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 نبذة عن الشر�ة .١

 الك�ان القانونى والنشاط - أ

(شر�ة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوج�ا القا�ضة سا�قًا)   -شر�ة مساهمة مصر�ة-شر�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة   -
  ٣٩٤٠٦١والئحته التنفیذ�ة وقیدت الشر�ة �السجل التجارى برقم  ،١٩٩٢لسنة  ٩٥خاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم 

جمهور�ة مصر العر��ة.   – رملة بوالق، القاهرة    –سجل تجارى القاهرة. مقر الشر�ة هو أبراج نایل سیتى    ،٢٠١١نوفمبر    ٢٩ في
 . ٢٠١١نوفمبر   ٢٩سنة تبدأ من  ٢٥مدة الشر�ة 

 لالستثمار   أوراسكوم ل�ص�حتم الموافقه على تعدیل اسم الشر�ه    ،٢٠١٨  یونیو  ٥  بتار�خ  العاد�ه  غیر  العامه  الجمع�ه   لقرار   ط�قا -
 التأشیر  وتم(ش.م.م)    القا�ضة  والتكنولوج�ا  واالعالم  لالتصاالت   أوراسكوم  شر�ة  من  بدال)  ةمصر�   ة(شر�ه مساهم  القا�ضة
 . ٢٠١٨ یولیو ٣ بتار�خ التجارى  �السجل

 غرض الشر�ة -ب

الشـــر�ات المســـاهمة او التوصـــ�ة �األســـهم التى تصـــدر أوراقًا مال�ة أو فى ز�ادة  غرض الشـــر�ة هو االشـــتراك فى تأســـ�س �افة  
من الالئحة التنفیذ�ة و�اقى احكام قانون ســــوق رأس المال، و�جوز للشــــر�ة أن تكون   ١٢٧رؤوس أموالها مع مراعاة حكم المادة 

شــــبیهه �أعمالها، أو التى قد تعاونها على   لها مصــــلحة أو تشــــترك �أى وجه من الوجوه مع الشــــر�ات وغیرها التى تزاول أعمال
تحقیق غرضــــــــها فى مصــــــــر أو فى الخارج. �ما �جوز لها أن تندمج فى هذه الشــــــــر�ات أو تشــــــــتر�ها أو تلحقها بها وذلك ط�قًا 

 ألحكام القانون والئحته التنفیذ�ة.

 نبذة عن نشأة الشر�ة -ج

قا�ضــة ش.م.م وذلك فى إطار صــفقة ف�مبلكوم حیث أعلنت  التیلكوم  تأســســت الشــر�ة من خالل إنقســامها عن شــر�ة أوراســكوم  
ــر�تى ف�مبلكوم المحدودة وو�ند   ــر�ة و�ند   ٢٠١٠فى أكتو�ر  تیلكوم  شـ ــر�تین علمًا �أن شـ (و�ند  تیلكوم  عن توق�ع إتفاق�ة لدمج الشـ

  ، ٢٠١١أبر�ل   ١٤ م فىالقا�ضـة، وقد تم اإلتفاق على خطة التقسـ� تیلكوم  من شـر�ة أوراسـكوم    ٪٥١.٧انف�سـتمنت سـا�قًا) تملك  
وذلك �غرض نقل ملك�ة �عض األصول إلى الشر�ة (المنقسمة) نظرًا الست�عادها من صفقة ف�مبلكوم وتتمثل تلك األصول �شكل 

ــكوم   ــر�ة أوراسـ ــتثمارات شـ ــى فى اسـ ــیو تكنولوجى فى   تیلكوم  رئ�سـ ــر�ة لخدمات التل�فون المحمول وشـ ــر�ة المصـ ــة في الشـ القا�ضـ
 فینتشرز ش.م.م، و�ذلك إستثمارات فى مجال التكنولوج�ا واألعالم والكوابل ال�حر�ة.تیلكوم ر�ة أوراسكوم كور�ا الشمال�ة، وش

القا�ضـــة ش.م.م لشـــر�تین وذلك من خالل تأســـ�س تیلكوم  و�ناًء على ذلك فقد تضـــمنت خطة التقســـ�م إنقســـام شـــر�ة أوراســـكوم 
ة (الشـــــر�ة المنقســـــمة) ونقل األصـــــول المذ�ورة إلیها �ما یؤدى إلى شـــــر�ة أوراســـــكوم لألتصـــــاالت واألعالم والتكنولوج�ا القا�ضـــــ 

�ملكونها فى تار�خ    �انواالقا�ضــــة حصــــة فى الشــــر�ة المنقســــمة معادلة للحصــــة التى تیلكوم  امتالك مســــاهمى شــــر�ة أوراســــكوم  
 اإلنفصال.

 أسس إعداد القوائم المال�ة المستقلة .٢

 التوافق مع معاییر المحاس�ة المصر�ة -أ

لســــنة    ١١٠المرفقة ط�قًا لمعاییر المحاســــ�ة المصــــر�ة الصــــادرة �قرار وز�ر االســــتثمار رقم المســــتقلة تم إعداد القوائم المال�ة  -
ــر�ة ذات العالقة.  ٢٠١٦، والمط�قة من أول ینایر  ٢٠١٥ ــر�ة  والقوانین واللوائح المصـــــــ ــ�ة المصـــــــ وتتطلب معاییر المحاســـــــ

" �النســـ�ة لألحداث والمعامالت التى لم �صـــدر �شـــأنها مع�ار محاســـبى  IFRSالمال�ة "الرجوع إلى المعاییر الدول�ة للتقار�ر  
 مصرى أو متطل�ات قانون�ة توضح ��ف�ة معالجتها.

المال�ة   - القوائم  إعتماد  فى    المستقلةتم  المنته�ة  المال�ة  السنة  عن  اإلدارة    ،٢٠٢٠د�سمبر    ٣١للشر�ة  مجلس   بواسطة 
 . ٢٠٢١ مایو ٣٠ بتار�خ
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 أسس الق�اس -ب

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

 .المشتقات المال�ة -

   .األدوات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح والخسائر -

 .خراآل  الشامل الدخلاألصول المال�ة �الق�مة العادلة من خالل  -

التكلفة وهى تمثل حصـــة الشـــر�ة هذا وقد تم عرض االســـتثمارات فى شـــر�ات تا�عة وشـــق�قة فى القوائم المال�ة المســـتقلة على أســـاس  
الم�اشـرة فى الملك�ة ول�س على أسـاس نتائج أعمال وصـافى أصـول الشـر�ات المسـتثمر فیها. هذا وتقدم القوائم المال�ة المجمعة تفهمًا 

 أشمل للمر�ز المالى المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقد�ة المجمعة للشر�ة وشر�اتها التا�عة (المجموعة).

 العرض عملة -ج

�الجن�ه المصــــــري وهي عملة التعامل للشــــــر�ة. �ما أن جم�ع الب�انات المال�ة المعروضــــــة المســــــتقلة  تم اعداد وعرض القوائم المال�ة 
تم االشارة �القوائم ذا إ(خسائر) العام إال  /�الجن�ه المصرى تم تقر�بها الى أقرب ألف جن�ه مصرى ف�ما عدا نصیب السهم فى أر�اح 

 �خالف ذلك.المتممة لها  أو �اال�ضاحات مستقلةال المال�ة

 استخدام التقدیرات والحكم الشخصي -د 

وفقًا لمعاییر المحاســ�ة المصــر�ة ق�ام االدارة �اســتخدام تقدیرات وافتراضــات قد تؤثر على تطبیق المســتقلة یتطلب اعداد القوائم المال�ة 
 والمصروفات.الس�اسات وق�م األصول وااللتزامات واالیرادات 

وتعتمد هذه التقدیرات واالفتراضـــــــــــات المتعلقة بها على الخبرة التار�خ�ة وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشـــــــــــر�ة معقولیتها فى ظل  
الظروف واألحـداث الجـار�ـة، حیـث یتم بنـاًء علیهـا تحـدیـد الق�م الـدفتر�ـة لألصــــــــــــــول وااللتزامـات وقـد تختلف النتـائج الفعل�ـة عن هـذه 

 ات �صورة جوهر�ة إذا ما اختلفت الظروف والعوامل المح�طة.التقدیر 

ــب�ة فى الفترة التى یتم  ــتمرة و�تم االعتراف �أى فروق فى التقدیرات المحاســـ ــفة مســـ هذا و�تم مراجعة هذه التقدیرات واالفتراضـــــات �صـــ
تغییر والفترات المســــــــــــــتقبل�ـة، عنـدئـذ تـدرج هـذه فیهـا تغییر تلـك التقـدیرات، أمـا اذا �ـانـت هـذه الفروق تؤثر على الفترة التى یتم فیهـا ال

 الفروق فى الفترة التى یتم فیها التغییر والفترات المستقبل�ة.

 وف�ما یلى أهم البنود التى استخدمت فیها هذه التقدیرات والحكم الشخصى:

 االعتراف �األصول وااللتزامات الضر�ب�ة الجار�ة والمؤجلة وق�اسها -

ب الدخل مما �ستدعي استخدام تقدیرات هامة لتحدید العبء اإلجمالي للضر��ة على الدخل. ونظرًا ألن تخضع أر�اح الشر�ة لضرائ 
المال�ة لذا تقوم الشر�ة �إث�ات التزام الضر��ة الجار�ة   السنة �عض المعامالت �صعب تحدید الضر��ة النهائ�ة عنها �شكل مؤ�د خالل  

وفقًا لتقدیرات مدى خضوع المعامالت �صفة نهائ�ة للضر��ة و�ذا مدى احتمال نشأة ضر��ة إضاف�ة عند الفحص الضر�بى. وعندما  
الفروق ضمن ضر��ة الدخل وااللتزام  تكون هناك فروق بین النت�جة النهائ�ة للضرائب والم�الغ السابق تسجیلها، یتم االعتراف بتلك  

 الضر�بى الجارى فى الفترة التي تتضح خاللها تلك الفروق �اعت�ارها من التغییرات فى التقدیرات المحاسب�ة.

من أجل االعتراف �أصول ضر�ب�ة مؤجلة، تقوم االدارة �استخدام افتراضات حول مدى توافر أر�اح ضر�ب�ة مستقبل�ة �اف�ة تسمح  
األصول الضر�ب�ة المؤجلة المعترف بها وتقوم االدارة �استخدام افتراضات تتعلق بتحدید سعر الضر��ة المعلن بتار�خ القوائم  �استخدام  

 األصول وااللتزامات الضر�ب�ة فى المستقبل على أساسه. ةرصدأوالذى من المتوقع أن یتم تسو�ة �ل من  المستقلة المال�ة
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 االلتزامات المحتملة والمخصصات -

عنها التزام على الشر�ة من خالل ممارسة أنشطتها االقتصاد�ة المعتادة، وتستخدم  تقوم االدارة بدراسة األحداث والمؤشرات التى قد ینشأ  
و�تضمن ذلك   المستقلة  اإلدارة فى ذلك تقدیرات وافتراضات أساس�ة للحكم على مدى تحقق شروط االعتراف �االلتزام فى القوائم المال�ة

نشأة التزام حالى على الشر�ة و�ناء توقعات مستقبل�ة �شأن التدفقات    تحلیل المعلومات لتقدیر ما إذا �انت األحداث الماض�ة تؤدى إلى
ُتَمِكُن اإلدارة من ق�اس ق�مة اال لتزام  النقد�ة التى من المرجح تكبدها لتسو�ة ذلك االلتزام وتوقیتها �االضافة إلى إخت�ار الطر�قة التى 

 بدرجة �عتمد علیها. 

 اإلضمحالل فى ق�مة األصول المال�ة -

بتحدید ما إذا �انت هناك دالالت أو مؤشرات على احتمال حدوث اضمحالل فى ق�مة �افة أصولها    دارة فى تار�خ �ل مر�ز مالى تقوم اإل
 المال�ة.

وتتعرض ق�مة األصول المال�ة لالضمحالل عندما یتوافر دلیل موضوعي على أن التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المقدرة قد تأثرت �سبب 
 فى تار�خ الحق لالعتراف األولى بهذا األصل المالي. حدث أو أكثر نشأ

و�تم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لكافة األصول المال�ة م�اشرة �خسائر االضمحالل ف�ما عدا تلك المتعلقة �االنخفاض فى الق�مة المتوقع 
 لالضمحالل فى ق�متها.  خسائر�ن تحصیلها من األرصدة المستحقة على األطراف ذات العالقة و�عض األرصدة المدینه حیث یتم تكو 

  تقدیر االعمار االنتاج�ة والق�م التخر�د�ة لألصول الثابتة وغیر الملموسة و�ذا تحدید طر�قة االهالك واإلستهالك والق�مة االسترداد�ة -
 لتلك األصول

نها�ة �ل سنة مال�ة، وذلك خالل دراسة العوامل  تقوم االدارة �مراجعة االعمار المقدرة لإلستفادة �األصول الثابتة وغیر الملموسة فى  
المح�طه والمؤثرة على أعمار تلك األصول مثل التقادم التكنولوجي والتغیر فى معدالت أو طر�قه االستخدام، واذا ما تبین أن المعدالت  

ك واإلستهالك المستخدمة اذا لزم  المستخدمة تعد غیر مالئمة لنمط استخدام تلك األصول فعندئذ یتم مراجعتها وتعدیل معدالت االهال
 األمر.

 أهم الس�اسات المحاسب�ة المط�قة .٣

 المستقلة �أت�اع نفس الس�اسات المحاسب�ة التي یتم إت�اعها �صورة مستمرة عند إعداد القوائم المال�ة    قلةالمستالقوائم المال�ة  تم إعداد القوائم  
تم إت�اع  فقد    ر)-٣(في إ�ضاح    أدناهشرحه    م یت   سوفوالتي    ) ٤٧رقم (  المصري   س�ةاالمح  ار� لمع  الم�كر  التطبیق  و�خالفالسنو�ة للشر�ة،  

 .المستقلةالس�اسات المحاسب�ة �صورة ثابتة على �افة الفترات المعروضة بتلك القوائم المال�ة 

 ترجمة العمالت االجنب�ة -أ

�ة. تم تحدید الجن�ه المصرى �عملة القید �الدفاتر �اعت�اره العملة األساس�ة التى تتم بها معظم التدفقات النقد�ة الداخلة والخارجة للشر 
و�تم إث�ات المعامالت التى تتم �عمالت �خالف الجن�ه المصرى وفقًا ألسعار الصرف السار�ة وقت اتمام التعامل. وفى نها�ة �ل فترة  

یتم ترجمة أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطب�عة النقد�ة �العمالت األجنب�ة للجن�ه المصرى وفقًا ألسعار الصـرف السائدة فى  مال�ة  
لجن�ه  ذلك التار�خ. أما �النس�ة لألصول واإللتزامات �العمالت األجنب�ة ذات الطب�عة غیر النقد�ة والمثبتة �الق�مة العادلة فیتم ترجمتها ل

وفقًا ألسعار الصرف السائدة فى تار�خ تحدید الق�مة العادلة بینما ال تعاد ترجمة االصول واإللتزامات ذات الطب�عة غیر النقد�ة المصرى  
ف�ما عدا    المستقلةوالتى استخدمت التكلفة التار�خ�ة فى ق�اسها. وتدرج أر�اح وخسائر الترجمة عن الفترة فى بند مستقل �قائمة الدخل  

جة عن ترجمة أرصدة االصول واإللتزامات ذات الطب�عة غیر النقد�ة التى یتم ق�اسها �الق�مة العادلة حیث یتم ادراجها ضمن  الفروق النات 
 التغیرات فى ق�متها العادلة.
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 األصول الثابتة   -ب

�التكلفة مخصومًا منها   المستقل  المالى�قائمة المر�ز    -المحتفظ بها �غرض استخدامها في األغراض اإلدار�ة    -ُتعَرض األصول الثابتة  
 .أى مجمٍع لإلهالك وخسائر االضمحالل المتراكمة

،  و�النس�ة لألصول الثابتة التى تكون فى مرحلة اإلنشاء والمقرر استخدامها فى أغراٍض إدار�ة أو فى أغراٍض أخرى غیر محددة �عد
  - الُمعَتَرُف بها. وتتضمن التكلفة األتعاب المهن�ة ومزا�ا العاملین و�ما تتضمن أ�ضًا  فتظهر �التكلفة مخصومًا منها خسارٍة االضمحالل  

. و�تم تبو�ب تلك األصول ةتكال�ف االقتراض التى یتم رسملتها وفقًا للس�اسة المحاسب�ة للشر�  -فى حالة وجود أصوٍل مؤهلٍة للرسملة  
وتكون جاهزًة للتشغیل. و�بدأ إهالك تلك األصول عندما تص�ح صالحًة لالستخدام  إلى التصن�ف المالئم من األصول الثابتة عندما تكتمل  

 فى األغراض التى ُأقتنیت من أجلها ط�قًا لنفس األسس المت�عة فى إهالك األصول الثابتة األخرى. 

إقُتِنَیت من أجلها. ال یتم إهالك   و�بدأ إهالك الم�اني واألثاث والتجهیزات عندما تص�ح هذه األصول صالحًة لالستخدام فى األغراض التى
 ، إن وجدت.األراضي المملو�ة للشر�ة

یتم رسملة التكال�ف الالحقة على تكلفة االصل او یتم اث�اتها �أصل مستقل �حسب االحوال فقط عندما �كون من المتوقع أن تؤدى الى  
ت�عاد االجزاء المستبدلة فى االصل. یتم تحمیل تكال�ف الص�انة ز�ادة المنافع االقتصاد�ة المتوقعة للشر�ة و �مكن ق�اسها بدقة و�تم اس

 واالصالح على قائمة الدخل عن السنة المال�ة التى حدثت فیها. 

یتم االعتراف �مصروف اإلهالك (�خالف األراضى واألصول تحت اإلنشاء) �غرض التوز�ع المنتظم لتكلفة األصول الثابتة �حیث یتم  
 �مته التخر�د�ه على مدار العمر اإلنتاجى المقدر �استخدام طر�قه القسط الثابت لإلهالك. تخف�ض ق�مه األصل إلى ق

محـاس�ة  یتم مراجعه الق�مه التخر�د�ه واألعمار اإلنتاج�ه وطر�قة اإلهالك لألصول فى تار�خ القوائم المال�ه مع األخذ فى األعت�ار أنه یتم ال
 أساس مستقبلى. عن تأثیر أى تغییرات فى تلك التقدیرات على

�ة  یتم است�عاد الق�مة الدفتر�ة لبند من بنود األصول الثابتة من الدفاتر عند است�عاده أو فى حالة عدم توقع أ�ة منافع اقتصاد�ة مستقبل
یتم   المستقلة الدخلیتم إدراج األر�اح أو الخسائر الناشئة من است�عاد بند من األصول الثابتة من الدفاتر فى قائمة    منه من االستخدام.

 تحدیدها على أساس الفرق بین صافى عائد االست�عاد والق�مة الدفتر�ة للبند. 

 و�تم اهالك األصول الثابتة القابلة لالهالك �طر�قة القسط الثابت وتحمیله على قائمة الدخل وذلك على مدار العمر االنتاجى المقدر لكل 
 مر االنتاجى المقدر لكل من األصول لغرض احتساب االهالك:نوع من أنواع األصول. وف�ما یلى ب�ان �الع

 السنوات األصل

 سنة  ٥٠ م�انى
 سنوات ٥ تحسینات على الم�اني
 سنوات  ٣ أثاث ومهمات مكتب�ة

 سنوات  ٣ أجهزة �مبیوتر
 سنوات  ٥ س�ارات
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 االستثمارات فى شر�ات تا�عة -ج

ت یتم المحاس�ة عن االستثمارات فى شر�ات تا�عة فى القوائم المال�ة المستقلة للشر�ة �استخدام طر�قة التكلفة حیث یتم اث�ات االستثمارا
فى شر�ات تا�عة بتكلفة االقتناء مخصوما منها االضمحالل فى الق�مة. و�تم تقدیر االضمحالل لكل استثمار على حدة و�تم اث�اتة فى  

 للمستثمر جم�ع ما یلى : یتحققر�اح والخسائر. الشر�ات التا�عة هى الشر�ات التى تس�طر علیها الشر�ة عندما قائمة اال

 فیها.  المستثمر المنشأة على السلطة -
 . ف�ه المستثمر المنشأة فى مساهمته خالل من المتغیرة العوائد فى الحق أو التعرض -
 منها.  علیها التى �حصل العوائد مبلغ  على للتأثیر فیها المستثمر المنشأة على سلطته استخدام على القدرة -

فیها إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود متغیرات لواحد أو أكثر من عناصر  المستثمر على الشر�ة إعادة تقی�م الس�طرة علي المنشأة
 الس�طرة الثالثة المذ�ور�ن �عال�ة. 

"الك�انات المه�كلة" ، ال یوجد تكلفة �عترف بها فى القوائم المال�ة المستقلة للشر�ة، لذلك یتم االفصاح عن طب�عة �النس�ة للشر�ات التا�عة  
 ومخاطر هذه الشر�ات التا�عة "الك�انات المه�كلة" في القوائم المال�ة المستقلة للشر�ة �أطراف ذوي عالقة. 

