عمالء دائنة
33,74433,744(20)مخصصات

16,86116,160التزامات ضریبة الدخل الجاریة
4,0124,937(18)التزامات اإلیجار
96,79096,013(21)التزامات أخرى

1,175,4391,234,627إجمالي االلتزامات المتداولة
1,621,4881,661,578إجمالي االلتزامات

4,433,9834,445,177إجمالي حقوق الملكیة وااللتزامات

* اإلیضاحات المرفقة من (1) الي (28) تعتبر جزءًا ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المجمعة المختصرة وتقرأ معھا.

 تقریر الفحص المحدود "مرفق"

رئیس القطاع المالي                                                                                           العضو المنتدب

 أوراسكوم المالیة القابضة (شركة مساھمة مصریة)
قائمة المركز المالي الدوریة المجمعة المختصرة 
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إ�ضاح (�األلف جن�ه م�ي)
رقم

عن الف��ة المال�ة المنته�ة ��� 31 
مارس 2022

عن الف��ة المال�ة من تار�ــــخ 
التأس�س ح�� 31 مارس 2021

64,71439,175(22)إيرادات الرسوم والعموالت
40,21437,087(23)إيرادات الفوائد 

104,92876,262إجما�� إيرادات ال�شغ�ل
33,91330,215(7)نص�ب ال��كة ��� أر�اح اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة

11,503741توز�عات أر�اح - سندات
11,93520,028إيرادات أخرى

(603)606فروق تقي�م أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر
11,286-(20)مخصصات انت��� الغرض منها

162,885137,929إجما�� الدخل
(54,501)(69,880)أجور ومرت�ات وما ��� ح�مها

(7,872)-م�وفات تأس�س و اش��ا�ات
(16,660)(30,157)(24)م�وفات �شغ�ل أخرى

(1,289)(1,297)(5)استهالك أصول غ�� ملموسة
(3,718)(3,826)(6)إهالك أصول ثابتة وأصول حق انتفاع

(1,630)(633)(20)مخصصات مكونة
(9,771)(16,050)(11)عبء خسائر ائتمان�ة متوقعة

(373)16,464صا��� فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجن��ة
(16,234)(27,394)(23)م�وفات فوائد

30,11225,881ار�اح الف��ة ق�ل ال��ائب
(6,499)(2,680)(25)م�وف ����ة الدخل

27,43219,382صا��� ار�اح الف��ة

: موزعة �التا��
29,70119,089حقوق مساه�� ال��كة األم

293(2,269)حقوق أصحاب الحصص غ�� المس�طرة
27,43219,382صا��� ار�اح الف��ة

                                  0.0036                                  0.0057(26)نص�ب السهم األسا��  من صا��� أر�اح الف��ة

* اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (28) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة وتقرأ معها.

قائمة الدخل الدور�ة  المجمعة المخت�ة 
 أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
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(�األلف جن�ه م�ي)
عن الف��ة المال�ة المنته�ة ��� 

31 مارس 2022
عن الف��ة المال�ة من تار�ــــخ 

التأس�س ح�� 31 مارس 2021

27,43219,382صا��� ار�اح الف��ة
بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سوف يتم إعادة تص��فها إ� قائمة الدخل المجمعة ��� ف��ات الحقة:
4,7756فروق ترجمة القوائم المال�ة ل���ات تا�عة �عمالت عرض أجن��ة

1,5123,164نص�ب ال��كة من الدخل الشامل ��� اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة
بنود لن يتم إعادة تص��فها إ� قائمة الدخل المجمعة ��� ف��ات الحقة:
(554)(2,568)إعادة ق�اس أدوات حقوق مل��ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

                                        -(2,255)نص�ب ال��كة من الدخل الشامل ��� اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة
1,4642,616إجما�� بنود الدخل الشامل األخرى، �عد ال����ة

28,89621,998إجما�� الدخل الشامل للف��ة

موزعة �اآل���:
30,24221,844حقوق مساه�� ال��كة األم

154(1,346)حقوق أصحاب الحصص غ�� المس�طرة
28,89621,998إجما�� الدخل الشامل للف��ة

* اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (28) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة وتقرأ معها.

 أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
قائمة الدخل الشامل الدور�ة المجمعة المخت�ة 
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(�األلف جن�ه م�ي)

احت�ا�� قانو���رأس المال

احت�ا�� فروق ترجمة 
القوائم المال�ة 
لل���ات التا�عة

احت�ا�� مخاطر 
عمل�ات تأج�� 

تم����
احت�ا�� الق�مة 

العادلة

احت�ا�� الدخل الشامل 
االخر ��� اس�ثمارات يتم 
المحاس�ة عنها �ط��قة 

أر�اح مرحلةإجما�� االحت�اط�اتاحت�اط�ات أخرىحقوق المل��ة
حقوق مل��ة ال��كة 

االم
حقوق أصحاب الحصص 

غ�� المس�طرة
اجما�� حقوق 

المل��ة

484,350428,9382,539,453128,4232,667,876                  --34,633-1,626,165419,52630,191رص�د أول المدة الناتج عن عمل�ة االنقسام
-----                  -38,380(38,380)----اعادة تب��ب احت�اط�ات

(4,711)-(4,711)(4,711)-                  -                            -                    -                   -                         -               -                   -أثر تطبيق معاي�� محاس�ة م��ة �دءا من 1 يناير 2021
484,350424,2272,534,742128,4232,663,165-38,380(3,747)-1,626,165419,52630,191رص�د أول المدة المعدل

بنود الدخل الشامل
19,08919,08929319,382--------صا��� ار�اح الف��ة

426-4----4--فروق ترجمة القوائم المال�ة ل���ات تا�عة �عمالت عرض أجن��ة
(554)(141)(413)-(413)-                            -(413)----فروق تقي�م أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

3,164                             -3,164-3,164-3,164                    -----نص�ب ال��كة من الدخل الشامل ��� اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة
2,75519,08921,84415421,998-3,164(413)-4-- إجما�� الدخل الشامل

 معامالت مع المساهم���
5,0003,775(1,225)-(1,225)(1,225)------ز�ادة رأس المال من أصحاب حصص غ�� مس�طرة

5,0003,775(1,225)-(1,225)(1,225)------ إجما�� المعامالت مع المساهم��� 
485,880443,3162,555,361133,5772,688,938(1,225)41,544(4,160)-1,626,165419,52630,195الرص�د ��� 31 مارس 2021

477,444541,7732,645,382138,2172,783,599(2,500)-33,957-1,626,165419,52626,461رص�د أول المدة ��� 1 يناير 2022( �ما تم اصدرها)
------36,621(36,621)----اعادة تب��ب احت�اط�ات

477,444541,7732,645,382138,2172,783,599(2,500)36,621(2,664)-1,626,165419,52626,461رص�د أول المدة ��� 1 يناير 2022( المعدل)
بنود الدخل الشامل

27,432(2,269)29,70129,701--------صا��� ار�اح الف��ة
2,7771,9984,775-2,777----2,777--فروق ترجمة القوائم المال�ة ل���ات تا�عة �عمالت عرض أجن��ة

(2,568)(1,075)(1,493)-(1,493)--(1,493)----فروق تقي�م أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 
(743)-(743)-(743)-(743)-----نص�ب ال��كة من الدخل الشامل ��� اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة

28,896(1,346)54129,70130,242-(743)(1,493)-2,777-- إجما�� الدخل الشامل
 معامالت أخرى

---(1,422)1,422---1,422---احت�ا�� مخاطر عمل�ات تأج�� تم���
---(4,491)4,491-----4,491-محول ا�� االحت�ا�� القانو��� 

-4,491-1,422---5,913(5,913)---
483,898565,5612,675,624136,8712,812,495(2,500)35,878(4,157)1,626,165424,01729,2381,422الرص�د ��� 31 مارس 2022

 أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
قائمة التغ��ات ��� حقوق المل��ة  الدور�ة المجمعة المخت�ة 

احت�اط�ات

* اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (28) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة وتقرأ معها.
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إ�ضاح 
رقم

عن الف��ة المال�ة المنته�ة ��� 
31 مارس 2022

عن الف��ة المال�ة من تار�ــــخ 
التأس�س ح�� 31 مارس 2021

(�األلف جن�ه م�ي)
التدفقات النقد�ة من أ�شطة ال�شغ�ل

30,11225,881صا��� ار�اح الف��ة ق�ل ال��ائب

1,2971,289(5)استهالك أصول غ�� ملموسة
3,8263,718(6)إهالك أصول ثابتة وأصول حق انتفاع

(1,435)(4,408) فوائد البنوك
(2,092)(10,872)فوائد أرصدة العمالء  - دائنة

-(631)العائد ع� أذون الخزانة
-(2,680)فوائد صندوق اس�ثمار نقدي

27,39416,234(23)م�وفات فوائد
(30,215)(33,913)(7)نص�ب ال��كة ��� أر�اح اس�ثمارات  يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة

(741)(11,503)توز�عات أر�اح - سندات
16,0509,771(11)عبء خسائر ائتمان�ة متوقعة

(2)(1)أر�اح من بيع أصول ثابتة
603(606)فروق تقي�م أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر

373(16,464)صا��� فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجن��ة
(2,399)23,384

: صا�� التغ�� ���
(206,525)(39,104)عمالء

(5,367)(1,160)اس�ثمارات مق�مة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر
409-أرصدة مستحقة ع� ���ات عاملة ��� مجال األوراق المال�ة

(1,565)1,181أصول أخرى 
2563,213ال���امات أخرى

95,965(90,327)عمالء- أرصدة دائنة
1124,889أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة

(10,868)-(20)مخصصات
(76,465)(131,542)التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���) أ�شطة ال�شغ�ل

توز�عات مقبوضة من اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة
7,7191,710مقبوضات فوائد دائنة 

10,8732,092مقبوضات فوائد دائنة  - أرصدة العمالء
(16,492)(26,672)م�وفات فوائد مدفوعة 

(891)-��ائب دخل مدفوعة  
(90,046)(139,622)صا�� التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���) أ�شطة ال�شغ�ل

التدفقات النقد�ة من أ�شطة االس�ثمار
(2,238)(9,700)مدفوعات ل��اء أصول ثابتة 

-(142)مدفوعات ل��اء األصول غ�� ملموسة
5021مقبوضات من بيع أصول ثابتة

741-توز�عات أر�اح - سندات
(3,750)-مدفوعات ل��اء اس�ثمارات ��� ���ات تا�عة

(428)915مدفوعات ألصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(5,654)(8,877)صا�� التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���) أ�شطة االس�ثمار

التدفقات النقد�ة الناتجة من أ�شطة التم��ل
(2,001)(1,700)(18)مدفوعات ال���ام اإل�جار

3,775-محصل من أصحاب حصص غ�� مس�طرة ��� ���ات تا�عة
52,013160,978صا��� متحصالت من �سه�الت ائتمان�ة  وفوائد مدفوعة

50,313162,752صا��� التدفقات النقد�ة الناتجة من أ�شطة التم��ل

67,052(98,186)صا�� التغ�� ��� النقد�ة وما ��� ح�مها خالل الف��ة
21,4987تأث�� التغ�� ��� أسعار �ف العمالت ع� أرصدة النقد�ة وما ��� ح�مها �عمالت أجن��ة

1,190,879336,562رص�د النقد�ة وما ��� ح�مها اول الف��ة
1,114,191403,621(14)رص�د النقد�ة وما ��� ح�مها ��� آخر الف��ة

* اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (28) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة وتقرأ معها.

 أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
قائمة التدفقات النقد�ة  الدور�ة المجمعة المخت�ة 
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 نبذة عن الشر�ة .١

 الك�ان القانونى والنشاط - أ

خاضعة ألحكام قانون   -والتي سوف یتم ذ�رها ف�ما �عد �الشر�ة المنقسمة أو الشر�ة-القا�ضة (شر�ة مساهمة مصر�ة)  شر�ة أوراسكوم المال�ة  
سجل   ،  ٢٠٢٠  د�سمبر  ١٠  في  ٤٣٠٧٥٥والئحته التنفیذ�ة وقیدت الشر�ة �السجل التجارى برقم    ،١٩٩٢لسنة    ٩٥سوق رأس المال رقم  

سیتى   نایل  أبراج  هو  الشر�ة  مقر  الممیز.  القاهرة  القاهرة    –تجارى  بوالق،  الشر�ة    –رملة  مدة  العر��ة.  مصر  تبدأ   ٢٥جمهور�ة   سنة 
 . ٢٠٢٠  د�سمبر ١٠من 

 غرض الشر�ة - ب

حكام قانون سوق رأس المال،  غرض الشر�ة هو االشتراك فى تأس�س الشر�ات التى تصدر أوراقًا مال�ة أو فى ز�ادة رؤوس أموالها مع مراعاة ا
ها  و�جوز للشر�ة أن تكون لها مصلحة أو تشترك �أى وجه من الوجوه مع الشر�ات وغیرها التى تزاول أعمال شبیهه �أعمالها، أو التى قد تعاون 

ك ط�قًا ألحكام القانون  على تحقیق غرضها فى مصر أو فى الخارج. �ما �جوز لها أن تندمج فى هذه الشر�ات أو تشتر�ها أو تلحقها بها وذل
 والئحته التنفیذ�ة. 

 ةعن الشر� نبذه - ج

 تم إنشاء شر�ة أوراسكوم المال�ة القا�ضة ش.م.م. من خالل انقسامها عن شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة ش.م.م. 
، تم الموافقة على تقد�م مشروع تقس�م تفصیلیى  ٢٠٢٠یولیو    ٩المنعقد في    ه شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضةعلى قرار مجلس إدار وذلك بناءًا  

 شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة ، حیث یتضمن المشروع تقس�م  لشر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضةللعرض على الجمع�ة العامة غیر العاد�ة  
"أوراسكوم لالستثماوتحمل نفس اإلسم  لى شر�تین شر�ة قاسمة  إ القا�ضة" وهى تتضمن  شر�ة  التى تعمل في  االر  ستثمارات في الشر�ات 

ستثمارات في الشر�ات التى تعمل في مجاالت االتسمى "أوراسكوم المال�ة القا�ضة" وتتضمن  یتم إنشاءها و مجاالت مختلفة، وشر�ة منقسمة  
ثروة �ابیتال  �ونتكت المال�ة القا�ضة (سا�قا شر�ة  ر�ة  االنشطة المال�ة غیر المصرف�ة وهي شر�تى بلتون المال�ة القا�ضة (شر�ة تا�عة) وش

فضًال عن الحساب الجاري المستحق لشر�ة  �ونتكت المال�ة القا�ضة  وتحول ت�ع�ة شر�ة بلتون المال�ة القا�ضة وشر�ة    (شر�ة شق�قة)القا�ضة)  
 أوراسكوم لالستثمار القا�ضة من شر�ة ف�كتوار انفستمنت إلى الشر�ة المنقسمة.

على  ٢٠٢٠أكتو�ر    ١٩�خ  بتار  المنعقدة  القا�ضة  لالستثمار  أوراسكوم  لشر�ة  العاد�ة  غیر  العامة  الجمع�ة  وافقت  شر�ة  ،  أوراسكوم تقس�م 
  ٣١  في  عن السنة المال�ة المنته�ةالمستقلة وفقا ألسلوب التقس�م األفقي �الق�مة الدفتر�ة للسهم واتخاذ القوائم المال�ة    لالستثمار القا�ضة ش.م.م

ساسا لتار�خ االنقسام �حیث تظل شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة ش.م.م. (الشر�ة القاسمة) قائمة و�خفض رأسمالها ، أ٢٠١٩د�سمبر  
المصدر عن طر�ق تخف�ض الق�مة اإلسم�ة ألسهمها، على أن تتخصص الشر�ة القاسمة في الق�ام �األنشطة االستثمار�ة المتنوعة، وتظل  

�شر�ة غرضها "االشتراك في تأس�س �افة الشر�ات المساهمة أو التوص�ة �األسهم التي تصدر أوراقًا مال�ة أو في ز�ادة محتفظة بترخ�صها  
سم شر�ة أوراسكوم المال�ة القا�ضة ش.م.م. (الشر�ة المنقسمة) في شكل شر�ة  إرؤوس أموالها"، بینما ینتج عن التقس�م تأس�س شر�ة جدیدة � 

والئحته التنفیذ�ة و�تمثل غرضها في "االشتراك في تأس�س   ١٩٩٢لسنة    ٩٥حكام قانون سوق رأس المال رقم  خاضعة أل  ،مساهمة مصر�ة
  الشر�ات التي تصدر أوراقا مال�ة أو في ز�ادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجاالت األنشطة المال�ة غیر مصرف�ة" وعلى أن تكون الشر�ات 

مي شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة في تار�خ تنفیذ التقس�م و�ذات نسب الملك�ة لكل مساهم قبل  الناتجة عن التقس�م مملو�ة لنفس مساه
 تنفیذ عمل�ة التقس�م. 

سبتمبر   ٢كما وافقت الجمع�ة أ�ضا على التقر�ر الصادر من هیئة األداء االقتصادي �الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الصادر بتار�خ 
، والمنتهي الى أن الق�مة الدفتر�ة لصافي ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ق الملك�ة للشر�ة المنقسمة بناءا على القوائم المال�ة في  ، �صافي حقو ٢٠٢٠

تبلغ   المنقسمة  للشر�ة  الملك�ة  للشر�ة    ٢٬٠٠٩٬٨٢٤٬٦٠٠حقوق  �ه  المرخص  المال  �ص�ح رأس  أن  الموافقة على  تم  جن�ه مصري، حیث 
  ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠مصري موزع على    جن�ه  ١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢.٢، ورأس المال المصدر مبلغ  صري جن�ه م  ٨٬١٣٠٬٨٢٠٬٤٦١المنقسمة مبلغ  

 جن�ه مصري للسهم، �حیث تكون توز�ع صافي حقوق الملك�ة وفقا لما یلي: ٠.٣١سهم �ق�مة إسم�ة 
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 مصري  جن�ه �األلف الم�الغ
   ١٬٦٢٦٬١٦٥ رأس المال المصدر والمدفوع  

 ٤١٩٬٥٢٢ يقانون  يحت�اطا

 (٣٥٬٨٦٢) خسائر مرحلة 

 ٢٬٠٠٩٬٨٢٥ للشر�ة المنقسمة الملك�ة حقوق  صافي

 
�ونتكت المال�ة  شر�ة في االستثمار ق�مة في إضمحالل بتكو�ن قامت والتي االقتصادي، األداءتسو�ات على تقر�ر هیئة  إجراءوقد تم  هذا

 إعتمد التقر�ر فقط على الق�مة السوق�ة للسهم في البورصة   حیثألف جن�ه مصري،  ٣٩٠٬٦٩٨�مبلغ القا�ضة 
، وهى أكبر من الق�مة الدفتر�ة و�التالي  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في  االستثمارالق�مة االستخدام�ة لق�مة یتم مراعاة ، ولم ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 

 .مصري  جن�ه ألف ٣٩٠٬٦٩٨ �مبلغالمنقسمة حیث تم ز�ادة األر�اح المرحلة  للشر�ة تم رد االضمحالل وتم اث�اته ضمن حقوق الملك�ة
لسنة  ١٤٥٣(الشر�ة المنقسمة) �موجب قرار رئ�س الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة رقم ش.م.م. وراسكوم المال�ة القا�ضة أتأسست شر�ة هذا وقد 
في  ٤٤٠رقم  ات تأس�س وترخ�ص الشر�ات المشكلة �الهیئة �جلستهاوذلك �موجب قرار لجنة فحص طل� ، ٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠ي ف ٢٠٢٠

 في ١٣٨٢١حیث صدرت موافقة الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة برقم صادر ، ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦
  ،جن�ه مصري  ١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢.٢س مال قدرة أوراسكوم المال�ة القا�ضة (المنقسمة) بر أسهم شر�ة أصدار إعلى ، ٢٠٢٠د�سمببر  ١

سجل  ٤٣٠٧٥٥تم قید الشر�ة �السجل التجاري برقم ،  ٢٠٢٠د�سمبر  ١٠  �موجب تقی�م اللجنة المشكلة �الهیئة العامة لالستثمار، و�تار�خ
 . جن�ه مصري  ٨٬١٣٠٬٨٢٠٬٤٦١س مال مرخص �ه قدرة أ القاهرة الممیز، ونشر نظامها األساسي �عدد صح�فة الشر�ات وأص�ح للشر�ة ر 

 المجمعة المختصرةالدور�ة لمال�ة أسس إعداد القوائم ا .٢

 التوافق مع معاییر المحاس�ة المصر�ة -أ
  ، ٢٠١٥  لسنة  ١١٠  رقم  االستثمار  وز�ر  �قرار  الصادرة  المصر�ة  المحاس�ة  لمعاییر  ط�قاً   المرفقةالمال�ة الدور�ة المجمعة المختصرة    القوائم  أعدت -

  �النس�ة " IFRS" المال�ة للتقار�ر الدول�ة المعاییر إلى الرجوع المصر�ة المحاس�ة معاییر وتتطلب. السار�ة المصر�ة  واللوائح القوانین ضوء وفى
 .معالجتها ��ف�ة توضح قانون�ة متطل�ات أو مصري  محاس�ة مع�ار �شأنها �صدر  لم التي والمعامالت لألحداث

) القوائم المال�ة الدور�ة وفي ضوء ٣٠لمتطل�ات مع�ار المحاس�ة المصري رقم ( المختصرة المرفقة ط�قاً   المجمعةتم إعداد القوائم المال�ة الدور�ة   -
  المجمعة �صورة مختصرة مقارنة �القوائم المال�ة السنو�ة    المجمعةأحكام القوانین واللوائح السار�ة، ووفقا لذلك فقد تم إعداد القوائم المال�ة الدور�ة  

