
 
 
 
 
 
 
 

 المال�ة القا�ضة مأوراسكو شر�ة  
 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 المختصرة  المستقلةالدور�ة  القوائم المال�ة
 ٢٠٢٢مارس  ٣١ فيالمنته�ة  الفترة المال�ةعن 

 وتقر�ر الفحص المحدود علیها 
 
 
 
 



 
 

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

 (شر�ة مساهمة مصر�ة)  ةض�اقالمال�ة ال أوراسكومشر�ة   لس إدارةء مجأعضا /إلى السادة 
 
 مقدمة  ال

المحدود   الفحص  �أعمال  المال�ة    أوراسكوم  شر�ة لالمرفقة  المختصرة    المستقلة  الدور�ة  الماليز  �ر ماللقائمة  قمنا 
مساهمة مصر�ة"  القا�ضة   والدخل  لدخل  ل  صرةالمخت  المستقلة  الدور�ة  قوائمالو�ذا    ٢٠٢٢  مارس  ٣١  يف"شر�ة 
ح  اتوالتغیر الشامل   النقد�ة  ة�كلم ال  ق قو في  عن    ةالمتعلق  والتدفقات  في    الثالثةبها  المنته�ة    ر�خ، تاالك  ذلأشهر 
  هذه المسئولة عن إعداد هيالمتممة األخرى. واإلدارة  اإل�ضاحات للس�اسات المحاسب�ة الهامة وغیرها من اً وملخص

)  ٣٠رقم (  المصري ع�ار المحاس�ة  مل  اً �قوالعرض العادل والواضح لها طختصرة  لة المالمستقالدور�ة  القوائم المال�ة  
المختصرة   المستقلة  الدور�ة القوائم المال�ة  هذه  على    ستنتاجإ  إبداءفي  یتنا  ولسئم  وتنحصر  ،"القوائم المال�ة الدور�ة"

 ضوء فحصنا المحدود لها.  في
 

 نطاق الفحص المحدود 
"الفحص المحدود للقوائم المال�ة    ) ٢٤١٠(  قمللمع�ار المصري لمهام الفحص المحدود ر   اً قمنا �فحصنا المحدود ط�ق

لمنشأة   مالمؤدى  و الدور�ة  ".  حسا  قبرا�معرفة  المال�ة  و �اتها  للقوائم  المحدود  الفحص  المستقلة  الدور�ة  �شمل 
من    �صورة  استفساراتعمل  المختصرة   األمور    مسئولینالشخاص  األأساس�ة  والمحاسبعن    وتطبیق  �ةالمال�ة 
م  تحلیل�ة،إجراءات   المحدود.إ  نوغیرها  الفحص  جوهر�اً   جراءات  المحدود  الفحص  نطاقه  و�قل  عمل�ة    في  عن 

درا�ة    على تأكد �أننا سنص�ح    على ال �مكننا الحصول  و�التالي    المصر�ة، تتم ط�قا لمعاییر المراجعة    التي   مراجعةال
هذه القوائم    علىاجعة  مر   نبدي رأي  تم اكتشافها في عمل�ة مراجعة، وعل�ه فنحن ال �جم�ع األمور الهامة التي قد ی

 .مختصرةالالمستقلة  الدور�ة المال�ة
 

  االستنتاج
المرفقة المختصرة  المستقلة  الدور�ة  إلى علمنا ما �جعلنا نعتقد أن القوائم المال�ة    مُ لم ین  المحدود، فى ضوء فحصنا  و 

 . م المال�ة الدور�ة"ائو ) "الق٣٠( رقم  المصري لمع�ار المحاس�ة  ط�قاً  ا الهامةجم�ع جوانبهفي  حوضو ال تعبر �عدالة و 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢٢ مایو ٣٠في القاهرة 

 مراقب الحسا�ات 
 رسمیمحمود خالد 

 ) ٣٩٨قم (ر  ة العامة للرقا�ة المال�ةقبي الهیئار سجل م

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

أصول
أصول غیر متداولة

745,206745,206(4)استثمارات في شركات تابعة
1,604,4231,604,423(5)استثمارات في شركات شقیقة

116127(6)أصول ثابتة
2,349,7452,349,756إجمالي أصول غیر متداولة

أصول متداولة
5,8595,859(7)أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

76,456482(8)أصول أخرى
314,244306,388(9)نقدیة وما في حكمھا

396,559312,729إجمالي أصول متداولة
2,746,3042,662,485إجمالي األصول

حقوق الملكیة وااللتزامات
حقوق الملكیة

1,626,1651,626,165(10)رأس المال المصدر والمدفوع
424,013419,522احتیاطي قانوني

129,087129,087(11)احتیاطي ناتج عن عملیة االنقسام
563,450481,866أرباح مرحلة

2,742,7152,656,640إجمالي حقوق الملكیة

التزامات متداولة
3,5855,842(12)التزامات أخرى

43(13)أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة
3,5895,845إجمالي االلتزامات المتداولة

3,5895,845إجمالي االلتزامات
2,746,3042,662,485إجمالي حقوق الملكیة وااللتزامات

 اإلیضاحات المرفقة من (1) الي (21) تعتبر جزءًا ال یتجزأ من القوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة وتقرأ معھا.

 تقریر الفحص المحدود "مرفق"

رئیس القطاع المالي                                                                                 العضو المنتدب

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

رقم

الف��ة المال�ة
من 1 يناير 2022 

ح�� 31 مارس 2022

الف��ة المال�ة
من تار�ــــخ التأس�س 

ح�� 31 مارس 2021

75,75237,537(14)إيرادات توز�عات �الصا���
75,75237,537إجما�� اإليرادات 

(1,998)(5,247)(15)ت�لفة العامل��� ورواتب وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة
(7,872)(221)م�وفات تأس�س واش��ا�ات

-(11)(6)إهالك أصول ثابتة
(299)(1,446)م�وفات أخرى 

68,82727,368مجمل ال��ــح 
5,472284(16)فوائد دائنة

(298)11,776صا��� فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجن��ة
(14)17,248إجما�� إيرادات تم��ل�ة

86,07527,354صا�� أر�اح الف��ة ق�ل ال����ة
--��ائب الدخل

86,07527,354صا��� أر�اح الف��ة

                           0.0052                           0.0164(17)نص�ب السهم األسا�� من صا��� أر�اح الف��ة  (�الجن�ة ل�ل سهم)

 اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (21) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المخت�ة وتقرأ معها.