 اإلستثمارات فى شر�ات شق�قة  -د 

 الشر�ة الشق�قة هى منشأه تتمتع الشر�ة بتأثیر جوهرى علیها من خالل المشار�ة فى القرارات المال�ة والتشغیل�ة لتلك المنشأة ولكنه ال 
 یرقى لدرجة الس�طرة أو الس�طرة المشتر�ة. 

ر متداولة محتفظ بها �غرض الب�ع فیتم  هذا و�تم المحاس�ة عن االستثمارات فى شر�ات شق�قة �التكلفة إال إذا تم تبو�بها �استثمارات غی 
ة فى  ق�اسها �الق�مة الدفتر�ة أو الق�مة العادلة مخصوما منها التكال�ف الالزمة للب�ع أیهما أقل. هذا وال تت�ع الشر�ة طر�قة حقوق الملك� 

) من مع�ار المحاس�ة المصري رقم  ٤٤قرة (المحاس�ة عن استثماراتها فى الشر�ات الشق�قة فى القوائم المال�ة المستقلة المرفقة تطب�قًا للف
)١٨ .( 

على أنه فى حالة ظهور �عض الدالالت والمؤشرات على إمكان�ة حدوث خسائر إضمحالل فى ق�مة االستثمارات فى شر�ات شق�قة فى  
تدرج خسائر اإلضمحالل الناتجة  فیتم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لتلك االستثمارات إلى ق�متها االسترداد�ة و   المستقلة  تار�خ القوائم المال�ة

 . المستقلة فورا �قائمة الدخل

 أصول غیر متداولة محتفظ بها لغرض الب�ع  -ه

من المتوقع  غیر متداولة محتفظ بها لغرض الب�ع اذا �ان   المجموعة الجارى التخلص منها)، �أصولو  أاألصل غیر المتداول (  تبو�بیتم  
الدفتر�ة، �شكل أساسى، من صفقة ب�ع ول�س من االستمرار فى استخدامها، و�تحقق هذا الشرط عندما �كون  ان یتم إسترداد ق�متها  

األصل متاحًا للب�ع الفورى �حالته التى �كون علیها بدون أ�ة شروط إال شروط الب�ع التقلید�ة والمعتادة لتلك األصول و�جب أن �كون 
اإلدارة �خطة ب�ع األصل وان �كون قد تم البدء فى إتمام الخطة. �اإلضافة الى ما سبق �جب    إحتمال ب�عها مرجحًا وذلك من خالل التزام

أن �كون متوقعًا أن یتم إست�فاء عمل�ة الب�ع �الشروط التى تسمح �قیدها �عمل�ة ب�ع �املة خالل عام واحد من تار�خ التبو�ب، إال إذا 
رادة الشر�ة و�ذا توافرت األدلة الكاف�ة التى تؤ�د استمرار الشر�ة فى التزامها �خطة  كان التأخیر راجعًا إلى احداث أوظروف خارجة عن إ

 ب�ع األصل.

یتم ق�اس األصول غیر المتداولة المحتفظ بها لغرض الب�ع على أساس الق�مة الدفتر�ة أو الق�مة العادلة مخصومًا منها تكال�ف الب�ع 
 أیهما أقل.

 المال�ةغیر اإلضمحالل فى ق�مة االصول  - ك
تقوم الشـــــــر�ة على أســـــــاس ســـــــنوي أو �لما �ســـــــتدعي األمر ذلك �مراجعة الق�م الدفتر�ة ألصـــــــولها الملموســـــــة واألصـــــــول غیر المال�ة (مثل 
االســتثمارات في شــر�ات تا�عة وشــق�قة) لتحدید ما إذا �انت هناك دالالت أو مؤشــرات على إحتمال حدوث إضــمحالل فى ق�متها ، فإذا ما 

لدالالت أو المؤشـرات تقوم الشـر�ة بتقدیر الق�مة االسـترداد�ة لكل أصـل على حدى �غرض تحدید خسـائر اإلضـمحالل. فإذا ما توافرت تلك ا
هذا وتتمثل   تعذر تقدیر الق�مة اإلســـــترداد�ة لألصـــــل تقوم الشـــــر�ة بتقدیر الق�مة القابلة لإلســـــترداد للوحدة المولدة للنقد التى یت�عها األصـــــل.

 أو الق�مة اإلســتخدام�ة أیهما أكبر.  -مخصــومًا منها تكال�ف الب�ع  -د�ة لألصــل أو للوحدة المولدة للنقد فى الق�مة العادلة الق�مة اإلســتردا
ــم قبل حســــاب الضــــر��ة   ــتقبل�ة المقدرة من إســــتخدام األصــــل أو الوحدة المولدة للنقد �إســــتخدام معدل خصــ ــم التدفقات النقد�ة المســ و�تم خصــ
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لحال�ة لتلك التدفقات والتى تعبر عن الق�مة اإلســـــتخدام�ة. و�عكس هذا المعدل تقدیرات الســـــوق الحال�ة للق�مة الزمن�ة للوصـــــول إلى الق�مة ا
للنقود والمخاطر المرت�طة بذلك األصــــــــــــــل والتى لم یتم أخذها فى اإلعت�ار عند تقدیر التدفقات النقد�ة المســــــــــــــتقبل�ة المتولدة عنه. و�نشــــــــــــــأ  

�مة اإلســــترداد�ة المقدرة ألصــــل (أو لوحدة مولدة للنقد) أقل من ق�متها الدفتر�ة وعندئٍذ یتم تخف�ض الق�مة الدفتر�ة االضــــمحالل إذا �انت الق
ما لذلك األصـــل (أو للوحدة المولدة للنقد) لتعكس ق�مته اإلســـترداد�ة و�تم اإلعتراف �خســـائر اإلضـــمحالل فورًا �قائمة الدخل المســـتقلة. وعند

داد�ة لألصـل فى فترة الحقة و�كون ذلك مؤشـرًا على االنخفاض فى الخسـارة الناتجة عن إضـمحالل الق�مة والتى أعترف ترتفع الق�مة االسـتر 
ــترداد�ة التقدیر�  ــا�قة عندئٍذ یتم ز�ادة الق�مة الدفتر�ة لألصــــل (أو للوحدة المولدة للنقد) �ما یتماشــــى مع الق�مة اإلســ ة الجدیدة  بها فى فترات ســ

لق�مة الدفتر�ة المعدلة �عد الز�ادة عن الق�مة الدفتر�ة األصــــــــل�ة التى �ان من الممكن أن �صــــــــل إلیها األصــــــــل لو لم یتم و�شــــــــرط أال تز�د ا
اإلعتراف �الخســارة الناتجة عن اإلضــمحالل فى ق�مة ذلك األصــل فى الســنوات الســا�قة. و�تم إث�ات التســو�ة العكســ�ة لخســائر اإلضــمحالل  

 لة.فورًا �قائمة الدخل المستق

 الضرائب -و 

 .یتمثل مصروف ضر��ة الدخل في مبلغ الضر��ة الجار�ة المستحقة السداد والضر��ة المؤجلة

 الضر��ة الجار�ة  −

�ح المحاسبي المعروض �قائمة تعتمد الضر��ة الجار�ة المستحقة السداد على الر�ح الضر�بي للعام. و�ختلف الر�ح الضر�بي عن الر 
�سبب وجود بنوٍد لإلیراد أو المصروف خاضعٍة للضر��ة أو قابلٍة للخصم ضر�ب�ًا في سنواٍت أخرى، و�سبب بنوٍد   الدخل المستقلة

�استخدام أسعار   �الضر��ة الجار�ة  التزام الشر�ة  ُ�سَمح ِ�خصمها ضر�ب�ًا. و�تم احتساب  أخرى دائمًا وأبدًا لن تخضع للضر��ة أو 
  رسمى أو مبدئى حتى نها�ة الفترة المال�ة.الضر��ة التى تكون قد ُأِقَرت �شكلٍ 

 الضر��ة المؤجلة  −

الدفتر�ة لألصول وااللتزامات ط�قا لألسس  الق�م  بین  الناتجة عن االختالف  المؤقتة  الفروق  المؤجلة على  �الضر��ة  یتم االعتراف 
ل وااللتزامات والمستخدمة فى احتساب الر�ح  المحاسب�ة المستخدمة في إعداد القوائم المال�ة المستقلة واألسس الضر�ب�ة لتلك األصو 

 الضر�بى ، و�تم المحاس�ة عنها �طر�قة التزامات المیزان�ة.

 و�صفٍة عامة یتم االعتراف �التزاماٍت ضر�ب�ٍة مؤجلة على �افة الفروق المؤقتة الخاضعة للضر��ة، بینما عادًة ما یتم االعتراف �أصولٍ 
ؤقتة القابلة للخصم الضر�بى ولكن إلى المدى الذى ُیَرَجُح معه أن تتحقق أر�احًا ضر�ب�ًة �اف�ة  ضر�ب�ٍة مؤجلة على �افة الفروق الم

 �مكن من خاللها استخدام تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم. 

زاماٍت أخرى فى  وال یتم االعتراف �أصوٍل أو التزاماٍت ضر�ب�ٍة مؤجلة على الفروق المؤقتة الناتجة عن االعتراف األولى �اصوٍل والت 
 معاملٍة (من غیر معامالت تجم�ع األعمال) ال تؤثر على الر�ح الضر�بى وال الر�ح المحاسبى 

ل و�تم مراجعة الق�مة الدفتر�ة لألصول الضر�ب�ة المؤجلة فى نها�ة �ل فترة مال�ة وُتَخَفض تلك الق�مة الدفتر�ة عندما ال یتوافر احتما
 �اف�ة تسمح �استرداد األصل الضر�بي المؤجل �الكامل أو جزٍء منه. مرجح �أن تتحقق أر�احًا ضر�ب�ةً 

أو  ُتقاس األصول وااللتزامات الضر�ب�ة المؤجلة �استخدام أسعار الضرائب المتوقع ان تكون مط�قًة فى الفترة التى ُ�َسَوى فیها االلتزام 
ون قد ُأِقَرت �شكٍل رسمى أو مبدئى حتى نها�ة الفترة المال�ة. �ستخدم فیها األصل ووفقًا ألسعار الضرائب (وقوانین الضرائب) التى تك

وتعكس عمل�ة ق�اس االلتزامات واالصول الضر�ب�ة المؤجلة اآلثار الضر�ب�ة التي من شأنها أن تترتب على الطر�قة التى تتوقع الشر�ة  
 التزاماتها. أن تسترد او تسوى بها الق�مة الدفتر�ة ألصولها و  –فى نها�ة الفترة المال�ة  -

تتم المقاصه بین األصول وااللتزامات الضر�ب�ة المؤجلة حینما یوجد حق قانوني ُملِزم فى اجراء مقاصة بین األصول الضر�ب�ة الجار�ة 
وااللتزامات الضر�ب�ة الجار�ة وعندما تتعلق االصول وااللتزامات الضر�ب�ة المؤجلة �ضرائِب دخٍل مفروضة �معرفة نفس المصلحة  

 �ب�ة وأن تتجه ن�ة الشر�ة لتسو�ة تلك األصول وااللتزامات الضر�ب�ة �الصافي. الضر 
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 الضر��ة الجار�ة والمؤجلة الخاصة �العام

إال لو �انتا متصلتان ببنوٍد ُ�َعَتُرف بها م�اشرًة    -یتم االعتراف �الضر��ة الجار�ة والمؤجلة �مصروٍف او إیراٍد فى األر�اح أو الخسائر  
 فعندئٍذ ُ�عَتَرُف �كٍل من الضر��ة الجار�ة والمؤجلة هى األخرى وذلك م�اشرًة ضمن حقوق الملك�ة.   -ضمن حقوق الملك�ة 

 المخصصات -ز
یتم اإلعتراف �المخصــــص عندما ینشــــأ على الشــــر�ة التزام حالى (قانونى او حكمى) نت�جة ألحداث ســــا�قة و�كون من المرجح أن یترتب  
على تســـــــو�ة ذلك اإللتزام تدفق خارج من الشـــــــر�ة فى صـــــــورة موارد تتضـــــــمن منافع إقتصـــــــاد�ة وان تكون التكال�ف المقدرة لمواجهة تلك 

 ة الحدوث ومن الممكن تقدیر ق�مة اإللتزام �صورة �عتمد علیها.اإللتزامات مرجح
�ة وتمثل الق�مة التى یتم اإلعتراف بها �مخصـص افضـل التقدیرات المتاحة للمقابل المطلوب لتسـو�ة اإللتزام الحالى فى تار�خ القوائم المال

 اإللتزام. إذا ما أخذ فى االعت�ار المخاطر وظروف عدم التأكد المح�طة بذلكالمستقلة 
وعندما یتم ق�اس مخصـــص �اســـتخدام التدفقات النقد�ة المقدرة لتســـو�ة اإللتزام الحالى فإن الق�مة الدفتر�ة للمخصـــص تمثل الق�مة الحال�ة  

الناتجة  لتلك التدفقات. و�ذا ما تم خصـــــــم التدفقات النقد�ة فإن الق�مة الدفتر�ة للمخصـــــــص تتزاید فى �ل فترة لتعكس الق�مة الزمن�ة للنقود  
 .المستقلة عن مضى الفترة. و�تم إث�ات هذه الز�ادة فى المخصص ضمن المصروفات التمو�ل�ة �قائمة الدخل

 النقد�ة وما فى حكمها -ح
ــیرة   ــتثمارات قصـ ــهر واالسـ ــتحق فى أقل من ثالثة أشـ ــدة النقد�ة �الخز�نة والبنوك و أذون الخزانه تسـ ــمن النقد�ة وما فى حكمها األرصـ تتضـ

السـیولة التى �مكن تحو�لها �سـهوله الى م�الغ نقد�ة محدده و�شـرط أن �كون تعرضـها لمخاطر التغیر فى ق�متها ضـئیًال وأن  األجل عال�ة
 �كون تار�خ استحقاق االستثمار قصیر األجل خالل ثالثة أشهر أو أقل من تار�خ اقتناؤه.

 الق�اس واإلعتراف �اإلیراد -ط
 قابل المستلم أو المستحق للشر�ة وذلك �عد إست�عاد أى خصم أو ضرائب مب�عات.یتم إث�ات اإلیراد �الق�مة العادلة للم −
إیرادات الشــــــر�ة من توز�عات األر�اح التي تســــــتحقها عن اســــــتثماراتها فى أدوات حقوق الملك�ة عند صــــــدور الحق للشــــــر�ة فى یتم إث�ات  −

 الحصول على التوز�عات. 
ــتقلة یتم اإلعتراف �إیرادات خدمات الدعم الفني فى قائمة الدخل − ــق�ق المســ ــر�ات التا�عة والشــ ة على مدار زمنى وفقًا للعقود المبرمة مع الشــ

منافع  ط�قًا لمبدأ اإلستحقاق، إلى المدى الذى تعتبر ف�ه الشر�ة قد قامت بتأد�ة الخدمات ط�قًا للعقود و�مكن ق�اس اإلیراد و�جمالى تدفق ال
 اإلقتصاد�ة الداخلة للشر�ة ونس�ة إتمام المعامالت �شكل دقیق.

نى النســـــــبى مأخوذًا فى االعت�ار أصـــــــل المبلغ القائم ومعدل الفائدة  تثبت إیرادات الفوائد ط�قًا لمبدأ االســـــــتحقاق على أســـــــاس التوز�ع الزم −
 الفعلي المطبق عن الفترة حتى تار�خ االستحقاق.

خصـم تثبت إیرادات ب�ع إسـتثمارات مال�ة ط�قًا لمبدأ االسـتحقاق �الق�مة العادلة للمقابل المسـتلم أو المسـتحق للشـر�ة وذلك �عد إسـت�عاد أى  −
 مل�ة الب�ع أو تكلفة األستثمار.أو مصروفات وعموالت ع

 األدوات المال�ة -ي
 االصول المال�ة

(لمز�د من   "المال�ة األدوات"    ٤٧مع�ار المحاســــــــــــ�ة المصــــــــــــري الجدید رقم ل الم�كرتطبیق ال، قامت الشــــــــــــر�ة � ٢٠٢٠ینایر   ١من   اً بداء
  ).ر-٣التفاصیل برجى الرجوع لإل�ضاح رقم 

 التبو�ب  - أ

 :التال�ة الق�اس فئات الى أصولها المال�ة  الشر�ة، أص�حت تصنف ٢٠٢٠ینایر  ١من  بداءا

 و)، الخسائر  أو  األر�اح خالل من أو اآلخر الشامل الدخل خالل من(إما  العادلة �الق�مة الحًقا ق�اسها سیتم التي تلك •

 .المستهلكة �التكلفة ق�اسها سیتم التي تلك •

 . النقد�ة للتدفقات التعاقد�ة والشروط  المال�ة األصول تلك إلدارة �الشر�ة  أعمال نموذج على التصن�ف �عتمد

�الق�مة العادلة، سیتم تسجیل األر�اح والخسائر إما في قائمة االر�اح أو الخسائر أو في الدخل الشام   ل  �النس�ة لألصول التي یتم ق�اسها 
  قامت   قد الشر�ة�ة غیر المحتفظ بها �غرض المتاجرة، س�عتمد ذلك على ما إذا �انت  اآلخر. �النس�ة لالستثمارات في أدوات حقوق الملك

  الشامل   الدخل  خالل  من  العادلة  �الق�مة  الملك�ة  حقوق   في  االستثمار  عن  للمحاس�ة  األولي  االعتراف  وقت  في  لإللغاء  قابل  غیر  �اخت�ار
 . اآلخر
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 .األصول تلك إلدارة أعمالها نموذج  یتغیر عندما وفقط  عندما استثماراتها تصن�ف �إعادة الشر�ة تقوم

 االعتراف واالست�عاد   - ب

 ب�ع   أو  �شراء  ملتزمة  الشر�ةالطر�قة المعتادة لشراء و��ع األصول المال�ة، في تار�خ الت�ادل التجاري، وهو التار�خ الذي تكون ف�ه    
  بتحو�ل   یتم  أو  المالي   األصل  من  نقد�ة  تدفقات  على  للحصول  التعاقد�ة   الحقوق   إنقضاء  عند  المالي  األصل  �إست�عاد  یتم.  المالي  األصل 

 .جوهري   �شكل المالي األصل ملك�ة ومنافع مخاطر جم�ع تحو�ل تم قد فیها �كون  معاملة في الحقوق  تلك

 الق�اس   - ج

  العادلة   �الق�مة  المدرج  غیر  المالي  األصل  حالة  في  ناقصًا،  أو  زائداً   العادلة  �ق�مته  المالي  األصل  الشر�ةاالعتراف المبدئي، تق�س    عند
  المال�ة  لألصول المعامالت تكال�ف إدراج یتم. المالي األصل اقتناء  إلى م�اشرة المرت�طة المعاملة تكال�ف الخسارة، أو الر�ح خالل من

 .الخسائر أو األر�اح قائمة  في �مصروف الخسائر أو االر�اح خالل من العادلة �الق�مة المدرجة
 المبلغ أصل دفع فقط هي النقد�ة تدفقاتها �انت إذا ما تحدید عند �كاملها ضمن�ة مشتقات المتضمنة المال�ة األصول اعت�ار یتم

 . والفائدة
 الدین  أدوات
الق�اس الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال الشر�ة إلدارة األصل وخصائص التدفق النقدي لألصل. وهناك ثالث فئات ق�اس   �عتمد
 :خاللها من الدین أدوات بتصن�ف الشر�ةتقوم 
المستهلكة: یتم ق�اس األصول المحتفظ حتى تار�خ االستحقاق لتحصیل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة، حیث تمثل تلك التدفقات النقد�ة   التكلفة •

دام فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد، �التكلفة المستهلكة. یتم إدراج إیرادات الفوائد من هذه األصول المال�ة في ایرادات التمو�ل �استخ
االستثمارات م�اشرة في قائمة األر�اح أو الخسائر، و�تم   �عادت اسمعدل الفائدة الفعلي. یتم االعتراف �أي أر�اح أو خسائر ناتجة عن  طر�قة  

 تبو�بها في بند  ایرادات / (مصروفات) أخرى. و�تم عرض خسائر انخفاض الق�مة �بند منفصل في قائمة األر�اح أو الخسائر.
الدخل الشامل اآلخر: یتم ق�اس األصول المحتفظ بها �غرض تحصیل التدفقات النقد�ة التعاقد�ة وأ�ضا �غرض   العادلة من خالل  الق�مة •

ب�ع األصول المال�ة، حیث تمثل التدفقات النقد�ة لألصول فقط مدفوعات أصل المبلغ والفوائد، �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل  
لدفتر�ة من خالل الدخل الشامل اآلخر، �استثناء إث�ات أر�اح أو خسائر انخفاض الق�مة و�یرادات اآلخر. یتم أخذ التغیرات في الق�مة ا

ي، الفوائد وأر�اح وخسائر صرف العمالت األجنب�ة، والتي یتم االعتراف بها في قائمة االر�اح أو الخسائر. عندما یتم است�عاد األصل المال
راكمة المعترف بها سا�ًقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملك�ة إلى قائمة االر�اح أو  یتم إعادة تصن�ف األر�اح أو الخسائر المت 

 الخسائر و�تم االعتراف بها في بند ایرادات / (مصروفات) أخرى. یتم إدراج إیرادات الفوائد من هذه األصول المال�ة في إیرادات التمو�ل 
 ر�اح أو الخسائر. الق�مة �بند منفصل في قائمة األ إضمحالل صروفات �استخدام طر�قة معدل الفائدة الفعلي، و�تم عرض م

العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر: األصول التي ال تستوفي معاییر التكلفة المستهلكة أو الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل    الق�مة •
االعتراف �أر�اح أو خسائر االستثمار في أدوات الدین الذي یتم ق�اسه اآلخر یتم ق�اسها �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر. یتم  

ایرادات / (مصروفات) أخرى  الحًقا �الق�مة العادلة من خالل االر�اح أو الخسائر في االر�اح أو الخسائر و�تم عرضها �الصافي ضمن بند  
 في الفترة التي نشأت فیها.

