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 .1نبذة عن الشركة
أ -الكيان القانونى والنشاط
ش ر أوراس وكم ر

رولماليورولقابض ررور(ش ر أورهم ررارموره ر و)ر-سولتيرم ر تر تكرهأ رارايماربباربالة ر أورولمأقم ررموراسرولة ر أو-رخاض رربور

ي
ألح را راران سرمر ر ر ر ر ر ر ر اك رولمرا ركاكر95رلمر ر ر ر ر ر رأرور،1992رسالئحتر رولتأييرة رورسايراشرولةر ر ر ر ر ر ر أروربرالمر ر ر ر ر ر ر ر رولت راك ر اكر430755را ر

10رد مرمر ر2020ر،رمر

رج اك رولقار رولمميز.رهق رولةر أورر را و رنا رمريت ر–ركهلور ال ،رولقار ر–رجمه ك وره ر رولب ييو.ر

ها رولة أور25رمأورجراارهنر10رد ممر ر .2020ر

ب -غرض الشركة
غ ضرولةر أورر روالشرت و را رجسمريارولةر أاشرولت رج راكراسكواالرهاليوراسرا رة اد ركأس راه ولهارهاره واا روح ا راان سرمر ر اك ر
ولما ،رس

ةرللةر أوراسرجن سرلهاره ررلحوراسرجةررت ربس رسج رهنرول ج لرهارولةر أاشرسغي رارولت رجزوس رااما رشررريه ربسامالها،راسر

ولت راارجباسنهارال رجحقيقرغ ضر ر ررهار ا ره ر ر ر راسرا رولكاك .رأمار

سهلكرطرقالرألح ا رولقان سرسالئحت رولتأيية و .ر

ةرلهاراسرجأاهذرا ررةلرولةر ر ر أاشراسرجةر ر ررت هاراسرجلحقهار هار

ج -نبذه عن الشركة
جكرإنةاءرش أوراسكوم

رولماليورولقابضورهنرخال رونقماههارانرش أوراسكوم

لارإدوكلرشر أوراس وكمر
ر
سهلكر أاءولرال را وكره

رلالمتثماكرولقابضورش. . .ر ر

ضرورولمأبقاراير9ر لي ر،2020رجكرولم واقورال رجقا كرهةر س رجقمريكر
رلالمرتثماكرولقاب ر

جي ريلي رللب ضرال رول مبيورولباهورغي رولباد ورلةر أوراس وكمر

ضرو،رحيثر تضرمنرولمةر س رجقمريكرشر أوراس وكمر
رلالمرتثماكرولقاب ر

لالمررتثماكرولقابضررورإل رش ر أتينرش ر أوراامررمورسجحم رنياروإلمرركرش ر أورواس وكم ر

ر

رلالمررتثماكرولقابضرروورسر رجتضررمنروالمررتثماكوشراير

ولة ر أاشرولت رجبم رايره االشرهكتليو،رسش ر أورهأقم ررمور تكرإنة رراءرار رسجم ررم رواس وكم ر

رولماليورولقابض رروورسجتض ررمنروالم ررتثماكوشراير

ولةر ر أاشرولت رجبم رايره االشروالنةر ر ورولماليورغي رولم ر ر ايورسريرشر ر أت ر لت سرولماليورولقابض ررور(شر ر أورجاببو)رسشر ر أورأ نتنتر

ولماليورولقابضررور(مررابقارش ر أورث س رأا يتا رولقابضررو)ر(ش ر أورشررقيقو)رسجح رجربيورش ر أور لت سرولماليورولقابضررورسش ر أورأ نتنترولماليور

ولقابضوراضاللرانرولحمابرول اكيرولممتحقرلة أوراسكوم

رلالمتثماكرولقابضورهنرش أوراي ت وكرونيمتمأترإل رولة أورولمأقممو.

ر

تاك خر19راكت ي ر،2020رسواقترول مبيورولباهورغي رولباد ورلةر أوراس وكمر

رلالمرتثماكرولقابضرورولمأبقا رال رجقمريكرشر أوراس وكمر

اير31رد مر ررمر ر،2019را مر ررامر ررارلتاك خروالنقمر ررا ربحيثرجس رشر ر أوراس وكمر ر

رلالمر ررتثماكرولقابضر ررورش. . .ر(ولةر ر أورولقامر ررمو)راائمور

لالمررتثماكرولقابضررورش . .رساقارألمررل برولتقمرريكروألاقيربالقيمورولاات ورللمررهكرسوجكاهرولق وئكرولماليورولممررتقلورانرولمررأورولماليورولمأتهيور
س كيضر اكم ر ررمالهارولم ر رراكرانرط قرجكييضر ولقيموروإلم ر ررميورألم ر ررهمها،رال راسرجتك ر ررةرولة ر ر أورولقام ر ررمورايرولقيا رباألنة ر ر ور
والمررتثماك ورولمتأ او،رسجس رهحتيسور ت خي ررهارأة ر أورغ ضررهارووالشررت و رايرجسمرريارأااورولة ر أاشرولممررارموراسرولت

ولتيرج رراكراسكواالرهاليوراسرايرة اد ركأس راه ولهاو،ر يأمار أتذرانرولتقمرريكرجسمرريارشر أورجا ا رربإمرركرشر أوراس وكمر

رريورباألمررهكر

رولماليورولقابضرور

ش. . .ر(ولة ر أورولمأقمررمو)رايرش ر رش ر أورهمررارموره ر و،رخاضرربورألح ا راان سرم ر ر اك رولما ركاكر95رلمررأور1992رسالئحت ر

ولتأيية ورس تمث رغ ضهارايرووالشت و رايرجسميارولة أاشرولتيرج اكراسكواارهاليوراسرايرة اد ركأس راه ولهارسولتيرجبم رايره االشر

وألنةر ورولماليورغي ره ر ايوورسال راسرجن سرولةر أاشرولأاج ورانرولتقمريكرهمل أورلأيارهمرارميرشر أوراس وكمر
ايرجاك خرجأييةرولتقميكرسيةوشرنمبرولملنيورلن رهماركرار رجأييةرامليورولتقميك .ر
ر
ر
ر
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كمارسواقترول مبيورا ضررارال رولتق

رول ررادكرهنرري وروألدوءروالات رراديربالهي ورولباهورلالمررتثماكرسولمأاطقرولح رول ررادكر تاك خر2ر

مر ر رررتمر ر،2020رب ر ر رراايرحق رولملنيورللةر ر ر أورولمأقمر ر ررمور أاءورال رولق وئكرولماليوراير31رد مر ر ررمر ،2019رسولمأتهيرول راسرولقيمور

ولاات ورل ر رراايرحق رولملنيورللة ر ر أورولمأقمر ررمورجرل ر2,009,824,600رجأي ره ر ر ي،رحيثرجكرولم واقورال راسر

ر رررمر اك رولما ر

ولم خةرب رللة ر أورولمأقمررمورهرل ر8,130,820,461رجأي ره ر ير،رس اك رولما رولم رراكرهرل ر1,626,164,092.2رجأي ره ر ير

ه ة رال ر5,245,690,620رمهكربقيمورإممريور0.31رجأي ره

يررللمهك،ربحيثرجن سرج ة ار اايرحق رولملنيورساقارلمار لي :ر

المبالغ باأللف جنيه مصري

ر

اك رولما رولم اكرسولماا ر ر

1,626,165ر ر

إحتياطيراان رني ر

 419,522ر

خمائ ره حلو ر

) (35,862ر

صافي حقوق الملكية للشركة المنقسمة

2,009,825

رةو رساارجكرإج وء رجم اشرال رجق

رري وروألدوء روالات ادي ،رسولتي رااهت ر تن ن رإضمحال راي رايمو روالمتثماك راي رش أو رأ نتنتر

ولماليو رولقابضو ربمرل ر 390,698رالف رجأي ره

ي ،رحيث رإاتما رولتق

راقط رال رولقيمو رولم ايو رللمهك راي رولر ك ور ر

اير 31رد ممر ر،2020رسلكر تكره واا رولقيموروالمتكاوهيورلقيموروالمتثماك راير 31رد ممر ر،2019رسر راكر رهنرولقيمورولاات ور
سيالتاليرجكركدروالضمحال رسجكروثراج رضمنرحق رولملنيورللة أورولمأقممورحيثرجكرة اد روألكياحرولم حلوربمرل ر390,698رالفرجأي ر
ي.
ر

ه

رةورساارجسمر ر رم ر ررترشر ر ر أوراس وكمر ر ر

رولماليورولقابض ر ررورش. . .ر(ولةر ر ر أورولمأقم ر ررمو)ربم جبرا وكركئيارولهي ورولباهورلل اابورولماليوركاكر

1453رلمر ر ر ررأور2020راير30رن امر ر،2020رسهلكربم جبرا وكرل أوراحةرطلراشرجسمر ر ر رريارسج خيةرولة ر ر ر ر أاشرولمة ر ر ر ر لوربالهي ور

ي ر
ب لمر ر ر ر ر ر ررتهررا ركاكر 440راير 26رن امر ر،2020ر حيررثر ر ر ر ر ر ر ر رراكشره واقررورولهي ررورولبرراهررورلل اررابررورولمرراليررور اكر ر ر ر ر ر ر ر ررادكر 13821را ر

1رد م ر ررمرر ر،2020رال رإ ر رراوكرام ر ررهكرشر ر ر أوراس وكمر ر ر

رولماليورولقابض ر ررور(ولمأقم ر ررمو)ر را رها رااك ر1,626,164,092.2رجأي ر

ه ر ر ير،ربم جبرجقييكرولل أورولمة ر ر لوربالهي ورولباهورلالمر ررتثماك،رسيتاك خر10رد مر ررمر ر،2020رجكرايارولة ر ر أوربالم ر ر

430755ر مر ر ر ر

رولت اكير اكر

رولقار رولمميز،رسنةر ر ر ر رنساههاروألمر ر ر ررامر ر ر رريرببادر ر ر ر ررحييورولةر ر ر ر أاشرسا ر ر ر رررمرللةر ر ر ر أورراك رها ره خةرب رااكر

8,130,820,461رجأي ره

ير .ر

د -الفترة المالية للقوائم المالية الدورية المستقلة ر
حيثراسرجاك خرجسمر رريارولة ر ر أورر رجاك خرولتم ر ر ي رايرولم ر ر

رولت اكيرسر ر10رد مر ررمر ر،2020رسيالتاليررةلرولق وئكرولماليورولاسك ور

ولممرتقلورجط يروليت رولماليورهنر10رد مرمر ر،2020رسحت ر30ر ني ر،2021ررةورساارجكرإاتراكراسرجاك خروإلنقمرا ربالاااج رر رجاك خر

31رد مر ر ر ررمر ر،2020ر رس التاليرا ورهباهالشرجكةراائمورولاخ رانروليت رهنر10رد مر ر ر ررمر ر،2020رحت ر31رد مر ر ر ررمر ر،2020رجكر
إثراجهارضمنرحق رولملنيورللة أورولمأقممو.ر ر

ر
ر

ر
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 .2أسس إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة
أ -التوافق مع معايير المحاسبة المصرية
-

جكرإااودرولق وئكرولماليورولاسك ورولممرتقلورولم اقورطرقالرلمبا ي رولمحامررورولم ر و،رسولق ونينرسولل وئمرولم ر ورهوشرولبالاو .سجت لبر
هبا ي رولمحامرورولم

هبياكرهحامر ره

ورول ج رإل رولمبا ي رولاسليورللتقاك رولماليوروIFRSوربالأمرورلألحاوثرسولمباهالشرولت رلكر