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

من 1 يناير 2022 
ح�� 31 مارس 2022

الف��ة المال�ة
من تار�ــــخ التأس�س 

ح�� 31 مارس 2021

86,07527,354صا��� أر�اح الف��ة �عد ال����ة
--بنود الدخل الشامل اآلخر

--إجما�� بنود الدخل الشامل اآلخر

86,07527,354إجما�� الدخل الشامل للف��ة

 اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (21) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المخت�ة وتقرأ معها.

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

احت�ا�� قانو���رأس المال
احت�ا�� ناتج عن 
عمل�ة االنقسام

 أر�اح مرحلةإجما�� االحت�اط�ات
اجما�� حقوق 

المل��ة

2,009,825(35,862)419,522-1,626,165419,522(1-ج)رص�د 31 د�سم�� 2019، ط�قا لتق��ر الهيئة العامة لالس�ثمار
390,698390,698----(1-ج)�س��ات ع� تق��ر الهيئة العامة لالس�ثمار

419,522354,8362,400,523-1,626,165419,522رص�د 31 د�سم�� 2019، المعدل 
129,087129,08737,209166,296--(11)�س��ات ناتجة عن عمل�ة االنقسام *

1,626,165419,522129,087548,609392,0452,566,819رص�د أول الف��ة المعدل
27,35427,354----إجما�� الدخل الشامل للف��ة

1,626,165419,522129,087548,609419,3992,594,173الرص�د ��� 31 مارس 2021  

احت�ا�� قانو���رأس المال(�األلف جن�ه م�ي)
احت�ا�� ناتج عن 
عمل�ة االنقسام

أر�اح مرحلةإجما�� االحت�اط�ات
اجما�� حقوق 

المل��ة

1,626,165419,522129,087548,609481,8662,656,640الرص�د ��� 1 يناير 2022
-(4,491)4,491-4,491-المحول ا�� االحت�ا�� القانو��� 

86,07586,075----إجما�� الدخل الشامل للف��ة
1,626,165424,013129,087553,100563,4502,742,715الرص�د ��� 31 مارس 2022  

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

احت�اط�ات

 اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (21) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المخت�ة وتقرأ معها.
* تتمثل ال�س��ات ع� حقوق المل��ة ��� معامالت تمت �عد تار�ــــخ االنقسام (أنظر إ�ضاح رقم 11 لم��د من التفاص�ل) 

احت�اط�ات
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إ�ضاح 
رقم

الف��ة المال�ة
من 1 يناير 2022 

ح�� 31 مارس 2022

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
86,07527,354صا��� أر�اح الف��ة ق�ل ال��ائب

يتم �س��تها �ـ:
(37,537)(75,752)(14)إيرادات توز�عات

-11(6)إهالك أصول ثابتة
(284)(5,472)فوائد دائنة

298(11,776)صا��� فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجن��ة
(6,914)(10,169)

صا�� التغ�� ���:
41,873-التغ�� ��� أرصدة مستحقة ع� أطراف ذات عالقة

(149)(222)التغ�� ��� أصول أخرى
189(2,257)التغ�� ��� ال���امات أخرى

14,374التغ�� ��� أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 
) الناتجه من  أ�شطة ال�شغ�ل 36,118(9,392)التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���

5,472284متحصالت من فوائد
) الناتجه من أ�شطة ال�شغ�ل 36,402(3,920)صا��� التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���

التدفقات النقد�ة من أ�شطة االس�ثمار
(21,225)-(مدفوعات) ل��اء اس�ثمارات ��� ���ات تا�عة

) أ�شطة االس�ثمار (21,225)-إجما�� التدفقات النقد�ة (المستخدمة ���
15,177(3,920)صا�� التغ�� ��� النقد�ة وما ��� ح�مها خالل الف��ة

11,77661أثر التغ�� ��� أسعار �ف العمالت ع� أرصدة النقد�ة وما ��� ح�مها �عمالت أجن��ة
-306,388النقد�ة وما ��� ح�مها ��� �دا�ة الف��ة

314,24415,238(9)النقد�ة وما ��� ح�مها ��� نها�ة الف��ة

 اإل�ضاحات المرفقة من (1) ا�� (21) تعت�� جزء�ا ال يتجزأ من القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المخت�ة وتقرأ معها.

 أوراسكوم المال�ة القا�ضة (��كة مساهمة م��ة)
قائمة التدفقات النقد�ة  الدور�ة المستقلة المخت�ة 



 
 

 القابضة (شركة مساھمة مصریة)   ةشركة أوراسكوم المالی
   ۲۰۲۲مارس  ۳۱ المنتھیة في المالیة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر 

 

 
 

- ٦ - 
 

 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- )شر�ة مساهمة مصر�ة(القا�ضة    المال�ة شر�ة أوراسكوم
رقم   المـــــــال  رأس  برقم    ،١٩٩٢لســــــــــــــنـــــــة    ٩٥ســــــــــــــوق  التجـــــــارى  ــالســــــــــــــجـــــــل  �ـــــ ــة  الشــــــــــــــر�ـــــ وقیـــــــدت  ــذ�ـــــــة  التنفیـــــ ــه   في  ٤٣٠٧٥٥والئحتـــــ

جمهور�ة مصـــــر العر��ة. مدة  –رملة بوالق، القاهرة  –. مقر الشـــــر�ة هو أبراج نایل ســـــیتى الممیز ســـــجل تجارى القاهرة  ،٢٠٢٠د�ســـــمبر    ١٠
 .٢٠٢٠د�سمبر   ١٠سنة تبدأ من   ٢٥الشر�ة 

 غرض الشر�ة - ب

االشــتراك فى تأســ�س الشــر�ات التى تصــدر أوراقًا مال�ة أو فى ز�ادة رؤوس أموالها مع مراعاة احكام قانون ســوق رأس المال، غرض الشــر�ة هو 
ها و�جوز للشــر�ة أن تكون لها مصــلحة أو تشــترك �أى وجه من الوجوه مع الشــر�ات وغیرها التى تزاول أعمال شــبیهه �أعمالها، أو التى قد تعاون 

فى مصــــر أو فى الخارج. �ما �جوز لها أن تندمج فى هذه الشــــر�ات أو تشــــتر�ها أو تلحقها بها وذلك ط�قًا ألحكام القانون  على تحقیق غرضــــها 
 والئحته التنفیذ�ة.