المختصرة ال تتضمن جم�ع المعلومات    المجمعة.  وأن تلك القوائم المال�ة الدور�ة  ٢٠٢١د�سمبر    ٣١مال�ة المنته�ة في  للشر�ة عن السنة ال
 .  ٢٠٢١د�سمبر  ٣١للشر�ة في  المجمعةالسنو�ة الكاملة و�جب قراءتها مع القوائم المال�ة السنو�ة  المال�ةالمطلو�ة عند اعداد القوائم 

، بواسطة مجلس اإلدارة بتار�خ  ٢٠٢٢مارس    ٣١عن فترة الثالثة أشهر المنته�ة في  المختصرة للشر�ة    المجمعةل�ة الدور�ة  م إعتماد القوائم المات  -
 . ٢٠٢٢ مایو ٣٠

 الق�اس  أسس -ب

  العادلة   �الق�مة  ق�اسها  یتم  التي  التال�ة  وااللتزامات  األصول  عدا  ف�ما  التار�خ�ة  التكلفة  لمبدأ  ط�قاالمال�ة الدور�ة المجمعة المختصرة    القوائم  أعدت
 المبو�ة  المال�ة  واألصول  الخسائر أو  األر�اح  خالل  من  العادلة  �الق�مة  المبو�ة  المال�ة  وااللتزامات  واألصول  المال�ة،  المشتقات  في  تتمثل  والتى

 .المستهلكة �التكلفة ق�اسها یتم التي المال�ة وااللتزامات األصول وأ�ضا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �الق�مة
 العرض عملة -ج

 المعروضة  المال�ة  الب�انات  جم�ع  أن  �ما.  للشر�ة  التعامل  عملة  وهو  المصري   �الجن�هالمال�ة الدور�ة المجمعة المختصرة    القوائم  وعرض  إعداد  تم
 �اال�ضاحات  أو   المال�ة  �القوائم  االشارة  تم  إذا  اال   الفترة،  أر�اح  فى   السهم  نصیب  عدا  ف�ما  مصرى   جن�ه  ألف   أقرب   الى  تقر�بها  تم  المصري   �الجن�ه
 .ذلك �خالف
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 استخدام التقدیرات والحكم الشخصي -د 

وفقًا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة ق�ام االدارة �استخدام تقدیرات وافتراضات قد تؤثر على  القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المختصرةیتطلب اعداد 
 الس�اسات وق�م األصول وااللتزامات واالیرادات والمصروفات. تطبیق 

التار�خ�ة وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشر�ة معقولیتها فى ظل الظروف  بها على الخبرة  المتعلقة  التقدیرات واالفتراضات    وتعتمد هذه 
مات وقد تختلف النتائج الفعل�ة عن هذه التقدیرات �صورة جوهر�ة  واألحداث الجار�ة، حیث یتم بناًء علیها تحدید الق�م الدفتر�ة لألصول وااللتزا

 إذا ما اختلفت الظروف والعوامل المح�طة. 
غییر  هذا و�تم مراجعة هذه التقدیرات واالفتراضات �صفة مستمرة و�تم االعتراف �أى فروق فى التقدیرات المحاسب�ة فى الفترة التى یتم فیها ت

هذه الفروق تؤثر على الفترة التى یتم فیها التغییر والفترات المستقبل�ة، عندئذ تدرج هذه الفروق فى الفترة التى یتم   تلك التقدیرات، أما اذا �انت
 ، وف�ما یلي أهم البنود المستخدم فیها هذه التقدیرات والحكم الشخصي:فیها التغییر والفترات المستقبل�ة

 االنخفاض في ق�م األصول.  -
 لة. المؤج األصول الضر�ب�ة -
 األعمار اإلنتاج�ة لألصول الثابتة. -
 وااللتزامات المحتملة.   مخصص المطال�ات المتوقعة -

  المط�قة المحاسب�ة الس�اسات أهم .٣

 تم اعداد القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المختصرة �ات�اع نفس الس�اسات المحاسب�ة المط�قة في العام السابق.
 تجم�ع األعمال   ١- ٣

ال المحاس�ة عن معامالت تجم�ع األعمال (االستحواذات) �استخدام طر�قة االستحواذ. و�تم ق�اس المقابل الُمَحَول في معاملٍة لتجم�ع األعمتتم  
رفة �مع�الق�مة العادلة التى ُتحتسب على أساس مجموع الق�م العادلة فى تار�خ اإلستحواذ لألصول الُمحولة من المجموعة وااللتزامات المتكبدة 

شر�ة  المجموعة لصالح المالك السا�قین للشر�ة الُمستحوذ علیها و�ذا ألدوات حقوق الملك�ة التى ُتصدُرها المجموعة فى مقابل الس�طرة على ال
لمس�طرة  ) مجموع: المقابل الُمَحَول، وأى حقوق ألصحاب الحصص غیر ا١الُمستحوذ علیها.یتم ق�اس الشهرة على أساس أنها ُتَمِثل الز�ادة في (

ل تار�خ  في الشر�ة الُمستحَوذ علیها ، والق�مة العادلة للحصة التى �انت الشر�ة المستحوذة تمتلكها فى حقوق ملك�ة الشر�ة الُمستحوذ علیها قب 
�عد إعادة التقی�م  ) صافى ق�م: األصول الُمستحوذ علیها وااللتزامات الُمتكبدة في تار�خ اإلستحواذ. و�ذا ما تبین  ٢االستحواذ (إن وجدت) عن (

  أن صافى ق�م األصول المستحوذ علیها وااللتزامات الُمتكبدة یز�د عن مجموع: المقابل الُمحول ، وأ�ة حقوٍق ألصحاب الحصص غیر المس�طرة 
حوذ علیها قبل تار�خ  فى الشر�ة الُمستحوذ علیها ، والق�مة العادلة للحصة التى �انت الشر�ة المستحوذة تمتلكها في حقوق ملك�ة الشر�ة الُمست 

االستحواذ (إن وجدت)، عندئٍذ یتم االعتراف بتلك الز�ادة م�اشرًة فى أر�اح أو خسائر الفترة �مكسب من صفقة شراء  �النس�ة للحصص غیر 
فمن الممكن أن المس�طرة التي ُتَمِثل حصص ملك�ة حال�ة وُتَخِوُل لحاملیها الحق فى نصیٍب نسبى من صافي أصول منشأة في حالة التصف�ة  

یتم ق�اسها عند اإلعتراف األولي إما �الق�مة العادلة ، أو �النصیب النسبى ألصحاب الحصص غیر المس�طرة فى الق�م المعترف بها لصافي  
 و�تم إخت�ار أساس الق�اس لكل معاملة إستحواذ على حدى.  -أصول المنشأة الُمستحوذ علیها 

) تقوم المجموعة Entities under common controlللمجموعة (  المشتر�ةي تخضع للس�طرة  فى تجم�ع المنشآت وأنشطة األعمال الت 
 �معالجة الفروق بین تكلفة تجم�ع األعمال ونصیب المجموعة فى الق�مة الدفتر�ة لصافي األصول واإللتزامات العرض�ة المعترف بها للشر�ات

إذا لم تسفر عمل�ات اإلقتناء عن تغییر فى مبدأ الس�طرة المطلقة للمجموعة على   المقتناة �إحت�اطى تجم�ع أعمال ضمن حقوق الملك�ة وذلك
المنشآت أو الشر�ات التي تم تجم�عها قبل و�عد عمل�ات اإلقتناء. و�تم تطبیق ذات الس�اسة أ�ضا فى حالة شراء المجموعة نس�ة من حقوق  

من نس�ة من ملكیتها فى الشر�ة التا�عة مع إحتفاظها �الس�طرة على  أصحاب الحصص غیر المس�طرة للشر�ات التا�عة أو تخلص المجموعة
 الشر�ة التا�عة.



 شركة أوراسكوم المالیھ القابضة (شركة مساھمة مصریة) 
۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في عن الفترة المالیة المختصرة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة   

 

- ٩ - 
 

ة  وفى هذه الحالة ال یتم تحدید ق�مة عادلة لصافي األصول واإللتزامات العرض�ة المعترف بها للشر�ات المقتناة إال فى تار�خ تحقق الس�طر 
ق الملك�ة والتى طرأت خالل الفترة من تار�خ تحقق الس�طرة اَألَولى حتى تار�خ ز�ادة نس�ة  اَألَولى مع األخذ فى اإلعت�ار التغیرات فى بنود حقو 

 الس�طرة. 
یتم الق�اس األولى لحقوق أصحاب الحصص غیر المس�طرة فى المنشأة المقتناة على أساس نس�ة أصحاب تلك الحصص فى الق�مة العادلة  

 ف بها فى تار�خ االستحواذ.لألصول واإللتزامات واإللتزامات العرض�ة المعتر 
:و الشق�قة القا�ضة (الشر�ة األم) �صورة م�اشرة فى شر�اتها التا�عة المال�هشر�ة أوراسكوم  تمتلكها التى �االستثمارات ب�ان یلى وف�ما  

 الدولة  النشاط  و الشق�قة  الشر�ات التا�عة
  الم�اشرة الملك�ة نس�ة
 الم�اشرة  وغیر

 % ٧٩٬٩٠ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  ةات والمدفوعات االلكترون� � االلكترون شر�ه دوت لتطو�ر 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون المال�ة القا�ضة (شر�ة مساهمة مصر�ة)

 % ٥٨٬١٥ العر��ةجمهور�ة مصر  خدمات مال�ة  شر�ة بلتون إلدارة صنادیق االستثمار (شر�ة مساهمة مصر�ة) 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون لترو�ج وتغط�ة االكتتاب (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  المنطقة الحرة (شر�ة مساهمة مصر�ة)-شر�ة بلتون القا�ضة لإلستثمارات  
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  (شر�ة مساهمة مصر�ة)  المعلوماتشر�ة بلتون لتكنولوج�ا 

 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون س�كورتیز هولدنج (شر�ة مساهمة مصر�ة) 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون لتداول االوراق المال�ة (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 % ٥٨٬١٥ االمارات العر��ة المتحدة  خدمات مال�ة  شر�ة بلتون فیننشال لألسهم (اإلمارات) 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون للوساطة فى السندات (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 % ٥٨٬١٥ األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات خدمات مال�ة  شر�ة نیوفرونتیر س�كورتیز 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  (شر�ة مساهمة مصر�ة) صانع السوق شر�ة 

 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون العقار�ة (شر�ة مساهمة مصر�ة)
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة بلتون للتمو�ل العقاري (شر�ة مساهمة مصر�ة)

 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  للتأجیر التمو�لي (شر�ة مساهمة مصر�ة)شر�ة بلتون 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  (شر�ة مساهمة مصر�ة)   شر�ة بلتون للتمو�ل االستهالكي

 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  س المال الخاطر أشر�ة بلتون لر 
 % ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  الدارة صنادیق االستثماربلتون  مصر شر�ة

 % ٢٩٬٥٦ جمهور�ة مصر العر��ة خدمات مال�ة  شر�ة �ونتكت المال�ة القا�ضة
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4- تق��ر الدخل القطاع���
الخدمات ط�قا ل�ل �شاط