راسرهت لراشراان نيورج ضمرأيييورهبال تها .ر

اكربةسنهار

ر

-

جكرإاتمادرولق وئكرولماليورولاسك و رولممتقلو رللة أورانروليت رولماليورهنرجاك خرولتسميارحت ر 30ر ني ر ،2021ر وم وره لار

وإلدوك ر تاك خر30راغم ار.2021

ب -أسس القياس
اااشرولق وئكرولماليورولممتقلورطرقارلمراارولتنليورولتاك كيورايمارااوروألدسوشرولماليورولت ر تكرايامهاربالتنليورولممتهلنوراسربالقيمور

ولبادلو،رسولتيرجتمث رايمار لي :ر

-رولمةتقاشرولماليو .ر

-روألدسوشرولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحرسولكمائ .ر ر

لخ  .ر
رولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه رو ر

-روأل

رةورساارجكرا ضروالمرتثماكوشرا رشر أاشرجاببورسشرقيقورا رولق وئكرولماليورولممرتقلورال رامرا رولتنليورسر رجمث رح رورولةر أور
ولمراش ر را رولملنيورسليارال رامررا رنتائذرااما رس رراا را ر رولة ر أاشرولممررتثم رايها.ررةورسجقا رولق وئكرولماليورولم مبور

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

جكروااودرسا ضرولق وئكرولماليورولاسك ورولمم ر ر ر ررتقلوربال أي رولم ر ر ر ر ر يرسر راملورولتباه رللةر ر ر ر ر أو.رأماراسرجميارولرياناشرولماليور

ولمب سضرروربال أي رولم ر رجكرجق رهارول راا برالفرجأي ره ر رايمارااورن رريبرولمررهكرا راكياحروليت Jرإالرإهورجكروالشرراك ر
بالق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلوراسرباال ضاحاشربكالترهلك .ر

د -استخدام التقديرات والحكم الشخصي
ت لبروااودرولق وئكرولماليورولاسك ورولمم ررتقلورساقالرلمبا ي رولمحام رررورولم ر ورايا روالدوك ربام ررتكاو رجقا وشرسوات وض رراشراارج ث ر

ال رج ريقرولمياماشرسايكروأل

رسواللتزوهاشرسوال ودوشرسولم

سااش .ر

سجبتماررةلرولتقا وشرسوالات وض رراشرولمتبلقور هارال رولكر رولتاك كيورسا وه راخ رهتأ اورج رودوك رولةر ر أورهبق ليتهارا ر

ر

أاءراليهارجحا ارولقيكرولاات ورلأل ر ر ر ر ر ر ر رسواللتزوهاشرساارجكتلفرولأتائذروليبليورانررةلر
ولس سترسوألحاوثرول اك و،رحيثر تكر ل
ولتقا وشرب

ك رج ر ورإهورهاروختليترولس سترسولب وه رولمحي و .ر

رةورس تكره وجبوررةلرولتقا وشرسوالات وضراشرب ريورهمرتم رس تكروالات وتربس را س را رولتقا وشرولمحامرريورا روليت رولت ر تكر
ايهارجطيي رجلكرولتقا وش،راهاروهورأانتررةلرولي س رج ث رال روليت رولت ر تكرايهارولتطيي رسوليت وشرولمم ر ر ر ررتقرليو،راأائةرجاك ررةلر

ولي س را روليت رولت ر تكرايهارولتطيي رسوليت وشرولممتقرليو،رسايمار ليراركرولرأ درولممتكا رايهاررةلرولتقا وشرسولح كرولةك ي :ر
-

والنكياضرايرايكروأل

.ر

-

وألاماكروإلنتاجيورلأل

رولثا تو.

-

وأل

رولض ريورولم جلور.

هك ةرولم الراشرولمت ابو سواللتزوهاشرولمحتملو.ر

ر
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 .3أهم السياسات المحاسبية المطبقة
أ-

ترجمة العمالت االجنبية
جكرجحا ارول أي رولم ريررأبملورولقياربالاااج ربااتراكلرولبملوروألماميورولت رجتكر هارهبسكرولتااقاشرولأقا ورولاوخلورسولكاكجورللة أو.ر
س تكرإثراشرولمباهالشرولت رجتكرببمالشربكالترول أي رولم
ات رهاليور تكرج جموراك ا روأل

رسوإللتزوهاشرهوشرول ريبورولأقا وربالبمالشروألجأريورلل أي رولم

ولمائا را رهلكرولتاك خ.راهاربالأمرورلأل

ج جمتهارلل أي رولم

رساقال رألمباكرول

ترولماك ورساتروجما رولتباه .رسا رنها ورأ ر

رساقالرألمباكرول

رساقال رألمباكرول ر تر

رسوإللتزوهاشربالبمالشروألجأريورهوشرول ريبورغي رولأقا ورسولمثرتوربالقيمورولبادلورايرتكر

رسوإللتزوهاشرهوشر

ترولم ائا را رجاك خرجحا ارولقيمورولبادلور يأمارالرجبادرج جموروال

ول ريبورغي رولأقا ورسولت رومتكاهترولتنليورولتاك كيورا رايامها.رسجاك راكياحرسخمائ رولت جمورانروليت را ر أارهمتق ربقائمور
رسوإللتزوهاشرهوشرول ريبورغي رولأقا ورولت ر تكرايامهاربالقيمور

ولاخ رولممتقلورايمارااورولي س رولأاج ورانرج جموراك ا روال
ولبادلورحيثر تكرودكوجهارضمنرولتطي وشرا رايمتهارولبادلو.

ب -األصول الثابتة
جُب َ ضروأل

رولثا تور-رولمحتيظر هاربط ضرومتكاوههارايروألغ وضروإلدوك ور-ربقائمورولم أزرولمال رولممتق ربالتنليورهك

هأهارا ره ماٍرلإلرال رسخمائ روالضمحال رولمت وكمو.

هالر

وضرإدوك وراسرا راغ ٍ
رولثا تورولت رجن سرا ره حلوروإلنةاءرسولمق كرومتكاوههارا راغ ٍ
وضراخ رغي رهحاد رببار
سيالأمرورلأل
ٍ
ت ر ها.رسجتضمن رولتنليوروألجبابرولمهأيورسه وز ارولباهلينرسأمارجتضمنر
رولم َ
بتَ ُ
،راتسه ربالتنليورهك هال رهأهارخماك روالضمحال ُ
ا ضال ر -را رحالورسج درا ٍ ره ٍ
رلو رلل مملور -رجناليفروالات وضرولت ر تكركمملتهارساقال رللميامورولمحامريورللة أو.رس تكرجر بر
راأاهارج رمر

رولثا توراأاهارجنتم رسجن سرجارزلرللتةطي .ر رس راارإرال رجلكروأل
رإل رولت أيفرولمالئكرهنروأل
جلكروأل
رولثا توروألخ ر.
الح لورلالمتكاو را روألغ وضرولت راُاتأيترهنراجلهارطرقالرلأياروألمارولمتربورا رإرال روأل

ر الح لورلالمتكاو را روألغ وضرولت رإاتُِأَيترهنراجلها.رالر تكر

س راارإرال رولمرانيرسوألثاثرسولت هيزوشراأاهارج رمررةلروأل

إرال روألكوضيرولممل أورللة أور،رإسرسجاشر.
تكركمملورولتناليفرولالحقورال رجنليوروال

روسر تكروثراجهارأس

رهمتق ربحمبروالح و راقطراأاهار سرهنرولمت ااراسرج د ر

ول رة اد رولمأاااروالات اد ورولمت ابورللة أورسر م نرايامهار ااورس تكرومتربادروالجزوءرولممترالو را روال

ول يانورسوال الحرال راائمورولاخ رانرولمأورولماليورولت رحاثترايها.ر
تكروالات وتربم

تكرجكييضرايم روأل

ستروإلرال ر(بكالتروألكوض رسوأل

.ر تكرجحمي رجناليفر

رجحتروإلنةاء)ربط ضرولت ة ارولمأتسكرلتنليوروأل

رولثا توربحيثر

رإل رايمت رولتك ا رال رهاوكرولبم روإلنتاج رولمقاكربامتكاو رط ق رولقمطرولثا ترلإلرال  .ر

تكره وجب رولقيم رولتك ا رسوألاماكروإلنتاجي رسط قوروإلرال رلأل

ولمحرامرورانرجسثي را رجطيي وشرا رجلكرولتقا وشرال راما رهمتقرل  .ر
تكرومتربادرولقيمورولاات ورلرأارهنر أ دروأل

را رجاك خرولق وئكرولمالي رهاروألخةرا روألاتراكران ر تكر

رولثا تورهنرولاااج راأارومتربادلراسرا رحالوراا رج اارا ورهأاااروات اد ورهمتقرليور

هأ رهنروالمتكاو .رر تكرإد وك روألكياحراسرولكمائ رولأاش ورهنرومتربادر أارهنروأل
تكرجحارارارال راما رولي ر ينر اا راائاروالمتربادرسولقيمورولاات ورللرأا.

رولثا تورهنرولاااج را راائمورولاخ ررولممتقل رور

ج -االستثمارات فى شركات تابعة
تكرولمحامرورانروالمتثماكوشرا رش أاشرجاببورا رولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورللة أوربامتكاو رط قورولتنليورحيثر تكروثراشر

والمتثماكوشرا رش أاشرجاببور تنليوروالاتأاءرهك

هارهأهاروالضمحال را رولقيمو.رس تكرجقا روالضمحال رلن رومتثماكرال رحا ر

س تكروثراجورا راائموروالكياحرسولكمائ .رولة أاشرولتاببورر رولة أاشرولت رجمي
ل ر :ر
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-

ولمل و ال ولمأةس ولممتثم ايها .ر

ولتب ض اس ولحق ا ولب وئا ولمتطي هن خال همارمت ا ولمأةس ولممتثم اي  .ر

ولقاك ال ومتكاو مل ت ال ولمأةس ولممتثم ايها للتسثي ال هرل ولب وئا ولت ر ح

ال رولة أورإااد رجقييكرولمي
اأا

رولمي

اليها هأها .ر

راليرولمأةس ولممتثم ايهارإهوراشاكشرولحقائقرسولس سترإل رسج درهتطي وشرل وحاراسراكث رهنر

رولثالثورولمةأ ك نربباليو.