 ةنبذه عن الشر� - ج

  .ش.م.مالقا�ضة لالستثمار شر�ة أوراسكوم من خالل انقسامها عن ش.م.م. المال�ة القا�ضة أوراسكوم إنشاء شر�ة تم 

، تم الموافقة على تقد�م مشـروع تقسـ�م تفصـیلیى  ٢٠٢٠یولیو   ٩المنعقد في   ةوراسـكوم لالسـتثمار القا�ضـ أ ةه شـر�على قرار مجلس إدار بناءًا  وذلك 
  ةوراسـكوم لالسـتثمار القا�ضـ أ ةشـر�، حیث یتضـمن المشـروع تقسـ�م ةوراسـكوم لالسـتثمار القا�ضـ أ  ةشـر�لللعرض على الجمع�ة العامة غیر العاد�ة 

ســــتثمارات في الشــــر�ات التى تعمل في  االر القا�ضــــة" وهى تتضــــمن  شــــر�ة "أوراســــكوم لالســــتثماوتحمل نفس اإلســــم لى شــــر�تین شــــر�ة قاســــمة  إ
ــمة مختلفةمجاالت   ــر�ة منقسـ ــاءها و ، وشـ ــمن یتم إنشـ ــة" وتتضـ ــكوم المال�ة القا�ضـ ــمى "أوراسـ ــر�ات التى تعمل في مجاالت  االتسـ ــتثمارات في الشـ سـ

ــر�ة تا�عة) وشـــ  ــة (شـ ــر�تى بلتون المال�ة القا�ضـ ــرف�ة وهي شـ ــطة المال�ة غیر المصـ ــر�ة ر�ة االنشـ ــا�قا شـ ــة (سـ ثروة �ابیتال  �ونتكت المال�ة القا�ضـ
فضـًال عن الحسـاب الجاري المسـتحق لشـر�ة  �ونتكت المال�ة القا�ضـة  وتحول ت�ع�ة شـر�ة بلتون المال�ة القا�ضـة وشـر�ة    (شـر�ة شـق�قة)القا�ضـة)  

 أوراسكوم لالستثمار القا�ضة من شر�ة ف�كتوار انفستمنت إلى الشر�ة المنقسمة.

أوراســــــكوم تقســــــ�م شــــــر�ة على ، وافقت الجمع�ة العامة غیر العاد�ة لشــــــر�ة أوراســــــكوم لالســــــتثمار القا�ضــــــة المنعقدة  ٢٠٢٠أكتو�ر   ١٩�خ  بتار 
 ٣١ في عن السـنة المال�ة المنته�ةالمسـتقلة وفقا ألسـلوب التقسـ�م األفقي �الق�مة الدفتر�ة للسـهم واتخاذ القوائم المال�ة  ش.م.م ةلالسـتثمار القا�ضـ 

ســـاســـا لتار�خ االنقســـام �حیث تظل شـــر�ة أوراســـكوم لالســـتثمار القا�ضـــة ش.م.م. (الشـــر�ة القاســـمة) قائمة و�خفض رأســـمالها ، أ٢٠١٩د�ســـمبر 
ــدر عن طر�ق تخف�ض   ــتثمار�ة المتنوعة، وتظل المصـ ــطة االسـ ــمة في الق�ام �األنشـ ــر�ة القاسـ ــهمها، على أن تتخصـــص الشـ ــم�ة ألسـ الق�مة اإلسـ

محتفظة بترخ�صــها �شــر�ة غرضــها "االشــتراك في تأســ�س �افة الشــر�ات المســاهمة أو التوصــ�ة �األســهم التي تصــدر أوراقًا مال�ة أو في ز�ادة 
شـر�ة أوراسـكوم المال�ة القا�ضـة ش.م.م. (الشـر�ة المنقسـمة) في شـكل شـر�ة سـم  إ� �م تأسـ�س شـر�ة جدیدة  رؤوس أموالها"، بینما ینتج عن التقسـ 

والئحته التنفیذ�ة و�تمثل غرضــــها في "االشــــتراك في تأســــ�س   ١٩٩٢لســــنة  ٩٥خاضــــعة ألحكام قانون ســــوق رأس المال رقم  ،مســــاهمة مصــــر�ة
أموالها والتي تعمل في مجاالت األنشــطة المال�ة غیر مصــرف�ة" وعلى أن تكون الشــر�ات  الشــر�ات التي تصــدر أوراقا مال�ة أو في ز�ادة رؤوس

تنفیذ الناتجة عن التقس�م مملو�ة لنفس مساهمي شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة في تار�خ تنفیذ التقس�م و�ذات نسب الملك�ة لكل مساهم قبل 
 عمل�ة التقس�م.
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ســبتمبر   ٢لتقر�ر الصــادر من هیئة األداء االقتصــادي �الهیئة العامة لالســتثمار والمناطق الحرة الصــادر بتار�خ  كما وافقت الجمع�ة أ�ضــا على ا
، والمنتهي الى أن الق�مة الدفتر�ة لصــــــافي ٢٠١٩د�ســــــمبر  ٣١، �صــــــافي حقوق الملك�ة للشــــــر�ة المنقســــــمة بناءا على القوائم المال�ة في  ٢٠٢٠

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

 للسهم، �حیث تكون توز�ع صافي حقوق الملك�ة وفقا لما یلي: جن�ه مصري  ٠.٣١ة � �ق�مة إسمسهم 

