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 نبذة عن الشركة .1

 الكيان القانونى والنشاط - أ

 )شركة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة سابقًا(  -شركة مساهمة مصرية-القابضة    لالستثمارشركة أوراسكوم   -
  394061والئحته التنفيذية وقيدت الشركة بالسجل التجارى برقم    ،1992لسنة    95خاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  

جمهورية مصر العربية.    – رملة بوالق، القاهرة    –سجل تجارى القاهرة. مقر الشركة هو أبراج نايل سيتى    ،2011نوفمبر    29 في
 . 2011نوفمبر   29سنة تبدأ من  25مدة الشركة 

لالستثمار  أوراسكوم  ليصبح  إسم الشركة  على تعديل  الموافقة  تم    ، 2018يونيو    5ريخ  غير العاديه بتاالجمعية العامة  طبقا لقرار   -
( بدال من شركة أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة )ش.م.م( وتم التأشير بالسجل ةمصري   ة )شركه مساهم  القابضة

 . 2018يوليو  3التجارى بتاريخ 

 غرض الشركة - ب

االشرترا  فى تأسريك كافة الشرركات المسراهمة او التوبرية باألسرهم التى تصردر أوراقًا مالية أو فى ؤيادة ر وس غرض الشرركة هو 
من الالئحرة التنفيرذيرة وبراقى احكرام قرانون سرررررررررررررروق رأس المرال، ويجوؤ للشررررررررررررررركرة أن تكون لهرا   127أموالهرا م  مراعراة حكم المرادة 

وغيرها التى تزاول أعمال شرررربيهه بأعمالها، أو التى قد تعاونها على تحقي  مصررررلحة أو تشررررتر  بأى وجه من الوجور م  الشررررركات 
لأل طبقًا ألحكام القانون   غرضررها فى مصررر أو فى ال.ارج. كما يجوؤ لها أن تندم  فى هذر الشررركات أو تشررتريها أو تلحقها بها ًو

 والئحته التنفيذية.

 أسس إعداد القوائم المالية المستقلة .2

 المحاسبة المصريةالتوافق مع معايير  - أ
القوائم المالية   (30رقم ) المحاسررربة المصرررر   تطلبات معيارلم المرفقة طبقاً الدورية المسرررتقلة الم.تصررررة تم إعداد القوائم المالية  -

كصررررورة م.تصرررررة الدورية المسررررتقلة عداد القوائم المالية إ ووفقا لذلأل فقد تم  ،حكام القوانين واللوائح السرررراريةأالدورية وفي ضررررو  
ن تلأل القوائم المالية أ.  و 2020ديسررررمبر   31المالية المنتهية في  للشررررركة عن السررررنةالمسررررتقلة السررررنوية  مقارنة بالقوائم المالية 

 تها م   الدورية المسرررتقلة الم.تصررررة ال تتضرررمن جمي  المعلومات المطلوبة عند اعداد القوائم الماية السرررنوية الكاملة ويج  قرا
 . 2020ديسمبر  31 المستقلة للشركة في يةالقوائم المالية السنو 

 

بالنسربة لححدا  والمعامالت التى لم    IFRSتتطل  معايير المحاسربة المصررية الرجوإ إلى المعايير الدولية للتقارير المالية  و 
 يصدر بشأنها معيار محاسبى مصرى أو متطلبات قانونية توضح كيفية معالجتها.

بواسطة    ،2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعة  فترةللشركة عن    الم.تصرة  المستقلة  الدوريةتم إعتماد القوائم المالية   -
 . 2021 نوفمبر 14 بتاريخ اإلدارةمجلك 

 أسس القياس -ب

بالقيمة   أوبالتكلفة المستهلكة  األدوات المالية التى يتم قياسها  أعدت القوائم المالية المستقلة طبقا لمبدأ التكلفة التاري.ية فيما عدا  
 والتي تتمثل فيما يلي:العادلة، 

 .المشتقات المالية -

   .األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح وال.سائر -

 .خرال  الشامل الدخلاألبول المالية بالقيمة العادلة من خالل  -
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على أسرررراس التكلفة وهى الم.تصرررررة  المسررررتقلة  الدورية هذا وقد تم عرض االسررررتثمارات فى شررررركات تابعة وشررررقيقة فى القوائم المالية 
المسررتثمر فيها. هذا وتقدم القوائم  تمثل حصررة الشررركة المباشرررة فى الملكية وليك على أسرراس نتائ  أعمال وبررافى أبررول الشررركات