بالأمرورللة أاشرولتاببوروولنياناشرولمهي لوور،رالر جارجنليور بت تر هارا رولق وئكرولماليورولممتقلورللة أو،رلةلكر تكروالا احرانر

طريبورسهكاط ررةلرولة أاشرولتاببوروولنياناشرولمهي لوورايرولق وئكرولماليورولممتقلورللة أورأسط وترهسيراالاور .ر
د -اإلستثمارات فى شركات شقيقة

ولة أورولةقيقورر رهأةسلرجتمتارولة أور تسثي رج ر راليهارهنرخال رولمةاكأورا رولق وكوشرولماليورسولتةطيليورلتلكرولمأةس رسلنأ ر
الر ا رلاكجورولمي

راسرولمي

رولمةت أو.ر

رةورس تكرولمحامرورانروالمتثماكوشرا رش أاشرشقيقوربالتنليورإالرإهورجكرجر رهارأامتثماكوشرغي رهتاوسلورهحتيظر هاربط ضرولريار

ايتكرايامهاربالقيمورولاات وراسرولقيمورولبادلورهك

هارهأهارولتناليفرولالةهورللريارا هماراا .ررةورسالرجترارولة أورط قورحق ر

ولملنيورا رولمحامرورانرومتثماكوجهارا رولة أاشرولةقيقورا رولق وئكرولماليورولممتقلورولم اقورج ريقالرلليق ر()44رهنرهبياكرولمحامرور
ولم يركاكر( .)18ر
ال ران را رحالور ه كرببضرولاالالشرسولم ش وشرال رإه انيورحاسثرخمائ رإضمحال را رايموروالمتثماكوشرا رش أاشرشقيقور
ا رجاك خرولق وئكرولماليورولممتقلورايتكرجكييضرولقيمورولاات ورلتلكروالمتثماكوشرإل رايمتهاروالمت دود ورسجاك رخمائ روإلضمحال ر

ولأاج ورا كوربقائمورولاخ رولممتقلور .ر

ذ -اإلضمحالل فى قيمة االصول غير المالية
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

اإهو رها رج وا ش رجلك رولاالالش ر اس رولم ش وش رجق رولة أو ر تقا رولقيمو روالمت دود و رلن را
وإلضمحال .راإهورهارجبةكرجقا رولقيموروإلمت دود ورلأل
تربهاروأل

 .رةورسجتمث رولقيموروإلمت دود ورلأل

رال رحا ربط ض رجحا ا رخمائ ر

رجق رولة أور تقا رولقيمورولقا لورلإلمت دودرلل حا رولم لا رللأقارولت ر

راسرلل حا رولم لا رللأقارا رولقيمورولبادلور-رهك

ولقيموروإلمتكاوهيورا هماراكر  .س تكرخ كرولتااقاشرولأقا ورولممتقرليورولمقاك رهنرإمتكاو روأل

هبا رخ كرار رحمابرولض رورلل

هالرهأهارجناليفرولريار-راسر

راسرول حا رولم لا رللأقاربإمتكاو ر

رإل رولقيمورولحاليورلتلكرولتااقاشرسولت رجبر رانرولقيموروإلمتكاوهيو.رس ب اررةورولمبا ر

جقا وشرولم رولحاليورللقيمورولزهأيورللأق درسولمكاط رولم جر ور ةلكروأل

رسولت رلكر تكراخةرارا روإلاتراكراأارجقا رولتااقاشر

ر(اسرل حا ره لا رللأقا)راا رهنرايمتهار

ولأقا ورولممتقرليورولمت لا راأ .رس أةسروالضمحال رإهورأانترولقيموروإلمت دود ورولمقاك رأل
ٍ
ورساأائةر تكرجكييضرولقيمورولاات ورلةلكروأل ر(اسرلل حا رولم لا رللأقا)رلتب ارايمت روإلمت دود ورس تكروإلات وتربكمائ ر
ولاات

وإلضمحال را ولكربقائمورولاخ رولممتقلو.رساأاهارج جيارولقيموروالمت دود ورلأل را رات رالحقورس سرهلكره ش ولرال روالنكياضر
ٍ
وشرمابقوراأائةر تكرة اد رولقيمورولاات ورلأل ر(اسرلل حا رولم لارر
ا رولكماك رولأاج ورانرإضمحال رولقيمورسولت راات تر هارا رات

للأقا)ربمار تماش رهارولقيموروإلمت دود ورولتقا ورول ا ا رسية طراالرجز ارولقيمورولاات ورولمبالورببارولز اد رانرولقيمورولاات ور

وأل ليورولت رأاسرهنرولمم نراسر

رإليهاروأل

رل رلكر تكروإلات وتربالكماك رولأاج ورانروإلضمحال را رايمورهلكروأل

ولمأ وشرولمابقو.رس تكرإثراشرولتم ورولب ميورلكمائ روإلضمحال را ولكربقائمورولاخ رولممتقلور .ر
ر
ر
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ر -الضرائب
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
سترخاضبو رللض روراسراا ٍ
ٍ
لو رللك كرض ريال رايرمأ ٍ
وش راخ ،رسيمربر أ ٍدر
ولاخ رولممتقلوربمربرسج در أ ٍد رلإل ودراسرولم
مممرِبك مهارض ريال.رس تكروحتمابرولت وز رولة أوربالض رورول اك وربامتكاو رامباكر
اخ ردوئمال رسا اول رلنرجكضارللض روراسرُ َ
ولض رورولت رجن سراارا ُِا َ شربة ٍ ركمم راسرهرائ رحت رنها وروليت رولماليو .ر
 −الضريبة المؤجلة
تكروالات وتربالض رورولم جلورال رولي س رولم اتورولأاج ورانروالختالتر ينرولقيكرولاات ورلأل

ولمحامريورولممتكاهورايرإااودرولق وئكرولماليورولممتقلورسوألمارولض ريورلتلكروأل

ولض ر ر،رس تكرولمحامروراأهارب

قورولتزوهاشرولميزونيو .ر

رسواللتزوهاشرطرقارلألمار

رسواللتزوهاشرسولممتكاهورا روحتمابرول يمر

وهاش رض ٍ
سي ٍ
يو رااهور تكروالات وتربالتز ٍ
ريو ره جلورال رأااورولي س رولم اتورولكاضبورللض رو،ر يأمارااد ل رهار تكروالات وتر
بس ٍ رض ٍ
ريوره جلورال رأااورولي س رولم اتورولقا لورللك كرولض ر رسلننرإل رولما رولة رُ َ َج ُمرهب راسرجتحققراكياحالرض ري لور
كاايور م نرهنرخاللهارومتكاو رجلكرولي س رولم اتورولقا لورللك كر.
وهاشرض ٍ
ٍ راسرولتز ٍ
ريوره جلورال رولي س رولم اتورولأاج ورانروالات وتروألسل ربا

سالر تكروالات وتربس
ٍ
هباهلور(هنرغي رهباهالشرج مياروألاما )رالرج ث رال رول يمرولض ر رسالرول يمرولمحامر

ٍ رسولتز ٍ
وهاشراخ ررا ر

رولض ريورولم جلورا رنها ورأ رات رهاليورسجُ َكَيضرجلكرولقيمورولاات وراأاهارالر ت وا روحتما ر
س تكره وجبورولقيمورولاات ورلأل
ه جمربسسرجتحققراكياحالرض ري لورأاايورجمممربامت دودروأل رولض ريرولم ج ربالناه راسرجزٍءرهأ .
رسواللتزوهاشرولض ريورولم جلوربامتكاو رامباكرولض وئبرولمت ااروسرجن سره رق لورا روليت رولت رُ َمَ رايهارواللت وز راسر
جُقا روأل
متكا رايهاروأل رسساقالرألمباكرولض وئبر(سا ونينرولض وئب)رولت رجن سراارا ُِاَرشربة ٍ ركمم راسرهرائ رحت رنها وروليت رولماليو.ر
سجب ارامليورايا رواللتزوهاشرسوال

رولض ريورولم جلورولثاكرولض ريورولتيرهنرشسنهاراسرجت جبرال رول

ولة أور-را رنها وروليت رولماليور–راسرجمت دروسرجم ر هارولقيمورولاات ورأل

لهارسولتزوهاجها.

قورولت رجت اار

نيره ِلز را روج وءرهقا ور ينروأل
رسواللتزوهاشرولض ريورولم جلورحيأمار جارحقراان
جتكرولمقا ر ينروأل
ُ
رسواللتزوهاشرولض ريورولم جلوربض ِ
وئب ردخ ٍ رهي سضوربمب اورنيارولم لحور
سواللتزوهاشرولض ريورول اك ورساأاهارجتبلقروال
رولض ريورول اك ور

ولض ريورساسرجرت رنيورولة أورلتم ورجلكروأل

رسواللتزوهاشرولض ريوربال ااير .ر

 −الضريبة الجارية والمؤجلة الخاصة بالعام

ٍ
ستروسرإ ٍودرا روألكياحراسرولكمائ ر-رإالرل رأانتارهت لتاسر رأ ٍدرُ َب َتُ تر هارهراش لر
تكروالات وتربالض رورول اك ورسولم جلورأم
ترب ٍ رهنرولض رورول اك ورسولم جلورر روألخ رسهلكرهراش لرضمنرحق رولملنيو.ر ر
ضمنرحق رولملنيور-رابأارئ ٍةرُ َ
بتَ ُ

ز -المخصصات

تكروإلات وتربالمك ةراأاهار أةسرال رولة أورولت وز رحال ر(اان رنيراسرح مي)رنتي ورألحاوثرمابقورس سرهنرولم جمراسر ت جبر

ال رجم ورهلكروإللت وز رجااقرخاك رهنرولة أورا ر

ك ره وكدرجتضمنرهأااارإات اد ورسوسرجن سرولتناليفرولمقاك رلم وجهورجلكر

وإللتزوهاشره جحورولحاسثرسهنرولمم نرجقا رايموروإللت وز رب

ك ر بتماراليها .ر

سجمث رولقيمورولت ر تكروإلات وتر هارأمك ةرواض رولتقا وشرولمتاحورللمقا رولم ل برلتم وروإللت وز رولحال را رجاك خرولق وئكر

ولماليورولممتقلورإهورهاراخةرا روالاتراكرولمكاط رس ستراا رولتسكارولمحي ور ةلكروإللت وز ر .ر
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ساأاهار تكرايا رهك ةربامتكاو رولتااقاشرولأقا ورولمقاك رلتم وروإللت وز رولحال راإسرولقيمورولاات ورللمك ةرجمث رولقيمورولحاليور

لتلكرولتااقاش.رسإهورهارجكرخ كرولتااقاشرولأقا وراإسرولقيمورولاات ورللمك ةرجت وز ارا رأ رات رلتب ارولقيمورولزهأيورللأق درولأاج ور
انرهض روليت .رس تكرإثراشررةلرولز اد را رولمك ةرضمنرولم

سااشرولتم ليوربقائمورولاخ رولممتقلو .ر

ح -النقدية وما فى حكمها
جتضمنرولأقا ورسهارا رح مهاروألك ا رولأقا وربالكز أورسولرأ رسراهسسرولكزون رجمتحقرا راا رهنرثالثوراشه رسوالمتثماكوشرا ي ر

وألج رااليورولمي لورولت ر م نرجح لهاربمه ل رول رهرال رنقا ورهحادلرسية طراسر سرجب ضهارلمكاط رولتطي را رايمتهارض ياللر
ساسر سرجاك خرومتحقا روالمتثماكرا ي روألج رخال رثالرثوراشه راسراا رهنرجاك خرواتأاأل .ر
ز -القياس واإلعتراف باإليراد
 −تكرإثراشروإل ودربالقيمورولبادلورللمقا رولممتلكراسرولممتحقرللة أورسهلكرببارإمتربادرا رخ كراسرض وئبرهريباش .ر

 −تكرإثراشرإ ودوشرولة أورهنرج ة باشروألكياحرولتيرجمتحقهارانرومتثماكوجهارا رادسوشرحق رولملنيوراأار اسكرولحقرللة أورا ر
رال رولت ة باش.ر

ولح

 −تكروإلات وتربإ ودوشرخاهاشرولااكروليأيرا راائمورولاخ رولاسك ورولممتقلورال رهاوكرةهأ رساقالرللبق درولمر هورهارولة أاشرولتاببور
سولةقيقورطرقالرلمرااروإلمتحقا ،رإل رولما رولة رجبتر راي رولة أوراارااهتر تسد ورولكاهاشرطرقالرللبق درس م نرايا روإل ودرسإجمال ر
جااقرولمأاااروإلات اد ورولاوخلورللة أورسنمرورإجما رولمباهالشربة ردايقر .ر

 −جثرترإ ودوشرولي وئارطرقال رلمرااروالمتحقا رال راما رولترة ارولزهأ رولأمر رهسخ هول را روالاتراكرا
وليبليرولم رقرانروليت رحت رجاك خروالمتحقا ر .ر