 الملك�ة  حقوق  أدوات
  الق�مة   وخسائر  أر�اح  عرض  الشر�ة  إدارة  تختار  وعندما.  العادلة  �الق�مة  الملك�ة  حقوق   أدوات  في  االستثمارات  جم�ع  �ق�اس  الحًقا  الشر�ة  تقوم

 أو   االر�اح  قائمة  إلى  الحقة  تصن�فه  إعادة  یتم  ال  فإنه  اآلخر،  الشامل  الدخل  قائمة  في  الملك�ة  حقوق   أدوات  في  االستثمارات  فى  العادلة
 عند   أخرى   �إیرادات   الخسائر   أو  االر�اح  قائمة  في  االستثمارات  هذه  من  األر�اح  بتوز�عات  االعتراف  و�ستمر.  االستثمار  است�عاد  �عد  الخسائر

 .التوز�عات تلك استالم في  الشر�ة حق ثبوت
االعتراف �التغیرات في الق�مة العادلة لألصول المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر في بند ایرادات/(مصروفات) أخرى    یتم

في قائمة االر�اح أو الخسائر �حسب األحوال. وال یتم االعتراف �خسائر انخفاض الق�مة (وعكس خسائر انخفاض الق�مة) على االستثمارات 
  الق�مة   في  األخرى   التغیرات  عن  منفصل  �شكل  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  �الق�مة  ق�اسها  یتم  والتي  الملك�ة  حقوق   تأدوا  في

 .العادلة
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 اإلضمحالل  -د 

إذا �ان هناك اضــمحالل ائتماني األصــول المال�ة التي یتم ق�اســها �التكلفة المســتهلكة واألوراق   ماقی�م  بت   الشــر�ة  تقوم المال�ة،  القوائم  تار�خ في
. �حدث االضــــــــــمحالل االئتماني لالصــــــــــل المالي عندما �كون هناك حدث او  اآلخرالق�مة العادلة من خالل الدخل الشــــــــــامل  �   المق�مةالمال�ة 

 المالي. حداث ضارة على التدفقات النقد�ة المتوقعة لالصلأ

 األدلة على االضمحالل ائتماني الب�انات الملحوظة التال�ة:  تتضمن

 یوما عن تار�خ االستحقاق. ٩٠و التاخیر عن السداد الكثر من أخرق للعقد من خالل التعثر في سداد القرض  -
 .الشر�ة�شروط ل�ست في صالح  الشر�ةإعادة ه�كلة القرض او الدفعة المقدمة من  -

 صل �سبب صعو�ات مال�ة. ختفاء السوق النشط لألإو أ ،و أي جدولة مال�ة أخرى أفالس المقترض إ المحتملنه من أ

 صل.جمال�ة لألیتم خصم مخصصات األصول المال�ة �التكلفة المستهلكة من الق�مة اإل

 المال�ة  المشتقات

 تنشأ   قد  �ما  الصرف  أسعار  فى  التقل�ات  لمخاطر  االقتصاد�ة  التغط�ة  �غرض  المال�ة  المشتقات  عقود  �عض  فى  الحاجة  عند  الشر�ة  تدخل
 مال�ة �أدوات یتعلق ف�ما سواء فیها طرفاً   الشر�ة تدخل قد التي األخرى  االتفاقات �عض فى ترد تعاقد�ة لشروط  نت�جة ضمن�ة مال�ة مشتقات

  وق�اسها   لها   المنشئ  العقد  عن  منفصلة  �صورة  بها  اإلعتراف  یتم  عندئذ  ضمن�ة  مال�ة  مشتقات  تعاقد�ة  شروط  عن  نشأت  ما  فإذا.  مال�ة  غیر  أو
 عن  الفصل  �شروط  تفي  �انت  ما   إذا  وذلك  الضمن�ة  المشتقات  عن  المحاس�ة  لمتطل�ات  وفقاً   الخسائر  أو  األر�اح  خالل  من  العادلة  �الق�مة
 �الق�مة   المال�ة  �المشتقات  األولي  اإلعتراف  و�تم.  المستقلة  المال�ة  المشتقة   بها  تتمیز  التي  العامة  الخصائص  بنفس  وتتسم  المنشأة  العقود
  العادلة   الق�مة  على  تطرأ  التي  التغیرات   إدراج  و�تم  تكبدها،  عند  الدخل  قائمة  على  العالقة  ذات  المعاملة  تكال�ف  تحمل  أن  على  العادلة

  تغط�ة   �أدوات  بها  األولي  اإلعتراف  عند  المخصصة  المال�ة  للمشتقات  و�النس�ة.  الدخل  قائمة  في  مال�ة  فترة   �ل   خالل  المال�ة  للمشتقات
  وطب�عة   التغط�ة  عالقة  نوع  على  الدخل  �قائمة  العادلة  ق�متها  فى  �التغیر  اإلعتراف  توقیت  فیتوقف  وفعالة  موثقة  تغط�ة  عالقة  فى  مخاطر

 .المغطى البند

 الشر�ة المال�ة وأدوات حقوق الملك�ة التي تصدرها  االلتزامات

 األداة �التزام أو �حقوق ملك�ة  تبو�ب

 .األدوات تلك اصدار تار�خ في وذلك الشر�ةتصن�ف األدوات المال�ة �التزامات أو �حقوق ملك�ة ط�قًا لجوهر تعاقدات  یتم

 الملك�ة  حقوق  أدوات

 .التزامات من علیها ما �ل خصم �عد منشأة أصول صافي   فى الشر�ةالملك�ة تتمثل فى أي تعاقد �عطي الحق  حقوق  أدوات

التي تصدرها    یتم الملك�ة  أدوات حقوق   تكال�ف  منها  مخصوماً   المحولة  األصول  ق�مة   صافي  أو  المحصلة   الم�الغ  �ق�مة الشر�ةتسجیل 
 . �المعاملة م�اشرة المرت�طة اإلصدار

 المال�ة  االلتزامات

 مال�ة أخرى.  التزاماتمال�ة "�الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة" أو  التزاماتتم تصن�ف اإللتزامات المال�ة إما 

 إلتزامات مال�ة أخرى 

االلتزامات المال�ة األخرى أرصدة القروض والموردون واألرصدة المستحقة لألطراف ذات العالقة وأرصدة دائنة أخرى، و�تم اإلعتراف   تتضمن
 المستهلكة  األولى �االلتزامات المال�ة �الق�مة العادلة (الق�مة التي تم استالمها) �عد خصم تكلفة المعاملة على أن یتم ق�اسها الحقًا �التكلفة

 �استخدام معدل الفائدة الفعلي وتوز�ع مصروف الفائدة على الفترات المتعلقة �ه على أساس العائد الفعلى. 

 .�ه المتعلقة الفترات على الفائدة  مصروف وتحمیل المال�ة لاللتزامات المستهلكة التكلفة الحتساب أسلوب هو الفعلي الفائدة معدل طر�قة ان

  أي   أو  المال�ة  لاللتزامات  المقدر العمر  مدار  على  المستقبل�ة  النقد�ة  المدفوعات   خصم  أساسه  على  یتم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة  ومعدل
 .اقل مناس�ة فترة
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 الدفاتر  من المال�ة األدوات است�عاد

إذا لم    أما  الشر�ةبتحو�ل �افة مخاطر ومنافع ملك�ة األصل �صورة جوهر�ة لطرف خارج    الشر�ةاست�عاد األصل المالي عندما تقوم    یتم
مخاطر ومنافع ملك�ة األصل لطرف خارجي أو عن االحتفاظ بها �صورة جوهر�ة، فإن علیها أن   لكافة الشر�ةتسفر المعاملة عن تحو�ل  

 تعترف   عندئذٍ   الُمحول  المالي  األصل  على  الس�طرة  فى الشر�ةاستمرت    إذافتحدد ما إذا �انت الزالت محتفظة �الس�طرة على األصل المالي.  
 . سدادها علیها یتعین   قد التي الم�الغ �مثل مقابل و�التزام األصل  فى بها تحتفظ التي �الحصة

  في  الشر�ةجوهر�ة �كافة مخاطر ومنافع ملك�ة األصل المالي المحول عندئٍذ تستمر    �صورة الشر�ةإذا ما أسفرت المعاملة عن احتفاظ    أما
 . األصل ذلك �ضمان �اقتراض المستلمة �الم�الغ أ�ضاً  تعترف أن على المالي �األصل اإلعتراف

 .التعاقد�ة مدتها  �انتهاء أو �إلغائها أو �سدادهاإست�عاد االلتزامات المال�ة عندما تنتهي إما  یتم
 الفعليالفائدة  معدلطر�قة 

ــتهلكة لألصـــــول المال�ة التي تمثل أدوات دین وتوز�ع العائد على الفترات المتعلقة  الفعليالفائدة  معدلتســـــتخدم طر�قة  لحســـــاب التكلفة المســـ
هو المعدل الذى یتم على أسـاسـه خصـم المتحصـالت النقد�ة المسـتقبل�ة (والتى تتضـمن �افة االتعاب والمدفوعات   ليبها. ومعدل الفائدة الفع

�ما تتضمن تكلفة المعاملة وأ�ة عالوات أخرى) وذلك على مدار   يعتبر جزء من معدل الفائدة الفعلأو المقبوضات بین أطراف العقد والتي ت 
 العمر المقدر لألصول المال�ة أو أى فترة مناس�ة اقل.

العادلة من  ف�ما عدا ما هو مبوب منها �أصـول مال�ة �الق�مة الفعليالفائدة    معدلو�تم االعتراف �العائد على �افة أدوات الدین على أسـاس  
 خالل االر�اح أو الخسائر حیث یدخل العائد علیها ضمن صافى التغیر فى ق�متها العادلة.

 مزا�ا العاملین قصیرة االجل  -ل
ــ�ة والمكافآت والم ــیرة األجل مقابل خدمات  یتم االعتراف �األجور والمرت�ات واالجازات المدفوعة األجر والمرضـــ زا�ا األخرى غیر النقد�ة قصـــ

 العاملین �الشر�ة على أساس اإلستحقاق فى الفترة المال�ة التى تؤدى خاللها تلك الخدمات.

 توز�عات األر�اح  -م
ــاء مجلس اإلدارة و�نصــــیب العاملین فى تلك   ــاهمین و�مكافآت أعضــ األر�اح �إلتزام �القوائم  یتم اإلعتراف بتوز�عات أر�اح الشــــر�ة على المســ

 فى الفترة التى یتم إعتماد تلك التوز�عات خاللها من مساهمى الشر�ة. المستقلة المال�ة

 األقتراض و تكلفة األقتراض  -ن
�الفرق  ةالمسـتقل  یتم تحمیل قائمه الدخل  تثبت القروض أوًال �الق�مه العادله ناقصـًا تكلفه الحصـول على القروض والحقًا �التكلفة المسـتهلكة،

الفائدة  معدلبین المتحصالت ناقصًا تكلفه الحصول على القرض و�ین الق�مه التى سیتم الوفاء بها على مدار فتره القرض �استخدام طر�قه  
شـــهرًا    ١٢تصـــنف القروض على أنها قصـــیره األجل إال إذا �ان للشـــر�ه حقوق غیر مشـــروطه لتأجیل تســـو�ه االلتزامات على األقل   .الفعل�ة

  .المستقلة �عد تار�خ القوائم المال�ة
لفروق تعدیًال لتكلفة هذا وتشــــــمل تكال�ف االقتراض فروق العملة التى تنشــــــأ من االقتراض �العملة األجنب�ة إلى المدى الذى تعتبر ف�ه تلك ا

مل الفوائد. وتتضـــــــــــــمن تلك االر�اح والخســـــــــــــائر التي تعتبر تعدیًال لتكلفة الفوائد فروق أســـــــــــــعار الفوائد ف�ما بین تكلفة االقتراض �عملة التعا
له ، وفى مثل هذه الحالة یتم قد یتم االســتثمار المؤقت القتراٍض ِ�َعیِنِه لحین إنفاِقه علي أصــوٍل مؤهلٍة للرســم واالقتراض �العمالت االجنب�ة.

و�تم االعتراف �كافة تكال�ف  خصــــــــــم الدخل المكتســــــــــب من االســــــــــتثمار المؤقت لذلك االقتراض من تكال�ف اإلقتراض المؤهلة للرســــــــــملة.
 في الفترة التي یتم تكبدها فیها.الدخل المستقلة  قائمةاالقتراض األخرى فى 

 نصیب السهم فى األر�اح   -س
یتم احتســــاب النصــــیب األســــاســــي والمخفض للســــهم فى األر�اح �قســــمة الر�ح أو الخســــارة ط�قًا للقوائم المال�ة المســــتقلة المنســــو�ة إلى مالك 

 األسهم العاد�ة �الشر�ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة القائمة خالل الفترة.

 ة مصادر إستن�اط الق�مة العادل -ع
) من اإلدارة أن تســتخدم تقدیرات وافتراضــات لتحدید الق�مة الدفتر�ة لألصــول  ٣یتطلب تطبیق الســ�اســات المحاســب�ة الواردة �اإل�ضــاح رقم (

 واإللتزامات التى ال �مكن ق�اسها �شكل واضح من خالل المصادر األخرى.
 الســــــوق النشــــــطة على أســــــعار الســــــوق المعلنة لتلك األدوات فى تار�خ القوائم المال�ةهذا وتعتمد الق�مة العادلة لألدوات المال�ة المتداولة فى  

. بینما یتم تحدید الق�مة العادلة لألدوات المال�ة التى الیتم تداولها فى ســوق نشــطة عن طر�ق اســتخدام أســالیب التقی�م التى تســتخدم المســتقلة
ــتقلة تار�خ القوائم المال�ةمدخالت وافتراضــــات مالئمة تعتمد على أحوال الســــوق فى   مع تعدیلها �لما �ان ذلك ضــــرور�ًا �ما یتوافق مع   المســ
 األحداث والظروف المح�طة �الشر�ة ومعامالتها مع الغیر.
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 اإلحت�اطى القانونى  -ف
الم�الغ متى وصــل  من صـــافى األر�اح لتكو�ن االحت�اطى القانونى و�جوز ا�قاف تجنیب هذه  ٪٥ط�قًا للنظام األســـاســـى للشـــر�ة یتم تجنیب 

من ق�مة رأس المال المصــــــدر و�تم اســــــتئناف عمل�ة التجنیب متى قل رصــــــید االحت�اطى عن هذا الحد ،  ٪٥٠رصــــــید هذا االحت�اطى الى 
و�مكن اســــتخدام هذا االحت�اطى فى تغط�ة الخســــائر �ما �مكن اســــتخدامه فى ز�ادة رأس مال الشــــر�ة �شــــرط موافقة الجمع�ة العامة العاد�ة 

 اهمي الشر�ة.لمس
 حصة العاملین في االر�اح  -ص

مما یتقرر توز�عه نقدًا و�ما ال یز�د على مجموع أجورهم السـنو�ة، و�تم االعتراف �حصـة    ٪١٠�حق للعاملین حصـة في االر�اح تعادل نسـ�ة 
یهـا مســــــــــــــاهمي الشــــــــــــــر�ـة ـ�اعتمـاد هـذا العـاملین في االرـ�اح �توز�عـات ارـ�اح من خالل حقوق الملكـ�ة و�ـالتزام خالل الفترة المـالـ�ة التي ـقام ف

ــر�ة فال یتم االعتراف �إلتزام قبل العاملین في األر�اح التي لم یتم االعال ــاهمي الشــــ ــیل لمســــ ن التوز�ع ونظرًا ألن توز�ع األر�اح هو حق أصــــ
 (األر�اح المحتجزة). المستقلةعن توز�عها حتى تار�خ القوائم المال�ة 

 قائمة التدفقات النقد�ة  -ق
 .�إستخدام الطر�قة غیر الم�اشرة المستقلة إعداد قائمة التدفقات النقد�ةیتم  

 . ٢٠٢٠قامت الشر�ة �التطبیق الم�كر لها في  والتي جدیدة وتعدیالت تمت على معاییر المحاس�ة المصر�ة  إصدارات - ر

 �قرار   الصــادرة  المصــر�ة  المحاســ�ة  معاییر أحكام �عضتعدیالت على  الدولي  والتعاون  االســتثمار  وزارة، أصــدرت  ٢٠١٩مارس  ١٨  بتار�خ
المعاییر    القائمة، المعاییر  �عض على وتعدیالت الجدیدة المحاســــــ�ة  معاییر �عض  تتضــــــمن والتي  ٢٠١٥ لســــــنة  ١١٠ رقم االســــــتثمار  وز�ر

ــوف تبد ــنة المال�ة التي ســــــ ــوف یتم تطب�قها بدءًا من الســــــ هذا وقد   ،٢٠٢١ینایر   ١أ في  الجدیدة والتعدیالت على �عض المعاییر القائمة ســــــ
  في من الســـــــــــنة المال�ة التي تبدأ   بدءاً ) "األدوات المال�ة" ٤٧لمع�ار المحاســـــــــــ�ة المصـــــــــــري رقم (  فقطقررت إدارة الشـــــــــــر�ة التطبیق الم�كر 

   .٢٠٢٠ینایر   ١

 " المال�ة  األدوات من"اإلیراد   ٤٧ رقم المصري  المحاس�ة مع�ار
األدوات  ) "٢٦محل الموضوعات المقابلة في مع�ار المحاس�ة المصري رقم (  "األدوات المال�ة")  ٤٧�حل مع�ار المحاس�ة المصري رقم (

ق�مة األصول    ضمحالل ا  المال�ة،وق�اسها لألدوات   الشر�ةعلى تصن�ف    )٤٧(المحاس�ة المصري رقم    مع�ار". یؤثر المال�ة االعتراف والق�اس 
 . أدناه�ما هو موضح �مز�د من التفصیل  التغط�ة،المال�ة ومحاس�ة 

 

 والق�اس  التصن�ف
المال�ة ونموذج    لألصولالمال�ة وفقا لخصائص التدفق النقدي    قوائمهایتطلب المع�ار الجدید من الشر�ة تقی�م تصن�ف األصول المال�ة في  

 .المال�ةمن األصول  الصلة لدى الشر�ة لفئة معینة اتاألعمال ذ
 

لم �عد لد�ه تصن�ف "متاح للب�ع" لألصول المال�ة. �حتوي المع�ار الجدید على متطل�ات مختلفة ألصول    ٤٧المحاس�ة المصري رقم    مع�ار
 . الملك�ةحقوق  أدوات أو دین أدوات في مال�ة

 :ب إما�جب تصن�ف أدوات الدین وق�اسها 
 ي أو حیث سیتم تطبیق طر�قة معدل الفائدة الفعل المستهلكة،التكلفة   •
 : أوالماليالدخل عند ب�ع األصل  قائمةب الالحق إلى التبو� مع إعادة  اآلخر،الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل  •
 . الخسائرأو  األر�اح�مة العادلة من خالل الق •

 إما بي:   الملك�ة،وق محاس�ة حق عل�ه وتطبق إعت�ارها  یتم�خالف تلك التي  الملك�ة،�جب تصن�ف وق�اس االستثمارات في أدوات حقوق 
 : أو الماليإعادة التدو�ر الالحقة إلى ب�ان الدخل عند ب�ع األصل  عدممع  اآلخر،مة العادلة من خالل الدخل الشامل � الق •
 . الخسائرأو  األر�اح�مة العادلة من خالل الق •

 

�استثناء األصول المال�ة   المبدئي،تستمر الشر�ة في ق�اس األصول المال�ة مبدئً�ا �الق�مة العادلة مضاًفا إلیها تكلفة المعاملة عند االعتراف  
�االنتقال �ما یتوافق مع الممارسات الحال�ة. لم یتأثر تصن�ف غالب�ة األصول المال�ة    الخسائر،أو    األر�احالمقاسة �الق�مة العادلة من خالل  

 . ٢٠٢٠ینایر  ١في  ٤٧رقم  المصري إلى مع�ار المحاس�ة 
 

صول وااللتزامات  التصن�ف الحالي لألعلى    ٤٧مع�ار المحاس�ة المصري رقم  هذا وترى إدارة الشر�ة انه الیوجد تأثیر من التطبیق الم�كر ل
   المال�ة لدى الشر�ة.
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 (الدیون المشكوك في تحصیلها)  االضمحالل
المحاس�ة    مع�ارفي    الفعل�ةوالذي �حل محل نموذج الخسارة    المتوقعة،نموذج الخسارة االئتمان�ة    ٤٧رقم    المصري   المحاس�ة مع�ار  �قدم