4-أ -تحل�ل األ�شطة الرئ�س�ة
ف�ما ��� ن��جة أعمال وصا��� األصول للمجموعة:

(�األلف جن�ه م�ي)

31 مارس 312021 مارس 312022 مارس 312021 مارس 312022 مارس 312021 مارس 312022 مارس 312021 مارس 312022 مارس 312021 مارس 312022 مارس 312021 مارس 2022

                  39,175                  64,714                        -                        -                       647                    2,250                  26,266                 13,783                 10,987                 19,575                   1,275                 29,106يرادات الرسوم والعموالت

                  37,087                  40,214                          50                    5,993                    4,001                  12,637                  32,919                 21,434                      112                      138                           5                         12إيرادات الفوائد

                  30,215                  33,913                  30,215                  33,913                        -                        -                        -                       -                       -                       -                       -                       -ص�ب ال��كة ��� أر�اح اس�ثمارات يتم المحاس�ة عنها �ط��قة حقوق المل��ة

                       741                  11,503                        -                        -                        -                        -                       741                 11,503                       -                       -                       -                       -توز�عات أر�اح - سندات

                  20,028                  11,935                       760                            1                          30                            1                    5,745                   7,567                   6,681                   4,366                   6,812                       -إيرادات أخرى

                      (603)                       606                        -                        -                       148                        -                      (751)                      606                       -                       -                       -                       -روق تقي�م أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر

                  11,286                        -                    1,024                        -                        -                        -                    7,462                       -                   2,800                       -                       -                       -مخصصات انت��� الغرض منها

               137,929               162,885                 32,049                 39,907                    4,826                 14,888                 72,382                54,893                20,580                24,079                   8,092                29,118إجما�� اإليرادات

                (54,501)                (69,880)                (19,204)                (23,528)                  (5,991)                (11,694)                (21,793)               (20,639)                 (4,776)                 (9,600)                 (2,737)                 (4,419)جور ومرت�ات وما ��� ح�مها

                  (7,872)                        -                  (7,872)                        -                        -                        -                        -                       -                       -                       -                       -                       -م�وفات تأس�س و إش��ا�ات

                (16,660)                (30,157)                  (5,364)                (11,529)                  (1,467)                  (5,088)                  (6,440)                 (9,179)                 (2,791)                 (3,688)                     (598)                     (673)م�وفات �شغ�ل أخري

                  (1,289)                  (1,297)                  (1,289)                  (1,297)                        -                        -                        -                       -                       -                       -                       -                       -استهالك أصول غ�� ملموسة

                  (3,718)                  (3,826)                  (2,350)                  (2,465)                      (231)                      (286)                      (732)                     (657)                     (267)                     (281)                     (138)                     (137)هالك أصول ثابتة وأصول حق انتفاع

                  (1,630)                      (633)                          (3)                        (19)                      (103)                      (270)                  (1,378)                     (251)                     (146)                       (93)                       -                       -مخصصات مكونة

                  (9,771)                (16,050)                        -                        -                  (1,085)                       989                  (8,435)               (16,353)                     (216)                     (360)                       (35)                     (326)عبء خسائر ائتمان�ة متوقعة

                      (373)                  16,464                      (246)                  12,040                        -                      (242)                      (107)                   4,923                       (22)                     (257)                           2                       -صا��� فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجن��ة

                (16,234)                (27,394)                  (3,251)                (12,116)                  (1,551)                  (8,244)                (11,354)                 (6,946)                       (54)                       (66)                       (24)                       (22)م�وفات فوائد

                 25,881                 30,112                  (7,530)                       993                  (5,602)                  (9,947)                 22,143                   5,791                12,308                   9,734                   4,562                23,541صا��� (خسائر) الف��ة ق�ل ال��ائب

                  (6,499)                  (2,680)                  (1,559)                  (1,979)                        -                        -                  (4,940)                     (701)                       -                       -                       -                       -م�وف ����ة الدخل

                 19,382                 27,432                  (9,089)                      (986)                  (5,602)                  (9,947)                 17,203                   5,090                12,308                   9,734                   4,562                23,541صا��� (خسائر) الف��ة

4-ب- األصول واالل���امات القطاع�ة

(�األلف جن�ه م�ي)

31 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 312022 د�سم�� 312021 مارس 2022

             4,445,177             4,433,983              (634,047)(876 786 1 )013 130 3 853 685 3 125 431  952 490  484 344 1 793 842 1 489 151  149 177  113 22  112 24  إجما�� األصول
             1,661,578             1,621,488              (303,453)(461 884  )194 351  128 624  851 334  246 381  385 241 1 797 451 1 906 33  043 43  695 3  735 5  إجما�� االل���امات

             2,783,599             2,812,495              (330,594)(415 902  )819 778 2 725 061 3 274 96  706 109  099 103  996 390  583 117  106 134  418 18  377 18  إجما�� حقوق المل��ة

أ�شطة إدارة محافظ وصناديق اس�ثمارأ�شطة ترو�ــــج وتغط�ة اال�تتاب
 أ�شطة للسم�ة وتداول األوراق المال�ة

والحفظ
اإلجما��عمل�ات ال��كة القا�ضة وأخرىاال�شطة المال�ة الغ�� م�ف�ة

أ�شطة إدارة محافظ وصناديق اس�ثمارأ�شطة ترو�ــــج وتغط�ة اال�تتاب
 أ�شطة للسم�ة وتداول األوراق المال�ة

والحفظ
اإلجما��قيود �س��ات المجمعةعمل�ات ال��كة القا�ضة وأخرىاال�شطة المال�ة الغ�� م�ف�ة

غراض اإلدارة تقوم المجموعة خمس أ�شطة �شغ�ل�ة رئ�س�ة و هم أ�شطة ترو�ــــج وتغط�ة اال�تتاب - أ�شطة إدارة محافظ وصناديق اس�ثمار- أ�شطة للسم�ة وتداول األوراق المال�ة والحفظ واال�شطة المال�ة الغ�� م�ف�ة وعمل�ات ال��كة القا�ضة وأخرى وهذە األ�شطة �� ال��� تم ع�� أساسها إعداد هذا التق��ر.

��كة اوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
إل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة عن الف��ة المال�ة المنته�ة ��� 31 مارس 2022 



 شركة أوراسكوم المالیھ القابضة (شركة مساھمة مصریة) 
۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في عن الفترة المالیة المختصرة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة   

 

- ١١ - 
 

 أخرى  شهرة وأصول غیر ملموسة -٥

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 )مصري  جن�ه(�األلف 
 عالمة تجار�ة 

التعاقد�ة  العالقة 
 الشهرة  مع العمالء 

تراخ�ص و برامج  
 اإلجمالي  حاسب الي 

      التكلفة  -أ

  ٤٠٢٬٠٧٠ - ٢٩٨٬٨٧١ ٧٨٬٢٩٩ ٢٤٬٩٠٠ عن عمل�ة االنقسام  ة التكلفة الناتج
٩٠٣ ١ -  ١٬٠٣٩ - - الفترة  خالل أضافات   

 ٤٠٣٬١٠٩ - ٢٩٩٬٩١٠ ٧٨٬٢٩٩ ٢٤٬٩٠٠ ٢٠٢١ مارس ٣١في 
 ٤٠٦٬٩٧٩ ٣٬٨٧٠ ٢٩٩٬٩١٠ ٧٨٬٢٩٩ ٢٤٬٩٠٠ ٢٠٢٢ینایر  ١التكلفة في 

 ٢٬٤٧٢ ٢٬٤٧٢ - - - الفترة  خالل اضافات
 ٤٠٩٬٤٥١ ٦٬٣٤٢ ٢٩٩٬٩١٠ ٧٨٬٢٩٩ ٢٤٬٩٠٠ ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

      
      مجمع االستهالك  -ب

 ٢٥٬٨٧٤ - - ١٩٬٦٢٧ ٦٬٢٤٧ الناتج عن عمل�ة االنقسام   االستهالك مجمع
 ١٬٢٨٩ - - ٩٧٨ ٣١١ استهالك الفترة 

 ٢٧٬١٦٣ - - ٢٠٬٦٠٥ ٦٬٥٥٨ ٢٠٢١ مارس ٣١في 
 ٣٢٬٠٦٨ - ١٬٠٣٩ ٢٣٬٥٣٧ ٧٬٤٩٢ ٢٠٢٢ ینایر ١ في و االضمحالل االستهالك مجمع 

 ١٬٢٩٧ ٨ - ٩٧٨ ٣١١ استهالك الفترة 
 ٣٣٬٣٦٥ ٨ ١٬٠٣٩ ٢٤٬٥١٥ ٧٬٨٠٣ ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

      
      صافي الق�مة الدفتر�ة 

 ٣٧٦٬٠٨٦ ٦٬٣٣٤ ٢٩٨٬٨٧١ ٥٣٬٧٨٤ ١٧٬٠٩٧ ٢٠٢٢ مارس ٣١في 

 ٣٧٤٬٩١١ ٣٬٨٧٠ ٢٩٨٬٨٧١ ٥٤٬٧٦٢ ١٧٬٤٠٨ ٢٠٢١د�سمبر   ٣١في 

 ٣٧٥٬٩٤٦ -  ٢٩٩٬٩١٠ ٥٧٬٦٩٤ ١٨٬٣٤٢ ٢٠٢١ مارس ٣١في 
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أصول ثابتة6 -

أصول حق م��وعات تحت وسائل نقلأجهزةبرامج و أجهزةتحس�نات(�األلف �الجن�ه م�ي)

اإلجما��إنتفاع**التنف�ذ***وانتقالاتصاالتحاسب ا��أثاثم�ا��� مؤجرة أرا��� وم�ا��� *
أ- الت�لفة

             179,807          5,011                 4,117                 6,235                 6,898               11,936                 9,010              10,605       125,995الت�لفة الناتجة عن عمل�ة اإلنقسام
               22,693        22,693                      -                      -                      -                      -                      -                     -                -أثر تطبيق مع�ار المحاس�ة الم��ة رقم (49) �دءا� من 1 يناير 2021

                 3,007              772                 1,569                      -                     289                     352                      25                     -                -إضافات خالل الف��ة
                      (21)              -                      -                      -                      (21)                      -                      -                     -                -اس��عادات خالل الف��ة

             205,486        28,476                 5,686                 6,235                 7,166               12,288                 9,035              10,605       125,995��� 31 مارس 2021

             214,165        28,474               13,283                 3,450                 8,263               14,106                 9,989              10,605       125,995الرص�د ��� 1 يناير 2022
                 7,373              -                 6,237                      -                     347                     380                     169                    240                -إضافات خالل الف��ة

                      (56)              -                      -                      -                      -                      (56)                      -                     -                -اس��عادات خالل الف��ة
             221,482        28,474               19,520                 3,450                 8,610               14,430               10,158              10,845       125,995��� 31 مارس 2022

ب- مجمع االهالك
               39,051              122                      -                 3,821                 4,715                 9,688                 5,675                7,521           7,509مجمع االهالك واالضمحالل الناتج عن عمل�ة االنقسام