رولمرل رولقائكرسهبا روليائا ر

 −جثرترإ ودوشر يارإمتثماكوشرهاليورطرقالرلمرااروالمتحقا ربالقيمورولبادلورللمقا رولممتلكراسرولممتحقرللة أورسهلكرببارإمتربادرا رخ كر
سااشرسام الشرامليورولرياراسرجنليوروألمتثماك.
ر
اسره
س -األدوات المالية
االصول المالية
اوءرولرهنر1ر أا ر،2021رااهترولة أور ت ريقرهبياكرولمحامرورولم

يرول ا اركاكر47روروألدسوشرولماليوو.ر ر

أ -التبويب
ج أفرولة أورا

لهارولماليورول را اشرولقيا رولتاليو :ر

•رجلكرولتيرميتكرايامهارالحلقاربالقيمورولبادلور(إهارهنرخال رولاخ رولةاه رولخ راسرهنرخال روألكياحرراسرولكمائ )،رس ر
•رجلكرولتيرميتكرايامهاربالتنليورولممتهلنو .ر
بتمارولت أيفرال رنم ه رااما ربالة أورإلدوك جلكروأل
ر بالأمرورلأل

رولماليورسولة سطرولتبااا ورللتااقاشرولأقا ور .ر

رولتير تكرايامهاربالقيمورولبادلو،رميتكرجم ي روألكياحرسولكمائ رإهارايراائموروالكياحراسرولكمائ راسرايرولاخ رولةا ره ر

تر
ولخ .ربالأمرورلالمتثماكوشرايرادسوشرحق رولملنيورغي رولمحتيظر هاربط ضرولمتاج ،رميبتمارهلكرال رهارإهورأانترولة أو اارااه ر
باختياكرغي راا رلإللطاءرايرساتروالات وتروألسليرللمحامرورانروالمتثماكرايرحق ررولملنيوربالقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه رر

ولخ ر .ر

جق رولة أوربإااد رج أيفرومتثماكوجهاراأاهارساقطراأاهار تطي رنم ه راامالهارإلدوك رجلكروأل

.ر

ب -االعتراف واالستبعاد
ول

وأل

تح

قورولمبتاد رلة وءرسيياروأل

رولمالي.ر تك ربإمترباد روأل

رولماليو،رايرجاك خرولتراد رولت اكي،رسر رولتاك خرولةيرجن سراي رولة أو رهلتزهو ربة وء راس ر يار

رولمالي راأا رإنقضاء رولحق ر رولتبااا و رللح

رجلكرولحق ررايرهباهلور سررايهاراارجكرجح

رال رجااقاش رنقا و رهن روأل

رجميارهكاط رسهأااارهلنيوروأل
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ج -القياس
اأاروالات وترولمرائي،رجقيارولة أوروأل

رولماليربقيمت رولبادلورةوئارولراسرناا ال،رايرحالوروأل

هنرخال رول يمراسرولكماك ،رجناليفرولمباهلورولم جر ورهراش رإل رواتأاءروأل
ولماكجوربالقيمورولبادلورهنرخال روالكياحراسرولكمائ رأم
تكرواتراكروأل

سوليائا  .ر

رولماليرغي رولماك ربالقيمورولبادلور
رولمالي رور

رولمالي.ر تكرإد وك رجناليفرولمباهالشرلأل

سترايراائموروألكياحراسرولكمائ ر .ر

رولمرل ر

رولماليورولمتضمأورهةتقاشرضمأيورب اهلهاراأارجحا ارهارإهورأانترجااقاجهارولأقا ورريراقطرداارا

أدوات الدين

بتمارولقيا رولالحقرألدسوشرولا نرال رنم ه رااما رولة أورإلدوك روأل

جق رولة أور ت أيفرادسوشرولا نرهنرخاللها :ر

• ولتنليو ر ولممتهلنو:ر تكرايا روأل
ولأقا وراقطرهاا ااشرا

رسخ ائةرولتااقرولأقايرلأل

.رسرأا رثالثرا اشرايا ر

رولمحتيظرحت رجاك خروالمتحقا رلتح ي رولتااقاشرولأقا ورولتبااا و،رحيث رجمث رجلكرولتااقاشر

رولمرل رسولي وئا،ربالتنليورولممتهلنو.ر تكرإد وك رإ ودوشرولي وئارهنررةلروأل

رولماليورايرو ودوشرولتم ر ر

بامتكاو رط قورهبا روليائا روليبلي.ر تكروالات وتربسيراكياحراسرخمائ رناج ورانرومرتربادروالمتثماكوشرهراش رايراائموروألكياحراسر

ولكمائ ،رس تكرجر رهاراير أاررو ودوشر/ر(ه

ولكمائ .

سااش)راخ .رس تكرا ضرخمائ رونكياضرولقيمورأرأارهأي

• ولقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه رولخ :ر تكرايا روأل
رولماليو،رحيثرجمث رولتااقاشرولأقا ورلأل

ياروأل

رايراائموروألكياحراسر

رولمحتيظر هاربط ضرجح ي رولتااقاشرولأقا ورولتبااا ورسا ضارربط ضر

راقطرهاا ااشرا

رولمرل رسولي وئا،ربالقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةاه ر

ولخ .ر تكراخةرولتطي وشرايرولقيمورولاات ورهنرخال رولاخ رولةاه رولخ ،ربامتثأاءرإثراشراكياحراسرخمائ رونكياضرولقيمورسإ ودوشر

ولي و ئارساكياحرسخمائ ر

ترولبمالشروألجأريو،رسولتير تكروالات وتر هارايراائموروالكياحراسرولكمائ .راأاهار تكرومتربادروأل

ولمالي،ر تكرإااد رج أيفروألكياحراسرولكمائ رولمت وكمورولمبت تر هارمابلقارايرولاخ رولةاه رولخ رهنرحق
والكياحراسرولكمائ رسرتكروالات وتر هاراير أارو ودوشر/ر(ه سااش)راخ .ر تكرإد وك رإ ودوشرولي وئارهنررةلروأل
إ ودوشرولتم

ولكمائ .

ر

رولملنيورإل راائمور

ربامتكاو رط قورهبا روليائا روليبلي،رس تكرا ضره

• ولقيمو ر ولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ :روأل

سااشرإضمحال رولقيمورأرأارهأي

رولماليوراير

رايراائموروألكياحراسر

رولتيرالرجمت ايرهبا ي رولتنليورولممتهلنوراسرولقيمورولبادلورهنرخال رولاخ ر

ولةاه رولخ ر تكرايامهاربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ .ر تكروالات وتربسكياحراسرخمائ روالمتثماكرايرادسوشرولا نر

ولةير تكرايام رالحلقاربالقيمورولبادلورهنرخال روالكياحراسرولكمائ رايروالكياحراسرولكمائ رس تكرا ضهاربال اايرضمنر أارو ودوشر

/ر(ه
ر

سااش)راخ رايروليت رولتيرنةسشرايها.

أدوات حقوق الملكية

جق رولة أورالحلقاربقيا رجمياروالمتثماكوشرايرادسوشرحق ررولملنيوربالقيمورولبادلو.رساأاها رجكتاكرإدوك رولة أورا ضراكياحرسخمائ رر

يراائمورولاخ رولةاه رولخ ،راإن ررالر تكرإااد رج أيي رالحق رورإل راائم روروالكياحر
ولقيمورولبادلورا روالمتثماكوشرايرادسوشرحق ررولملنيورا ر

شر
ش راي راائمو روالكياح راس رولكمائ رأإ ودو ر
والمتثماك ر
رو
اس رولكمائ رببا رومترباد روالمتثماك.رس متم روالات وت ر ت ة باش روألكياح رهن ررةل ر
اخ رراأارثر شرحقرولة أورايرومتال رجلكرولت ة باش .ر
تك ر والات وتربالتطي وشرايرولقيمورولبادلورلأل

رولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ راير أارو ودوش(/ه

سااش)ر

اخ رايراائموروالكياحراسرولكمائ ربحمبروألح و .رسالر تكروالات وتربكمائ رونكياضرولقيمور(سا ارخمائ رونكياضرولقيمو)رال ر

والمتثماكوشرايرادسروشرحق ررولملني رورسولتير تكرايامهاربالقيمورولبادل رورهنرخال رولاخ ررولةاه رولخ ربة رهأي

ايرولقيمورولبادلور .ر
ر
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اإلضمحالل
ايرجاك خرولق وئكرولماليو،رجق رولة ر ر ر أور رتقييكرهار إهورأاسررأا روض ر ر ررمحال روئتمانيروأل ر ر ر رولماليورولتير تكرايام ر ر ررهاربالتنليورولمم ر ر ررتهلنور
سوألس وك رولماليورولمقيمورربالقيمورولبادلورهنرخال رولاخ رولةر ر رراه رولخ .ر حاثروالضر ر ررمحال روالئتمانيرلال ر ر ر رولماليراأاهار سررأا ر
حاثروسراحاوثرضاك رال رولتااقاشرولأقا ورولمت ابورلال رولمالي.
جتضمنروألدلورال روالضمحال روئتمانيرولرياناشرولملح ورولتاليو:
 خ رللبقارهنرخال رولتبث رايرماودرولق ضراسرولتاخي رانرولماودرالكث رهنر90ر هارانرجاك خروالمتحقا  .ر -إااد رري لورولق ضروسرولاابورولمقاهورهنرولة أو بة سطرليمتراير المرولة أو .ر

ان رهنرولمحتم رإاال رولمقت ضراسرايرجاسلورهاليوراخ ر،راسرإختياءرولم رولأةطرلأل
تكرخ كرهك

رولماليوربالتنليورولممتهلنورهنرولقيموروإلجماليورلأل

اشروأل

ربمربر ب ياشرهاليو.ر ر

.ر

المشتقات المالية
جاخ رولة أ روراأارولحاجورا ررببضراق درولمةتقاشرولماليوربط ضرولتط يوروالات اد ورلمكاط ررولتقلراشرا رامباكرول

ترأماراارجأةرسر

هةتقاش رهاليو رضمأيو رنتي و رلة سط رجبااا و رج د را رببض روالجياااش روألخ ر رولتي راا رجاخ رولة أو رط ارالرايها رم وء رايما ر تبلق ربسدسوشر

هاليوراسرغي رهاليو.راإهورهارنةسشرانرش سطرجبااا ورهةتقاشرهاليورضمأيوراأائةر تكروإلات وتر هارب

ك رهأي لورانرولبقارولمأةئر

لهارسايامهاربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ رساقرالرلمت لراشرولمحامرورانرولمةتقاشرولضمأيورسهلكرإهورهارأانترجييربة سطر
ولي

ران رولبق د رولمأةس رسجتمك ر أيا رولك ائة رولباهو رولتي رجتميز ر ها رولمةتقو رولماليو رولممتقلو.رس تك روإلات وت روألسلي ربالمةتقاشر

ولماليو ربالقيمو رولبادلو رال راس رجحم رجناليف رولمباهلو رهوش رولبالاو رال راائمو رولاخ راأا رجنرارا ،رس تك رإد وك رولتطي وش رولتي رج ا رال ر
ولقيمو رولبادلو رللمةتقاش رولماليو رخال رأ رات رهاليو راي راائمو رولاخ .رسيالأمرو رللمةتقاش رولماليو رولمك

و راأا روإلات وت روألسلي ر هرار

كسدسوشرجط يورهكاط را راالاورجط يوره ثقورسابالورايت افرج ايتروإلات وتربالتطي را رايمتهارولبادلوربقائمورولاخ رال رن راالا رور
ولتط يورسطريبورولرأارولمط

.

االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية التي تصدرها الشركة
تبويب األداة كالتزام أو كحقوق ملكية
تكرج أيفروألدسوشرولماليورأالتزوهاشراسرأحق رهلنيورطرقالرل ر رجباااوشرولة أو سهلكرايرجاك خرو اوكرجلكروألدسوش .ر
أدوات حقوق الملكية
يرا
ادسوشرحق ررولملنيورجتمث را رايرجبااار ب يرولحقرولة أو ا ر اا ر

رهأةس رببارخ كرأ رهاراليهارهنرولتزوهاش .ر

تك رجم ي رادسوشرحق رولملنيورولتيرج اكرارولة أو بقيمو رولمرال رولمح لو راس ر ااي رايمو روأل

وإل اوكرولم جر ورهراش ربالمباهلور .ر

رولمح لو رهك

هرال رهأها رجناليفر

االلتزامات المالية
جكرج أيفروإللتزوهاشرولماليورإهارولتزوهاشرهاليوروبالقيمورولبادلورهنرخال رول يمراسرولكماك وراسرولتزوهاشرهاليوراخ ر.
إلتزامات مالية أخرى
جتضمن رواللتزوهاشرولماليوروألخ راك ا رولق سضرسولم كدسسرسوألك ا رولممتحقورلألط وترهوشرولبالاورساك ا ردوئأوراخ ،رس تكر
وإلات وتروألسل ربااللتزوهاشرولماليوربالقيمورولبادلور(ولقيمورولتيرجكرومتالهها)رببارخ كرجنليورولمباهلورال راسر تكرايامهارالحقالربالتنليور
ولممتهلنوربامتكاو رهبا روليائا روليبليرسج ة اره ستروليائا رال روليت وشرولمتبلقورب رال راما رولبائاروليبل .ر ر

إسرط قورهبا روليائا روليبليرر رامل برالحتمابرولتنليورولممتهلنورلاللتزوهاشرولماليورسجحمي ره
ب.
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شرولأقا ورولممتقرليورال رهاوكرولبم رولمقاكرلاللتزوهاشرولماليوراسر
سهبا روليائا روليبليرر رولمبا رولةير تكرال رامام رخ كرولماا اا ر

ايرات رهأامروروا  .ر

استبعاد األدوات المالية من الدفاتر
تكرومتربادروأل

رولماليراأاهارجق رولة أور تح

رأااورهكاط رسهأااارهلنيوروأل

رب

ك رج ر ورل ترخاك رولة أو اهارإهورلكر

جمي رولمباهلورانرجح رولة أو لنااورهكاط رسهأااارهلنيوروأل رل ترخاكجيراسرانروالحتياظر هارب ك رج ر و،راإسراليهاراسر
اأائةر
ولمح ر ر ٍر
جحادرهارإهورأانترالةولترهحتيسوربالمي رال روأل رولمالي.راإهو رومتم شرولة أو ا رولمي ر رال روأل رولمال ر
ير ُ
جبت تربالح ورولتيرجحتيظر هارا روأل رسيالت وز رهقا ر مث رولمرال رولتيراار تبينراليهارماودرا.
اهارإهورهارامي شرولمباهلورانروحتياظرولة أو ب
ايروإلات وترباأل

ك رج ر ورب ااورهكاط رسهأااارهلنيوروأل

رولماليرال راسرجبت ترا ضرالربالمرال رولممتلمورأاات وضربضماسرهلكروأل

ٍ
راأائةرجمتم رولة أور
رولماليرولمح
.ر

تكرإمتربادرواللتزوهاشرولماليوراأاهارجأتهيرإهاربماودراراسربإلطائهاراسربانتهاءرهاجهارولتبااا و .ر
طريقة معدل الفائدة الفعلي
جمتكا رط قورهبا ر وليائا روليبليرلحمابرولتنليورولممتهلنورلأل

رولماليورولتيرجمث رادسوشرد نرسج ة ارولبائارال روليت وشرولمتبلقور

ها.رسهبا روليائا روليبليرر رولمبا رولة ر تكرال رامام رخ كرولمتح الشرولأقا ورولممتقرليور(سولت رجتضمنرأااوروالجبابرسولماا ااشر

اسرولمقر ضاشر ينراط روترولبقارسولتيرجبتر رجزءرهنرهبا روليائا روليبلي رأمارجتضمنرجنليورولمباهلورسا وراالسوشراخ )رسهلكرال ر

هاوكرولبم رولمقاكرلأل

رولماليوراسرا رات رهأامروراا ر.

س تكروالات وتربالبائارال رأااورادسوشرولا نرال راما رهبا روليائا روليبليرايمارااورهارر رهر برهأهارأس ر رهاليوربالقيمورولبادلور

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

تكروالات وترباألج كرسولم جراشرسوالجاةوشرولماا اوروألج رسولم ضيورسولم ااآشرسولم وز اروألخ رغي رولأقا ورا ي روألج رهقا رخاهاشر

ولباهلينربالة أورال راما روإلمتحقا را روليت رولماليورولت رج د رخاللهارجلكرولكاهاش .ر
م-

توزيعات األرباح
تكروإلات وتر ت ة باشراكياحرولة أورال رولممارمينرسيم ااآشرااضاءره لاروإلدوك رسيأ يبرولباهلينرا رجلكروألكياحرأإلت وز ربالق وئكر
ولماليورولممتقلورا روليتر رولت ر تكرإاتمادرجلكرولت ة باشرخاللهارهنرهمارم رولة أو .ر

د -األقتراض وتكلفة األقتراض
رال رولق سضرسالحقالربالتنليورولممتهلنو،رر تكرجحمي راائم رولاخ رولاسك ورولممتقلور

جثرترولق سضراساللربالقيم رولبادل رناا الرجنلي رولح
رال رولق ضرسيينرولقيم رولت رميتكرول ااءر هارال رهاوكرات لرولق ضربامتكاو رط ق رهبا ر
بالي ر ينرولمتح الشرناا الرجنلي رولح

وليائا روليبليو.رج أفرولق سضرال رانهارا ي لروألج رإالرإهورأاسرللة أ رحق رغي رهة سط رلتسجي رجم رواللتزوهاشرال روألا ر12ر
شه ولرببارجاك خرولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلو.

رةورسجةم رجناليفروالات وضرا س رولبملورولت رجأةسرهنروالات وضربالبملوروألجأريورإل رولما رولة رجبتر راي رجلكرولي س رجبا اللرلتنليور
ولي وئا.رسجتضمنرجلكروالكياحرسولكمائ رولتيرجبتر رجبا اللرلتنليورولي وئارا س رامباكرولي وئارايمار ينرجنليوروالات وضرببملورولتباه رسوالات وضر
وضرِبب ِيأ ِ
ِ
رلحينرإنياا راليرا ٍ ره رل ٍورلل ممل ر،رسا رهث ررةلرولحالور تكرخ كرولاخ ر
بالبمالشروالجأريو .اار تكروالمتثماكرولم اترالات ٍ َ
ولم تمبرهنروالمتثماكرولم اترلةلكروالات وضرهنرجناليفروإلات وضرولم رلورلل مملو .س تكروالات وترب ااورجناليفروالات وضروألخ را ر

اائمورولاخ رولاسك ورولممتقلورايروليت رولتير تكرجنرارارايها .ر
ه -نصيب السهم فى األرباح

تكروحتمابرولأ يبروألماميرسولمكيضرللمهكرا روألكياحربقممورول يمراسرولكماك رطرقالرللق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورولمأم يورإل رهال ر

وألمهكرولباد وربالة أورال رولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولباد ورولقائمورخال روليت .
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و -مصادر إستنباط القيمة العادلة
ت لب رج ريقرولمياماشرولمحامريورول وكد رباإل ضاحركاكر()3رهنروإلدوك راسرجمتكا رجقا وشرسوات وضاشرلتحا ارولقيمورولاات ورلأل

سوإللتزوهاشرولت رالر م نرايامهاربة رسوضمرهنرخال رولم ادكروألخ  .ر

ر

رةورسجبتمارولقيمورولبادلورلألدسوشرولماليورولمتاوسلورا رولم رولأة ورال رامباكرولم رولمبلأورلتلكروألدسوشرا رجاك خرولق وئكرولماليور

ولممتقلو.ر يأمار تكرجحا ارولقيمورولبادلورلألدسوشرولماليورولت رال تكرجاوسلهارا رم رنة ورانرط قرومتكاو راماليبرولتقييكرولت رجمتكا ر

هاخالشرسوات وضاشرهالئمورجبتمارال راح و رولم را رجاك خرولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورهارجبا لهارألمارأاسرهلكرض سك لاربمار ت واقر
هاروألحاوثرسولس سترولمحي وربالة أورسهباهالجهارهارولطي  .ر
ر

ز -اإلحتياطى القانونى
طرقالرللأسا روألمام رللة أور تكرج أيبر%5رهنر اا روألكياحرلتن نروالحتياط رولقان ن رس

ةرو قاترج أيبررةلرولمرال رهت رس

ر

ك ياررةوروالحتياط رول ر %50ر هنرايمور اك رولما رولم اكرس تكرومت أاترامليورولت أيبرهت را رك ياروالحتياط رانررةورولحار،ر
س م نرومتكاو ررةوروالحتياط را رجط يورولكمائ رأمار م نرومتكاوه را رة اد ر اك رها رولة أوربة طره واقورول مبيورولباهورولباد ور

لممارميرولة أو .ر

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

ولباهلينرايروالكياحرأت ة باشروكياحرهنرخال رحق رولملنيورسأالت وز رخال روليت رولماليورولتيراا رايهارهمارميرولة أوربااتمادررةورولت ة ار
سنس ولرألسرج ة اروألكياحرر رحقرا ي رلممارميرولة أوراالر تكروالات وتربإلت وز رار رولباهلينرايروألكياحرولتيرلكر تكروالاالسرانرجرة بهار
حت رجاك خرولق وئكرولماليورولممتقلور(وألكياحرولمحت ز ) .ر

ط -قائمة التدفقات النقدية
تكرإااودراائمورولتااقاشرولأقا ورولممتقلوربإمتكاو رول

قورغي رولمراش .

ي -معايير محاسبية جديدة قامت الشركة بتطبيقها بداية من  1يناير 2021
تاك خر18رهاك ر،2019رادخ رسة روالمتثماكرسولتباسسرولاسليرجبا الشرال رببضراح ا رهبا ي رولمحامرورولم

ورول ادك ربم جبر

ولم م ر ركاكر110رلمأور،2015رسولتيرجتضمنرهبا ي رهحامريورجا ا رسأةلكرإدخا رجبا الشرال رببضراح ا رهبا ي رولمحامرورولم
ولقائمو.رولمبا ي .رأاسر برإدخا ررةلرولتبا الشرسج ريقهارال روليت وشرولماليورولتيرجرااراير1ر أا ر.2020

ور

لنن ربمرب رولتراط روالات ادي رسولت وجا رنتي و رجيةي ره ض راي س رأ كسنا رول ا ا ر(ك ايا ر )19-ر ،را كش رري و رول اابو رولماليور ر

اير12را

ر،2020رجسجي رولت ريقرللق وئكرولماليورولمأتهيوراير31رد ممر ر.2020

اكراير17رمرتمر ر،2020را وكره لارول ةكوءركاكر()1871رلمأور،2020ر تسجي ره اارجبا رج ريقرولمبا ي رولم

ولماليورولتيرجراارايراسرببار1ر أا ر.2021

ايمار ليرس فرللتطيي وشرايرولمياماشرولمحامريورسالقارلالاتمادرولتبا الشرايرولمبا ي رولم
معيار المحاسبة المصري رقم " 47األدوات المالية"
ح رهبياكرولمحامرورولم

ورواتراكورهنر1ر أا ر.2021
ل

يركاكر()47رووألدسوشرولماليوورهح رولم ض ااشرولمقا لورايرهبياكرولمحامرورولم

والات وترسولقيا و.ر ث رهبياكرولمحامرورولم

كمارر ره ضمربمز ارهنرولتي ي رادنال .ر

ورال روليت وشر

يركاكر()26رووألدسوشرولماليور

يركاكر47رال رج أيفرولم م اورسايامهارلألدسوشرولماليو،روضمحال رايموروأل

ر
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ولت أيفرسولقيا ر

ت لبرولمبياكرول ا ارهنرولة أورجقييكرج أيفروأل

هوشرول لورلا رولة أورلي ورهبيأورهنروأل

رولماليورايرا وئمهارولماليورساقارلك ائةرولتااقرولأقايرلأل

رولماليو .ر

رولماليورسنم ه روألاما ر

أيورحاليارال رانهاروهحتيظر هارحت رجاك خروالمتحقا ورسوا سضرسها نياشو،رجقا ر
رولماليورللة أو،رولم
سية راكث رجحا لاو،راإسروأل
ل
فر
يركاكر.47رسنتي ورلةلك،رلكر نرللت أي ر
ر
بالتنليورولممتهلنورسولتيرجمت ايرجميارش سطرولت أيفربالتنليورولممتهلنورسالقارلمبياكرولمحامرورولم

رولماليورولتي رجكرج أييهارمابلقارال رانهارهحتيظر هارحت رجاك خروالمتحقا ر رسا سضرسها نياش.ر
ول ا ارايرجسثي رال رج أيفرسايا روأل
شر
كمارالر جارايرجسثي رال رحماباشرولة أورايمار تبلقربااللتزوهاشرولماليو،رحيثراسرولمت لراشرول ا ا رجتبلقراقطربالمبال ورولمحامريورلاللتزوها ر
ولماليوربالقيمورولبادلورهنرخال روألكياحراسرولكمائ رسليارلا رولة أورهث ررةلرواللتزوهاش.