 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
مصري،    ٣٩٠٬٦٩٨�مبلغ  القا�ضة   جن�ه  البورصة    حیثألف  في  للسهم  السوق�ة  الق�مة  على  فقط  التقر�ر   إعتمد 

، وهى أكبر من الق�مة الدفتر�ة و�التالي تم  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في  االستثمارالق�مة االستخدام�ة لق�مة یتم مراعاة ، ولم ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في 
 .مصري  جن�ه ألف ٣٩٠٬٦٩٨  �مبلغر�اح المرحلة المنقسمة حیث تم ز�ادة األ للشر�ةرد االضمحالل وتم اث�اته ضمن حقوق الملك�ة 

لســنة  ١٤٥٣(الشــر�ة المنقســمة) �موجب قرار رئ�س الهیئة العامة للرقا�ة المال�ة رقم ش.م.م. المال�ة القا�ضــة  وراســكوم أتأســســت شــر�ة وقد هذا 
 ٢٦في  ٤٤٠رقم  المشــكلة �الهیئة �جلســتهاوذلك �موجب قرار لجنة فحص طل�ات تأســ�س وترخ�ص الشــر�ات ،  ٢٠٢٠نوفمبر   ٣٠ي  ف  ٢٠٢٠

ــر   ــبــــ ــمــــ ــوفــــ صــــــــــــــــــــادر  ،  ٢٠٢٠نــــ ــم  ــرقــــ بــــ ــة  ــ�ـــــ ــالــــ ــمـــــ الــــ ــة  ــا�ـــــ ــرقـــــ ــلــــ لــــ ــة  ــامـــــ ــعـــــ الــــ ــة  ــئـــــ ــیــــ ــهــــ الــــ ــة  ــقـــــ ــوافــــ مــــ صــــــــــــــــــــدرت  ــیـــــــث   فــــــي  ١٣٨٢١حــــ
ــمببر   ١ ــدار  إعلى ،  ٢٠٢٠د�ســ ــهم أصــ ــر�ة  ســ ــكوم أشــ ــمة) وراســ ــة (المنقســ ــري  ١,٦٢٦,١٦٤,٠٩٢.٢مال قدرة س أبر المال�ة القا�ضــ  ،جن�ه مصــ

ــكلة   ــتثمار، و�تار�خ�موجب تقی�م اللجنة المشــ ــمبر   ١٠  �الهیئة العامة لالســ ــجل التجاري برقم  ،  ٢٠٢٠د�ســ ــر�ة �الســ ــجل    ٤٣٠٧٥٥تم قید الشــ ســ
 .جن�ه مصري  ٨٬١٣٠٬٨٢٠٬٤٦١مال مرخص �ه قدرة س أر القاهرة الممیز، ونشر نظامها األساسي �عدد صح�فة الشر�ات وأص�ح للشر�ة 

 المختصرة المستقلةالدور�ة أسس إعداد القوائم المال�ة  .٢

 التوافق مع معاییر المحاس�ة المصر�ة - أ

ــتقلة المختصـــرة المرفقة ط�قاً  - ــ�ة المصـــري رقم ( تم إعداد القوائم المال�ة الدور�ة المسـ ) القوائم المال�ة الدور�ة ٣٠لمتطل�ات مع�ار المحاسـ
م  وفي ضــــوء أحكام القوانین واللوائح الســــار�ة، ووفقا لذلك فقد تم إعداد القوائم المال�ة الدور�ة المســــتقلة �صــــورة مختصــــرة مقارنة �القوائ 

.  وأن تلك القوائم المال�ة الدور�ة المســــــــتقلة  ٢٠٢١�ســــــــمبر د  ٣١المســــــــتقلة للشــــــــر�ة عن الســــــــنة المال�ة المنته�ة في  الســــــــنو�ة  المال�ة 
الســـــنو�ة الكاملة و�جب قراءتها مع القوائم المال�ة الســـــنو�ة  المال�ةالمختصـــــرة ال تتضـــــمن جم�ع المعلومات المطلو�ة عند اعداد القوائم  

 .  ٢٠٢١د�سمبر  ٣١المستقلة للشر�ة في 

، بواسطة مجلس  ٢٠٢٢مارس    ٣١عن فترة الثالثة أشهر المنته�ة في  للشر�ة    المستقلة المختصرةالقوائم المال�ة الدور�ة  م إعتماد  ت  -
 . ٢٠٢٢مایو  ٣٠اإلدارة بتار�خ 

 أسس الق�اس -ب

األدوات المال�ة التى یتم ق�اسها �التكلفة ط�قا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة ف�ما عدا    القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المختصرةأعدت  
 والتي تتمثل ف�ما یلي:�الق�مة العادلة،  أوالمستهلكة 

 .المشتقات المال�ة -
   .األدوات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر -
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 .خراآل  الشامل الدخلاألصول المال�ة �الق�مة العادلة من خالل  -
على أســاس التكلفة وهى   القوائم المال�ة الدور�ة المســتقلة المختصــرةهذا وقد تم عرض االســتثمارات فى شــر�ات تا�عة وشــق�قة فى  

المســــتثمر فیها. هذا وتقدم   تمثل حصــــة الشــــر�ة الم�اشــــرة فى الملك�ة ول�س على أســــاس نتائج أعمال وصــــافى أصــــول الشــــر�ات
ــر�اتها التا�عة   ــر�ة وشـــ ــمل للمر�ز المالى المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقد�ة المجمعة للشـــ القوائم المال�ة المجمعة تفهمًا أشـــ

 (المجموعة).