                 3,718          1,541                      -                     299                     256                     253                     382                    421               566إهالك  الف��ة
                        (4)                 (2)                      -                      -                        (2)                      -                      -                     -                -اس��عادات خالل الف��ة

               42,765          1,661                      -                 4,120                 4,969                 9,941                 6,057                7,942           8,075��� 31 مارس 2021

               51,541          6,269                      -                 2,448                 5,719               10,838                 7,292                9,202           9,773الرص�د ��� 1 يناير 2022
                 3,826          1,562                      -                     138                     311                     400                     308                    540               567إهالك  الف��ة

                      (14)              -                      -                      -                      -                      (14)                      -                     -                -اس��عادات خالل الف��ة
               55,353          7,831                      -                 2,586                 6,030               11,224                 7,600                9,742         10,340��� 31 مارس 2022

صا��� الق�مة الدف���ة
             166,129        20,643               19,520                     864                 2,580                 3,206                 2,558                1,103       115,655��� 31 مارس 2022

             162,624        22,205               13,283                 1,002                 2,544                 3,268                 2,697                1,403       116,222��� 31 د�سم�� 2021
             162,721        26,815                 5,686                 2,115                 2,197                 2,347                 2,978                2,663       117,920��� 31 مارس 2021

*
**
***

. يتضمن هذا البند م�لغ  12,599 ألف جن�ه م�ي، ق�مة حصة ��كة �لتون المال�ة القا�ضة ��� أرض الدور�ن القائم��� ب��ج النا�ل سي���
ثل أصول حق أنتفاع ��� عقد اال�جار التم���� للدور اإلداري لمجموعة �لتون ��� الشيخ زا�د وت�لغ مدة العقد خمسة سنوات �ق�مة 25,213 ألف جن�ه م�ي �اإلضافة ا�� عقود ا�جار تم���� لعدد 8 س�ارات وت�لغ مدة العقد خمسة سنوات وت�لغ  ق�متها 5,436 ألف جن�ه م�ي.

يتمثل م��وعات تحت التنف�ذ ��� ق�مة برامج حاسب آ�� (أورا�ل) الذي يتم تطب�قه ل���ات مجموعة �لتون .

��كة أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
إل�ضاحات المتممة للقوائم المال�ة الدور�ة المجمعة المخت�ة عن الف��ة المال�ة المنته�ة ��� 31 مارس 2022 



 شركة أوراسكوم المالیھ القابضة (شركة مساھمة مصریة) 
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 المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق الملك�ة  یتمستثمارات ا -٧
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ نس�ة ٢٠٢٢ مارس ٣١ نس�ة )مصري  جن�ه(�األلف 

  المساهمه   المساهمه  

 ١٬٨٤٧٬٤٠١ % ٢٩٬٧٩ ١٬٨٠٠٬٧٤٣ % ٢٩٬٥٦ * ةالقا�ض ةالمال�  كونتكت

 ٢٨٦ %٢٠ ٢٨٦ %٢٠ رمجال صنادیق اإلستثماالشر�ة اإللكترون�ة لخدمات اإلدارة في 
 ٤٥٢ %٢٠ ٥٢٤ %٢٠ الشر�ة الدول�ة لخدمات اإلدارة في مجال صنادیق االستثمار

 ٩٬٨١٦ %٣٣٬٩ ١١٬٤٤٣ %٣٣٬٩ Axes Holdingشر�ة 
 ١٬٨٥٧٬٩٥٥    المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق الملك�ة   یتماجمالى إستثمارات 

 (٩٬٨١٦)  (١١٬٤٤٣)  )Axes Holdingاالضمحالل فى ق�مة االستثمارات (شر�ة 
 ١٬٨٤٨٬١٣٩  ١٬٨٠١٬٥٥٣  المحاس�ة عنها �طر�قة حقوق الملك�ة   یتمي إستثمارات فصا

 

 * شر�ة �ونتكت المال�ة القا�ضة (ثروة �ابیتال المال�ة القا�ضة سا�قا) 
 غیر  العامة  الجمع�ة   انعقدت  حیثسا�قا)  القا�ضة    المال�ة  �ابیتال  ةثرو (  ةالقا�ض  ةالمال� كت  ت �ون   ة شر�فى    ةالشر�المبلغ في ق�مه استثمارات    یتمثل -

 األفقي  التقس�م  ألسلوب  وفقا  الشر�ة  تقس�م   قرار  علي  �األغلب�ة  وافقت  وقد،  ٢٠٢٠  أكتو�ر  ١٩  في  القا�ضة  لالستثمار  أوراسكوم  لشر�ة  العاد�ة
 تم   والتي   القا�ضة  المال�ة  أوراسكوم  شر�ة  وهي   منقسمة  وشر�ة  القا�ضه  لالستثمار  اوراسكوم  شر�ة  وهي  قاسمة  شر�ة  الي   للسهم  الدفتر�ة  �الق�مة

 في  االستثمار  عدا  ف�ما   وااللتزمات  االصول  �كامل  محتفظة  القا�ضة  لالستثمار  أوراسكوم  شر�ة  تظل  �حیث،  ٢٠٢٠  د�سمبر   شهر  في  تأس�سها
 شر�ة  إلي  نقلهم  یتم  حیث)  شق�قة(شر�ة    المال�ة  لالستثمارات  القا�ضة  �ابیتال  ثروة  شر�ة  في  واالستثمار)  تا�عة(شر�ة    القا�ضة  المال�ة  بلتون   شر�ة

 .القا�ضة المال�ة أوراسكوم
المصدر والمدفوع �قرار من مجلس االدارة   )سا�قاالمال�ة القا�ضة  �ابیتال ة(ثرو  القا�ضه المال�ه �ونتكت، تم ز�ادة رأس مال ٢٠١٩مایو  ٩ بتار�خ -

ملیون سهم   ٢٨طر�ق اصدار    عن )سا�قاالمال�ة القا�ضة    �ابیتال  ة(ثرو   القا�ضه   المال�ه  �ونتكت، بز�ادة راس مال  ٢٠١٩مارس    ٣  في المنعقد
 االر�اح  رصید  من  �الكامل  ممولة  الز�ادة  ق�مة  �امل  تكون   ان  وعلي  مصري   جن�ه   ٤٬٤٨٠٬٠٠٠جن�ه مصري �ق�مة اجمال�ة    ٠.١٦�الق�مة االسم�ة  

  ٢٦  بتار�خ  المال�ة  للرقا�ة  العامة  الهیئة  من   المعتمد  التحفیز  و  االثا�ة  لنظام  سهم  ملیون   ٢٨  وعددها  المصدرة  األسم  �امل  وتخص�ص  المرحلة،
 . ٢٠١٩ فبرایر

 من  �قرار)  سا�قاالمال�ة القا�ضة    �ابیتال  ة(ثرو   ةالقا�ض  ةالمال�   كتت �ون شر�ة    والمدفوع  المصدرس المال  أ، تم ز�ادة ر ٢٠١٩اكتو�ر    ٣  بتار�خ -
  خمسة   لكل  اسهم  ٣  بواقع  و  مساهمته  نس�ة  �حسب  �ل  المساهمین   علي  مجان�ة  اسهم  توز�ع  طر�ق  عن ،  ٢٠١٩  مایو  ١٣  بتار�خ   االدارة  مجلس

 .المرحلة االر�اح رصید من ممولة الز�ادة ق�مة �امل تكون  ان علي سهمأ
ملیون   ١٥.٥ملیون سهم و قد قامت الشر�ة بتخص�ص عدد    ٤٤.٨ثا�ة والتحفیز الي ان اص�ح اجمالي عددها  سهم اإلأعن ذلك ز�ادة عدد    نتج -

االنقسام)   سهم من السهم االثا�ة و التحفیز للعاملین و المدیر�ن مما ادى الي انخفاض  نس�ة مساهمة شر�ة اوراسكوم لالستثمار القا�ضة (قبل عمل�ه
 . ٢٠١٩ د�سمبر ٣١ في ٪٢٩.٦١ الي

المال�ة القا�ضة    �ابیتال  ة(ثرو   ةالقا�ض  ةالمال�   �ونتكتالف سهم من أسهم شر�ة    ٤٬٢٦٥عدد    �شراء  القاسمة، قامت الشر�ة  ٢٠٢٠عام    خالل -
 %. ٢٩.٩٨الف جن�ه مصري، و�ذلك أص�حت نس�ة مساهمة الشر�ة فى رأس مال الشر�ة الشق�قة تمثل  ١٣٬٨٦١) �ق�مة سا�قا

س�ة  ملیون سهم اضافي من اسهم االثا�ة و التحفیز السابق ذ�رها اعاله مما ادى الى انخفاض ن   ٧.٤تم تخص�ص حوالي    ٢٠٢١خالل عام   -
 %.٢٩.٧٩مساهمة شر�ة اوراسكوم المال�ة القا�ضة لتص�ح 

ملیون سهم اضافي من اسهم االثا�ة و التحفیز السابق ذ�رها اعاله مما ادى الى انخفاض نس�ة مساهمة    ٩تم تخص�ص حوالي    ٢٠٢٢خالل عام   -
 %.٢٩.٥٦شر�ة اوراسكوم المال�ة القا�ضة لتص�ح 

:النحو التالي على ةالقا�ض المال�ة كتت �ون  ةشر�من أر�اح  ةالشر�بلغ نصیب  وقد هذا  
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٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١  )مصري  جن�ه(�األلف    
وتشغیل�ة  تمو�ل�ة ایرادات صافي ٣٦٢٬٤٨٠ ١٬٠٨٨٬٦٧٥  

تأمین�ة  نشطةأمن خدمات  ایرادات صافي ٥٦٬٨٦١ ١٣٥٬٥٦٧  
أخرى  تشغیلایرادات  صافي (٤٥٤) ٣٬٩٦٩  

المصروفات  جماليإ (١٩٨٬٣٣٨) (٥٦٦٬١٢٢)  
الدخل  ضر��ة (٦٠٬١٣٩) (١٨٤٬٠٢٩)  
الضرائب  �عد الر�ح صافي ١٦٠٬٤١٠ ٤٧٨٬٠٦٠  
االم  الشر�ة مساهمي حقوق  ١٥٣٬٥٤٥ ٤٦٤٬٨١٩  

الشق�قة  الشر�ة  أر�اح في المجموعة نصیب ٤٥٬٣٩٤ ١٣٨٬٤٨٧  
الملك�ة  نس�ة في االنخفاض عن ناتج االستثمار ق�مة في انخفاض (٨٬٩١٧) (٧٬٥٢٠)  

قائمة العمالء استهالك (٣٬٣١٠) (١٣٬٢٤٢)  
مؤجلة  ضر��ة ٧٤٥ ٢٬٩٧٩  

٣٣٬٩١٢ ١٢٠,٧٠٤  
:على النحو التالي االستثمار حر�ة یوضح التالي الجدول    

٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١  )مصري  جن�ه(�األلف    
االنقسام  عمل�ة من محولاول المدة /  رصید ١٬٨٤٧٬٤٠١ ١٬٧٧٠٬٦٧٤  