ونكياضرولقيمور(هك ةرولا سرولمة

رايرجح يلها) ر

ت لبرنم ه رونكياضرولقيمورول ا اروالات وتربكمائ روالئتماسرولمت ابورلما ر12رشه لوراسرها رولبم ،ر االلرهنرنم ه رولكمائ رولمحققو،رأمار
ر ره ل برايرهبياكرولمحامرورولم يركاكر .26ر
أ رقرنم ه رولكمائ روالئتمانيورولمت ابورال روأل

خال رولاخ رولةاه رولخ ،را

رولماليورولم أيوربالتنليورولممتهلنو،رسادسوشرولا نرولتيرجكرايامهاربالقيمورولبادلورايرهنر

رجكة راق درهارامالءرأمارر رهحادرايرهبياكرولمحامرورولم

ولتح ي ،رسولتزوهاشرولق سضرسيبضراق درولضماناشرولماليو .ر

ي ركاك ر،48رهرال روإل اكوش رهمتحق رور
ر

أاءرال رجحلي رااهترب روإلدوك ،رومتأت تروإلدوك رإل راا رسج درايرجسثي رأري رلت ريقرنم ه رولكمائ روالئتمارنيورولمت ابورال روأل

للة أوراأارج ريقرولمبياكراير1ر أا ر .2021ر

معيار المحاسبة المصري رقم " 48اإليراد من العقود مع العمالء"

ي ركاك ر 48رهح رهبياك رولمحامرو رولم

ح رهبياك رولمحامرو رولم

سولتيمي وشرهوشرولبالاو.رحيثر تأاس رهبياكرولمحامرورولم
وإلضاايورولمتنرا رللح

ي ركاك ر 11رووإل رودو رسهبياك رولمحامرو رولم

رولماليور

ي ركاك ر 8رواق د روإلنةاءور

يركاكر48روإلات وترباإل ودرهنرولبق درولمر هورهارولبمالءرسأةلكرهبال ورولتناليفر

رال راقارهارامي ،رسولةيرم تر تكرج ضيحوربمز ارهنرولرتيا ي رادنال .ر

أةرولمبياكرولمحامريرولاسليركاكر48رال راسروالات وترباإل ودوشر بتمارال رولك وشرولكمارولتاليو :ر

)1رجحا ارولبقارهارولبمي ر

)2رجحا ارواللت وز رولتبااايرلتح
)3رجحا ارمب رولمباهلو .ر

رولرضائارسر/راسرولكاهاشر(ولمب ساوربامكرولتزوهاشروألدوءر) ر

)4رج ة ارمب رولمباهلورال رولتزوهاشروألدوءرولمحاد رال راما رمب رولريارولممتق رلن رملبوراسرخاهو،رس ر
ر

)5روالات وترباإل ودراأارول ااءربالت وز روألدوءر.

باإلضااورإل رهلك،ر ةم رولمبياكرولمحامريرولم

وإل ودوشرسولتااقاشرولأقا ورهوشرولم جر ور ها .ر

يرركاكر48ر وإلا احرانرولرياناشرولماليو،رايمار تبلقرب ريبورسهرل رسج ايترساا رولتسكارهنر

جحققروإل ورد ر

ااهتروإلدوك ر تقييكراث رج ريقرولمبياكرول ا ارال رولق وئكرولماليورللة أو،رهنرخال رج ريقرنم ه رولكمارخ وش،رسومتأت تراسروألما رولحالير
كركئيميورايرج ة باشروألكياحرولمبلأورهنرولة أاشرولتاببورسولةقيقو،رسولتير

رهأامرا،رحيثرجتثم رإ ودوشرولة أورب
لالات وترباإل ودوشرالر وز
ل
رال رولت ة باشرسر رإاتمادرول مبرورولبم هيورللة أورولتاببوراسرولةقيقورلةلرولت ة باشر.ر
تكروالات وتر هاراأاراأار اسكرولحقرللة أورا رولح
لةلك،رجبتر روإلدوك راسرولت ريقرولمرائي رلمبياك رولمحامرورولم

ولم رقورال رولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلو .ر

يركاكر 48ر ليارل رايرجطيي راسرجسثي رأري رال رولمياماشرولمحامريورللة أور

ر
ر
ر
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معيار المحاسبة المصري رقم " 49عقود التأجير"
ح هبياك رولمحامرورولم

يركاكر 49رهح رهبياكرولمحامرورولم

ولتم ليو.ربم جبرهبياكرولتسجي رول ا ا،ر تكرجم ي روأل

واللت وز رولمقا ،رال رولأح رولتالي :ر

جق رولة أورولممتسج ،رباالات وتربس

يرولما قركاكر 20روولق واارسولمبا ي رولمحامريورولمتبلقورببملياشرولتسجي ر

رولم ج رهنرار رولة أورولممتسج راي راائمو رولم أز رولمالي رللة أو رها رجم ي رر

رحقروالنتيا رسولتزوهاشراق درولتسجي رايرجاك خر اءراقاروإل اك .ر

اأاروالات وتروألسلي،ر تكرايا رحقروالنتيا رال ران رولمرل رولمماسيرللقيا روألسليراللتزوهاشراقارولتسجي ررسولمبا رربماا ااشروإل اكرولمابق رور
سولتنليورولمراش روألسليورسح وازرولتسجي ررسولقيمو رولحالي رو رولمك

هو رلاللت وز رولمقاك رالمتربادروأل

.رببارهلك،رميتكرايا رحقرونتيا روأل

ر

بالتنليورناا ل اره ما روالمتهال رسخمائ ره ما رخمائ روالنكياضراي رولقيمو.ر تكروحتمابروالمتهال رال راما رولقمطرولثا ترال روألاماكر
رحقروالنتيا راسرها راقارولتسجي را هماراا  .ر
وإلنتاجيورولمقاك رأل

تكرايا رولت وز راقارولتسجي راأاروالات وتروألسليربالقيمورولحاليورلبقارولتسجي رولممتقرليرسهاا ااشرولكاهاشرولثا تورهوشرولبالاورال رهاوكرات ر

ولتسجي ،رهك

هوربمبا روليائا رولضمأيرال راقارولتسجي راسرهبا روالات وضروإلضاايرللة أو.ربة راا ،رجمتكا رولة أورهبا روالات وضر

وإلضاايرأمبا رولك ك.ررةورس تكر تكرايا رولت وز راقارولتسجي ررولالحقربالتنليورولممتهلنوربامتكاو رط قورهبا روليائا روليبلي .ر
ميتكرإااد رايا را

رحقروالنتيا رسولرت وز راقارولتسجي رالحلقارايرحالورحاسثراحاروألحاوثرولتاليور :ر

•ولتطي رايرمب راقارولتسجي ربمربرولم ش راسرولمبا رولةيرا رمرماكيرولميب رايرات رولق وئكرولماليو .ر

•رجبا الشرال راقارولتسجي ر

•رإااد رجقييكرها راقارولتسجي ر

اق درولتسجي را ي روألج رب ريبتهار(اا رهنر12رشه لوربمارايرهلكرخياكوشرولتما ا)رساق درولتسجي رللرأ درهأكيضورولقيمورميمتم روالات وتر هار
ايرولم
ر

سااشرايراائموروألكياحراس رولكمائ راأارجنرارا .ر

ولق وااروالنتقالريو ر

ولميامورولمحامريورللة أورسولكا ور ت ريقرهبياكرولمحامرورولم

ير ركاكر 49رريرولت ريقربامتكاو رط قوروألث رول جبيرولمبا ،رسحيثراسر

ولة أورجكرجسميمهارحا ثاراير 10رد ممر ر، 2020راحت رجاك خرولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورلكرجاخ رولة أورايرا وراق درجسجي رهنرولطي ،ر
سيالتاليرالر جارايرجسثي رال رولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورللة أورنتي ورج ريقرهبياكرولمحامرورولم
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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يركاكر .49ر

شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

 .4ايرادات توزيعات

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 30يونيو 2021

(باأللف جنيه مصري)

رش أ رأ نتنترولماليورولقابضور(مابقارش أورث س رأا يتا رولماليورولقابضو)

الثالثة أشهر المنتهية في
ر --

 37,537ر

37,537

 30يونيو 2021

--

ر طرقارالجياايورخ ورولتقم ر رريكرولمة ر رراكرإليهارايرإ ض ر رراحر، -1راقارجكرإثراشرج ة باشروألكياحرولتيراا جهارول مبياشرولباهورولباد ورللةر ر ر أاشرولتاببورسولة ر ر ر ر ر ررقيقورو تاوءورهنر1ر أا ر، 2021رسجكرسجمر ر ر ر ر ر ر ورولمم ر ر ر ر ر ررتحقرللةر ر ر ر ر ر ر أورهنرج ة باشروألكياحرانروليت رهنرجاك خروالنقم ر ر ر ر ر ررا ر ر
اير31رد م رريمر ر2019رسحت ر31رد م رريمر ر،2020رأ رريارهم ررتحقرال رشر ر أوراس وكمر ر رلالم ررتثماكرولقابض ررو،رسجمر ر تورال رحق ر
ولملنيورللة أوراير أارجم اشرناج ورانروالنقما ربإجماليرهرل ر34,686رالفرجأي ره ي.
ر تاك خر30رهاك ر،2021رسواقترول مبيورولباهورولباد ورلة ر أورأ نتنترولقابضررور(مررابقارش ر أورث سلرأا يتا رولقابضررو)رال رج ة باشراكياحرال رولمم ررارمينرانرولم ررأورولماليورولمأتهيوراير31رد م ررمر ر،2020ربقيمورإجماليورااكرار126رهلي سرجأي ره ر ر ي،رسهلكر واار0.107ر
جأي ره يرللمهك،رسيهةور سرن يبرولة أورهنرج ة باشروألكياحرولمبلأورح وليرهرل ر37,5ررهلي سرجأري ره ي .ر
ر