ها خسارة  مخصص للدیون المشكوك في تحصیلها إال في الحاالت التي حدث فی   تكو�نحیث لم �كن هناك حاجة إلى    ،٢٦المصري رقم  
یتطلب نموذج الخسارة االئتمان�ة المتوقعة من الشر�ة االعتراف �مخصص للدیون المشكوك في تحصیلها على    ذلك،فعال. على النق�ض من  

")، و�ذلك أدوات الدین المصنفة �أصول مال�ة العمالء"  المثال،على سبیل    ذلك،(�ما في    المستهلكةجم�ع األصول المال�ة المدرجة �التكلفة  
السندات الحكوم�ة المحتفظ بها ألغراض السیولة)، منذ االعتراف  المثال،�الق�مة العادلة الق�مة من خالل الدخل الشامل اآلخر (على سبیل 

 . حدثالخسارة قد   ت�غض النظر عما إذا �ان  األولي،
 

أخرى    لذلك،نت�جة   مالب�ة  أصول  ق�مة  في  إنخفاض  خسائر  بتكو�ن  الشر�ة  رقم  قامت  المصري  المحاس�ة  مع�ار  تطبیق     ٤٧عند 
 تطبیق نموذج الخسارة االئتمان�ة المتوقعة.نت�جة جن�ة مصري، ألف  ٥٤٬٤٧٩�مبلغ  . ٢٠٢٠ینایر  ١في 

 

 التغط�ة   محاس�ة
قد یتم تعیین    المثال،ت�س�ط وتوس�ع قدرة الشر�ة على تطبیق محاس�ة التغط�ة (على سبیل    على   ٤٧  رقم  المصري   المحاس�ة  مع�ار�عمل  

متطل�ات المع�ار �شكل أوثق   موائمةتمت    ذلك،). �اإلضافة إلى  تغط�ةمكونات مخاطر األصول أو االلتزامات غیر المال�ة �جزء من عالقة  
 . المستقبلفي  التغط�ةوسیتم ق�اس فعال�ة  هذا ،مع س�اسات الشر�ة إلدارة المخاطر 

 

 االنتقال�ة  الفترة
المع�ار تم االعتراف �ه في األر�اح    لتطبیقالتراكمي    األثر، مما �عني أن  المعدل  الرجعي  األثر   طر�قة  �استخدامبتطبیق المع�ار   الشر�ة  قامت

 ولم یتم تعدیل أرقام المقارنة.  ، ٢٠٢٠ینایر  ١عت�اًرا من إ  المرحلة
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 توز�عات ایرادات .٤

 السنة المال�ة المنته�ة في   السنة المال�ة المنته�ة في  (�األلف جن�ه مصرى)
 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ 

 ٣٢٠٬٠٠٠  --   (*) أوراسكوم تل�كوم فینشرز شر�ه
 ١٨٬٥٢٠  ٤٨٬٠٠٣ ) * (* القا�ضة لالستثمار ف�كتوار

 --  ١٤٬٣٨١ ) ***( �اكستان –ترانس وورلد أسوسیت (الخاصة) ل�متد 
 ٣٣٨٬٥٢٠  ٦٢٬٣٨٤ 

ر�اح  أ) على توز�عات  ةحدى الشـــر�ات التا�عإوراســـكوم تل�كوم فینشـــرز(أ ةلشـــر� ةالغیر عاد�  ةالعام  ةالجمع�   اقرت  ،٢٠١٩د�ســـمبر ٢٦فى  (*)  
 مصري.الف جن�ه   ٣٢٠٬٠٠٠جمالى ما ق�مته  إ� 

ــر�ه  إدراة مجلس    وافق  ،٢٠٢٠خالل عام    (**)  ــتثمار(  ف�كتوار شـ ــة لالسـ ــر�ات إحدىالقا�ضـ  لف أ  ٣٬٠٥٩  �مبلغ أر�اح) على توز�عات  التا�عة الشـ
 مصرى. هجن�  الف  ٤٨٬٠٠٣لمبلغ  المعادل  أمر�كي دوالر

   �مبلغ ر�اح أ�اكســــــــــتان على توز�عات   –مجلس إدارة شــــــــــر�ة ترانس وورلد أســــــــــوســــــــــیت (الخاصــــــــــة) ل�متد    وافق،  ٢٠٢٠  نوفمبر ٢بتار�خ   )  ***( 
 الف جن�ه مصرى.  ١٤٬٣٨١دوالر أمر�كي المعادل لمبلغ لف أ  ٩٢٢

 تكلفة العاملین ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .٥

 السنة المال�ة المنته�ة في   المال�ة المنته�ة في السنة  (�األلف جن�ه مصرى)
 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ 

 (٨٥٬٥٨٧)  (٥٨٬٩٢٧) تكلفة العاملین 
 (٧٬٤٦٢)  (٣٬٤٢١) رواتب و�دالت أعضاء مجلس اإلدارة

 (٦٢٬٣٤٨)  (٩٣٬٠٤٩) 

 .الخدمة نها�ة مكافأةجن�ه مصري تتمثل في   ملیون   ١٧٬٧مبلغ   ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١تكلفة العاملین خالل السنة المال�ة المنه�ة في   تتضمن -

 العل�ا لإلدارة مدفوعات .٦

 السنة المال�ة المنته�ة في   السنة المال�ة المنته�ة في  (�األلف جن�ه مصرى)
 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ 

 ) ٢٧٬٧٦٦(  ) ٢٧٬٩٥٣( جل  األ ةقصیر  مستحقات
 )٢٧٬٧٦٦(  ) ٢٧٬٩٥٣ ( 

 .�الشر�ة  نالرئ�سی   التنفیذیین والمدیر�ن رةاإلدا مجلس أعضاء العل�ا اإلدارة تشمل
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 ضر��ة الدخل .٧

 )ةالدخل المستقل ة(قائم ضر��ة الدخل

 السنة المال�ة المنته�ة فى   المنته�ة فى السنة المال�ة  
 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

    
 ٤٢٬٧٩٦  ١٬٠٦٥   ةجلؤ م دخلضر��ة 
 (١٦٬٠٠٠)  ) ٥٬٦٦٨( ) *(على التوز�عات  ضر��ة

 ٢٦٬٧٩٦  ) ٤٬٦٠٣( ة ضر��ة الدخل الجار�

الشـــر�ات حدى  إ(�اكســـتان   –ترانس وورلد أســـوســـیت (الخاصـــة) ل�متد   شـــر�ة  قبل من  ةالمســـتقطع  ر�احاأل  توز�عات  ضـــرائب ق�مه فى المبلغ  یتمثل(*)  
 .وذلك عن توز�عات األر�اح خالل العام )حتى تار�خ االنقساممستثمر فیها شر�ة شق�قة كانت ثروة �ابیتال (شر�ة و   )التا�عة

 )لة (قائمه المر�ز المالي المستقلحر�ة الضر��ة المؤج

 ٩٢٠١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 ٤٥٬٨١٣  ٣٬٠١٧ الرصید في أول العام

 (٤٢٬٧٩٦)  ) ١٬٠٦٥( خالل العام   المستقلةالمحمل على قائمة الدخل 
 ٣٬٠١٧  ١٬٩٥٢ الرصید في آخر العام

ــر�ب�ة المعمول بها �قا - ــول ط�قًا للقواعد الضــ ــر�بي المؤجل المتمثل في الفروق المؤقتة الناتجة عن اختالف ق�مة األصــ ــاب األثر الضــ نون  تم احتســ
 القوائم المال�ة المستقلة.الضرائب المصري والئحته التنفیذ�ة و�ین الق�م الدفتر�ة لتلك األصول ط�قًا لألسس المحاسب�ة المستخدمة في إعداد 

 تسو�ات إلحتساب السعر الفعلى للضر��ة

 ٩٢٠١  ٢٠٢٠  (�األلف جن�ه مصري)
 (٢٨٠٬١٢٩)  ١٢٠٬٣٧٦  (خسائر) العام قبل ضرائب الدخل    /ر�احأصافي 

 (٦٣٬٠٢٩)  ٢٢.٥%   ٠٨٥,٢٧ ٢٢.٥% ضر��ة الدخل المحسو�ة ط�قًا لسعر الضر��ة 
     

 ٤١٬٥٥٨  (١٠٬١٧١)  وخسائر اإلضمحالل  تأثیر المخصصات
 ٣١٬٣٥٩  ٨٬٤٥١  مصروفات غیر قابلة للخصم 
 --  (١٠٬٦٨٢)  إیرادات غیر خاضعة للضر��ة 

 (٤٢٢)  ٣٢٬١٤٥  أرصدة �عمالت أجنب�ة  ترجمةفروق 
 ١٦٬٠٠٠  ٥٬٦٦٨  ضرائب على التوز�عات

 (٥٢٬٢٦٢)  (٤٧٬٨٩٣)    مهاا استخد تم ةمرحل ضر�ب�ةخسائر 
 (٢٦٬٧٩٦)  ٤٬٦٠٣  الدخل  ضر��ة
 ٪ ٩.٦  ٪ ٣.٨  الفعلي الضر��ة معدل

 األصول الضر�ب�ة المؤجلة غیر المثبتة  
 لم یتم إث�ات األصول الضر�ب�ة المؤجلة �النس�ة للبنود التال�ة:

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١   )مصري  جن�ه �األلف(
 جن�ه مصري   جن�ه مصري   

 ) ٤٧٬٨٩٣(  --  خسائر ضر�ب�ة مرحلة 
 --  (١٨٬٠٩٩)  خسائر فروق عملة غیر محققة 

  (١٨٬٠٩٩)  )٤٧٬٨٩٣ ( 
 

سنوات �حد اقصى، هذا و�ان تقدیر الشر�ة متحفظا ف�ما �خص عدم اث�ات    ٥�جب أن یتم االستفادة من الخسائر الضر�ب�ة المرحلة خالل   -
على تسو�ة هذه الخسائر  الشر�ة    وعدم االث�ات ل�س له أي تأثیر على قدرة  ،٢٠٢٠د�سمبر    ٣١رصید األصول الضر�ب�ة المؤجلة القائم في  

 قابل أي ر�ح ضر�بي مستقبلي. الضر�ب�ة م
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 نقد�ة وما في حكمها .٨
 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

    
 ٨١٠  ٩٣٣ نقد�ة �الخز�نة 

 ٢٢٬٩٨٥  ٦٧٬٠١٦ بنوك حسا�ات جار�ة �العملة المحل�ة
 ٤٥٩٬٣٣١  ٢٨٬٣٢٠ أجنب�ة تعمالبنوك حسا�ات جار�ة � 

 ١٬١٥٠  ١٬١٥٠ البنوك �العملة المحل�ةودائع لدى 
 ٣٥٬٤٦٠  -- أجنب�ة  عمالت ودائع لدى البنوك � 

 ٥١٩٬٧٣٦  ٩٧٬٤١٩ 

 خري أأصول مال�ة  .٩

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 ١٠٨٬٩٦٣  ١١١٬٧٤١ غیر متداول –نقد�ة �البنوك �كور�ا الشمال�ة 

 ٥٬٢٥٠  ٣٬١٥١ متداولغیر  –ودائع مرهونة 
 --  (٥٥٬٨٦٧) المال�ة  الصولا ق�مة في اضمحالل

 ١١٤٬٢١٣  ٥٩٬٠٢٥ إجمالي غیر المتداول 

 :یلي لما وفقالألصول المال�ة األخرى وقد تم اث�ات خسائر اضمحالل  هذا
 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١ 

    
 ٪٠  ٪٥٠ المتوقعة  الخسائر نس�ة

 ١٠٨٬٩٦٣  ١١١٬٧٤١ غیر متداول   –ق�مة نقد�ة �البنوك �كور�ا الشمال�ة 
 -  (٥٤٬٤٧٩) ٤٧التغیرات الناتجة عن تطبیق مع�ار  أثر

 ١٠٨٬٩٦٣  ٥٧٬٢٦٢  غیر متداول –الشمال�ة ق�مة نقد�ة �البنوك �كور�ا 
 -  (١٬٣٨٨) خالل العام  االئتمان المتوقعة خالل العام خسائر
 ١٠٨٬٩٦٣  ٥٥٬٨٧٤ غیر متداول –ق�مة نقد�ة �البنوك �كور�ا الشمال�ة  صافي
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 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .١٠
 ة متداول -أ

 
 (�األلف جن�ه مصرى)

 ٩٢٠١د�سمبر  ٣١   ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١

 ٢٩٬٦٣٩  -- *بلتون  المال�ة القا�ضة 
 ٢٧٤٬٨٦٦  ٢٧٨٬٥٤٠ شیو تكنولوجى جو�نت فینتشر (كور�ولینك)  

 ١٠١٬٧٤٨  --   * ف�كتوار القا�ضة لالستثمار
 ٣٥٬١١٩  ٣٥٬١٥٨ اوراسكوم بر�زم بیرامیدز انترتاینمنت 

 ١٦٬٦٣١  -- **   �اكستان –ترانس وورلد أسوسیت (الخاصة) ل�متد 
 ٢٠٬٦٧٣  ١٦٬٢٢٨ اوراسكوم بر�زم إنترتینمنت

 ٦٬٩٤١  ٨٬٦٠٧ أوراسكوم تیلكوم  لبنان 
 ٢٧٢  ٥٬٩٥٧ لالستثمار   BVف�كتوار 

 ٣٬٨٤٨  ٣٬٨٤٨ أوراسكوم تیلكوم  القا�ضة 
 ٢٬٢٩٣  ٢٬٦٤٤ للخدمات والمقاوالتأو �ابیتال 

 ٩٩٦  ٩٩٦ أوراسكوم تیلكوم  لخدمات البن�ة التحت�ة للمحمول
 ٧٦٣  ٨١٧ أوراسكوم تى إم تى لإلستثمارات (و�زر إنفسمنت سا�قًا) 

 ١٬٤٢٩  ١٬٤٢٩ �ابیتال  ر�ــــزا
 --  ٣٬٤٧٤ اوسر�ون  شر�ه

    اإلضمحالل  
 (٣١٧٬٤٤٠)  ) (٣٣٥٬٥١٣ ** * اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

 ١٧٧٬٧٧٨  ٢٢٬١٨٥ 
 وراسـكومأو ) القاسـمة(الشـر�ة   القا�ضـة  لالسـتثمار وراسـكومألالسـتثمار القا�ضـة الى شـر�تي   وراسـكومأتم تقسـ�م شـر�ة   ،٢٠٢٠  د�سـمبر  يف    * 

والقرض والفوائد الدائنة والحسـاب الجاري مع   مارالمال�ة القا�ضـة (الشـر�ة المنقسـمة) وتم نقل الحسـاب الجاري مع ف�كتوار القا�ضـة لالسـتث 
 للشر�ة. المستقلة على القوائم المال�ة اإلنقسامثر ألمعرفة  (٢٨) رقم �ضاحإالرجوع الى  بلتون المال�ة القا�ضة الى الشر�ة المنقسمة و�تم

  لمبلغ المعادل أمر�كي دوالرالف  ١٬٠٣٩( ئال ش ، ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ فيبلغ رصید الجزء المتداول من القرض والحساب الجارى     **
 ). ٢٠١٩د�سمبر  ٣١جن�ة مصري في  ١٦٬٦٣١

 یتمثل رصید اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة ف�ما یلي: ***
    اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة 

 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصرى) 
 (٢٧٤٬٨٦٦)  (٢٧٨٬٥٤٠) شیو تكنولوجى جو�نت فینتشر (كور�ولینك) 

 (١٬١٨٢)  (٨٬٦٠٧) أوراسكوم تیلكوم لبنان 
 (٩٩٦)  (٩٩٦) أوراسكوم تیلكوم لخدمات البن�ة التحت�ة للمحمول 

 (٣٬٨٤٨)  (٣٬٨٤٨) أوراسكوم تیلكوم القا�ضة 
 (٣٥٬١١٩)  (٣٥٬١٥٨) اوراسكوم بر�زم إنترتینمنت

 (١٬٤٢٩)  (١٬٤٢٩) �ابیتالر�زا 
 --  ) ٣٬٤٧٤( شر�ه اوسر�ون 

 --  ) ٢٬٦٤٤( أو �ابیتال للخدمات والمقاوالت
 --  ) ٨١٧( أوراسكوم تى إم تى لإلستثمارات (و�زر إنفسمنت سا�قًا) 

 )(٣١٧٬٤٤٠)  ) ٣٣٥٬٥١٣ 
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 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ة متداولغیر  -ب
    (�األلف جن�ه مصري)

 ٤٣٥٬٧٧٩  ٤٣٠٬٢٣٥ *أوراكاب القا�ضة 
 ١٨٬٧٦٠  ١٤٬٣٩٣ �اكستان   –ترانس وورلد أسوسیت (الخاصة) ل�متد 

    االضمحالل 
 (٤٣٥٬٧٧٩)  ) ٤٣٠٬٢٣٥( *االضمحالل في رصید أوراكاب القا�ضة 

 ١٨٬٧٦٠  ١٤٬٣٩٣ 

تتمثل ق�مة األرصدة المستحقة على أطراف ذات عالقة (غیر المتداولة) في الق�مة المت�ق�ة من القرض الممنوح لشر�ة ترانس وورلد أسوسیت   -
 دوالر أمر�كي.الف  ١٬٦٨٣ �مبلغفي البدا�ة قرض طو�ل األجل شر�ة التا�عة ال أقرضت د قالشر�ة  �انت (الخاصة) ل�متد (شر�ة تا�عة)، حیث 

ــید الجزء غیر المتداول من القرض في  - ــمبر  ٣١هذا وقد بلغ رصــــــ الف   ١٤٬٣٩٣لمبلغ    المعادل  أمر�كي دوالر الف ٩١٩  مبلغ ،،  ٢٠٢٠د�ســــــ
 ).٢٠١٩د�سمبر  ٣١مصري في  هجن� الف   ١٨٬٧٦٠(مبلغ  جن�ه مصري 

 .ال یتم إعادة ترجمة هذه األرصدة �اعت�ارها مدیون�ات معدومة وقید است�فاء اإلجراءات اإلدار�ة الست�عادها من دفاتر الشر�ة * 

 خرى أ ةمدینرصدة وأ مدینون  .١١

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

 ٢٬٥٣١  ١٬٢٧٣ مصروفات مدفوعة مقدماً 

 ٣٬٥١٢  ١٬٣٣١ وعهد عاملین سلف 

 ٣٠  ٦٬٥٩٣ *الغیر لدى تأمینات

 ٩٦٦  ١٬٠١٢ المن�ع  من خصم  بضرائ 

 --  ٤٬٤٨١ صول أعمالء ب�ع 

 ١١٬٤٦٨  ٦٬٦٤١  أخرى 

    االضمحالل 

 (٣٬٠٣٨)  ) ٣٬٠٣٨( االضمحالل في أرصدة مدینة أخرى 

 ١٥٬٤٦٩  ١٨٬٢٩٣ 

  تحفال   تقد�م  رخصـــــة على  الحصـــــول  اجل  من  مناقصـــــة في  الشـــــر�ة  بتقد�مملیون جن�ه متعلقة  ٥التأمینات لدى الغیر مبلغ    رصـــــید  یتضـــــمن*
 .األهراماتالصوت والضوء في منطقة 

 أرصدة دائنة أخرى  .١٢

 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

 ٧٣٬٢٠٩  ٦٤٬٩٨٠ مصروفات مستحقة 

 ٤٦١  ٣٤ ضرائب خصم من المن�ع 

 ٣٤٦  ١٣٢   ةالمضاف ةالق�م ضرائب

 ١٩٥  ٢١٣ هیئة التأمینات االجتماع�ة 

 ١٬٠١٧  ٧٥٩ ضر��ة �سب عمل 

 --  ٢٦٢٬١   خرى أ
 ٧٥٬٢٢٨  ٦٨٬٢٤٤ 
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 ألطراف ذات عالقةأرصدة مستحقة  .١٣

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

 ٥٨٢٬٦٢٤  ٥٢١٬٠٦٢ أوراسكوم تیلكوم فینتشرز 
 ٦٬٢٨٦  ٦٬٢٥٥ كابیتال للطاقة -أو
 --  ٢٣٬٧٤٨ * ةالقا�ض ةالمال�  وراسكومأ
 ٥٨٨٬٩١٠  ٥٥١٬٠٦٥ 

 

 شر�ة   توز�عات(قامت الشر�ة �إستالمها �الن�ا�ة عن أوراسكوم المال�ة القا�ضة    ات إیراد  صافي   في  القا�ضة  المال�ة  ألوراسكوم  المستحق  المبلغ  یتمثل*
بلتون المال�ة القا�ضة    شر�ات  في  استثماراتمدفوعة لالستحواذ على    م�الغ �عد خصم    وذلك  ) بلتون   لشر�ة  قروض  علي  مدینة  وفوائد   �ابیتال  ثروة
(إ�ضاح    اإلنقسام  �عد  وذلك  ،القا�ضة  المال�ة  اوراسكومقامت الشر�ة �سدادها �الن�ا�ة عن شر�ة  أخرى    مصروفاتو   ثماراتلالست   القا�ضة  �ابیتال  ةوثرو 
 . ) یل عن عمل�ة اإلنقسامیتضمن مز�د من التفاص ٢٨رقم 
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 ةصول ثابتأ .١٤