ول المدة أ) علي رصید ٤٨ رقم(مع�ار  جدیدة محاسب�ة معایر تسو�ات -  (٤٬٦٨٠)  
المعدل  الفترة أول رصید ١٬٨٤٧٬٤٠١ ١٬٧٦٥٬٩٩٤  

العام /الفترة خالل أر�اح توز�عات (٧٩٬٨٢٨) (٣٧٬٥٣٧)  
)الدخل(قائمة  الشق�قة  الشر�ة أر�اح في المجموعة نصیب ٣٣٬٩١٢ ١٢٠٬٧٠٤   
)الشامل الدخل(قائمة  الشق�قة  الشر�ة أر�اح في المجموعة نصیب (٧٤٢) (١٬٧٦٠)   

العام  /الفترة آخر رصید ١٬٨٠٠٬٧٤٣ ١٬٨٤٧٬٤٠١  

 أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -٨
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 

    أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٦٬٩٨٥ ٦٬٥٤١ شر�ة صنادیق المؤشرات 

Egypt Opportunities Fund SP ١١٬٣٩٣ ١٢٬٥٠٨ 
 ١٨٬٣٧٨ ١٩٬٠٤٩ مال�ة (�الق�مة العادلة)صول أ جمالي إ

   أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 ١١٬٠٢٩ ٢٢٬٥٣٢  شر�ة مصر للمقاصة والحفظ المر�زى 

 ١٠٬٠١٧ ٥٬٨٦٣ صندوق ضمان التسو�ات 
 ٣٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠ *  البورصة المصر�ة للسل

 ٢٬٦٠٨ ٣٬٠٤٠ **شر�ة مینا �ابیتال
  ١٩٤ ١٩٤ شر�ة العر�ى لإلستثمار 

 ١٠٠ ١٠٠ شر�ة بي إم جي
 (٢٬٦٠٨) (٣٬٠٤٠) **�خصم : االضمحالل فى ق�مة إستثمارات

 ٢٤٬٣٤٠ ٣١٬٦٨٩ (�التكلفة*) صول مال�ة أ جمالي إ
 ٤٢٬٧١٨ ٥٠٬٧٣٨ اجمالي أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
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سهم فى شر�ات غیر مقیدة ببورصة االوراق المال�ة و�التالى ل�س لها سعر معلن  أ�التكلفة النها تمثل    ةعاله مسجلأ   الموضحةالمال�ة    اإلستثمارات  *
 ال �مكن ق�اس ق�متها العال�ة �صورة �عتمد علیها. أنه �البورصة �ما 

 
 خر:حر�ة االضمحالل في أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اال

 ٢٠٢٢مارس   ٣١الرصید في  فروق ترجمة القوائم المال�ة ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في  )مصري  جن�ه(�األلف 

الضمحالل في أصول مال�ة �الق�مة العادلة من ا
 ر خالل الدخل الشامل االخ

(٢٬٦٠٨) (٤٣٢) (٣٬٠٤٠) 

   
 ى خر أصول أ -٩

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 
   غیر متداولة  – ى خر أصول أ

 ٧٬٤٦٩ ٩٬٨٤٠ تامینات لدي الغیر 
 ٧٬٤٦٩ ٩٬٨٤٠ غیر متداولة – ى خر أصول أ جمالي إ
   متداولة  – ى خر أصول أ

 - ٧٥٬٧٥٢ مدینون توز�عات ار�اح* 
 ٣٧٢ ٣٤٣ عهد وسلف عاملین
 ٢٬١٧٥ ٢٨٧ تأمینات لدى الغیر 

 ٧٤٥ ٧٩٤ ضرائب خصم من المن�ع 
 ٦٦٩ ٣٦١ إضافة خصم و   ضرائب

 ٨٬٠٩٧ ٨٬٣٠٤ مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ٢٬٨٧٨ ٢٬٥٥٤ دفعات مقدمة –موردین 

 - ٥٣ عائد اصول مال�ة مق�مة �الق�مة العادلة من خالل االر�اح و الخسائر 
 ٦٬٣٧١ ٥٬٧٦٨ أرصدة مدینة متنوعة 

 (٥٬٤٥٩) (٦٬١٧٨) متداولةخري أصول أ �خصم : االضمحالل فى
 ١٥٬٨٤٨ ٨٨٬٠٣٨ متداولة  – ى خر أصول أ اجمالي 

 ٢٣٬٣١٧ ٩٧٬٨٧٨ ى خر أاجمالي أصول 

 
  جمع�ة العامة العاد�ة لشر�ة �ونتكت وفقا لفي ق�مة نصیب شر�ة اوراسكوم المال�ة القا�ضة من التوز�عات المعلنة    مدینون توز�عات ار�احتتمثل  *

جن�ه مصري للسهم،   ٠.٢٢٨ملیون جن�ه مصري، وذلك بواقع  ٢٧٠) ، �ق�مة إجمال�ة قدرها �ابیتال القا�ضة ة ثرو  ةشر�ة (سا�قا القا�ضالمال�ة 
 �عد خصم الضرائب.  ملیون جن�ه مصري  ٧٥.٧و�هذا �كون نصیب الشر�ة من توز�عات األر�اح المعلنة حوالي مبلغ 

 
 :االصول االخرى حر�ة االضمحالل في 

 ٢٠٢٢مارس   ٣١الرصید في  فروق ترجمة القوائم المال�ة ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في  )مصري  جن�ه(�األلف 

 (٦٬١٧٨) (٧١٩) (٥٬٤٥٩) متداولة خري أصول أ الضمحالل فىا
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 (التزام) /  أصلالضر��ة المؤجلة التي ینشا عنها  -١٠

%. ٢٢.٥تم احتساب ضرائب الدخل المؤجلة �الكامل على الفروق الضر�ب�ة المؤجلة وفقا لطر�قة االلتزامات �استخدام معدل ضر�بي   
ضر�ب�ة على الفروق الناتجة من اختالف األساس المحاسبي عن األساس الضر�بي لألصول وااللتزامات   اتالتزام  المجموعةلدى   نشأت

 و�تم توض�حها ف�ما یلي: 
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه�األلف (

 (١٩٬٧٣٠)             (١٥٬٩٤٧) ستهالك  �إهالك و 
 (١٤٬٣١٧)             (١٢٬٥١١) أر�اح توز�عات

 ٤٬٦٥٥ ١٬١٦٢ عمالت أجنب�ة �  أرصدةفروق ترجمة 
 ) ٢٩٬٣٩٢( (٢٧٬٢٩٦) التزامات ضر�ب�ة مؤجلة  صافي

  وااللتزامات األصول بین مقاصة اجراء في للمجموعة قانوني  حق وجود عند وذلك �الصافي المؤجلة الضر�ب�ة وااللتزامات األصول عرض یتم
 الى المجموعة ن�ة تتجه وعندما �الدولة الضر�ب�ة السلطة بذات المؤجلة الضر�ب�ة وااللتزامات األصول تسوى  حینما �ذلك الجار�ة الضر�ب�ة

 . واحد آن في الضر�ب�ة االلتزامات ق�مة وتسو�ة األصول ق�مة �السترداد او �الصافي األرصدة تلك تسو�ة
 عمالء   -١١

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 
 ٩٥٦٬٦٨١ ٩٩٥٬٧٨٤    *عمالء

   �خصم:
 (١٨٨٬٥٢٠) (٢٠٤٬٥٧٠) متوقعة إئتمان�ةخسائر 

 ٧٦٨٬١٦١ ٧٩١٬٢١٤ صافي العمالء 

 
 القوائم المال�ةعداد إ من تار�خ التطبیق وحتي تار�خ الخسائر االئتمان�ة المتوقعة ذات الصلة تحلیل حر�ة مخصص التالي  الجدولوضح ی  -

 :الدور�ة المجمعة
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 

 (١٩٬١٩٩) (١٨٨٬٥٢٠) اإلنقسام)(محول من عمل�ة / الفترة أول فيخسائر االئتمان المتوقعة 
 (١٦٩٬٣٢١) (١٦٬٠٥٠)  ئتمان�ة متوقعةإخسائر  بء)ع(

 (١٨٨٬٥٢٠) (٢٠٤٬٥٧٠) الرصید  

 
     :ف�ما یليالعمالء  رصیدتمثل ی 

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 ٢٦٠٬٤٧١ ٣١٨٬٢٠٥ أرصدة غیر متداولة 

 ٥٠٧٬٦٩٠ ٤٧٣٬٠٠٩ أرصدة متداولة
 ٧٦٨٬١٦١ ٧٩١٬٢١٤ الرصید 
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 عالقة  ذات أطراف -١٢
 أطراف ذات العالقة علىرصدة مستحقة أ )١-١٢(

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ طب�عة الحساب  طب�عة العالقة  )مصري  جن�ه(�األلف 
Beltone Mena Equity Fund ٤٤٠  ٤٤٠ حساب جارى  أخرى  شر�ة  

  ١١  ١١ حساب جارى  شر�ة شق�قة  مفتوح) شر�ة صنادیق المؤشرات (صندوق مؤشر 
     :�خصم

 (٤٣٧) (٤٣٧)   طراف ذات عالقة أ على مستحقةاإلضمحالل في أرصدة 
   ١٤ ١٤ 

 طراف ذات العالقةألأرصدة مستحقة  )٢-١٢(
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ طب�عة الحساب  طب�عة العالقة  )مصري  جن�ه(�األلف 
 ٣ ٤ حساب جارى  زمیلة شر�ة القا�ضة  لالستثمار أوراسكوم

 ٨٨٢ ٨٩٢ حساب جارى  أخرى  الشر�ة الدول�ة لخدمات اإلدارة فى مجال صنادیق االستثمار
 ٦٩٩ ٦٩٩ حساب جارى  شر�ة شق�قة  الشر�ة االلكترون�ة لخدمات االدارة فى مجال صنادیق االستثمار

   ١٬٥٨٤ ١٬٥٩٥ 

 
 خالل األر�اح أو الخسائر أصول مال�ة �الق�مة العادلة من  -١٣

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 
 ٨٠٧ ٥٢٩ استثمارات في وثائق صنادیق المؤشرات 

 ١٬٣٤١ ٢٬٤٤٤ ناسداك  في استثمارات
 ٢٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠ خزانة  أذون  في استثمارات

 ٧٬٠٣١ ٧٬٠٥١ الثور – إیتس ��میت - مال�ة أصول
 - ٨٨٥ راش - مال�ة أصول
 ٥٬١٧٥ ٥٬٢١١ دلتا- مال�ة أصول

 ٣٤٬٣٥٤ ٣٦٬١٢٠ جمالي أصول مال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر إ

 نقد�ة وما في حكمها  -١٤
 )مصري  جن�ه(�األلف  ٢٠٢٢ مارس ٣١ ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١