 .5أرباح بيع استثمارات فى شركات تابعة
ضرورسااهتر
خال رشره ر ني ر،2021رااهترولةر أور رياراادر59,308,375رمرهكرهنروألمرهكرولممل أورللةر أورايرشر أور لت سرولمالريورولقاب ر
ولة ر ر ر أور تح ر ر رري رأاه رايمورولريارولت رجرل ر184,285,312رجأي ره ر ر ر رسايمار ل ر ياسربسكياحر ياروم ر ر ررتثماكوشرولة ر ر ر أورا رولة ر ر ر رأور
ولتاببو -:ر
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى

الثالثة أشهر المنتهية في

 30يونيو  2021ر

 30يونيو 2021

(باأللف جنيه مصري)
ايم ر يارومتثماكوشرولة أورايرش أور لت سررولماليورولقابضو ر

 184,285ر

( ك ك) ر

ر

ه

( )1,159ر

سااشرسام الشرممم لرجكةراملي رولريار ر

جنلي روالمتثماكرايرش أور لت سرولمالريورولقابضور ر

( )160,846ر

أرباح بيع استثمارات في شركة بلتون المالية القابضة

22,280

ر

 184,285ر

ر ر
ر ( )1,159ر

ر ( )160,846ر
22,280

ر
 .6تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
الفترة من تاريخ
التأسيس حتى

(باأللف جنيه مصري)

 30يونيو 2021

()5,131ر ر

جنليورولباهلينرسكسوجبرسه ااآشرااضاءره لاروإلدوكر

()5,131

ر
ر
ر
ر
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الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021

ر ()3,133ر
()3,133

شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

 .7ضريبة الدخل

(باأللف جنيه مصري)

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى

الثالثة أشهر المنتهية في

 30يونيو 2021

 30يونيو 2021

 1,914ر

ض رورولت ة باشر*

1,914

ر 1,914

1,914

* تمث رولمرل رايرايمورضر ر ر ر وئبرج ة باشروألكياحرولمم ر ر ررتق بورهنرار رشر ر ر ر أورأ نتنترولماليورولقابض ر ر ررور(م ر ر ررابقارشر ر ر ر أورث س رأا يتا رولماليور
ولقابضو)ر(ش أورشقيقو)رسهلكرانرج ة اروألكياحرخال روليت  .ر
 .8أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة
(باأللف جنيه مصرى)

 30يونيو 2021

لت سرولماليورولقابضور ر

129

اي ت وكرولقابضورلالمتثماكر*

 71,736ر

ر

 71,865ر

*ر تمث رولمرل را رايموروألك ررا رولمم ررتحقورال رشر ر أورانت وكرولقابضرررورلالم ررتثماكرسهلكر أاءورال راقاروالنقم ررا رول وكدرهأ لربالتي رري را ر
إ ضاحركاكر -1رسولة رونتق رهلنيرتورإل رولة أور(ولة أورولمأقممو) .ر
 .9مدينون وأرصدة مدينة أخرى
(باأللف جنيه مصري)

 30يونيو 2021

ا وئارهمتحق رو ر

 425ر

ملفرساهارااهلين ر

 150ر
575

 .10نقدية وما في حكمها
(باأللف جنيه مصري)

 30يونيو 2021

 56,091ر

أ رحماباشرجاك ورببملورهحليو

أ رحماباشرجاك ورببمالشراجأريو

سدوئارلا رولرأ رببملورهحليو ر
أاد قرومتثماكربال أي رولم

نقا ربالكزرأو ر

ر

 321ر

ر* ر

 120,700ر

ر

9ر

ر

 55,158ر

232,279

*رجق رولة ر أورباإلم ررتثماكراير ررأاس ررو هيو رأكرولة ر أورولم ر ايورولب ييورولاسليورسر ق رول ررأاس رباالم ررتثماكرايره م اورهتأ اورهنر
ادسوشرولا نرهوشرولبائارولثا ترا رري روألج رهث رول دوئارولرأنيورا رري لرألج رساهسسرولك وزرنو،ررةورساار لطتراادرول ثائقرولمم ررتح هراليهار
هنرار رولة أورايرول أاس راير30ر ني ر،2021راادر2,575,046رسثيقو،رساار لطترايمورول ثيقوراير30ر ني ر،2021رهرل ر21.42ر
جأيوره ر .ر
ر
ر
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ر

ر

شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

 .11أرصدة دائنة أخرى

(باأللف جنيه مصري)

 30يونيو 2021

ض رورأمبرام ر ر

213

كرسإضاراور ر
ضر رورخ ر

7

اخ ر ر
ر

2
222

 .12أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة

 30يونيو 2021

(باأللف جنيه مصري)
اسكوم
ر

رلالمتثماكرولقابض رو

 4,375ر
4,375

 .13إستثمارات في شركات تابعة
(باأللف جنيه مصرى)

الدولة

ش أور لت سرولماليورولقابضور*
ش أوردسشرلت

جمه ك وره

رواللنت سنياشرسولماا ااشرواللنت سنيور**

والنكياضرا رايم رومتثماكوشرايرش أاشرجاببو ر

رولب ييو ر

 61,24ر

رولب ييو ر

 79,90ر

 21,225ر

ر

ر

ر

ر

761,408

ر

ر

 30يونيو 2021
 740,183ر

جمه ك وره

ر

نسبة
المساهمة %

ر

( )43,960ر
717,448

*ر تمث رولمرل رايرايموروم ررتثماكوشرولةر ر أورايرشر ر أور لت سرولمالريورولقابضرررو،رسولرتيرجكرنق رهلنيتهارهنرولةر ر أورولقام ررمورول رولةر ر أورولمأقم ررمور
سهلكر أاءرولرال راقارولتقمر ر ر رريكرول وكدرهأ لرجي ر ر ر رريالرايروال ضر ر ر رراحركاكر() -1رسخال رول يارولثان رهنراا ر،2021رااهترولةر ر ر ر أور رياراادر
59,308,375رمررهكرهنرامررهكرش ر أ ر لت سرولماليورولقابضرروربمت مررطرمررب ر يار3,11رجأي ره ر يرللمررهكرلت رررمرنمرررورولممررارمور%61,24ر
ب اايراادرامهكر .272,921,683ر

رر ر

رواللنت سرنرياشرسولماا ااشر
**رخال روليت رولماليورهنرجاك خرولتسم ر ر ر ر رريارحت ر30ر ني ر2021ر،رااهترولة ر ر ر ر ر أور تسم ر ر ر ر رريارش ر ر ر ر ر أوردسشرلت
واللنت سنيور-ش ر ر ر أورجاببو-رسهلكر أمر ر ررر رهمر ر ررارم رااكرار79,90ر%ربمرل ر21,225رالفرجأي ره ر ر ر يرحيثرجكرمر ر رراودركرنقاولرإل رولة ر ر ر أور
ولتاببو .ر
ر
 .14استثمارات في شركات شقيقة
(باأللف جنيه مصري)
ر
ش أ رأ رنرتنترولماليورولقابضور* ر
رر

الدولة
ر
جمه ك ره رولب ييو ر
رر

نسبة المساهمة
ر
 %29,25ر
رر

 30يونيو 2021

ر
 1,604,423ر
1,604,423

ر
ر*ر تمث رولمرل رايرايمورومرتثماكوشرولةر أورايرشر أورأ رنرتنترولماليورولقابضرور(مرابقارشر أورث س رأارريتا رولماليورولقابضرو)رسولرتيرجكرنق رهلنيتهار
هنرولة أورولقاممورول رولة أورولمأقممورسهلكر أاءورال راقارولتقميكرول وكدرهأ لرجي يالرايروال ضاحركاكر(.) -1
ر
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شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

 .15أرس المال المصدر والمدفوع
حادرراك رولما رولم خةرب ربمرل ر8,130,820,461رجأي ره ر ر ر ي،رأمار ل رراك رولما رولم ر رراكرسولماا رهرل ر1,626,164,092.20ر
جأي ره رريرره ة رال ر5,245,690,620رمرهكربقيم رإمرمريور31را شر/رللمرهكرسهلكرساقارلق وكرولهيرورولباهورلالمرتثماك،رسه واقورول مبيور
اللرا روإل ضاحركاكر . -1ر
ولباهورغي رولباد ورلة أوراسكوم رلالمتثماكرولقابضور(ولة أورولقاممو)رأمارر رسوركدرجي ي ر
بال اس رولتالير ياسراكر رولممارمينرايرولة أوراير30ر ني ر :2021ر
المساهمين
اسكوم
اسكوم

اخ ر ر

أسهم عادية

راك ز ةنرإ رإ راكرإ ر

رجيرإ رجيرإنيممأترإ رإ راكرإ ر ر

نسبه االسهم العادية
والتي لها حق التصويت

 2,709,989,320ر

%51.7

 2,502,215,335ر

%47.7

33,485,965

إجمالي األسهم العادية المتاحة

 %0.6ر

%100

5,245,690,620

 .16تسويات ناتجة عن اإلتقسام
طرقارالجياايورخ ورولتقمرريكرولمةرراكرإليهارايرإ ضرراحر، -1راقاروجكاهرولق وئكرولماليوراير31رد مررمر ر،2019رأسمررا رلالنقمررا ،ررةورساارجكر
جم ر ر ورولمباهالشرولتيرجمترخال رولم ر ررأورولماليورولمأتهيوراير31رد م ر ررمر ر،2020رال روألك ر ررا رولمح لورول رولة ر ر أورولمأقم ر ررموراير أار
جم اشرال رحق رولملنيورللة أورولمأقممورسجكرجبا رك ياراس رولما رللة أورولمأقممور تلكرولتم اش،رسايمار لير ياسررةلرولتم اش.
المبالغ باأللف جنيه مصري

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

كدرخمائ رإضمحال رايرايمورومتثماكوشرايرش أاشرجاببور(ش أور لت سرولماليورولقابضو)رخال راا ر 2020ر 129,087

129,087

اإلجمالي

مبالغ تم إثباتها ضمن حقوق الملكية في بند أرباح مرحلة ر
ج ة باشراكياحرهنرش أورث س رأا يتا رولماليورولقابضورخال راا ر 2020ر

ر
 34,686ر

ا وئاردوئأورال رولحمابرول اكيرلة أوررلة أوراي ت وكرولقابضورلالمتثماكرخال راا ر 2020ر

 385ر

إجمالي تسويات ناتجة عن اإلنقسام

166,296

ا وئاردوئأورال را سضرلة أور لت سرولماليورولقابضورخال راا ر 2020ر

اإلجمالي ر

 2,138ر

37,209

 .17نصيب السهم من األرباح
جكرحمابرن يبرولمهكرهنر اا راكياحروليت رطرقالرلأةرولمبياكرولمحامر رولم

اايراكياحروليت ر(باأللفرجأي ره ي) ر
ولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولقائمورخال روليت ر(باأللفر)
نصيب السهم في أرباح الفترة (بالجنيه المصري)

ركاكر(،)22رال رولأح رولتال :

الفترة من تاريخ
التأسيس حتى
 30يونيو  2021ر
55,174
5,245,691
0.01
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الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021
27,821
5,245,691
0.005

شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

المخفض:ر حمبرولأ يبرولمكيضرللمهكرايروألكياحر تبا رولمت مطرولم جمرلبادروألمهكرولباد ورولقائمورباات وضرجح
ولقا لورللتح