 

 ة والمقا�ض   ةعلى فسخ عقد الم�ادل  ةسفنكس العقار�   ةاوراسكوم لالستثمار القا�ضه وشر� ةتم االتفاق بین �ال من شر�  ،٢٠٢٠خالل شهر د�سمبر   -
 ٢٩�مبنى النایل سیتى الى الدور    ٢٦والكائن �الدور    ةوراسكوم لالستثمار القا�ضأمقر شر�ه    ةوالخاص �م�ادل  ،٢٠١٦نوفمبر    ٨برامه بتار�خ  إالسابق  

عاله والخاص  أ الوارده �عقد البدل والمقا�ضه المشار ال�ه    ةسفنكس العقار�ه بتنفیذ التزامتها التعاقد�   ةوذلك حیث انه لم تقم شر�  ،والكائن بنفس العقار
برد �امل النفقات   ةو�ذلك تم االتفاق بین الطرفین على ق�ام شر�ه سفنكس العقار�   ة،القا�ضمار  ث وراسكوم لالست أ  ةالى شر�  ٢٩الدور    ةبنقل ملك� 

والخاص  ي جن�ه مصر   ٣٬٣٤١٬٨٨٦و�ذا مبلغ    ي جن�ه مصر   ١٬١٣٩٬٢٣٨الخاصه بتجهیزات غرف االجتماعت والمطا�خ واستراحات الموظفین �مبلغ  
 . ٢٩وراسكوم لالستمثار القا�ضه على الدور أ ةصرفها من قبل شر�عمال التجیهزات والتشطی�ات التى تم أ� 

  

 س�ارات  اإلجمالي 
أجهزة  
 كمبیوتر 

أثاث  
ومهمات  
 مكتب�ة

تحسینات 
على  
 (�األلف جن�ه مصري ) م�اني  الم�اني 

 التكلفة      
 ٢٠١٩ینایر  ١ فيالرصید  ٤٥٬٨٨٢ ٣٬٣٤٢ ٢٤١ ٢٬١٨٢ ٨٬٨٤٧ ٦٠٬٤٩٤
 اإلضافات خالل العام  -- -- -- ١٨٩ -- ١٨٩

 االست�عادات خالل العام  -- -- -- (١٠٢) (١٬٤٨٩) (١٬٥٩١)
 ٢٠١٩د�سمبر   ٣١الرصید فى  ٤٥٬٨٨٢ ٣٬٣٤٢ ٢٤١ ٢٬٢٦٩ ٧٬٣٥٨ ٥٩٬٠٩٢

       
 ٢٠٢٠ینایر  ١ فيالرصید  ٤٥٬٨٨٢ ٣٬٣٤٢ ٢٤١ ٢٬٢٦٩ ٧٬٣٥٨ ٥٩٬٠٩٢

 اإلضافات خالل العام   -- -- ٨ ٧٢ -- ٨٠
 اإلست�عادات خالل العام   (١٬١٣٩) (٣٬٣٤٢) -- ) ٢٩٨( ) ٣٬٨٠٥( (٨٬٥٨٤)

د�سمبر     ٣١ فيالرصید  ٤٤٬٧٤٣ -- ٢٤٩ ٢٬٠٤٣ ٣٬٥٥٣ ٥٠٬٥٨٨
٢٠٢٠        

 مجمع االهالك       
 ٢٠١٩ینایر  ١ فيالرصید  ٦٬٢٨٧ ١٬٠٧٧ ٢٢٥ ١٬٢٣٩ ٤٬٥٨٠ ١٣٬٤٠٨
 اإلضافات خالل العام  ٩١٨ ٦٦٧ ١٦ ٤٥٠ ١٬٥٦٦ ٣٬٦١٧
 االست�عادات خالل العام  -- -- -- (١٠٠) (٨٣٨) (٩٣٨)

 ٢٠١٩د�سمبر   ٣١الرصید فى  ٧٬٢٠٥ ١٬٧٤٤ ٢٤١ ١٬٥٨٩ ٥٬٣٠٨ ١٦٬٠٨٧
       

 ٢٠٢٠ینایر  ١ فيالرصید  ٧٬٢٠٥ ١٬٧٤٤ ٢٤١ ١٬٥٨٩ ٥٬٣٠٨ ١٦٬٠٨٧
 اهالك العام   ٨٤٧ ٦١٤ ١ ٣١٢ ١٬٠٣٤ ٢٬٨٠٨
 مجمع اهالك االست�عادات   (٧٨) (٢٬٣٥٨) -- ) ١٩٨( ) ٣٬٤٦٢( (٦٬٠٩٦)

د�سمبر     ٣١ فيالرصید  ٧٬٩٧٤ -- ٢٤٢ ١٬٧٠٣ ٢٬٨٨٠ ١٢٬٧٩٩
٢٠٢٠ 

       
 صافى الق�مة الدفتر�ة       

 ٢٠١٩ینایر  ١ في ٣٩٬٥٩٥ ٢٬٢٦٥ ١٦ ٩٤٣ ٤٬٢٦٧ ٤٧٬٠٨٦
 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ في ٣٨٬٦٧٧ ١٬٥٩٨ -- ٦٨٠ ٢٬٠٥٠ ٤٣٬٠٠٥

        
 ٢٠٢٠ینایر  ١ في ٣٨٬٦٧٧ ١٬٥٩٨ -- ٦٨٠ ٢٬٠٥٠ ٤٣٬٠٠٥
 ٢٠٢٠د�سمبر     ٣١ في ٣٦٬٧٦٩ -- ٧ ٣٤٠ ٦٧٣ ٣٧٬٧٨٩
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 إستثمارات في شر�ات تا�عة .١٥
نس�ة  الدولة  (�األلف جن�ه مصرى)

 المساهمة 
 % 

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١   ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١

 ٦٠٬٨٦٢  ٦٠٬٨٦٢ ٥١ �اكستان  ترانس وورلد أسوسیت (الخاصة) ل�متد   
 ٢٢٢٬٨٠٢  ٢٢٢٬٨٠٢ ٩٩.٩٩ جمهور�ة مصر العر��ة فینتشرز أوراسكوم تیلكوم  

أوراسكوم تیلكوم  لخدمات البن�ة 
 ٦٣  ٦٣ ٢.٩٩ جمهور�ة مصر العر��ة التحت�ة للمحمول (*)

 ٤٦٨٬٩١٢  -- ٧٠ جمهور�ة مصر العر��ة  )*(*بلتون المال�ة القا�ضة 
 ٥٢٦٬٠١٧  ٥٢٦٬٠١٧ ٩٩.٩٩ هولندا  *) **ف�كتور القا�ضة لإلستثمار(

 ٤٬٣٧٥  ٤٬٣٧٥ ٢.٩٩ جمهور�ة مصر العر��ة أو �ابیتال للطاقة  
 بر�زم بیرامیدز انترتاینمنتوراسكوم أ
 ٣٬١٠٥  ٣٬١٠٥ ٧٠ جمهور�ة مصر العر��ة *) ***(

 ٦٣  ٦٣ ٢.٩٩ جمهور�ة مصر العر��ة أو �ابیتال للخدمات والمقاوالت 
 ١٬٩٨٠  ٥٩٬٤٠٠ ٩٩  ***)*(*انترتاینمنتاوراسكوم بر�زم 

  االستثمار ز�ادة حساب تحت مسدد
 ٣٩٢٬٢٦٠  ٢٠٬٠٠٠    )*(**** تا�عة شر�ات في

      اإلضمحالل  
 (٤٬٣٧٥)  ) ٤٬٣٧٥(   أو �ابیتال للطاقة 

أوراسكوم تیلكوم  لخدمات البن�ة 
 (٦٣)  ) ٦٣(   )*(التحت�ة للمحمول 

 (٣٬١٠٥)  (٣٬١٠٥)   اوراسكوم بر�زم بیرامیدز انترتاینمنت 
 ) ١٨٢٬٥٩٩(  --   ) **بلتون المال�ة القا�ضة (

   ١٬٤٩٠٬٢٩٧  ٨٨٩٬١٤٤ 
 

وقد تم التأشیر على ذلك    ٢٠١٤الجمع�ة العامة غیر العاد�ة المنعقدة في األول من سبتمبر  الشر�ة تم وضعها تحت التصف�ة بناًء على قرار   (*)  
 وتم اخطار مصلحة الضرائب �التوقف عن النشاط. ٢٠١٥ینایر  ٢٧�السجل التجاري بتار�خ 

 

(الشر�ة القاسمة) واوراسكوم المال�ة  القا�ضة لالستثمار وراسكومأ  شر�تي الى القا�ضة لالستثمار  سكوموراأتم تقس�م شر�ة   ،٢٠٢٠في د�سمبر   )*(*
  لمعرفة   (٢٨)  اال�ضاح  الى  الرجوع  و�تم  المنقسمة  الشر�ة  الى  القا�ضة  المال�ة  ن القا�ضة (الشر�ة المنقسمة) وتم نقل االستثمار في شر�ة بلتو 

 .المستقلة المال�ة القوائم على اإلنقسام ثرأ
 

قامت الشر�ة �التوق�ع على عقد شراء أسهم الملك�ة الخاصة �الشر�ة المالكة لس�عة طوابق من إحدى العقارات    ،٢٠١٥أكتو�ر    ٢٢بتار�خ   *)  **(
وفقا للعقد البرم مع  و   ملیون دوالر  ٦٦.٨براز�لي المعادل لمبلغ  ر�ال    ملیون   ٢٦٣�البراز�ل من خالل شر�ات ف�كتور البراز�ل�ة �إجمالي تكلفة  

والذى ینص على ضمان الحصول على    ٢٠١٥بدوله البراز�ل خالل عام    الس�عة  األدوار  �شراءوالخاص  (ال�ائع)   شر�ه بلوستون لالستثمار
 فيوتحقیق العائد المذ�ور    المذ�ورة  الس�عةاالدوار    تأجیرعلى    القدرةحاله عدم    فيمن العقد وذلك    الرا�عةالسنه    نها�ة  فيعائد ثابت سنو�ا  

والجدیر   .جل الحصول على فرق العائد وفقا للعقد المبرمأ�مخاط�ه شر�ه بلوستون لالستثمار من    الشر�ة وقامت    ،العقد  ةالتعاقد وذلك خالل مد
من ق�متها من خالل الموارد الذات�ة وتم تمو�ل �اقي الصفقة عن طر�ق االقتراض وقد تم توق�ع عقد االقتراض   ٪٥٠�الذ�ر أن الصفقة تم تمو�ل  

 . ملیون دوالر أمر�كي ٣٣.٢مع إحدى البنوك بدولة لبنان �إجمالي مبلغ 
 

 

منطقة حرة  بنس�ة مساهمة   رناشونال، �المشار�ة مع بر�زم أنت ٢٠١٧د�سمبر    ٢٥  في  إنترتینمنت  بیر�زم  برامیدزاوراسكوم    ةشر�  تأس�س  تم  *) ***( 
، تم عمل عقد حوالة جم�ع الحقوق واإللتزامات المترت�ة علي عقد  ٢٠١٨یونیو    ٤لصالح شر�ه اوراسكوم لالستثمار القا�ضة، و�تار�خ    ٪٧٠
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،  ٢٠١٨خالل عام  إنترتینمنت وتكون هي الممثل القانوني للشر�ة، و   بیر�زم  برامیدزشر�ة اوراسكوم    إلىتطو�ر و�دارة عرض الصوت والضوء  
بر�زم    ةشر�  ةجد� نت�جة تقاعس وعدم    رناشونالحدثت �عض الخالفات مع شر�ة مصر للصوت والضوء والتنم�ة الس�اح�ة وشر�ة بر�زم أنت 

  رناشونالامت شر�ه مصر للصوت والضوء والتنم�ة الس�اح�ة �فسخ التعاقد األصلي مع شر�ه بر�زم أنت ، قالمبرم  العقد تنفیذ    في  رناشونالأنت 
 ة شر�برامیدز بیر�زم إنترتینمنت �االتفاق مع  وراسكوم  أقامت شر�ة    ،٢٠١٩مارس    ٤  بتار�خ  .٢٠١٨یونیو    ٤و�ذلك عقد الحوالة المؤرخ بتار�خ  

وتصالح بین الطرفین ود�ًا مقابل سداد شر�ة اوراسكوم برامیدز بیر�زم إنترتینمنت مبلغ  نهاء  إ مصر للصوت والضوء والتنم�ة الس�اح�ة على عقد  
 سته مالیین جن�ه مصري وذلك �غرض االنهاء الودى لعقد التطو�ر المبرم والمذ�ور اعاله وذلك �عد االتفاق على عدم ممانعة شر�ة مصر 

القا�ضة   الس�اح�ة ق�ام شر�ة اوراسكوم لالستثمار  أ�ة مزایده لذات  و  أ للصوت والضوء والتنم�ة  �التقدم الى  الشق�قة  التا�عة أو  أحد شر�اتها 
المشروع او أي مشروعات اخرى حال طرحها من قبل شر�ه مصر للصوت والضوء والتنم�ة الس�اح�ة مستقبًال �طر�قة م�اشره او غیر م�اشره 

 الما استوفت شروط الطرح. ط
  ٪٩٩بنس�ة مساهمة    انترتینمنت  ر�زم بی وراسكوم  ألالستثمار القا�ضة بز�ادة استثماراتها في شر�ة    أوراسكوم  شر�ة  قامت  ،٢٠٢٠خالل عام    )* (****

 .) الغیرجنیهًا مصر�ًا فقط  لفا وعشر�ن ر�عمائةأو  ملیون  وخمسون  س�عة(  حن�ه ملیون   ٥٧.٤٢�مبلغ 
  جن�ه   ملیون   ٢٠  �مبلغ  المدفوع  المال  رأس  ز�ادة  تمنفس العام    من  المنعقد  انترتینمنت  بیر�زموراسكوم  أمجلس ادارة شر�ة    اجتماع  خالل  فيو 
 . علي ز�ادة رأس المال في السجل التجاري  التأشیر وجاري  تار�خه حتيو  )غیر المصر�ًا فقط  جنیهاً  ملیون  ن و عشر (
 

 ةشر�ات شق�ق في استثمارات  .١٦

تم تعدیل المعالجة المحاسب�ة   والتيمن مشغل اإلتصاالت المحلى �ور�ولینك    ٪٧٥الحصة ال�الغة    في�ور�ا الشمال�ة    في(*) تتمثل إستثمارات الشر�ة  
من   كإقرار شر�ات تا�عة  فيشر�ات شق�قة بدًال من إستثمارات   فيوذلك �إث�اتها �إستثمارات    ،٢٠١٥سبتمبر    ٣٠لها خالل الفترة المنته�ة في  

تواجه شر�ة �ور�ولینك   التيضوء تزاید حدة القیود والصعو�ات المال�ة والتشغیل�ة  فيبوجود نفوذ مؤثر بدال من وجود س�طرة وذلك  الشر�ةإدارة 
األورو�ي ومنظمة اُألمم    االتحادذلك الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، دول    في�ما    الدوليوالذى تم فرضه بواسطة المجتمع    الدولي الحظر نت�جة

ذلك السلع والخدمات الالزمة لتشغیل   فيتقیید المعامالت المال�ة وتصدیر و�ستیراد السلع والخدمات، �ما    فيو�تمثل أثر ذلك الحظر    المتحدة.
على تحو�ل أر�اح للشر�ة    الشق�قةوالتي تؤثر على قدرة الشر�ة    ةعلى الشر�  المفروضةه الي القیود  وص�انة وتطو�ر ش�كات اإلتصاالت اضاف 

هذا �خالف ق�ام الحكومة ، �كور�ا الشمال�ة المر�زي ن البنك م غ�اب سوق صرف حر للعمالت �كور�ا  موطنها األصلي) مع إلى(إعادة األموال 
 الكور�ة �إنشاء وتشغیل ش�كة إتصاالت اخرى منافسة مملو�ة لها �الكامل.

 في   المشار�ة  وتحظر  تمنع  قوانین  �إصدار  األعضاء  الدولیلزم    ،٢٠١٧سبتمبر    ١١مجلس االمن التا�ع لألمم المتحدة قرارًا بتار�خ    أصدر  وقد
�االستمرار في المشروع    موافقةالحصول على    حالة  في  إالالمستقبل�ة مع جمهور�ة �ور�ا الشمال�ة    أومشتر�ة والشر�ات القائمة  المشروعات  ال

 المشترك.  
المختصة في مجلس األمن �األمم    للجنةجمهور�ة مصر العر��ة  وزارة الخارج�ة � طلب رسمي من خالل  � إدارة الشر�ة    قامت  الصدد  هذا  وفي

 .إستثماراتها استمرار على للموافقةالمتحدة 
، تم الموافقة على الطلب المقدم للجنة المنشأة �قرار مجلس األمن لمتا�عة تنفیذ القرارات ذات الصلة �العقو�ات على ٢٠١٨د�سمبر    ٢٦  وفى

أوراسكوم لالستثمار القا�ضة    لشر�ةمن حظر االستثمارات األجنب�ة في �ور�ا الشمال�ة والسماح    �ور�ولینككور�ا الشمال�ة، وذلك �استثناء شر�ة  
 .عامة خدمة تقدم  االتصاالت مجال في أساس�ة بن�ة شر�ة اعت�ارها على النص مع الشمال�ة �ور�ا في  نشاطها�االستمرار في 

وراسكوم المال�ة أوراسكوم لالستثمار القا�ضة (الشر�ة القاسمة) و أتم تقس�م شر�ة اوراسكوم لالستثمار القا�ضة الى شر�تي    ،٢٠٢٠  د�سمبر  في(**)  
القا�ضة الى الشر�ة المنقسمة و�تم الرجوع الى اال�ضاح   ثماراتالقا�ضة (الشر�ة المنقسمة) وتم نقل االستثمار في شر�ة ثروة �ابیتال لالست 

 .المستقلة للشر�ة على القوائم المال�ة اإلنقسامثر ألمعرفة  (٢٨)
 

نس�ة  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١
 المساهمة 

 الدولة 
 (�األلف جن�ه مصري)

 جو�نت فینتشر (كور�ولینك) (*)  تكنولوجيشیو  كور�ا الشمال�ة  ٪ ٧٥ ٦١٣٬٦٣٢ ٦١٣٬٦٣٢

مصر  جمهور�ه %٢٩.٦١ -- ١٬٥٩٠٬٥٦٢
 (**)  القا�ضة تالی�اب  ثروة شر�ه العر��ة 

٦١٣٬٦٣٢ ٢٬٢٠٤٬١٩٤       
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- ٢٧  - 
 

 اقتراض .١٧
 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ جن�ه مصري) لف�األ (  بیــــــــــــــــــــــان

 ٣٧٦٬٢٨٦  ١٬٢٣٤ الجزء المتداول – اقتراض

 ٦٥١  ٢٣٠ الجزء غیر المتداول   – اقتراض

 --  ٨٠٬٦١٥ غیر متداول – ب�ع مع إعادة اإلستئجار معاملةمن  التزامات

 ٣٧٦٬٩٣٧  ٨٢٬٠٧٩ 

 

 ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١الرصید فى  

 بنوك 
الجزء 
 المتداول 

  غیرالجزء 
 المتداول 

 جمالي القرض إ

ق�مته 
�العملة 
الُمصدر  

 بها 

 العملة 
تار�خ 

استحقاق  
 الدین 

 الفائدة 
مضمون/غیر  

 مضمون 

  
(�األلف  
 جن�ه)

         (�األلف)  (�األلف جن�ه) (�األلف جن�ه)

   ٤٬٧٣٨   ٢٥٢ -- ٢٥٢ قرض بنك محلي
جن�ه 

 مصري 
 یونیو 

٢٠٢١ 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
  ٪٢البنك + 

  ٪١٢�حد أدنى 
 سنو�اً 

 مضمون  

   ٤٬٧١٠ ١٬٢١٢ ٢٣٠ ٩٨٢ قرض بنك محلي
جن�ه 

 مصري 
 یونیو 

٢٠٢٢ 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
  ٪١.٥البنك + 

  ٪١١�حد أدنى 
 سنو�اً 

 مضمون  

من ب�ع   التزامات
 مع إعادة اإلستجار 

-- ٨٠٬٦١٥ ٨٠٬٦١٥  
جن�ه 

 مصري 
  سبتمبر
٢٠٢٧ 

 مضمون    ٪١٢

      ٨٢٬٠٧٩ ٨٠٬٨٤٥ ١٬٢٣٤ اإلجمالي 
 

 ٩٢٠١د�سمبر   ٣١في  صیدالر 

الجزء غیر   الجزء المتداول  بنوك 
 المتداول 

إجمالي  
 القرض 

ق�مته �العملة 
 العملة  الُمصدر بها 

تار�خ 
إستحقاق  

 الدین 
مضمون/غیر   الفائدة 

 ضمون م

 
 (�األلف جن�ه)

(�األلف  
 جن�ه)

(�األلف  
 (�األلف)  جن�ه)

    