 صندوق �النقد�ة   ١٦  ٣٨                
 محل�ة ةعمل -البنوك نقد�ة في   ٦٢٨٬٨٤٢  ٧٣١٬٥٠١        
 عمالت أجنب�ة -النقد�ة في البنوك   ٢٢٧٬١٤٧  ١٤٥٬٤٩٧         
 أشهر) ٣ودائع في البنوك (أقل من   ١١٢٬٦٤٤  ١٥٨٬٤٣٨        
 *المصري  �الجن�ه استثمار صنادیق  ١٢٢٬٦٧٧  ١٠٨٬٩٩٦        

 المقاصة أرصدة التسو�ة في بنك   ٢٢٬٨٦٥  ٤٦٬٤٠٩           
 النقد�ة وما في حكمها  ١٬١١٤٬١٩١  ١٬١٩٠٬٨٧٩  

�االستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات  الصندوق �قوم و ببنك الشر�ة المصرف�ة العر��ة الدول�ة  "یومي" تقوم الشر�ة �اإلستثمار في صندوق * 
المستحوذ علیها من قبل عدد الوثائق    توقد بلغ  ة، هذاألجل وأذون الخزان البنك�ة قصیره  ودائع  ال  مثل  ذات العائد الثابت قصیر األجل  الدین

وقد بلغت ق�مة الوث�قة   ،)٢٠٢١د�سمبر    ٣١في     وث�قة  ٤٬٨٥٢٬٤٧٥(  وث�قة  ٤٬٨٥٢٬٤٧٥، عدد  ٢٠٢٢مارس    ٣١في الصندوق في    الشر�ة
 ). ٢٠٢١د�سمبر  ٣١في  ٢٢.٤٦١(  مصرى جن�ة  ٢٢.٩٨، مبلغ ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
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 لغرض اعداد قائمة التدفقات النقد�ة یتمثل رصید النقد�ة و ما في حكمها �قائمة التدفقات النقد�ة ف�ما یلي:

 (�األلف جن�ه مصري)
 الفترة المال�ة المنته�ة في 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١
 الفترة من تار�خ 
 التأس�س حتى 

٢٠٢١مارس  ٣١  

 ٤٠٣٬٦٢١ ١٬١١٤٬١٩١ نقد�ة وما في حكمها

 ٤٠٣٬٦٢١ ١٬١١٤٬١٩١ 
 

 المصدر والمدفوع   المالرأس  -١٥
المال    حدد �مبلغ    المرخصرأس  المال المصدر والمدفوع مبلغ    ٨٬١٣٠٬٨٢٠٬٤٦١�ه  بلغ رأس  جن�ه الف    ١٬٦٢٦٬١٦٥ جن�ه مصري، �ما 

قرش / للسهم وذلك وفقا لقرار الهیئة العامة لالستثمار، وموافقة الجمع�ة العامة غیر   ٣١سهم �ق�مه إسم�ة  الف    ٥٬٢٤٥٬٦٩١مصري موزع على  
 ج.-١اإل�ضاح رقم  فىالقاسمة) �ما هو وارد تفصیًال  الشر�ةالقا�ضة ( لالستثمارالعاد�ة لشر�ة أوراسكوم 

 :٢٠٢٢ مارس ٣١ب�ان أكبر المساهمین في الشر�ة في التالي  الجدول� 

 المساهمین 
 ة أسهم عاد�

 )جن�ه مصري  ف�األل(
  التيو  ةنس�ه االسهم العاد�
 لها حق التصو�ت 

   

 ٪ ٥١.٧ ٢٬٧٠٩٬٩٨٩ إل  أر إ�ه إس أكو�ز�شن أوراسكوم
 ٪ ٠.٦ ٣٣٬٤٨٦   إل أر إ�ه إس إنفسمنت تي إم تي أوراسكوم
 ٪ ٤٧.٧ ٢٬٥٠٢٬٢١٦ أخرون 
 ٪١٠٠ ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ة المتاح العاد�ةاألسهم  إجمالي

 
 
 

 

 أر�اح غیر قابلة للتوز�ع  -١٦
ملیون جن�ه مصري غیر قابل للتوز�ع و�تمثل في رصید االحت�اط�ات القانون�ة  ٢١، حوالي مبلغ ٢٠٢٢ مارس  ٣١تتضمن األر�اح المرحلة في 
 بتجنیبها من أر�احها. والتي قامت الشر�ات التا�عة 

 
 تسهیالت ائتمان�ة  -١٧

)مصري  جن�ه(�األلف   ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ 
 ٨٥١٬١٣٤ ٨٩٨٬٥٩٣  تسهیالت ائتمان�ة*

** ائتمان�ة من عقود ب�ع مع اعادة استئجار  تسهیالت  ١٤٩٬٦٥١ ١٥٤٬٢٠٦ 
 ١٬٠٠٠٬٧٨٥ ١,٠٥٢,٧٩٩ إجمالي تسهیالت ائتمان�ة 

 
وهذه التسهیالت   المال�ة  األوراق  تداولشر�ات المجموعة لتمو�ل عمل�ات التسل�م مقابل الدفع لنشاط  ل  ةالممنوحیتمثل البند في التسهیالت البنك�ة    *

 بدون ضمان �متوسط سعر الفائدة السوقي. 
  مبني  ج  ٢٠٠٥  رقم  �العقار  الكائنیین  و  اإلداري   ٣٤  و  ٣٣  ال  للدور�ن  استئجار  اعادة  و  ب�ع   عقد  �ابرام  بلتون   شر�ةقامت    ٢٠٢١عام    خالل**

(طرف ذو عالقة)   المال�ة  للخدمات  �ورب  جلو�ال  شر�ة  مع  سیتي  النایل  ببرج  القائمین  القا�ضة  المال�ة  بلتون   لشر�ة  المملو�ین  سیتي  النایل
 . ٢٠٢٨ مایو  ١٩ في تنتهي و ٢٠٢١ مایو ٢٠ من تبدا سنوات ٧ لمدة المبني استئجار یتم عقد �موجب
 :التال�ة للشروط وفقا المؤجر األصل شراء طلب  في للمستأجر و�حق
 جن�ه مصري �عد سداد �افة الم�الغ المستحقه تحت هذا العقد.   ١أن �متلك األصل المؤجر فى نها�ة المدة مقابل ق�مة  -
  ٪٣مضافا الیها عمولة سداد معجل  ةمسددالسداد المعجل وذلك �أن �قوم المستاجر �سداد الق�مة الحال�ة إلجمالي الق�مة اإل�جار�ة الغیر  -

 مت�قي لإل�جارات الغیر مسددة فى تار�خ السداد المعجل. من إجمالى أصل المبلغ ال
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الدفتر�ة ضمن    �قاءاإلتم    وقد  هذا �الق�مة   ضمن   استئجار  عادةإ   مع  ب�عمن عقود    �التزامات  المبلغ  اث�ات  وتم  الثابتة  األصول علي االصل 
 .االئتمان�ة التسهیالت

 

   :ف�ما یلي تسهیالت ائتمان�ةتتمثل 

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 

 ٦١٩٬١٦٩ ٦٤٩٬٧٤٤ أرصدة متداولة 
 ٣٨١٬٦١٦ ٤٠٣٬٠٥٥ أرصدة غیر متداولة 

 ١٬٠٠٠٬٧٨٥ ١٬٠٥٢٬٧٩٩ الرصید 
 

 
 اإل�جار   إلتزمات -١٨

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 
 ٢٣٬٩٧٥ ٢٠٬٨٨١ اول المدة رصید

 ٧٧٠ - عامال/الفترة خالل االضافات
 (٦٬٢٠٠) (١٬٧٠٠) عامال /الفترة خاللمن التزامات اإل�جار  مدفوعات

 ٢٬٣٣٥ ٥٢٩ )٢٣رقم(ا�ضاح عام ال/ الفترة خالل اإل�جارفوائد التزام 
 ٢٠٬٨٨٠ ١٩٬٧١٠ الرصید 

 و تتمثل إلتزمات اال�جار ف�ما یلي: 

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ )مصري  جن�ه(�األلف 

 ٤٬٩٣٧ ٤٬٠١٢ أرصدة متداولة 
 ١٥٬٩٤٣ ١٥٬٦٩٨ أرصدة غیر متداولة 

 ٢٠٬٨٨٠ ١٩٬٧١٠ الرصید 

 
 عمالء دائنة  -١٩

)مصري  جن�ه(�األلف   ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ 
 ٤٦٣٬٠٢٠ ٣٧٢٬٦٩٣ عمالء سمسرة 

عمالء سمسرة  رصید  ٤٦٣٬٠٢٠ ٣٧٢٬٦٩٣ 

لصالح العمالء    ة أ�ضا الكو�ونات المحصلو لشراء أسهم بنشاط تداول األوراق المال�ة    المقدمة من العمالءتتمثل أرصدة العمالء الدائنة في الدفعات  
 والجاري تحو�لها لهؤالء العمالء. 

 
 مخصصات  -٢٠

)مصري  جن�ه(�األلف   ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ 
اول المدة  المخصصات رصید  ٥٣٬٢٦٢ ٣٣٬٧٤٤ 

العام /الفترةمكونة خالل   ١٠٬٦٤٩ ٦٣٣ 
العام/انتفي الغرض منها خالل الفترة  - (٢٢٬٨٢٣) 

 (٧٬٣٤٤) (٦٣٣) العام /الفترةمستخدم خالل 
العام /الفترة آخرالمخصصات  رصید  ٣٣٬٧٤٤ ٣٣,٧٤٤ 
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ألنشطتها   المجموعةالناشئة عن ممارسة  و   المجمعةیتم تكو�ن المخصصات ط�قًا ألفضل تقدیر لق�مة اإللتزامات المتوقعة فى تار�خ القوائم المال�ة  
األطراف    وعالقاتها التعاقد�ة مع الغیر. وتقوم اإلدارة سنو�ًا �مراجعة وتسو�ة هذه المخصصات ط�قًا آلخر التطورات والمناقشات واإلتفاقات مع

�أن   تعتقد  المجموعةاالفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقًا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة نظرًا ألن إدارة    یتمالمعن�ة. ولم  
 ق�امها بذلك قد یؤثر �شدة على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف.  