 عملة العرض -ج

عملة التعامل للشـــر�ة. �ما أن جم�ع الب�انات   ووه�الجن�ه المصـــري   القوائم المال�ة الدور�ة المســـتقلة المختصـــرةتم اعداد وعرض 
تم  ذا إال إالفترة، المال�ة المعروضــــة �الجن�ه المصــــرى تم تقر�بها الى أقرب ألف جن�ه مصــــرى ف�ما عدا نصــــیب الســــهم فى أر�اح 

 أو �اال�ضاحات �خالف ذلك. القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المختصرةاالشارة � 

 ام التقدیرات والحكم الشخصياستخد -د 

وفقًا لمعاییر المحاسـ�ة المصـر�ة ق�ام االدارة �اسـتخدام تقدیرات وافتراضـات   القوائم المال�ة الدور�ة المسـتقلة المختصـرةیتطلب اعداد 
 قد تؤثر على تطبیق الس�اسات وق�م األصول وااللتزامات واالیرادات والمصروفات.

ــر�ة معقولیتها فى ظل  وتعتمد هذه التقدیرات  ــات المتعلقة بها على الخبرة التار�خ�ة وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشـ واالفتراضـ
الظروف واألحداث الجار�ة، حیث یتم بناًء علیها تحدید الق�م الدفتر�ة لألصــــــــــــــول وااللتزامات وقد تختلف النتائج الفعل�ة عن هذه 

 روف والعوامل المح�طة.التقدیرات �صورة جوهر�ة إذا ما اختلفت الظ

هذا و�تم مراجعة هذه التقدیرات واالفتراضـات �صـفة مسـتمرة و�تم االعتراف �أى فروق فى التقدیرات المحاسـب�ة فى الفترة التى یتم 
تدرج هذه فیها تغییر تلك التقدیرات، أما اذا �انت هذه الفروق تؤثر على الفترة التى یتم فیها التغییر والفترات المســـــــــتقبل�ة، عندئذ 

 ، وف�ما یلي أهم البنود المستخدم فیها هذه التقدیرات والحكم الشخصي:الفروق فى الفترة التى یتم فیها التغییر والفترات المستقبل�ة

 االنخفاض في ق�م األصول.  -
 المؤجلة.  األصول الضر�ب�ة -
 األعمار اإلنتاج�ة لألصول الثابتة. -
 حتملة.  وااللتزامات الم مخصص المطال�ات المتوقعة -

 أهم الس�اسات المحاسب�ة المط�قة .٣

 تم اعداد القوائم المال�ة الدور�ة المستقلة المختصرة �ات�اع نفس الس�اسات المحاسب�ة المط�قة في العام السابق.

  



 
 

 القابضة (شركة مساھمة مصریة)   ةشركة أوراسكوم المالی
   ۲۰۲۲مارس  ۳۱ المنتھیة في المالیة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة المستقلة المختصرة عن فترة الثالثة أشھر 

 

 
 

- ۹ - 
 

 إستثمارات في شر�ات تا�عة  .٤
 

 (�األلف جن�ه مصرى)

 الدولة 

نس�ة 
  المساهمة

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ % 

 ٧٠٢٬٧٥٦ ٧٠٢٬٧٥٦ ٥٨٬١٥ جمهور�ة مصر العر��ة بلتون المال�ة القا�ضة *شر�ة 

شر�ة دوت لتطو�ر االلكترون�ات 
 ٢١٬٢٢٥ ٤٢٬٤٥٠ ٧٩٬٩٠ جمهور�ة مصر العر��ة والمدفوعات االلكترون�ة ** 

مسدد تحت حساب ز�ادة االستثمار 
(شر�ة دوت لتطو�ر االلكترون�ات  

 ** االلكترون�ة)والمدفوعات 
 ٢١٬٢٢٥ -- ٧٩٬٩٠ جمهور�ة مصر العر��ة

   ٧٤٥٬٢٠٦ ٧٤٥٬٢٠٦ 

ــتثمارات  ةق�م  يیتمثل المبلغ ف*  ــر�ة اسـ ــر�ة في شـ ــر�  يوالت  ة،القا�ضـــ  ةبلتون المال� الشـ ــم  ةتم نقل ملكیتها من الشـ ــر� ةالقاسـ ــم ةالى الشـ  ةالمنقسـ
 .ج)-١اال�ضاح رقم ( يعلى عقد التقس�م الوارد ذ�ره تفصیال ف  وذلك بناءاً 

جن�ه   ٢٬٩٦ســـــهم من أســـــهم شـــــر�ه بلتون المال�ة القا�ضـــــة �متوســـــط ســـــعر ب�ع    ٧٣٬١٠٨٬٣٧٥، قامت الشـــــر�ة بب�ع عدد ٢٠٢١ عام  وخالل
 .٢٥٩٬١٢١٬٦٧٠�صافي عدد أسهم   ٪٥٨٬١٥،  ٢٠٢٢مارس  ٣١مصري للسهم لتص�ح نس�ة المساهمة في 

وذلك بنسـ�ه مسـاهمة قدرها  -شـر�ة تا�عة-بتأسـ�س شـر�ة دوت لتطو�ر االلكترون�ات والمدفوعات االلكترون�ة  ، قامت الشـر�ة   ٢٠٢١عام   خالل**  
ــري أ  ٤٢٬٤٥٠�مبلغ    ٪٧٩٬٩٠ ــدادهم نقدًا  ،لف جن�ه مصـ ــر�ة التا�عةإحیث تم سـ ــاو�ین �مبلغ   لى الشـ ــري،   ٢١٬٢٢٥على دفعتین متسـ جن�ه مصـ

، لم یتم التأشــــــیر �الز�ادة الثان�ة في الســــــجل التجاري للشــــــر�ة �التا�عة، و�التالي تم تبو�بها �م�الغ مســــــددة تحت  ٢٠٢١د�ســــــمبر  ٣١هذا وحتى 
 تم التأشیر �الز�ادة الثان�ة. ٢٠٢٢حساب ز�ادة االستثمار في الشر�ة التا�عة و خالل عام 

 
 

 ةشر�ات شق�ق فياستثمارات  .٥

 ٢٠٢١ د�سمبر ٣١ ٢٠٢١ مارس ٣١ نس�ة المساهمة الدولة (�األلف جن�ه مصري)

     

المـالـ�ة كـت  ت شــــــــــــــر�ـه �ون 
 ٤٢٣٬٦٠٤١٬ ٤٢٣٬٦٠٤١٬ %٢٩.٥٦ العر��ةمصر  جمهور�ه * ةالقا�ض