قرض بنك   -
دوالر  ٣٣٬٣٧٢ ٣٧٤٬٦٠٦ -- ٣٧٤٬٦٠٦ أجنبي

 أمر�كى 
أكتو�ر  
٢٠٢١ 

سعر فائدة 
 –لدى البنك 

١٬٢٥ ٪ 
 مضمون 

قرض بنك   -
جن�ه   ٤٬٧٣٨ ٧٤٥ ٧ ٧٣٨ محلي

 مصري 
د�سمبر 

٢٠٢١ 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
  ٪٢البنك + 

�حد أدنى 
 سنو�اً  ٪١٢

 مضمون 

قرض بنك   -
جن�ه   ٤٬٧١٠ ١٬٥٨٦ ٦٤٤  ٩٤٢ محلي

 مصري 
د�سمبر 

٢٠٢١ 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
البنك +  

�حد   ٪١.٥
  ٪١١أدنى 

اً   ن

 مضمون 

      ٣٧٦٬٩٣٧ ٦٥١ ٣٧٦٬٢٨٦ اإلجمالي 
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- ٢٨  - 
 

 ٢٠١٩ د�سمبر  ٣١ في بنك أجنبي -متداول  غیرإقتراض   – أ
ــبتمبر   ٢٨بتار�خ   ــر�ة على تمو�ل من إحدى البنوك األجنب�ة یتمثل في قرض طو�ل األجل �حد أقصـــــى  ،٢٠١٥ســـ ــلت الشـــ ملیون   ٣٥ حصـــ

 Patio Malzoni Faria–من تكلفة شـــــــــــراء ســـــــــــ�عة أدوار م�اني في البرج أ "�اتیو مالزوني فار�ا ل�ما"   ٪٥٠دوالر أمر�كي �غرض تمو�ل 
Lima Tower A الشـــــر�ات المالكة لتلك األدوار  حواذ الم�اشـــــر أو الغیر م�اشـــــر على أســـــهم تلكالبراز�ل من خالل اإلســـــت  ,في ســـــاو �اولو

 .١٩، وفكتوار ١٨، فكتوار ١٧، فكتوار ١٣، فكتوار ١١، فكتوار ٩، فكتوار٢��انها �التالي "شر�ة فكتوار و 
، قامت الشر�ة �السداد المعجل لكامل ق�مة القرض الخاص �اإلستحواذ الم�اشر أو الغیر م�اشر على أسهم الشر�ات ٢٠٢٠خالل شهر ینایر  

من قبل    واالصل  جن�ه مصرى، �ما تم فك رهن األسهمالف    ٣٧٤٬٦٠٦، مبلغ  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١المالكة لمبنى البراز�ل وال�الغ رصیده في  
 . ٢٠٢٠البنك خالل شهر ینایر 

 بنك محلي  – متداولإقتراض  -ب

المصر�ة  البنوك  أحد  مع  �الشر�ة  متعلقة  أصول  شراء  لتمو�ل  األجل  متوسط  قرض  صورة  فى  إئتمانى  تسهیل  عقد  توق�ع     تم 
 . ٢٠٢١فبرایر  ٢٧ملیون جن�ه مصرى لمدة س�عة وستین شهرًا تنتهى فى  ٥یتم �موج�ه إتاحة تسهیل �مبلغ  ٢٠١٥یولیو  ٢٧فى 

 .جن�ه مصري  الف ٦٠٠تم توق�ع ملحق لعقد التمو�ل السابق ذ�ره بز�ادة قدرها  ٢٠١٥أغسطس   ٩وفي تار�خ 

 . ٢٠١٦ینایر  ٢٣تار�خ توق�ع هذا العقد وتنتهى فى : المقرر لها ستة أشهر تبدأ اعت�ارًا من فترة السحب

: تلتزم الشر�ة �أن تدفع ألمر البنك ق�مة �ل قرض فرعى یتم إستخدامه فى حدود مبلغ التسهیل اإلئتمانى على عدد ستون قسطًا  فترة السداد
 شهر�ًا متساوى الق�مة.

، البنك و�ستحق سداد العائد �ل شهرسنو�ًا فوق سعر العائد الُمقرر على الشهادات لدى    ٪ ٢: �سرى عائد بواقع    العائد وفترات سداده
و�حیث ال �قل العائد المطبق �أى حال من األحوال طوال مدة هذا العقد وحتى تمام سداده �الكامل من أصل وعوائد وعموالت ومصروفات 

 . ٪ ١٢وذلك عن 

 بنك محلي  – ومتداول  متداول غیرإقتراض   – ج

تم توق�ع عقد تسهیل إئتمانى فى صورة قرض متوسط األجل لتمو�ل شراء أصول متعلقة �الشر�ة مع أحد البنوك    ،٢٠١٦ینایر    ٢٧فى  
 .٢٠٢١أغسطس  ٢٦فى  ملیون جن�ه مصرى لمدة س�عة وستین شهرًا تنتهى ٢المصر�ة یتم �موج�ه إتاحة تسهیل �مبلغ 

 . ٢٠١٦یولیو  ٢٧ق�ع هذا العقد وتنتهى فى : المقرر لها ستة أشهر تبدأ اعت�ارًا من تار�خ تو فترة السحب
: تلتزم الشر�ة �أن تدفع ألمر البنك ق�مة �ل قرض فرعى یتم إستخدامه فى حدود مبلغ التسهیل اإلئتمانى على عدد ستون قسطًا  فترة السداد

 شهر�ًا متساوى الق�مة.

 ملیون جن�ه مصري.  ٣ تم توق�ع ملحق لعقد التمو�ل السابق ذ�ره بز�ادة قدرها ٢٠١٦یولیو  ٢١وفي 

 . ٢٠١٦یولیو  ٢٧بدًال من   ٢٠١٧ینایر  ٢٦تم مد فترة السحب للقرض المذ�ور ستة أشهر أخرى لتنتهي في  فترة السحب:

سنو�ًا فوق سعر العائد الُمقرر على الشهادات لدى البنك و�ستحق سداد العائد �ل شهر،   ٪١.٥: �سرى عائد بواقع  العائد وفترات سداده  
و�حیث ال �قل العائد المطبق �أى حال من األحوال طوال مدة هذا العقد وحتى تمام سداده �الكامل من أصل وعوائد وعموالت ومصروفات 

 . ٪ ١١وذلك عن 

 تسهیالت ائتمان�ة  – د

دوالر امر�كى     ٩٠٬٠٠٠٬٠٠قامت الشر�ه �ابرام اتفاق فتح تسهیالت ائتمان�ه �الدوالر االمر�كي فى حدود مبلغ    ٢٠١٨د�سمبر    ١٣بتار�خ  
اغسطس    ١٨% من اجمالى الودائع االدخار�ه الدوالر�ه وفى    ٩٠وذلك �ضمان ودائع ادخار�ه دوالر�ه على ان نس�ه التمو�ل فى حدود  

 �ضمان للتسهیل االئتمانى.  ة�سداد �افه التسهیالت االئتمان�ه المشار الیها اعاله وذلك من ق�مه الودائع المرهون  قامت الشر�ه ٢٠١٩
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 متداول  غیر  -ب�ع مع إعادة اإلستئجار معاملةمن  لتزاماتا -هـ  
شر�تى بلتون للتاجیر التمو�لى وجلو�ال  الى  االستئجار ةعادإ رض غوذلك �  ةالشر� بب�ع مقر ة قامت الشر� ،٢٠٢٠خالل عام 

صل المملوك لهم جیر األأجر�ن على ت ؤ جن�ه مصرى وذلك حیث وافق الم  ٩١٬٣٤٦٬٥٠٠وذلك �مبلغ    ةكورب للخدمات المال� 
سیتى  ٢٠٠٥  في  والكائن النایل  ابراج  الجنو�ى    -أ  مساحته    ٢٦الدور    -البرج  لمد  ١٣٠٤.٩٥وال�الغ  وذلك  مر�ع     ة متر 

جمالى ما ق�مته إصل � جیر هذا األأوقد تم ت هذا    ،٢٠٢٧سبتمبر    ٢٥وتنتهى فى    ٢٠٢٠د�سمبر    ٢٥من    أسنوات تبد  ٧
الم  ١٤٢٬٥١٦٬٨٢٤ قام  و�التالى تص�ح    ةمقدم   ة�دفع  ي جن�ه مصر   ١٠٬٣٤٦٬٥٠٠ جر�ن �خصم مبلغ  ؤ جن�ه مصرى وقد 

نها�   يصاف المستحقه حتى  المشار    ي جن�ه مصر   ١٣٢٬١٧٠٬٣٢٤العقد مبلغ    ةاال�جارات  الشر�تین  بین  عاله  أ لیهم  إوذلك 
   -: يكاالت 

 ة:جر وفقا للشروط التال� ؤ صل المجر فى طلب شراء األ أللمست  و�حق
 هذا العقد.  لط�قا الم�الغ المستحقه   ة�عد سداد �اف ي جن�ه مصر  ١مقابل ق�مه  ةالمد ةجر فى نها� ؤ صل المن �متلك األأ -
سداد   ةمضافا الیها عمول ةالغیر مسدد ةاال�جار�  ةالق�م يجمالإل ةالحال�  ةجر �سداد الق�مأن �قوم المستأالسداد المعجل وذلك �  -

 فى تار�خ السداد المعجل. ة�جارات الغیر مسددلإل يصل المبلغ المت�قأجمالى إمن  ٪٣معجل 

   :اإلقتراض أنشطة من الناتجةالنقد�ة للوصول الى صافي  حر�ة القروض خالل العام تسو�ةیوضح الجدول التالي  -ه

   ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١
 أول المدة  فيالرصید   ٣٧٦٬٩٣٧  ٢٬٢٠٢٬٥٢٩

 اقتراض متداول   ٣٧٦٬٢٨٦  ١٨٠٬٥٩١
 اقتراض غیر متداول  ٦٥١  ٤١٩٬٥٦١

 ةتسهیالت ائتمان�   --  ١٬٦٠٢٬٣٧٧
  االقتراض  من مقبوضات  ٨٠٬٦١٥  --

    

 مدفوعات عن اقتراض   (٣٧٥٬٤٧٣)  (٤٣٬٥١٢)
 ةمدفوعات عن تسهیالت ائتمان�   --  (١٬٦٠٢٬٣٧٧) 

 فروق ترجمة عمالت أجنب�ة  --  (١٧٩٬٧٠٣)
 أخر المدة  فيالرصید   ٨٢٬٠٧٩  ٣٧٦٬٩٣٧

 اقتراض متداول   ١٬٢٣٤  ٣٧٦٬٢٨٦
 اقتراض غیر متداول  ٨٠٬٨٤٥  ٦٥١

 

  

ةالنس�  ة اسم الشر� مبلغ التمو�ل(جن�ه مصرى )   
٣٠.٨٦ ٪ ي التمو�لجیر أشر�ه بلتون للت  ٤٣٬٩٨٦٬٦٧١   
٦٩٬١٤ ٪ ة شر�ه جلو�ال �ورب للخدمات المال�  ٩٨٬٥٣٠٬١٥٣   
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 رأس المال المصدر والمدفوع .١٨

یبلغ  اإلنقسامقبل   �ان  �ه،  المرخص  المــال  جن�ه    ٢٢مبلغ    للشر�ة  رأس  یبلغ  �ما    مصري،مل�ار  والمدفوع �ان  المصــدر  المال  رأس 
  .جن�ه مصرى لكل سهم .٤٢٠سهم �ق�مة إسم�ه  ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠جن�ه مصرى یتمثل فى  ٢٬٢٠٣٬١٩٠٬٠٦٠

تقس�م  القا�ضه    ثمارلالست وراسكوم  أ  ةلشر�  ة عاد� الغیر    ةالعام  ةالجمع� وافقت  ،  ٢٠٢٠اكتو�ر    ١٩�تار�خ  و   وارد   هو   �ما  وذلك  ةالشر�على 
رأس المــال    ص�حأ، وعل�ه  ةالشر�تقس�م    على  ،٢٠٢٠  نوفمبر  ١٧  بتار�خ  ةالمال�   ةللرقا�   ةالعام  ةالهیئ   توافق  قدف)  ٢٨(  رقم  �ا�ضاح  تفصیال

 ٥٬٢٤٥٬٦٩٠٬٦٢٠جن�ه مصرى یتمثل فى    ٥٧٧٬٠٢٥٬٩٦٨  مبلغ  المصدر  المال  سأر أص�ح  �ما    ي مل�ار جن�ه مصر   ٢.٨٨٥مبلغ  المرخص �ه  
في السجل التجاري �عد التقس�م  برأس المال المرخص �ه والمصدر والمدفوع    التأشیروقد تم    ذاه  ،جن�ه مصرى لكل سهم  ٠.١١سهم �ق�مة إسم�ه  

 . ٢٠٢٠د�سمبر   ١٠للشر�ة بتار�خ  

 مخصصات .١٩

    د�سمبر  ٣١
٢٠١٩ 

  الغرض انتفى   مستخدم 
  د�سمبر  ٣١  مكون  منه

٢٠١٨  
 (�األلف جن�ه مصري)

٢٠٣٬٣١١  ٣٩٬٤٥٣ -- --  ٢٤٢٬٧٦٤  
 *  ةمحتمل مطال�ات مخصص

٢٠٣٬٣١١  ٣٩٬٤٥٣ --  --  ٢٤٢٬٧٦٤ 
 

 د�سمبر  ٣١  فيالمخصصات  يجمالإ
٢٠١٩ 

    د�سمبر  ٣١
٢٠٢٠ 

الغرض   انتفى   مستخدم 
  د�سمبر  ٣١  مكون  منه

٢٠١٩  
 (�األلف جن�ه مصري)

 مخصصات            
٨٢٥٨٬٢٤  *  ةمحتمل مطال�ات مخصص  ٢٤٢٬٧٦٤  ٢٩٬٥٥١ -- ) ١٤٬٠٦٧(  

٨٢٥٨٬٢٤  د�سمبر ٣١ فيالمخصصات  اجمالى  ٢٤٢٬٧٦٤  ٢٩٬٥٥١ --  ) ١٤٬٠٦٧(  
٢٠٢٠ 

الناشئة عن ممارسة الشر�ة ألن  * المستقلة  المال�ة  القوائم  تار�خ  المتوقعة فى  تقدیر لق�مة اإللتزامات  شطتها یتم تكو�ن المخصصات ط�قًا ألفضل 
ألطراف  وعالقاتها التعاقد�ة مع الغیر. وتقوم اإلدارة سنو�ًا �مراجعة وتسو�ة هذه المخصصات ط�قًا آلخر التطورات والمناقشات واإلتفاقات مع ا
ق�امها   المعن�ة. ولم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتادة حول تلك المخصصات وفقًا لمعاییر المحاس�ة المصر�ة، نظرًا ألن إدارة الشر�ة ترى أن

 بذلك یؤثر �شدة على التسو�ة النهائ�ة لتلك المطال�ات المحتملة.  

 اإلنخفاض في ق�م األصول .٢٠

د�سمبر      ٣١
٢٠٢٠ 

تأثیر عمل�ة  
 االنقسام 

انتفى الغرض  
مكون  نت�جة تطبیق   مكون  منه

 مع�ار ٤٧
د�سمبر    ٣١

٢٠١٩   
 االنخفاض فى ق�م االصول        

 مستحقه على اطراف ذات عالقه  أرصده ٧٥٣٬٢١٩ -- ١٨٬٠٧٣ ) ٥٬٥٤٤(  ٧٦٥٬٧٤٨
 *تا�عة شر�ات فى استثمارات  ١٩٠٬١٤٢ -- -- ) ١٢٩٬٠٨٧( ) (٥٣٬٥١٢ ٧٬٥٤٣
 مدینة أخرى  أرصدة  ٣٬٠٣٨ -- --   ٣٬٠٣٨
 أخرى أصول مال�ة   -- ٥٤٬٤٨٢ ١٬٣٨٨   ٥٥٬٨٧٠
 االنخفاض فى ق�م االصول  اجمالى  ٩٤٦٬٣٩٩ ٥٤٬٤٨٢ ١٩٬٤٦١ (١٣٤٬٦٣١) (٥٣٬٥١٢) ٨٣٢٬١٩٩

 

بلتون المال�ة القا�ضة ضمن في شر�ة  األنخفاض في ق�مة االستثمارات  ألف جن�ة مصري والتي تتمثل في رد خسائر    ١٢٩٬٠٨٧* تم إدراج مبلغ   
   .٢٠٢٠د�س�مبر  ٣١العمل�ات الغیر مستمرة في قائمة الدخل عن السنة المال�ة المنته�ة في 
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 فوائد دائنة .٢١

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 ٣٬٧٤٨  ٦٣٬١٦٧ فوائد دائنة

 ٣٬٧٤٨  ٦٣٬١٦٧ 

الر�ح الناتج    ةجن�ه مصري یتمثل في في ق�م  الف  ٦١٬٦٩٤مبلغ    ، ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في    المنته�ة  المال�ة  سنةالدائنة خالل    فوائدتضمن  ت  (*)  
أسهم الشر�ات اإلستحواذ الم�اشر أو الغیر م�اشر على  �   والخاص  األجنب�ة  البنوك  أحد  من  الممنوح  القرض  ق�مة  لكامل  المعجل  السدادعن  

 المالكة لمبنى البراز�ل. 

 أخرى  مصروفات .٢٢

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)
 ٣٬٠٠٢  ١٬٥٣٩ ة نظم المعلومات ر امصروفات اد

 ٢٬٢٤١  ٢٤ ة مصروفات دمغ
 ١٬٠٠٠  -- تبرعات

 ٢٬٦٩١  ٢٬٦١٤ ة مصروفات ص�ان 
 ١٬٤٣٣  ٥٨٣ ت االس�ار  ةمصروفات ص�ان 
 ٥١٠  ٢٢٨ ةمصروفات بنك� 

 ٢٬٨١٤  ٦١٢ یران طمصروفات  
 ١٬٦٤٧  ٢٬١٤٢  ولوازمها المكاتب مصروفات

 ١٬٢٢٩  ١٬١٤٩  ترنتن وامصروفات مكالمات 
 ٦٣١  ٦٤٢ ا�جار   مصروفات
 ٣٦٨  ٧٧٥ المضافة  الق�مة ةضر��  مصروفات

 ١٥٬٣٠٣  ٤٬٩٠٣ أخرى 
 ٣٢٬٨٦٩  ١٥٬٢١١ 

  (الخسائر)  / حاألر�ا نصیب السهم من .٢٣

 ، على النحو التالى:)٢٢لمع�ار المحاسبى المصرى رقم (العام ط�قًا لنص ا(خسائر)  /أر�اح تم حساب نصیب السهم من صافى  
  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١ 

 (�األلف جن�ه مصري) من العمل�ات المستمرة العام خسائرصافي  (٤٨٬٣٩٢)  (٢٨٬٦٧١)

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام (�األلف)  ٥٬٢٤٥٬٦٩١  ٥٬٢٤٥٬٦٩١

(٠.٠٠٥)  (٠.٠٠٩) 
(�الجن�ه   المستمرة العمل�ات  من العام رخسائ نصیب السهم من 

 المصري) 
 

  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٩٢٠١د�سمبر  ٣١ 
(�األلف  مستمرة الغیر العمل�ات من العام) خسائر  (صافي أر�اح /   ٤٬١٦٥١٦  )٧١٦٬٢٢٤(

 جن�ه مصري)
 القائمة خالل العام (�األلف) المتوسط المرجح لعدد األسهم  ٥٬٢٤٥٬٦٩١  ٥٬٢٤٥٬٦٩١

(٠.٠٤٣)  ٠.٠٣١ 
  الغیر العام من العمل�ات ) خسائر( أر�اح / نصیب السهم من

  المستمرة (�الجن�ه المصري) 
 

بتعدیل المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة القائمة �افتراض تحو�ل �افة  (الخسائر) / األر�اح  : �حسب النصیب المخفض للسهم في  المخفض
األثر   األدوات المال�ة القابلة للتحو�ل ألسهم وخ�ار األسهم و�تم تعدیل صافي الر�ح �است�عاد تكلفة أدوات الدین القابلة للتحو�ل مع مراعاة

�موجب خ�ارات  صدارها  إاألسهم العاد�ة متوسط عدد األسهم المحتمل  الضر�بي لذلك. و�النس�ة لخ�ار األسهم �ضاف الى متوسط عدد  
  و�ست�عد من ذلك متوسط عدد األسهم المحتملة مرجحًا �العالقة بین سعر تنفیذ الخ�ار ومتوسط الق�مة العادلة للسهم خالل الفترة. ونظراً 

ال �ختلف عن نصیب السهم األساسي  سائر) / األر�اح  (الخلعدم وجود أدوات دین قابلة للتحو�ل ألسهم فإن نصیب السهم المخفض في  
 .األر�اح(الخسائر) / في 
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 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .٢٤
 (�األلف جن�ه مصرى)

 إسم الشر�ة 
 

 (�األلف جن�ه مصري)

حجم  طب�عة المعامالت  طب�عة العالقة 
 المعامالت 

٢٠٢٠ 

 حجم

 المعامالت 

٢٠١٩ 

 الرصید 

 مدین (دائن) 

٢٠٢٠ 

 الرصید 

 مدین (دائن) 

٢٠١٩ 
       

شیو تكنولوجى جو�نت 
سداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو  شر�ة شق�قة  فینتشر (كور�ولینك) 