رألمهكرسخياكروألمهكرس تكرجبا ر اايرول يمربامتربادرجنليورادسوشرولا نرولقا لورللتح

رأااوروألدسوشرولماليور

رهاره واا روألث رولض رير

لةلك.رسيالأمرورلكياكروألمهكر ضاترول رهت مطراادروألمهكرولباد ورهت مطراادروألمهكرولمحتم ررإ اوكراربم جبرخياكوشرس متربار
هنرهلكرهت مطراادروألمهكرولمحتملوره جحالربالبالاور ينرمب رجأييةرولكياكرسهت مطرولقيمورولبادلورللمهكرخال روليت .رسنس ولرلبا ر
سج درادسوشرد نراا لورللتح ر رألمهكراإسرن يبرولمهكرولمكيضرايروألكياحرالر كتلفرانرن يبرولمهكروألماميرايروألكياحر .ر

 .18أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة
(باأللف جنيه مصرى)
إسم الشركة

(باأللف جنيه مصري)
ش أور لت سرولماليورولقابضور
ش أ ردسشرلت

رواللنت سرنرياشر

سولماا ااشرواللنت سنريو ر
اسكوم

رلالمتثماكرولقابضور

حجم المعامالت

طبيعة العالقة
ش أورجاببور ر
ش أورجاببو ر
ش أورةهيلور ر

طبيعة المعامالت
ماودرحمابرجاكيرهمتحقرال ر
ول ترهسرولبالاور ر
ماودره

ولبالا رو ر
ماودره

سااشرنيابورانرول تررهسر

سااشرنيابورانرولة أور ر

مرتبات ومكافآت المديريين التنفيذيين الرئيسيين
(باأللف جنيه مصرى)
ه جراشرسه ااآشرولما ينرولتأيية ينرول ئيميين ر

الرصيد

الفترة من تاريخ التأسيس

مدين (دائن)

حتى  30يونيو 2021

 30يونيو 2021

 18,844ر

 129ر

 719ر

 719ر

8,122

( )4,375ر

الفترة المالية
من تاريخ التأسيس
حتى  30يونيو 2021
3,960

1,974

3,960

1,974

الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021

 .19األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
جتمث روألدسوشرولماليورللة أورا روأل

رسوإللتزوهاشرولماليو،رسجتضمنروأل

رولماليوراك ا رولأقا وربالرأ رإسرسجارسوألك ا رولممتحقور

ال راط وترهوشراالاورسيبضروألك ا رولما أوروألخ رأمارجتضمنروإللتزوهاشرولماليورأالرهنروألك ا رولممتحقورألط وترهوشراالاور
سولم كدسسرسيبضروألك ا رولاوئأوروألخ ر .ر

إدارة المخاطر المالية

عوامل المخاطر المالية
جتب ضرولة أ رإل ره م اورهتأ اورهنرولمكاط رولماليو:رهكاط رولم ر(بمارايرهلكرهكاط رول

تروألجأري،رسولتااقاشرولأقا ورسهكاط ر

امباكروليائا )،رسهكاط رولمي لورسهكاط روالئتماس.رخا وراسرولة أ رهب ضورللمكاط رهنرولتح أاشرايرامباكرول

ترسامباكروليائا ر

سامباكرولم رسأةلكرااسر ناهذرإدوك رولمكاط رولةاهلورللة أو ر أزرال راا رإه انيورولتأر رباألم و رولماليو،رسجمب رإل رولتقلي رهنر
ولثاكرولملريورولمحتملورال رادوءرولة أو .ر
ر
ر
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شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

أ-

مخاطر السوق
مخاطر الصرف األجنبي
راارجتب ضرولة أورلمكاط رولسولب ضرللة أور(ول أي رولم

تروألجأريرولتيرجأةسراأاهارجن سرهباهالجهارولت اك ورببمالشرهكتليورانرولبملورول ئيميورللقيار
)رسهلكرانرط قرماودرجلكرولمباهالشربالبمالشرول ئيميورهث ربالاسالكروأله

،ررسولي كس .ر

(باأللف جنيه مصري)

 30يونيو 2021

دسالكراه ير)*( ر

67,140
5,045

كس)**( ر
ر

اك ا رولاسالكروأله يربال أي رولم
)*( جتن سرر ر

ير اير30ر ني ر2021رهن :ر

نقا ورر ر

321

حماباشرجاك ورهنراط وترهوشراالا رو ر

66,819

سراك ا رولي كسربال أي رولم
)**( جتن ر

يراير30ر ني ر2021رهن :ر
ر
5,045

حماباشرجاك ورهنراط وترهوشراالا رو ر

 رإسرإكجيا راسرإنكياضرااكلر 10ر%رهنرمب رولبمالشروألجأرريو رهقا رول أي رولم رير را ر 30ر ني ر ،2021راار دي رإل رة اد ر(جكييض)روألكياحربمرل ر7.2رهلي سررجأي ره ريررسهلكرا ر

رثراشرأااورولمتطي وشروألخ رخا

رامباكروليائا  .ر

ر
مخاطر التدفق النقدي ومخاطر أسعار الفائدة
أةسرخ

رمب روليائا رال رولة أ رورهنرخال رولق سضرولممأ ح رهنرار رولرأ ربسمباكراائا رهتطي رساارجب ضرولة أورلمكاط ر

ولتطي را رامباكروليائا رهماراار ث رال رااك رولة أورال رماودرجلكرواللتزوهاش،ررةورساير30ر ني ر،2021رالرج جارلا رولة أور
ا ورا سضرهنراط وترخاكجيورسيالتاليررةورولك

رهمتربا .ر

ب -مخاطر السيولة

جتمث رهكاط رولمي لوربة راا را راا رااكلرولتااقاشرولأقا ورولاوخلورسولكاكجورللة أوربالحياظرال رولمي لورولناايورلألك ا رولأقا و،ر

سنس ولرألسرولة أورلا هارك يارأري رهنرولأقا ربالبمالشروالجأري ر بلهارلا هارولقاكلرال رماودرأاا روإللتزوهاشربمارايرهلكروليائا رسا ر

كم

راخ

رس ضم رول اس

ا ر30ر ني ر2021ر-:رر ر

رولتالي رجحلي

رباإللتزوهاش رولمالريو رولمت اا رماودورا رساقرال رلت وك خ رإمتحقااهار ر

(باأللف جنيه مصري)

القيمة الدفترية

اك ا ردوئأوراخ ر

اك ا رهمتحقورألط وترهوشراالا رور ر

 222ر

4,375

التدفقات النقدية
المتوقعة
ر  222ر
ر

سنه أو اقل
من سنة
ر  222ر

من سنة حتى
 5سنوات
--

الرصيد في  30يونيو 2021

4,597

ر 4,597

ر 4,597

--

4,375

ر 4,375

--

ر

ج -مخاطر االئتمان
جأةسرهكاط روالئتماسرولمتبلقوربالأقا ورسول دوئارولماليورا راا رااكلرول ترولمقا را رودوءرولممتحقاشرولمالي رج الرولة أورسجبم رلر
هاليال رسجربال رلةلكر سرول ترولمقا رغي راادكرال رإااد روأله و رولم داوراسرجأييةروإللتزوهاشربم جبرولمباهالش.رسنس ول رألسر
ولة أورش أوراابض راإسرهبسكروألك الرولممتحق رهنراط وترهوشراالا رسيالتال راالر جارإحتما رجب ضرولة أورلمكاط روالئتماسر
ايمار تبلقربالممتحقاشرولت اك و .ر
ر
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شركة أوراسكوم المالية القابضة (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة عن الفترة المالية من تاريخ التأسيس حتى  30يونيو 2021

فئات األدوات المالية
رسوإللتزوهاشرولماليورحمبرولي ور -:ر
جب ضرول اوس رول وكد رادنالرج أيفره م ااشروأل
أ -أصول مالية وفقاً لما ورد بقائمه المركز المالى الدورية المستقلة في:
(باأللف جنيه مصرى)

 30يونيو 2021
 232,279ر

نقارورسهارا رح مهار ر

ر

أصول مالية بالتكلفة المستهلكة ر

71,865

اك ا رهمتحقورال راط وترهوشراالا رو

ها أ سرساك ا رها أوراخ ر
ر
إجمالي أصول مالية ر

425

 304,569ر

ب -التزامات مالية بالتكلفة المستهلكة وفقاً لما ورد بقائمه المركز المالى الدورية المستقلة في:
(باأللف جنيه مصرى)

 30يونيو 2021

اك ا رهمتحقورألط وترهوشراالاور ر

 4,375ر

إجمالي التزامات مالية

4,597

تكلفة مستهلكة

اك الردوئرأوراخ ر ر

جبتر روإلدوك راسرولقيمورولاات ورلنالل رهنروأل
لقيمتهارولبادلو.ر ر

222

رسواللتزوهاشرولماليورولمثرتورايرولق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلورريرولقيمورولتق ريور

 .20الموقف الضريبى
ضريبة أرباح الشركات االعتبارية
رجكضر ر ررارولةر ررر أورألح ر ر ررا رولقر ر رران سر91رلمر ر ررأور2005رسجبا الج ر ر ر رسالئحت ر ر ر رولتأيية ر ر ررورسجبر ر ررا الجها.ر سم ر ر ر ترجق ر ر ر رولة ر ر ر أور تقر ر ررا كرإا وكرر ر ررار
ولض ريروألس رانروليت رولماليورجاك خرولتسمياراير10رد ممر ر،2020رحت ر31رد ممر ر .2021ر
ضريبة األجور والمرتبات.
تكرماودرض روروألج كرسولم جراشرلم لحورولض وئبربانتسا رايرجاك خرومتحقااها .ر
ضريبة الخصم واإلضافة
جق ر ر ر رولة ر ر ر أور ت ري ر ر ررقراح ر ر ررا رولق ر ر رران سر91رلم ر ر ررأور،2005رسجبا الجر رررورسالئحتر رررور ولتأيية ر ر ررورسجب ر ر ررا الجهارايم ر ر ررار ك ر ر ررةروم ر ر ررتق ا رض ر ر ر رور
ولك كرسولتح ي رجحترحمابرولض رورسجق رولة أور ت ك ارولض رورا رولم وايارولقان نيو .ر
 .21إرتباطات رأسمالية
جر ر ررارإ كجراطر ر رراشر اكمر ر ررماليورجتمث ر ر ر رار ر رريرايمر ر ررورولمرر ر ررال رولمترقير ر ررورالمر ر ررتنما ر اك رهر ر ررا رش ر ر ر أوردسشرلت ر ر ر
واللنت سنريوربمرل ر63,675رالفرجأي ره ريررهنرنمرور%25رإل ر .%100ر

رواللنت سرنير ررراشرسولمر ر رراا ااشر

 .22أحداث الحقة
خر ررال راغم ر ر ار،2021راالأر ررترولة ر ر أورار ررنر ير ررارار ررادر13.8رهلي ر ر سررمر ررهكرهر ررنرامر ررهكرش ر ر أور لت ر ر سرولمالير ررورولقابضر ررور(ش ر ر أورجاببر ررو)،ر
ار ر رريرهقا ر ر ر رحر ر ر وليرهرلر ر ر ر31رهلير ر ر سرجأير ر ر ره ر ر ر ي،رسير ر ررةلكرج ر ر ر رنمر ر رررورهمر ر ررارمورولةر ر ر أورار ر ررير لتر ر ر سرولمالير ر ررورولقابضر ر ررورببر ر ررارجأيير ر ررةر
ول يقورإل ر .%59.22ر
 .23أرقام المقارنة
كمر ررارر ر ر رهرر ررينرجي ر رريالرار رريرإ ضر رراحركار رركر()1راقر ررارجسممر ررترولة ر ر أورهر ررنرولأاحير ررورولقان نير ررورار ررير10رد مر ررمر ر،2020رسهر ررنرثر رركرالر رركر ر ررتكر
ا ضراكاا رهقاكنوربالق وئكرولماليورولاسك ورولممتقلو،رحيثرجمث روليت رولماليورولحاليوروليت رولماليوروألسل رللة أو .ر
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