    ١٬٦٠٤٬٤٢٣ ١٬٦٠٤٬٤٢٣ 

 
 
تم نقل ملكیتها    يوالت   �ونتكت المال�ة القا�ضـة (سـا�قا شـر�ة ثروة �ابیتال المال�ة القا�ضـة)الشـر�ة في شـر�ة  اسـتثمارات    ةق�م يیتمثل المبلغ ف * 

على عقد  وذلك بناءاً  ة)المنقسـم ةالشـر�أوراسـكوم المال�ة القا�ضـة ش.م.م. (الى ة)  القاسـم  ةالشـر�ش.م.م. (  أوراسـكوم لالسـتثمار القا�ضـةمن 
 ج).-١(اال�ضاح رقم  يالتقس�م الوارد ذ�ره تفصیال ف
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 أصول ثابتة  .٦

 (�األلف جن�ه مصري)
  وحاسب �مبیوتر أجهزة

 آلي
 االجمالي 

   التكلفة -أ

 ١٣٠ ١٣٠ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في 
 ١٣٠ ١٣٠ ٢٠٢٢  مارس ٣١ في التكلفة اجمالي

   االهالك مجمع -ب

 ٣ ٣ ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید في 
 ١١ ١١ الفترة  اهالك

 ١٤ ١٤ ٢٠٢٢ مارس ٣١ في اإلهالك مجمع اجمالي

 الق�مة الدفتر�ة صافي
  

 ١٢٧ ١٢٧ ٢٠٢١د�سمبر    ٣١في 

 ١١٦ ١١٦ ٢٠٢٢ مارس ٣١ في

 

 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .٧

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ (�األلف جن�ه مصرى)
 ٥٬٨٥٩ ٥٬٨٥٩ شر�ة دوت لتطو�ر االلكترون�ات والمدفوعات االلكترون�ة

 ٥٬٨٥٩ ٥٬٨٥٩ 

 

 أصول أخرى  .٨

 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 - ٧٥٬٧٥٢ مدینون توز�عات ار�اح* 

شر�ة تا�عة (تحت   حساب جاري مع شر�ة �ل�فر للتمو�ل االستهالكي
 ٢٢١ ٥١٦ التأس�س)

 ٢٦١ ١٨٨ مصروفات مدفوعة مقدما 
 ٤٨٢ ٧٦٬٤٥٦ 

�ونتكت المال�ة القا�ضـة و ذلك عن توز�عات ار�اح سـبق االعالن عنها   شـر�ة*یتمثل مبلغ مدینون توز�عات ار�اح في ق�مة المسـتحق علي 
 . ٢٠٢٢مارس  ٣٠المنعقدة في  العامة العاد�ةوفقا للجمع�ة 
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 نقد�ة وما في حكمها .٩
 ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

  ٣٨٬٧٧٧ ١٠٬٥٧٨ حسا�ات جار�ة �عملة محل�ةبنوك 

  ١٥٩ ٨٤٬٥١٥ جنب�ةأ تبنوك حسا�ات جار�ة �عمال

 ٨٦٬١٤٥ ١٠٧٬٦٤٤ )أشهر ة(اقل من ثالث   �عملة محل�ة  ودائع لدى البنوك

 ٧٢٬٢٩٤ - )أشهر ة(اقل من ثالث  جنب�ةأ ت�عمالودائع لدى البنوك  

  ١٠٨٬٩٩٦ ١١١٬٤٩٤ صنادیق استثمار �الجن�ه المصرى *

  ١٧ ١٣ ة نقد�ه �الخز�ن 

 ٣٠٦٬٣٨٨ ٣١٤٬٢٤٤ 

�االســتثمار في مجموعة متنوعة من الصــندوق �قوم و ببنك الشــر�ة المصــرف�ة العر��ة الدول�ة  "یومي" تقوم الشــر�ة �اإلســتثمار في صــندوق  *
المســـتحوذ علیها عدد الوثائق  توقد بلغ ة، هذاألجل وأذون الخزان البنك�ة قصـــیره  ودائع  ال مثل  ذات العائد الثابت قصـــیر األجل الدینأدوات 

، مبلغ  ٢٠٢٢مـارس    ٣١وـقد بلغـت ق�مـة الوث�قـة في   ،وث�قـة  ٤٬٨٥٢٬٤٧٥، عـدد  ٢٠٢٢مـارس    ٣١في الصـــــــــــــــندوق في   من قـبل الشــــــــــــــر�ـة
 .مصرى جن�ة   ٢٢.٩٨

 في حكمها �قائمة التدفقات النقد�ة ف�ما یلي:لغرض اعداد قائمة التدفقات النقد�ة یتمثل رصید النقد�ة و ما 

 (�األلف جن�ه مصري)
 

 الفترة المال�ة المنته�ة في 
 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١

 الفترة من تار�خ 
 التأس�س حتى 

 ٢٠٢١مارس  ٣١

 ١٥٬٢٣٨ ٣١٤٬٢٤٤ نقد�ة وما في حكمها

 ١٥٬٢٣٨ ٣١٤٬٢٤٤ 

 

 رأس المال المصدر والمدفوع  .١٠

جن�ه   ١٬٦٢٦٬١٦٤٬٠٩٢س المال المصــــدر والمدفوع مبلغ  أ�ما بلغ ر  مصــــري،جن�ه   ٨٬١٣٠٬٨٢٠٬٤٦١س المال المرخص �ه �مبلغ  أحدد ر 
وموافقة الجمع�ة    ،لالســــــتثمار ةالعام ةرش / للســــــهم وذلك وفقا لقرار الهیئ ق  ٣١  ةســــــم� إســــــهم �ق�مه   ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠موزع على  ي مصــــــر 

 .ج-١�ضاح رقم فى اإل د تفصیالً ر �ما هو وا القاسمة)الشر�ة القا�ضة (لالستثمار  العامة غیر العاد�ة لشر�ة أوراسكوم