 ٢٧٤٬٨٦٦ ٢٧٨٬٥٤٠ ٦٣٩ ٣٬٦٧٤ العالقة 

 ذيسداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف  شر�ة تا�عة لبنان  تیلكومأوراسكوم 
 ٦٬٩٤١ ٨٬٦٠٧ ٩٬٤٣٢ ١٬٨٠٣ العالقة 

ترانس وورلد أسوسیت  
 –(الخاصة) ل�متد 

 �اكستان 
 شر�ة تا�عة

 فوائد على قروض خالل السنة 
 

سداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو 
 العالقة 

 العالقة  ذو الطرف من نقد�ه مدفوعات
 ار�اح توز�عات

٦٠٣ 
٢٢ 

٢٠٬٤٠٥ 
١٤٬٣٨١ 

١٬٣٤٩ 
٩٧ 
-- 
-- 

٣٥٬٣٩١ ١٤٬٣٩٣ 

 شر�ة تا�عة فینتشرز  تیلكومأوراسكوم 

  ذو الطرف من نقد�ه مقبوضات
 العالقة 
مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو  سداد

 العالقة 
 

 أر�اح توز�عات

-- 
٦١٬٥٧٧ 

 
-- 

٦٢٬٣٤٣ 
 

١٬١٨٤ 
 
 

٣٢٠٬٠٠٠ 

)٥٨٢٬٦٢٤( ) ٥٢١٬٠٦٢( 

 شر�ة تا�عة أوراكاب القا�ضة 
سداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو 

 العالقة 
 العالقة  ذو الطرف من نقد�ه مدفوعات

١٥٬٥٢٦ 
٢١٬٠٧٠ 

٢٤٬٠٤٩ 
 

-- 
٤٣٥٬٧٧٩ ٤٣٠٬٢٣٥ 

القا�ضة  ف�كتوار شر�ة
 تا�عة ةشر� لالستثمار

 العالقه من الطرف ذو  مقبوضات
 

سداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو 
 العالقة 

 
 أر�اح توز�عات

-- 
 

-- 
٤٨٬٠٠٣ 

٨٥٬٩٨٢ 
 

٧٦٩ 
-- ١٠١٬٧٤٨ 

 تا�عة ةشر� زم إنترتینمنت� أوراسكوم بر 

سداد مصروفات ن�ا�ة عن الطرف ذو 
 العالقة 

 الطرف ذو العالقة    نقد�ه مدفوعات
 ب�ع أصول ثابتة 

٣٬١٨٨   
١٣٬٠٠٠ 

١١٤ 

٧٬٧٢٠ 
 

-- 
-- 

٢٠٬٦٧٣ ١٦٬٢٢٨ 

 -- ٢٣٬٧٤٨ -- ٢٣٬٧٤٨ التقس�م عنناتجة  التزامات صافي شق�قة  شر�ة القا�ضة  المال�ة أوراسكوم
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 األدوات المال�ة و�دارة المخاطر المتعلقة بها .٢٥

ى األدوات المال�ة للشر�ة فى األصول واإللتزامات المال�ة، وتتضمن األصول المال�ة أرصدة النقد�ة �البنوك إن وجد واألرصدة المستحقة علتتمثل  
أطراف ذات عالقة و�عض األرصدة المدینة األخرى �ما تتضمن اإللتزامات المال�ة �ال من األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة والموردون  

 األرصدة الدائنة األخرى. و�عض 
 إدارة المخاطر المال�ة  ١- ٢٥

 عوامل المخاطر المال�ة 

ات النقد�ة ومخاطر  (�ما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي، والتدفقالسوق    مخاطرتتعرض الشر�ه إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المال�ة:  
الشر�ه معرضة للمخاطر من التحر�ات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار ومخاطر السیولة ومخاطر ائتمان. خاصة أن    ،)أسعار الفائدة

لسلب�ة  ا السوق و�ذلك فان برنامج إدارة المخاطر الشاملة للشر�ه یر�ز على عدم إمكان�ة التنبؤ �األسواق المال�ة، وتسعى إلى التقلیل من اآلثار
 . المحتملة على أداء الشر�ة

 مخاطر السوق   -أ
 الصرف األجنبي مخاطر 

التجار�ة �عمالت    ةالشر�قد تتعرض    - التي تنشأ عندما تكون معامالتها  للقید   ةمختلفلمخاطر الصرف األجنبي  الرئ�س�ة  عن العملة 
والجن�ه   ،الیوروو   ،) وذلك عن طر�ق سداد تلك المعامالت �العمالت الرئ�س�ة مثل �الدوالر األمر�كىالجن�ه المصرى (  ةللشر�والعرض  
 . االسترلینى

 (�األلف جن�ه مصري) ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١

 (*)دوالر امر�كي  ٥٢٬٠٢٦ ١٥٢٬٤٨٨
 (**)یورو ٦٠٬٢٠٠ ١٢١٬٤٣٦

 جن�ه إسترلیني   ٤٧٥ ٥١٩
 یوان صیني   ٥ ٥

 
 من: ٢٠٢٠  د�سمبر ٣١ في �الجن�ه المصري  األمر�كي  الدوالر صدةر أ تكون ت(*) 

   نقد�ة ٢٥٬٠١٩ 
 عالقة  ذات اطراف من جار�ة حسا�ات ٢٧٬٠٠٧ 

 :من  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١في  المصري  �الجن�ه الیورورصدة أ  تتكون (**) 
   نقد�ة ٣٬٥٧٥ 
 عالقة  ذات اطراف من جار�ة حسا�ات ٧٥٠ 
 أخرى مال�ة  أصول ٥٥٬٨٧٥ 

 
إلى ز�ادة    ي قد یؤد  ،٢٠٢٠د�سمبر    ٣١فى    ي مقابل الجن�ه المصر   ةجنب� األ% من سعر العمالت    ١٠إن إرتفاع أو إنخفاض قدره    -

  ة �اف ) وذلك فى ظل ث�ات  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١فى    ي جن�ه مصر  ملیون  ٢٦.٩ جن�ه مصرى ( مبلغ  ملیون   ٥.٥  (تخف�ض) األر�اح �مبلغ
 .ةالفائدالمتغیرات األخرى خاصه أسعار 
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- ٣٤  - 
 

 مخاطر التدفق النقدي ومخاطر أسعار الفائدة  
ینشأ خطر سعر الفائدة على الشر�ه من خالل القروض الممنوحه من قبل البنوك �أسعار فائدة متغیرة وقد تعرض الشر�ة لمخاطر التغیر 

 الفائدة مما قد یوثر على قدرة الشر�ة على سداد تلك االلتزامات.فى أسعار 
جن�ه   ملیون   ٣٧٧(  ي جن�ه مصر   ملیون   ٨٢.١  مبلغ  ،٢٠٢٠د�سمبر    ٣١) قد بلغ رصید القروض فى  ١٧و�ما هو وارد �اإل�ضاح رقم (

 . ةمتغیر  ةفائد) وهى قروض ذات أسعار ٢٠١٩عام   ي مصر 
فى   ي جن�ه مصر   ملیون   ٣٬٧جن�ه مصرى (مبلغ    لفأ  ١٥  قد یؤدى إلى (تخف�ض) األر�اح �مبلغ  ةالفائد% من أسعار    ١ان أرتفاع قدره  

 .)٢٠١٩د�سمبر  ٣١

 مخاطر االئتمان 
�النقد�ة والودائع المال�ة فى عدم قدره الطرف المقابل فى اداء المستحقات المال�ه تجاه الشر�ة وتعسره مال�ًا  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة  

  وت�عًا لذلك �كون الطرف المقابل غیر قادر على إعادة األموال المودعة أو تنفیذ اإللتزامات �موجب المعامالت. ونظرًا ألن الشر�ة شر�ة 
ستحقه من أطراف ذات عالقه و�التالى فال یوجد إحتمال تعرض الشر�ة لمخاطر االئتمان ف�ما یتعلق قا�ضه فإن معظم األرصده الم

 �المستحقات التجار�ة.
 السیولة مخاطر

النقد�ة،  تتمثل مخاطر السیولة �شكل عام فى عدم قدره التدفقات النقد�ة الداخلة والخارجة للشر�ة �الحفاظ على السیولة الكاف�ة لألرصدة  
ة وأى ونظرًا ألن الشر�ة لدیها رصید �بیر من النقد�ه �العمالت االجنب�ه �جعلها لدیها القدره على سداد �افه اإللتزامات �ما في ذلك الفائد

إ لتوار�خ  وفقًا  سداداها  المتوقع  المال�ه  �اإللتزامات  تحلیل  االتى  الجدول  و�وضح  أخرى    ستحقاقها رسوم 
    -:  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى 

من سنه حتى 
 سنوات  ٥

سنه او اقل  
 من سنه 

التدفقات النقد�ة  
 المتوقعة 

 )مصري (�األلف جن�ه  الدفتر�ة  الق�مة
 

 غیر محمل �فوائد -موردون  ٤٬٤٢٥  ٤٬٤٢٥  ٤٬٤٢٥ --
 محملة �فوائد متغیرة-خالل عام   مستحقةقساط أ ١٬٢٣٤  ١٬٢٣٤  ١٬٢٣٤ --
 �فوائد ةغیر محمل–اخرى  دائنةأرصده  ٦٨٬٢٤٤  ٦٨٬٢٤٤  ٦٨٬٢٤٤ --

 محملة �فوائد متغیرة   -  المتداولة غیر قروض من البنوك ٢٣٠  ٢٣٠  -- ٢٣٠
 ر جا ئ من ب�ع مع إعادة اإلست  التزامات ٨٠٬٦١٥  ١٣٢٬١٧٠  ٤٬٦٩٠ ١٢٧٬٤٨٠

 �فوائد  ةغیر محمل- عالقة ذات  ألطراف ةمستحق ةأرصد ٥٥١٬٠٦٥  ٥٥١٬٠٦٥  ٥٥١٬٠٦٥ --
 ٢٠٢٠د�سمبر   ٣١ فيالرصید  ٧٠٥٬٨١٣  ٧٥٧٬٣٦٨  ٦٢٩٬٦٥٨ ١٢٧٬٧١٠

 
من سنه حتى 

 سنوات  ٥
سنه او اقل  

 من سنه 
التدفقات النقد�ة  

 المتوقعة 
 (�األلف جن�ه مصرى) الق�مه الدفتر�ه 

 
 غیر محمل �فوائد  -موردون  ٥٬٢٠١  ٢٬٤٧٩  ٢٬٤٧٩ --
 �فوائد متغیرة ة محمل -قساط مستحقه خالل عام أ ٣٧٦٬٢٨٦  ٣٨٠٬٨٨٢  ٣٨٠٬٨٨٢ --
 �فوائد ةغیر محمل -اخرى أرصده دائنه  ٧٥٬٢٢٨  ٧٥٬٢٢٨  ٧٥٬٢٢٨ --

 �فوائد متغیرة ةمحمل - متداولة غیرقروض من البنوك  ٦٥١  ٧٣٠  -- ٧٣٠
 �فوائد  ةغیر محمل-ة طراف ذات عالقأل  ةمستحق ةأرصد ٥٨٨٬٩١٠  ٥٨٨٬٩١٠  ٥٨٨٬٩١٠ --

 ٢٠١٩د�سمبر    ٣١الرصید فى   ١٬٠٤٦٬٢٧٦  ١٬٠٤٨٬٢٢٩  ١٬٠٤٧٬٤٩٩ ٧٣٠
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- ٣٥  - 
 

 مخاطر أخرى 
 الناشئة المخاطر الس�اس�ة واالقتصاد�ة في البلدان 

وحیث أن الشر�ة لها إستثمارات فى بلدان مختلفه فإنها تعتمد على اقتصاد�ات السوق فى البلدان التي تعمل فیها الشر�ات التا�عة. على 
وجه الخصوص، وتتسم هذه األسواق �االقتصادات التي هي في مراحل مختلفة من التنم�ة، أو �خضعون إلعادة اله�كلة. ولذلك تتأثر  
نتائج التشغیل للمجموعة من التطورات االقتصاد�ة والس�اس�ة الحال�ة والمستقبل�ة في هذه البلدان على وجه الخصوص، نتائج العمل�ات  
�مكن أن تتأثر سل�ا �أحداث تغییرات في اله�اكل الس�اس�ة أو الحكوم�ة أو نقاط الضعف في االقتصادات المحل�ة في البلدان التي تعمل 

 أن تحدث هذه التغییرات أ�ضا أثرا غیر موات�ة على الوضع المالي واألداء وفرص األعمال التجار�ة.فیها. �مكن 

 المخاطر التنظ�م�ة في البلدان الناشئة

واألنظمة �مكن أن  ، فمن الممكن أن القوانین   الشر�ة نظرًا للطب�عة القانون�ة والسلطات الضر�ب�ة في البلدان الناشئة التي تعمل فیها  
تعدل. و�مكن أن �شمل عوامل مثل المیل الحالي إلى اإلمتناع عن فرض ضر��ة على أر�اح هذه الشر�ات الفرع�ة، الحصول على 
تقی�مات الضرائب المفرطة، ومنح اإلعانات المقدمة ل�عض العمل�ات والممارسات المتعلقة �العمالت األجنب�ة. هذه العوامل �مكن أن  

 تأثیر غیر موات�ة على األنشطة المال�ة للمجموعة وعلى القدرة على تلقي األموال من الشر�ات التا�عة.  �كون لها

ات یتم التعبیر عن اإلیرادات المتولدة عن معظم الشر�ات التا�عه للشر�ه  �العملة المحل�ة. وأن الشر�ة تتوقع أن تتلقى معظم هذه اإلیراد
د على قدرتها على أن تكون قادرة على تحو�ل األموال في مختلف البلدان، ومثل على ذلك �ور�ا  من الشر�ات التا�عة لها وذلك �عتم 

الشمال�ة (احدى الشر�ات التا�عة) حیث یوجد هناك العدید من القیود فى  دفع الفوائد وأر�اح األسهم وتسدید القروض واالئتمان الصكوك  
ة و�اإلضافة إلى ذلك، في �عض البلدان �مكن أن �كون هناك العدید من القیود  والسندات �العمالت األجنب�ة من خالل تحو�ل العمل 

المصارف  التي تؤثر على قدرة الشر�ة على تحو�ل م�الغ �بیرة من العمالت األجنب�ة �سبب لوائح البنك المر�زي و المفروضه علي الشر�ة و 
و�التالي قد تغییر قدرة الشر�ة على تلقي األموال من الشر�ات التا�عة  المر�ز�ة التى من المحتمل ان تقوم بتعدیل األنظمة في المستقبل  

 لها.

 أنشطة الشر�ه في �ور�ا الشمال�ة 
في شر�ة االتصاالت المحل�ة (كور�ولینك)    ٪٧٥نظرأ لوجود إستثمارات للشر�ه في �ور�ا الشمال�ة والتى تتعلق بنس�ه اإلستثمارات ال�الغه  

للعقو�ات الدول�ة التي فرضها اإلتحاد األورو�ي والوال�ات المتحدة  فضال عن األمم المتحدة. هذه    وحیث أن �ور�ا الشمال�ة خاضعة
ظ  العقو�ات یترتب علیها تقیید المعامالت المال�ة، و�ستیراد وتصدیر السلع والخدمات، �ما في ذلك السلع والخدمات الالزمة لتشغیل والحفا 

الرغم من ذلك ال یوجد أى أثر مادي على عمل�ات الشر�ة فى شر�ة �ور�ولینك وحتى األن على وتطو�ر ش�كات الهاتف المحمول وعلى  
ال یوجد ضمان �أنه فى حاله إذا تم تغییر العقو�ات الدول�ة المفروضه على �ور�ا الشمال�ه �إنها سوف تكون قادرة على تمو�ل عمل�اتها  

ة أو تشغیل ش�كة الهاتف المحمول في �ور�ا الشمال�ة ونظرأ لما ورد فإن وأنشطتها و�ذلك قدرتها على تحو�ل األموال من و�لى الشر�
 ذلك �مكن أن یؤثر سل�ا على األستثمارات فى �ور�ا وتص�ح الشر�ة غیر قادرة على األستمرار في تشغیل منشآتها في �ور�ا الشمال�ة.

�اإلضافة إلى ما سبق ذ�ره فان التحو�الت النقد�ة في �ور�ا الشمال�ة من العملة المحل�ة إلى عمالت أجنب�ة تخضع لقیود الرقا�ة من  
ود  السلطات الحكوم�ة، �اإلضافة إلى ذلك فان العملة المحل�ة لكور�ا الشمال�ة ل�ست قابلة للتداول خارج البالد ووفقًا لذلك فإن هذه القی 

من الشر�ة    تحد  من  دفعها  �مكن  التي  األر�اح  لإل�ضاح    الشق�قةمستوى  (یرجع  الشمال�ة.  �ور�ا  فى  عمل�اتها  من  األم  الشر�ة   إلى 
 ). ١٦رقم 
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- ٣٦  - 
 

 فئات األدوات المال�ة 
 -تعرض الجداول الواردة أدناه تصن�ف مجموعات األصول واإللتزامات المال�ة حسب الفئة :

   -: د�سمبر  ٣١في  وفقًا لما ورد �قائمه المر�ز المالى ةصول مال�أ -أ

 ٩٢٠١  ٢٠٢٠ (�األلف جن�ه مصرى) 
 ٥١٩٬٧٣٦  ٩٧٬٤١٩ وما فى حكمها  ةنقد� 

    لكة هالمست  �التكلفة مال�ة أصول
 ١٩٦٬٥٣٨  ٣٦٬٥٧٨ ة طراف ذات عالقأرصده مستحقه على أ

 ١١٤٬٢١٣  ٥٩٬٠٢٥ أخرى  مال�ة أصول
 ١٥٬٤٦٩  ١٨٬٢٩٣ خرى  أ ةرصده مدین أ

 ٨٤٥٬٩٥٦  ٢١١٬٣١٥ االجمالى 
 
 

   -:د�سمبر  ٣١ فيوفقًا لما ورد �قائمه المر�ز المالى  �التكلفة المستهلكة   ةمال�التزامات  -ب

 (�األلف جن�ه مصرى)
 

٩٢٠١  ٢٠٢٠ 
 تكلفة مستهلكة   مستهلكة تكلفة 

 ٥٬٢٠١  ٤٬٤٢٥ موردون  
 ٣٧٦٬٢٨٦  ٣٤٬٢١ متداول  اقتراض
 ٦٥١  ٢٣٠ متداول غیر اقتراض
 --  ٨٠٬٦١٥ من ب�ع مع إعادة اإلستجار التزامات

 ٧٥٬٢٢٨  ٤٤٢٬٨٦ خرى  أدائنه رصده أ
 ٥٨٨٬٩١٠  ٠٦٥٬٥١٥ ألطراف ذات عالقة  مستحقة أرصدة

 ١٬٠٤٦٬٢٧٦  ٧٠٥٬٨١٣ االجمالى 

التقر�ب�ة   الق�مة  المستقلة هي  المال�ة  القوائم  المثبتة في  المال�ة  الدفتر�ة لكًال من األصول وااللتزامات  الق�مة  لق�متها  تعتبر اإلدارة أن 
 العادلة. 