 

 أخرى  لتزاماتإ -٢١
)مصري  جن�ه(�األلف   ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ 

  ٣٦٬١٢٠                  ٣٢٬٣٠١                 مصروفات مستحقة 
  ١٦٬٨١٢                  ٣٥٬٦٤٧                 موردون 

 ٤٬٣٥٤  ٤٬١٠٢                  عاملین  –م�الغ مستحقة 
  ٤٬١١٣                  - عموالت مستحقة 

  ١٬٩٧٥                   ٢٬١٦٩                  ائتمان�ة تسهیالت  -فوائد مستحقة 
  ١٬٧٠٤                   ٤١٥                     رسوم الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة

  ٩٨٦                      ٨١٢                     إدارة سجالت البنوك والشر�ات
  ٦٢٨                      ١٬١٩٠                  االجتماعي الهیئة القوم�ة للتأمین 

 ٦٠٧ - عقود تأجیر تمو�لي –تأمینات من الغیر 
  ٤٥٨                      ٥٢٦                     شر�ة مصر للمقاصة والتسو�ة والحفظ المر�زى 

  ٢٨٬٢٥٦                  ١٩٬٦٢٨                 أرصدة دائنة متنوعة  
  ٩٦٬٠١٣                ٩٦,٧٩٠ ى خر أالتزامات اجمالي 

 
 

 یرادات الرسوم والعموالت إ -٢٢
 في   المنته�ة الفترة المال�ة

 ٢٠٢١ مارس ٣١
 في   المنته�ة الفترة المال�ة

 ٢٠٢٢ مارس ٣١
 )مصري  جن�ه(�األلف 

 الترو�ج وتغط�ة االكتتا�ات عموالت   ٢٩٬١٠٦        ١٬٢٧٥
 عموالت ادارة محافظ وصنادیق اإلستثمار   ١٩٬٥٧٥        ١٠٬٩٨٧

 عموالت إ�جار تمو�لي   ٣٠٠            ٦٤٧
 استهالكي  تمو�ل عموالت  ١٬٣٤٧          -

 عموالت السمسرة   ١٣٬٥٦٤        ٢٣٬٥٤٩
 أتعاب أمین الحفظ   ٨٢٢            ٢٬٧١٧

 الرسوم والعموالت  إیراداتاجمالي   ٦٤٬٧١٤       ٣٩٬١٧٥
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 إیرادات ومصروفات الفوائد  -٢٣
 في   المنته�ة الفترة المال�ة

 ٢٠٢١ مارس ٣١
 في   المنته�ة الفترة المال�ة

 ٢٠٢٢ مارس ٣١
 )مصري  جن�ه(�األلف 

 الهامش فوائد شراء   ٩٬٦١١          ٢٩٬٨٧٧
 فوائد البنوك   ٤٬٤٠٨          ١٬٤٣٥
 دائنة  -  فوائد ارصدة العمالء  ١٠٬٨٧٢        ٢٬٠٩٢
 فوائد تأجیر تمو�لي         ١٠٬٦٩٥        ٣٬٦٨٣

 تمو�ل إستهالكيفوائد         ١٬٣١٧          -
 صندوق استثمار نقدي فوائد     ٢٬٦٨٠          -

 األدوات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائرایراد الفوائد من    

 العائد على أذون الخزانة ٦٣١ -
 یراد الفوائد من األدوات المال�ة إ ٤٠٬٢١٤ ٣٧٬٠٨٧

 مصروفات الفوائد من االلتزامات المال�ة �التكلفة المستهلكة  
   *فوائد على التسهیالت االئتمان�ة (٢٢٬٣١١) (٠٩٢ ١٤)
 استئجار  عادة� و  ب�ع  عقود من ائتمان�ة تسهیالت فوائد (٤٬٥٥٤) (٥٢٧ ١)

  �جاراإلفوائد التزام  (٥٢٩) (٦١٥)
 دوات المال�ةالفوائد من األ روفاتمص (٢٧٬٣٩٤) (١٦٬٢٣٤)

 صروفات الفوائد میرادات و إصافي  ١٢,٨٢٠ ٢٠٬٨٥٣
 

 DVP.دفعتتمثل الفوائد التمو�ل�ة في الفوائد علي التسهیالت االئتمان�ة الخاصة بنشاط تداول األوراق المال�ة لتمو�ل عمل�ات التسل�م مقابل ال  *
 .�ةلالما األوراق  بورصة في �الهامش والشراء

 
 ى خر أمصروفات تشغیل  -٢٤

 �اإل�جار والص�انة والخطوط المترا�طة والسفر والنقل وغیرهاتمثل مصروفات تشغیل اخري في التكال�ف المتعلقة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مصروف ضرائب الدخل  -٢٥
 في   المنته�ةأشهر  الثالثة
 ٢٠٢١ مارس ٣١

 في   المنته�ة الفترة المال�ة
 ٢٠٢٢ مارس ٣١

 )مصري  جن�ه(�األلف 

 الجار�ة  الدخلضر��ة  (٤٬٧٧٦) (٤٬٩٧٥)
 مؤجلة ضر��ة  (٢٬٠٩٦) (١٬٥٢٤)
 جمالي مصروف ضر��ة الدخل  إ (٢٬٦٨٠) (٦٬٤٩٩)

 
 األر�اح  من السهم نصیب -٢٦

 أشهر المنته�ة في   الثالثة
 ٢٠٢١ مارس ٣٠

 أشهر المنته�ة في   الثالثة
 ٢٠٢٢ مارس ٣١

 

 (�األلف جن�ه مصري) الفترة أر�احصافي  ٢٩٬٧٠١ ١٩٬٠٨٩
 (�األلف)  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١

 (�الجن�ه المصري)  الفترةر�اح أمن  األساسينصیب السهم  ٠.٠٠٥٧ ٠.٠٠٣٦



 شركة أوراسكوم المالیھ القابضة (شركة مساھمة مصریة) 
۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في عن الفترة المالیة المختصرة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة   

 

- ٢٢ - 
 

 تر�ة)شالترتی�ات المشتر�ة (عمل�ات م -٢٧
االسـتثمارسـابقا) "عملیة مشـتركة" . ھذا وقد  % من شـركة بلتون الدارة االسـتثمار (مصـر بلتون الدارة صـنادیق   ٥۰تمتلك المجموعة   -

باالعتراف بنصیبھا في أصول والتزامات وایرادات ومصروفات العملیة المشتركة مع البنود المتمثلة  ۲۰۲۰قامت المجموعة خالل عام  
 بالقوائم المالیة المجمعة للمجموعة . 

 رباح والخسائر في حدود نصیب المجموعة في ھذا المشروع.وفى حالة تعامل المجموعة مع العملیة المشتركة فیتم استبعاد األ -
بعدم تجدید التعاقد المبرم مابین البنك وشـــركھ بلتون الدارة   ۲۰۱۹دیســـمبر   ٤باإلشـــارة الي المكاتبات الواردة من بنك مصـــر بتاریخ   -

قدى بالجنیة والیورو والدوالر الذى ینتھى االـستثمار (مـصر بلتون الدارة ـصنادیق االـستثمارـسابقا) الدارة ـصنادیق اـستثمار بنك مصر الن 
 . ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فى 

 وبـاالشـــــارة الي الـدعوة التي تم توجیھھـا الي حملـة وثـائق صــــنـدوق بنـك مصــــر للتـامین و صــــنـدوق بنـك القـاھرة بتـاریخ -
ارـسابقا) الي ـشركة بلتون بتغییر مدیر الـصندوق ـشركة بلتون الدارة االـستثمار (مـصر بلتون الدارة ـصنادیق االـستثم  ۲۰۲۰فبرایر   ۲٥

 .۲۰۲۰ابریل  ۷الدارة صنادیق االستثمار والتي تم الموافقة علیھا واعتمادھا من الھیئة العامة للرقابة المالیة بتاریخ 
وبناء على ما ســــبق فإنھ لن یكون ھناك أي صــــنادیق تحت إدارة شــــركة بلتون الدارة االســــتثمار (مصــــر بلتون الدارة صــــنادیق  -

 قا) خالل الفترات المقبلة االستثمارساب 
 وتم الموافقة على وقف نشاط الشركة مؤقتا لمدة عام من تاریخ انعقاد الجمعیة الغیر العادیة. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰بتاریخ   -
% المتبقیة من شــركة بلتون الدارة االســتثمار (مصــر بلتون الدارة  ٥۰قامت المجموعة باالســتحواذ علي ال   ۲۰۲۱ینایر    ۱و بتاریخ   -

 جنیة مصري. ۳٬۸۰۰٬۰۰۰یق االستثمارسابقا) عن طریق شركة بلتون المالیة القابضة وشركاتھا التابعة مقابل صناد
 
 أحت�اط�ات  -٢٨

 أحت�اطي قانوني   ١-٢٨

 رصید �صل عندما  الم�الغ  هذه تجنیب إ�قاف و�جوز القانونى االحت�اطي  لتكو�ن  األر�اح صافي من  ٪٥ تجنیب یتم للشر�ة األساسي للنظام ط�قاً 
 و�مكن  الحد،  هذا  عن  االحت�اطي  رصید  انخفض  متى  التجنیب  عمل�ة  استئناف  و�تم  الُمصدر  المال  رأس  ق�مة  من  ٪٥٠  الى  االحت�اطي  هذا

 . الشر�ة  لمساهمي  العاد�ة  العامة  الجمع�ة  موافقة  �شرط  الشر�ة  مال  رأس  ز�ادة  فى  استخدامه  �مكن  �ما  الخسائر  تغط�ة  فى  االحت�اطي  هذا  استخدام

 مخاطر عمل�ات تمو�ل استهالكي  ٢-٢٨
لب االحتفاظ  وفقا لمتطل�ات الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة �شان معاییر المالءة المال�ة للشر�ات العاملة في نشاط التمو�ل االستهالكي و التي تتط

 وفقا لرؤ�ة الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة.�الحد االدني من حساب االضمحالل (المخصصات) للتمو�الت المشكوك في تحصیلها 
 )مصري  جن�ه(�األلف  ٢٠٢٢ مارس ٣١ ٢٠٢١  مبرد�س  ٣١

٤٧٦ ١٧٥ 
رصید مخصصات أرصدة عمالء للتمو�ل االستهالكي وفقا ألسس حساب   -١

 المخصصات الواردة �قرارات مجلس إدارة الهیئة 

٧٧٤ ٤٠٧ 
رصید خسائر االئتمان�ة المتوقعة لعمالء التمو�ل االستهالكي المثبت  -٢

 �القوائم المال�ة ط�قا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة  
 ) ٢-١(الفائض  -  - 

 
 تأجیر تمو�لي مخاطر عمل�ات  ٣-٢٨

و التي تتطلب االحتفاظ �الحد  التأجیر التمو�ليوفقا لمتطل�ات الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة �شان معاییر المالءة المال�ة للشر�ات العاملة في نشاط 
تجنیب   علي ان تم االدني من حساب االضمحالل (المخصصات) للتمو�الت المشكوك في تحصیلها وفقا لرؤ�ة الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة

  .احت�اطي عمل�ات تأجیر تمو�لي من رصید االر�اح المرحلة
 )مصري  جن�ه(�األلف  ٢٠٢٢ مارس ٣١ ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١

٣٬٦٧٤ ٢٬٤٢٧ 
رصید مخصصات أرصدة عمالء تأجیر تمو�لي وفقا ألسس حساب   -١

 المخصصات الواردة �قرارات مجلس إدارة الهیئة 

١٬٢٢٨ ٢٬٥٨٣ 
رصید خسائر االئتمان�ة المتوقعة لعمالء تأجیر تمو�لي المثبت �القوائم   -٢

 المال�ة ط�قا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة 
 ) ٢-١(الفائض  ٢٬٤٤٦ - 



 شركة أوراسكوم المالیھ القابضة (شركة مساھمة مصریة) 
۲۰۲۲مارس  ۳۱المنتھیة في عن الفترة المالیة المختصرة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المجمعة   

 

- ٢٣ - 
 

 ارقام المقارنة  -٢٩
 ى مع التبو�ب الحالي. تم اعادة تبو�ب �عض ارقام المقارنة لتتماش

 