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

 المساهمین 
  ةنس�ه االسهم العاد� ة أسهم عاد�

 لها حق التصو�ت  التيو 
   

 ٪ ٥١.٧ ٢٬٧٠٩٬٩٨٩٬٣٢٠ إل  أر إ�ه إس أكو�ز�شن أوراسكوم
 ٪ ٠.٦ ٣٣٬٤٨٥٬٩٦٥   إل أر إ�ه إس إنفسمنت تي إم تي أوراسكوم

 ٪ ٤٧.٧ ٢٬٥٠٢٬٢١٥٬٣٣٥ أخرى  
 ٪١٠٠ ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠ ة المتاح العاد�ةاألسهم  إجمالي
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 تسو�ات ناتجه عن اإلنقسام .١١

، �أســــاس لالنقســــام، هذا وقد تم ٢٠١٩د�ســــمبر  ٣١فقد اتخاذ القوائم المال�ة في  ج-١المشــــار الیها في ا�ضــــاح  ط�قا التفاق�ة خطة التقســــ�م
ــنة المال�ة المنته�ة في  ــو�ة المعامالت التي تمت خالل الســـ ــمبر  ٣١تســـ ــمة في بند ٢٠٢٠د�ســـ ــر�ة المنقســـ ــدة المحولة الى الشـــ ، على األرصـــ

 ة وتم تعدیل رصید أول المدة للشر�ة المنقسمة بتلك التسو�ات، وف�ما یلي ب�ان هذه التسو�ات.تسو�ات على حقوق الملك�ة للشر�ة المنقسم
 الم�الغ �األلف جن�ه مصري 

  االنقسام  عن  ناتجة تسو�ات بند في الملك�ة حقوق  ضمن إث�اتها تم م�الغ

 ١٢٩٬٠٨٧ ٢٠٢٠القا�ضة) خالل عام رد خسائر إضمحالل في ق�مة استثمارات في شر�ات تا�عة (شر�ة بلتون المال�ة 
 ١٢٩٬٠٨٧ اإلجمالي 

  أر�اح مرحلة  م�الغ تم إث�اتها ضمن حقوق الملك�ة في بند 
 ٣٤٬٦٨٦ ٢٠٢٠توز�عات أر�اح من شر�ة ثروة �ابیتال المال�ة القا�ضة خالل عام 
 ٢٬١٣٨ ٢٠٢٠فوائد دائنة على قروض لشر�ة بلتون المال�ة القا�ضة خالل عام 

 ٣٨٥ ٢٠٢٠خالل عام ف�كتوار القا�ضة لالستثمار لشر�ة فوائد دائنة على الحساب الجاري 
 ٣٧٬٢٠٩ اإلجمالي 

 ١٦٦٬٢٩٦ إجمالي تسو�ات ناتجة عن اإلنقسام

 
 أخرى  التزامات .١٢

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

 ٣٠٩ ١٬٤٥٩ ضر��ة �سب عمل 

 ٤٥ ٢٧ ضر��ة خصم و�ضافة  

 ٤٬٣٥٤ - عاملین  –م�الغ مستحقة 

 ١٬١٠٧ ٢٬٠٦٦ مصروفات مستحقة 

 ١٦ ٢٤ الهیئة القوم�ة للتأمینات االجتماع�ة 

 ١١ ٩ أخرى 
 ٥٬٨٤٢ ٣٬٥٨٥ 

 
 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة .١٣

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

 ٣ ٤ لالستثمار القا�ضة "ش.م.م."أوراسكوم 
 ٣ ٤ 

 �الصافي ایرادات توز�عات .١٤

 الفترة من تار�خ 
 التأس�س حتى 

 ٢٠٢١مارس  ٣١

 
 الفترة المال�ة المنته�ة في 

 
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

 (�األلف جن�ه مصري)
 القا�ضة)ة (سا�قا شر�ة ثروة �ابیتال المال�ة القا�ضالمال�ة  �ونتكتشر�ه   ٧٩٬٨٢٨ ٣٧٬٥٣٧

 علي التوز�عات االر�اح المن�ع من خصم  ضرائب ٤٬٠٧٦ - 
٧٥٬٧٥٢ ٣٧٬٥٣٧  
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على توز�عات  )  �ابیتال القا�ضــة  ةثرو  ةشــر�ة (ســا�قا القا�ضــ المال�ة   ت الجمع�ة العامة العاد�ة لشــر�ة �ونتكتوافق،  ٢٠٢٢مارس   ٣٠بتار�خ   -
ملیون جن�ه مصـــــــري، وذلك بواقع    ٢٧٠، �ق�مة إجمال�ة قدرها  ٢٠٢١د�ســـــــمبر   ٣١المنته�ة في على المســـــــاهمین عن الســـــــنة المال�ة  أر�اح

 ملیون جن�ه مصري.  ٧٩.٨جن�ه مصري للسهم، و�هذا �كون نصیب الشر�ة من توز�عات األر�اح المعلنة حوالي مبلغ    ٠.٢٢٨

 

 ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةتكلفة العاملین  .١٥

 من تار�خ  الفترة
 المال�ة المنته�ة في  الفترة التأس�س حتى 

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

 
 ما في حكمها و  تكلفة العاملین (٤٬١٠٨) (١٬٩٩٨)

 عضاء مجلس اإلدارة و�دالت أ مكافآت  (٩٧٩) -

 تأمینات اجتماع�ة (٤٠) -
 تأمین طبي عاملین  ) ١٢٠( -

(١٬٩٩٨) (٥٬٢٤٧)  

 فوائد دائنة .١٦

 من تار�خ  الفترة
 المال�ة المنته�ة في  الفترة التأس�س حتى 

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

 
 صندوق استثمار ٢٬٤٩٧ -

 فوائد بنك�ة و اخرى  ٢٬٩٧٥ ٢٨٤

٥٬٤٧٢ ٢٨٤   
 
 
 
 
 
  

 األر�احنصیب السهم من  .١٧

 )، على النحو التالى:٢٢ط�قًا لنص المع�ار المحاسبى المصرى رقم ( الفترةتم حساب نصیب السهم من صافى أر�اح 
 من تار�خ   الفترة