 الموقف الضر�بى .٢٦

 الشر�ات االعت�ار�ه  ر�احأضر��ة  ١-٦٢
ــانون   ــام القــــــــــ ــًا ألحكــــــــــ ــد القانون�ــــــــــــة، وفقــــــــــ ــر�ب�ة فــــــــــــي المواعیــــــــــ ــرارت الضــــــــــ ــد�م اإلقــــــــــ ــر�ة بتقــــــــــ ــنة  ٩١تقــــــــــــوم الشــــــــــ ــه                 ٢٠٠٥لســــــــــ وتعدیالتــــــــــ
 علــــــي او بـــــدأت الشـــــر�ه فـــــي تقـــــد�م اإلقـــــرار الضـــــر�بي الكترون�ـــــ  .و حتـــــي تار�خـــــه ٢٠١١منـــــذ بدا�ـــــه النشـــــاط  الئحتـــــه التنفیذ�ـــــة وتعـــــدیالتهاو 

 . أنالش هذا في الصادره للقوانین ط�قا ٢٠١٨ عام من بدا�ه المصر�ه الضرائب مصلحه موقع
  ٢٠١٤حتى  ٢٠١١بدا�ه النشاط فى  من الفترة

 .السداد و الر�ط تم و ،٢٠١٤ حتي و ٢٠١١ النشاط بدا�ه من السنوات عن ةالشر� فحص  تم 
 
  ٢٠١٨حتى ٢٠١٥من   السنوات 

ــتلمت ــارا مـــــــن إ ةالشـــــــر� اســـــ ــنواتلفحـــــــص  ة الضـــــــرائبمأمور�ـــــــ خطـــــ ــه وتـــــــم  ،٢٠١٨ – ٢٠١٥ الســـــ ــتندات المتعلقـــــ ــد�م التحلـــــــیالت و المســـــ تقـــــ
 ة الضرائب.مأمور� قبل  من الفحص بدأ انتظار فيو  حص�الف

 .والمرت�ات األجورضر��ة  ٢-٦٢
  ٢٠١٣ حتىالفترة من بدا�ة النشاط 

 �ب�ةالضــــــر  فروق  �ســــــداد الشــــــر�ه  وقامتعلي الشــــــر�ه بناء علي قرار لجنه الطعن  ر�طو   ،٢٠١٣ حتي و  النشــــــاط ا�هبد  منذ ةالشــــــر�تم فحص  
 .ةالمستحق
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  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤من  السنوات

 توافینــــــا ولــــــم هــــــذا ،٢٠١٨ عــــــام نها�ــــــةوتــــــم الفحــــــص عــــــن حتــــــي  ،٢٠١٧حتــــــي  ٢٠١٤ مــــــن الفتــــــرةعــــــن  ٣٢اخطــــــار الشــــــر�ة بنمــــــوذج  تــــــم
 .�عد الفحص  نتائج نموذجب  الضرائب  مأمور�ة

 
خـــــالل الم�عـــــاد القـــــانوني ال�كترون�ـــــا علـــــي ، ٢٠٢٠د�ســـــمبر  ٣١ فـــــيالمنته�ـــــه  ةالفتـــــر  نعـــــ  ةالصـــــل ذات النمـــــاذجو  المرت�ـــــات ةتســـــو�  تقـــــد�م تـــــم •

ــع مصـــــــلحه الضـــــــرائب المصـــــــر�ه بدا�ـــــــ  ــا ٢٠٢٠مـــــــن عـــــــام  ةموقـــــ ـــــ  ةالئحتـــــــ و  ،٢٠٠٥ لســـــــنه ٩١ لقـــــــانون  ط�قـــــ  اإلجـــــــراءات ون قـــــــان و  ةالتنفیذ�ــ
   .٢٠٢٠ لسنه  ٢١١ رقم  �القانون  تعدیالته و ٢٠٢٠ لسنه ٢٠٦ رقم الموحد  ةالضر�ب� 

 
  ضر��ة الخصم واإلضافة ٣-٦٢

 ٢٠٢٠حتى  ٢٠١١من بدا�ه النشاط فى  الفتره
ــام بتطبیـــــقتقـــــوم الشـــــر�ة  ــانون  أحكـــ ــنة  ٩١القـــ ــتقطاع التنفیذ�ـــــة و  ةوالئحتـــــ  ةوتعدیالتـــــ  ،٢٠٠٥لســـ ــا �خـــــص اســـ ــم ضـــــر��ةتعـــــدیالتها ف�مـــ  الخصـــ

 .القانون�ةالمواعید  فى الضر��ة بتور�د الشر�ة وتقوم الضر��ةوالتحصیل تحت حساب 
 

 ضر��ة الدمغة ٤-٦٢
 ٢٠١٣د�سمبر  ٣١الفترة من بدا�ة النشاط و حتى 

 سداد الفروق المستحقة. تمتم فحص الشر�ة عن هذه الفترة و 
 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١وحتى  ٢٠١٤ینایر  ١الفترة من  

 �الفحص   ةالمستندات المتعلقتم تقد�م التحلیالت و قد  و ، هذا  ٢٠١٩وحتى    ٢٠١٤من    السنوات  لفحص  ة الضرائبمأمور� اخطارا من    ةالشر�  استلمت
 ة.المأمور�  من الفحص بدء انتظار فيو 
 

 ةالعقار� الضر��ه ٥-٦٢
 .الطعن لجنهوفقا لقرار  ة�سداد الفروق المستحق ةالشر�،هذا وتقوم ٢٠٠٥علي العقار رقم  ةالعقار�  ةللضر��  ي بنموذج تقدیر ة الشر� خطرتأ

 ارت�اطات رأسمال�ة .٢٧

واوراسكوم    كابیتال للخدمات والمقاوالت -كابیتال للطاقة وأو-شر�ة أویوجد ارت�اطات رأسمال�ة تتمثل في ق�مة الم�الغ المت�ق�ة الستكمال رأس مال  
إلى   ٪٢٥على التوالي من نس�ة  مصرى    جن�ه  الف  ٩٬٣١٥  وجن�ه مصري    الف  ١٨٩جن�ه مصري و  الف   ١٣٬١٢٥�ق�مة  بر�زم بیرامیدز  

١٠٠٪ . 
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 المالي المر�ز ةعلى قائم االنقسام تأثیر .٢٨
 ذتخاالدفتر�ة للســــهم وا �القیمة  االفقىعلى تقســــ�م الشــــر�ة وفقا ألســــلوب التقســــ�م  وافقت الجمع�ة العامة غیر العاد�ة   ،٢٠٢٠  اكتو�ر  ١٩بتار�خ   -

ــة  �حیث تظل   مالنقساا  �خر لتا  ساساً ، أ٢٠١٩ د�ســـــمبر ٣١ فيالمنته�ة    لمال�ةا الســـــنة  نعالمر�ز المالي   شـــــر�ة أوراســـــكوم لالســـــتثمار القا�ضـــ
عن طر�ق تخف�ض الق�مة اإلسـم�ة ألسـهمها، على أن تتخصـص الشـر�ة القاسـمة   ش.م.م. (الشـر�ة القاسـمة) قائمة و�خفض رأسـمالها المصـدر

المساهمة أو التوص�ة في الق�ام �األنشطة االستثمار�ة المتنوعة، وتظل محتفظة بترخ�صها �شر�ة غرضها "االشتراك في تأس�س �افة الشر�ات 
القا�ضـة  �األسـهم التي تصـدر أوراقًا مال�ة أو في ز�ادة رؤوس أموالها"، بینما ینتج عن التقسـ�م تأسـ�س شـر�ة جدیدة �اسـم شـر�ة أوراسـكوم المال�ة 

. ئحته التنفیذ�ةوال ١٩٩٢لســنة  ٩٥ش.م.م. (الشــر�ة المنقســمة) في شــكل شــر�ة مســاهمة مصــر�ة خاضــعة ألحكام قانون ســوق رأس المال رقم 
، ٢٠٢٠ة القا�ضـة (الشـر�ة المنقسـمة) والتي تأسـسـت في د�سـمبر اءات التقسـ�م وتأسـ�س شـر�ة أوراسـكوم المال� للتأخیر في إنهاء إجار هذا ونظرا 

وعلى ذلك   ،٢٠٢٠د�ســـــمبر   ٣١لكال الشـــــر�تین هو تار�خ  فقد إتفق إدارة الشـــــر�تین القاســـــمة والمنقســـــمة على أن �كون تار�خ التقســـــ�م �الدفاتر 
الق�مة   تبلغ  ، �ماجن�ه مصـري  لفأ  ٧٨٥٬٨٦٧مبلغ ، ٢٠٢٠د�سـمبر  ٣١في حقوق الملك�ة للشـر�ة القاسـمة   يصـافل�الق�مة الدفتر�ة   أصـ�حت
ــافالدفتر�ة ل ــدة  ف�ماو  .جن�ه مصــــري   لفأ  ٢٬٥٦٦٬٨١٩مبلغ  ،  ٢٠٢٠د�ســــمبر   ٣١في  حقوق الملك�ة للشــــر�ة المنقســــمة   يصــ یلي ب�ان �األرصــ

 -المحولة إلى الشر�ة المنقسمة في تار�خ االنقسام: 
 القاسمة  الشر�ة

  القا�ضة لالستثمار أوراسكوم
    �عد اإلنقسام

رصدة المحولة الى  األ 
   المنقسمة الشر�ة
  القا�ضة  المال�ة أوراسكوم

لالستثمار وراسكوم أ
 قبل االنقسام   القا�ضة

  
 )مصري (�األلف جن�ه   ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١

       
 متداولة أصول غیر       

 أصول ثابتة  ٣٧٬٧٨٩     -  ٣٧٬٧٨٩
 شر�ات تا�عة  في استثمارات  ١٬٧٣٦٬٦٦٠  (٨٤٧٬٥١٦)  ٨٨٩٬١٤٤
 شر�ات شق�قة  في استثمارات  ٢٬٢١٨٬٠٥٤  (١٬٦٠٤٬٤٢٢)  ٦١٣٬٦٣٢
 مستحقة على أطراف ذات عالقة   أرصدة  ١٤٬٣٩٣  -  ١٤٬٣٩٣
 خرى  أ ةمال� اصول   ٥٩٬٠٢٥     -  ٥٩٬٠٢٥

 األصول غیر المتداولة  إجمالي  ٤٬٠٦٥٬٩٢١  (٢٬٤٥١٬٩٣٨)  ١٬٦١٣٬٩٨٣
 متداولة أصول       

 مستحقة على أطراف ذات عالقة رصدة أ  ١١٣٬٣١٨  (٩١٬١٣٣)  ٢٢٬١٨٥
 مدینة أخرى رصدة أ  ١٨٬٢٩٣     -  ١٨٬٢٩٣
 ما في حكمها نقد�ة و   ٩٧٬٤١٩     -  ٩٧٬٤١٩

 األصول المتداولة  إجمالي  ٢٢٩٬٠٣٠  (٩١٬١٣٣)  ١٣٧٬٨٩٧
 األصول  إجمالي  ٤٬٢٩٤٬٩٥١  (٢٬٥٤٣٬٠٧١)  ١٬٧٥١٬٨٨٠

 حقوق الملك�ة       
 المال المصدر والمدفوع س أر   ٢٬٢٠٣٬١٩٠  (١٬٦٢٦٬١٦٥)  ٥٧٧٬٠٢٥
 يقانون  احت�اطي  ٥٨٩٬٥٥٥  (٤١٩٬٥٢٢)  ١٧٠٬٠٣٣
عمل�ة اإلنقسام ناتج  --  (١٢٩٬٠٨٧)  (١٢٩٬٠٨٧)  
 مرحلة  ر�احأ  ٤٤٤٬١٦٨  (٣٩٢٬٠٤٥)  ٥٢٬١٢٣
 العام ر�احأصافى   ١١٥٬٧٧٣     -  ١١٥٬٧٧٣
 حقوق الملك�ة  إجمالي  ٣٬٣٥٢٬٦٨٦  (٢٬٥٦٦٬٨١٩)  ٧٨٥٬٨٦٧

 متداولة غیر  التزامات      
   قتراضإ  ٨٠,٨٤٥     -  ٨٠,٨٤٥
 ضر�ب�ة مؤجلة  التزامات  ١٬٩٥٢     -  ١٬٩٥٢

 غیر المتداولة  االلتزامات إجمالي  ٨٢٬٧٩٧     -  ٨٢٬٧٩٧
 متداولة  التزامات      

 مخصصات   ٢٥٨٬٢٤٨  -  ٢٥٨٬٢٤٨
 قتراض إ  ١٬٢٣٤     -  ١٬٢٣٤
 موردون   ٤٬٤٢٥     -  ٤٬٤٢٥

 دائنة أخرى رصدة أ  ٦٨٬٢٤٤     -  ٦٨٬٢٤٤
 ذات عالقة طراف أل مستحقة رصدة أ  ٥٢٧٬٣١٧  ٢٣٬٧٤٨  ٥٥١٬٠٦٥
 المتداولة  االلتزامات إجمالي  ٨٥٩٬٤٦٨   ٢٣٬٧٤٨  ٨٨٣٬٢١٦

حقوق الملك�ة وااللتزامات   إجمالي  ٤٬٢٩٤٬٩٥١  (٢٬٥٤٣٬٠٧١)  ١٬٧٥١٬٨٨٠
 المتداولة وغیر المتداولة 
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 مستمرة غیر عمل�ات من) خسائر/ ( ر�احأ صافي .٢٩

 

 ٩٢٠١د�سمبر    ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١ (�األلف جن�ه مصري)

 --  ٣٤٬٦٨٦ أر�اح   توز�عات

 )١٨٢٬٥٩٩(   ١٢٩٬٠٨٧ ) ة/ (مكون  منها الغرض انتفي مخصصات

 ٤١٧  ٢٬١٣٨ المال�ة القا�ضة بلتون شر�ة   مندائنة  فوائد

'( فروق ترجمة أرصدة �عمالت أجنب�ة فياص (٤٢٬٥٣٤)  ١٬٧٤٦ 

 ٢٢٤٬٧١٦(  ١٦٤٬١٦٥( 

 : ٢٠١٩ مبرد�س ٣١ في المنته�ة المال�ة للسنة المقارنة أرقام عليف�ما یلي ب�ان �التغیر الناتج عن العمل�ات غیر المستمره  و •

الدخل �عد   قائمه
التغیر الناتج عن  
العمل�ات غیر  

    المستمرة

الناتج عن   التغیر
العمل�ات غیر  

نت�جة    المستمرة
  لالنقسام 

  تم �ما الدخل قائمه
 اصدارها 

 
 (�األلف جن�ه مصرى) ٢٠١٩د�سمبر    ٣١    ٢٠١٩د�سمبر    ٣١

      
 مستمرة   عمل�ات     

 یرادات توز�عاتإ ٣٣٨,٥٢٠  --  ٣٣٨,٥٢٠
 إیرادات أخرى  ٢٣٠  --  ٢٣٠

 إجمالي الدخل  ٣٣٨٬٧٥٠  --  ٣٣٨٬٧٥٠
 (�خصم)     

 العاملین ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة تكلفة  (٩٣٬٠٤٩)  --  (٩٣٬٠٤٩)
 تعاب مهن�ة واستشارات فن�ة أ (٥٠٬١٥٤)  --  (٥٠٬١٥٤)
 مصروفات اشتراكات  (٢٬٥١٩)  --   (٢٬٥١٩)
(٣٬٦١٧) 

 --  
 إهالك   (٣٬٦١٧)

  ةمخصصات مكون  (٣٩٬٤٥٣)  --  (٣٩٬٤٥٣)
 عالقه  ذات اطراف من المستحقاضمحالل في ق�مه  خسائر ( ٢١٦٬٤٣٦)  ١٨٢٬٥٩٩  (٣٣٬٨٣٧)
 مصروفات أخري  (٣٢٬٨٦٩)  --  (٣٢٬٨٦٩)

 النشاط  / أر�اح (خسائر) (٩٩٬٣٤٧)  ١٨٢٬٥٩٩  ٨٣٬٢٥٢
        

 فوائد دائنة ٤٬١٦٥  (٤١٧)  ٣٬٧٤٨
 تكال�ف تمو�ل�ة (١١٥٬٩٦٠)  --  (١١٥٬٩٦٠)
 رصدة �عمالت أجنب�ةأفروق ترجمة صافي  (٦٨٬٩٨٧)  ٤٢٬٥٣٤  (٢٦٬٤٥٣)

) تمو�ل�ة تكال�ف( صافي (١٨٠٬٧٨٢)  ٤٢٬١١٧   (١٣٨٬٦٦٥)  
 ائب خسائر) العام قبل الضر (صافي  (٢٨٠٬١٢٩)    (٥٥٬٤١٣)

 ضرائب الدخل  ٢٦٬٧٩٦  --  ٢٦٬٧٩٦
 المستمرة   العمل�ات منخسائر) العام (صافي  (٢٥٣٬٣٣٣)  ٢٢٤٬٧١٦  (٢٨٬٦١٧)

 المستمرة  الغیر العمل�ات منالعام  )خسائر(صافي  --  (٢٢٤٬٧١٦)  (٢٢٤٬٧١٦)
 خسائر) العام (صافي  (٢٥٣٬٣٣٣)  --  (٢٥٣٬٣٣٣)
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 المال�ة السنةأحداث هامة خالل  .٣٠

) المستجد مؤخًرا على االقتصاد واألسواق العالم�ة ومنها مصر مستمرًا. وما یت�عه من تأثیر سلبي  ١٩-مازال تأثیر انتشار الفیروس (كوفید -١
ناء على عدة نواحي والتي من بینها التور�دات، والقوى العاملة، وعمل�ات التشغیل، والطلب على منتجاتنا والسیولة المتوفرة لدي الشر�ة. و� 

على ذلك، فقد قامت إدارة الشر�ة بتشكیل فر�ق عمل لتطو�ر وتنفیذ خطط طوارئ لمواجهة تلك الظروف االستثنائ�ة، ونقوم حال�ًا عن �ثب  
وجود تحسن في المؤشرات االقتصاد�ة  �المتا�عة والتقی�م المستمر لكافة التطورات المرت�طة �انتشار الفیروس المستجد. وترى إدارة الشر�ة  

 خالل الفترة الالحقة والتي قد �كون له تأثیر إ�جابي على أنشطة الشر�ة.
 

 المصر�ةتأجیل تطبیق التعدیالت على معاییر المحاس�ة  -٢
، قامت وز�رة االستثمار والتعاون الدولي بتعدیل �عض أحكام معاییر المحاس�ة المصر�ة الصادرة �قرار  ٢٠١٩مارس    ١٨حیث أنه بتار�خ  

للظروف  �عض معاییر المحاس�ة الجدیدة وتعدیالت على �عض المعاییر القائمة، ونظرًا   ، والتي تتضمن٢٠١٥لسنة    ١١٠وز�ر االستثمار رقم  
اقتصاد�ة ومال�ة مرت�طة �ه، فضال عن أن تطبیق   الحال�ة التي تمر بها البالد جراء تفشي فیروس �ورونا المستجد وما الزم ذلك من آثار

وافقت اللجنة   إجراءات الوقا�ة ومواجهة إنتشاره من فرض قیود علي تواجد الموارد ال�شر�ة في الشر�ات �كامل طاقتها �صفة منتظمة. فقد
الوزراء رقم  ا �قرار رئ�س مجلس  والمشكله  التأكد االخري  المحدود ومهام  والفحص  المصر�ة  المحاس�ه  المعاییر  لمراجعة  لسنة    ٩٠٩لعل�ا 

علي القوائم المال�ة السنو�ة    ٦٩معاییر المحاس�ة المصر�ة الجدیدة والتعدیالت المصاح�ة لها الصادرة �القرار رقم   ، علي تأجیل تطبیق٢٠١١
، هذا وقد تم تأجیل سر�ان المعاییر مرة أخرى ٢٠٢٠�الكامل بنها�ة عام   ، و�دراج األثر المجمع للعام ٢٠٢٠لشر�ات في نها�ة عام  لهذه ا

 . ٢٠٢٠لسنة  ١٨٧١بناءا على قرار رئ�س مجلس الوزراء رقم   ٢٠٢١لألول من ینایر 
 

المعاییر الجدیدة  
 او المعدلة 

التأثیر على القوائم    ملخص ألهم التعدیالت
 المستقلة  المال�ة 

 تار�خ التطبیق

مع�ار محاس�ة  
مصري جدید رقم  

) "اإلیراد من  ٤٨( 
العقود مع  

 العمالء" 

١-  ) رقم  الجدید  المصري  المحاس�ة  مع�ار  )  ٤٨�حل 
"اإلیراد من العقود مع العمالء" محل المعاییر التال�ة  

 و�لغیها:
(   -أ المصري رقم  المحاس�ة  "عقود اإلنشاء"  ٨مع�ار   (

 .٢٠١٥المعدل 
) "اإلیراد" المعدل  ١١مع�ار المحاس�ة المصري رقم (  -ب

٢٠١٥ . 
تم استخدام نموذج الس�طرة لالعتراف �االیراد بدال من   -٢

 نموذج المنافع والمخاطر.
یتم االعتراف �التكال�ف اإلضاف�ة للحصول على عقد   -٣

مع عمیل �أصل إذا �انت المنشأة تتوقع استرداد تلك  
التكال�ف و�ذا االعتراف بتكال�ف الوفاء �عقد �أصل  

 عند توافر شروط محددة.  
یتطلب المع�ار ان یتوافر للعقد مضمون تجاري لكي   -٤

 یتم االعتراف �اإلیراد.
 فصاح والعرض.التوسع في متطل�ات اإل -٥

تقوم اإلدارة في  
الوقت الحالي بتقی�م  
األثر المحتمل على  

المال�ة    القوائم
المستقلة عند تطبیق  

 .المع�ار

) على الفترات المال�ة  ٤٨�سري المع�ار رقم ( 
، و�سمح  ٢٠٢١ینایر  ١التي تبدأ في أو �عد 

 �التطبیق الم�كر.

مع�ار محاس�ة  
مصري جدید  

) "عقود  ٤٩( 
 التأجیر "

)  ٤٩�حل مع�ار المحاس�ة المصري الجدید رقم (  . ١
"عقود اإل�جار" محل مع�ار المحاس�ة المصري  

) "القواعد والمعاییر المحاسب�ة المتعلقة  ٢٠رقم ( 
 و�لغ�ه. ٢٠١٥�عمل�ات التأجیر التمو�لي 

 
�قدم المع�ار نموذج محاسبي واحد �النس�ة   . ٢

للمؤجر والمستأجر حیث �قوم المستأجر 

تقوم اإلدارة في  
الوقت الحالي بتقی�م  

تمل على  األثر المح
المال�ة    القوائم

المستقلة عند تطبیق  
 .المع�ار

) على الفترات المال�ة  ٤٩�سري المع�ار رقم ( 
، و�سمح  ٢٠٢١ینایر  ١التي تبدأ في أو �عد 

الم�كر إذا تم تطبیق مع�ار المحاس�ة  �التطبیق 
) "االیراد من العقود مع  ٤٨المصري رقم ( 

 .في نفس التوقیت  ٢٠١٩العمالء" 
�سري  �االستثناء من تار�خ السر�ان أعاله، 

  التأجیرعقود على  ٢٠١٩) ٤٩المع�ار رقم ( 