 المال�ة المنته�ة في  الفترة التأس�س حتى   
 

  ٢٠٢٢ مارس ٣١ ٢٠٢١ مارس ٣١
 (�األلف جن�ه مصري) الفترة أر�احصافي  ٨٦٬٠٧٥ ٢٧٬٣٥٤

 (�األلف)  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  ٥٬٢٤٥٬٦٩١ ٥٬٢٤٥٬٦٩١
 (�الجن�ه المصري)  الفترة ر�احأ في األساسي نصیب السهم ٠.٠١٦٤ ٠.٠٠٥٢
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 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٨
 إسم الشر�ة 

 
طب�عة 
 العالقة 

إ�ضاح   المعامالت طب�عة 
 رقم

 حجم المعامالت 
 

مارس   ٣١
٢٠٢٢ 

حجم 
 المعامالت 

 
  مارس ٣١ 

٢٠٢١ 

 الرصید 
 مدین (دائن) 

مارس   ٣١
٢٠٢٢ 

 الرصید 

 مدین (دائن) 

د�سمبر    ٣١
٢٠٢١ 

دوت لتطو�ر   ةشر�
ات والمدفوعات � االلكترون
 ةااللكترون� 

شر�ة 
 تا�عة

سداد مصروفات ن�ا�ة عن 
 العالقة  وذالطرف 

 

)٧ ( 
- ٥٬٨٥٩ ٥٬٨٥٩ ٧١٩ 

شر�ة أوراسكوم  
 لالستثمار القا�ضة

شر�ة 
 زمیلة

سداد مصروفات ن�ا�ة  
 الشر�ة 

)(٣) (٤) ٨٬١٢٢ ١ ) ١٣ 

 

 رأسمال�ةإرت�اطات  .١٩
ــد  ــال إیوجــــ ــتكمال رأس مــــ ــة الســــ ــالغ المت�ق�ــــ ــة الم�ــــ ــي ق�مــــ ــل فــــ ــمال�ة تتمثــــ ــات رأســــ ــر�رت�اطــــ ــو�ر االلكترون  ةشــــ ــدفوعات �ــــــ دوت لتطــــ ات والمــــ

 .٪١٠٠% إلى ٥٠نس�ة من  ي جن�ه مصر ألف   ٤٢٬٥٠٠  �مبلغ  ةااللكترون� 
 

 احداث هامة خالل هذه الفترة والفترات المال�ة التال�ة .٢٠
 

ــار الفیــــروس  - ــأثیر انتشــ ــازال تــ ــدمــ ــلبي ١٩-(كوفیــ ــأثیر ســ ــن تــ ــا یت�عــــه مــ ــتمرًا. ومــ ــواق العالم�ــــة مســ ــاد واألســ ــى االقتصــ ــتجد مــــؤخًرا علــ ) المســ
علـــــى عـــــدة نـــــواحي والتـــــي مـــــن بینهـــــا التور�ـــــدات، والقـــــوى العاملـــــة، وعمل�ـــــات التشـــــغیل، والطلـــــب علـــــى منتجاتنـــــا والســـــیولة المتـــــوفرة لـــــدي 

فر�ــــــق عمــــــل لتطــــــو�ر وتنفیــــــذ خطــــــط طــــــوارئ لمواجهــــــة تلــــــك الظــــــروف  الشــــــر�ة. و�نــــــاء علــــــى ذلــــــك، فقــــــد قامــــــت إدارة الشــــــر�ة بتشــــــكیل
ــتم  ــار الفیـــــروس المســـــتجد. حیـــــث یـــ ــورات المرت�طـــــة �انتشـــ ــة التطـــ ــتمر لكافـــ ــ�م المســـ ــن �ثـــــب �المتا�عـــــة والتقیـــ ــًا عـــ ــوم حال�ـــ ــتثنائ�ة، ونقـــ االســـ

ــة مو  ــو حما�ــ ــن ذلــــك، هــ ــم مــ ــغیل�ة، واألهــ ــى عمل�اتنــــا التشــ ــاظ علــ ــراءات الالزمــــة للحفــ ــع اإلجــ ــاذ جم�ــ ــالء الشــــر�ة اتخــ ــوردي وعمــ ظفینــــا ومــ
 .وجم�ع أصحاب المصالح المرت�طة �الشر�ة

ــتقر والمعلومــــــات المتاحــــــة، ال نتوقــــــع أن �كــــــون لفیــــــروس (كوفیــــــد ــالي المســــ ) المســــــتجد تــــــأثیرًا علــــــى قــــــدرة ١٩-وفــــــي ضــــــوء الوضــــــع الحــــ
 الشر�ة على االستمرار في المستقبل المنظور.

 

 الحقة  احداث .٢١
 ٣وفقا لمجلس اإلدارة المنعقد في    (الشر�ة التا�عة)  دوت لتطو�ر االلكترون�ات و المدفوعات االلكترون�ة شر�ة إدارةاعضاء مجلس    وافق -

االستثمار في شر�ة  دوت لتطو�ر االلكترون�ات و   رصید�ص�ح  ل   الشر�ه  مال  راس  الستكمالملیون جن�ه    ٢٥سداد    علي  ٢٠٢٢ابر�ل  
 .الف جن�ه مصري   ٦٣٬٦٧٥(الشر�ة التا�عة) �ق�مة المدفوعات االلكترون�ة 

دوت لتطو�ر االلكترون�ات و المدفوعات االلكترون�ة (الشر�ة التا�عة) وفقا لمجلس اإلدارة المنعقد  شر�ة إدارةاعضاء مجلس  كما وافق ا�ضا   -
االستثمار في شر�ة  دوت لتطو�ر االلكترون�ات   رصید�ص�ح  لراس مال الشر�ه    الستكمالملیون جن�ه    ٢٥سداد    علي  ٢٠٢٢  مایو  ٢٦في  

 .الف جن�ه مصري   ٨٤٬٩٠٠و المدفوعات االلكترون�ة (الشر�ة التا�عة) �ق�مة 
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