الدورية ونتائ  األعمال والتدفقات النقدية الم.تصرررررررر المجم  الدور  تفهمًا أشرررررررمل للمركز المالى  ال.تصررررررررة  المجمعة الدورية المالية 
 للشركة وشركاتها التابعة )المجموعة(.الم.تصرة المجمعة 

 عملة العرض -ج
بالجنيه المصررررررر  وهي عملة التعامل للشررررررركة. كما أن جمي  البيانات    الم.تصرررررررة  المسررررررتقلةالدورية تم اعداد وعرض القوائم المالية 

ال إالفترة )خسررائر(    /المالية المعروضررة بالجنيه المصرررى تم تقريبها الى أقرف ألي جنيه مصرررى فيما عدا نصرري  السررهم فى أرباح 
 أو بااليضاحات ب.الف ًلأل. الم.تصرة المستقلةالدورية   المالية تم االشارة بالقوائمًا إ

 استخدام لتقديرات والحكم الشخصي -د
وفقًا لمعايير المحاسربة المصررية قيام االدارة باسرت.دام تقديرات وافتراضرات قد    الم.تصررة  المسرتقلةالدورية  يتطل  اعداد القوائم المالية 

 األبول وااللتزامات وااليرادات والمصروفات.تؤثر على تطبي  السياسات وقيم 
وتعتمد هذر التقديرات واالفتراضررررررررررات المتعلقة بها على ال.برة التاري.ية وعوامل أخرى متنوعة ترى ادارة الشررررررررررركة معقوليتها فى  ل  

النترائ  الفعليرة عن هرذر الظروف واألحردا  الجراريرة، حيرم يتم بنراً  عليهرا تحرديرد القيم الردفتريرة لحبررررررررررررررول وااللتزامرات وقرد ت.تلي  
 التقديرات بصورة جوهرية إًا ما اختلفت الظروف والعوامل المحيطة.

هذا ويتم مراجعة هذر التقديرات واالفتراضرررررات بصرررررفة مسرررررتمرة ويتم االعتراف بأى فروق فى التقديرات المحاسررررربية فى الفترة التى يتم 
ثر على الفترة التى يتم فيهرا التييير والفترات المسررررررررررررررتقبليرة، عنردئرذ تردرج هرذر فيهرا تييير تلرأل التقرديرات، أمرا اًا كرانرت هرذر الفروق تؤ 

 الفروق فى الفترة التى يتم فيها التييير والفترات المستقبلية.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة .3

 ترجمة العمالت االجنبية  -أ

وال.ارجة   الداخلة  النقدية  التدفقات  بها معظم  تتم  التى  العملة األساسية  باعتبارر  بالدفاتر  القيد  المصرى كعملة  الجنيه  تحديد  تم 
للشركة. ويتم إثبات المعامالت التى تتم بعمالت ب.الف الجنيه المصرى وفقًا ألسعار الصرف السارية وقت اتمام التعامل. وفى  

يتم ترجمة أربدة األبول واإللتزامات ًات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية للجنيه المصرى وفقًا ألسعار  نهاية كل فترة مالية  
الصررف السائدة فى ًلأل التاريخ. أما بالنسبة لحبول واإللتزامات بالعمالت األجنبية ًات الطبيعة غير النقدية والمثبتة بالقيمة  

وفقًا ألسعار الصرف السائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة بينما ال تعاد ترجمة االبول  العادلة فيتم ترجمتها للجنيه المصرى  
واإللتزامات ًات الطبيعة غير النقدية والتى است.دمت التكلفة التاري.ية فى قياسها. وتدرج أرباح وخسائر الترجمة عن الفترة فى  

عدا الفروق الناتجة عن ترجمة أربدة االبول واإللتزامات ًات الطبيعة    فيماالم.تصرة  المستقلة  الدورية  بند مستقل بقائمة الدخل  
 غير النقدية التى يتم قياسها بالقيمة العادلة حيم يتم ادراجها ضمن التييرات فى قيمتها العادلة.

 األصول الثابتة   -ب

  ة الم.تصرة المستقلالدورية    لمركز المالىبقائمة ا  -المحتفظ بها بيرض است.دامها في األغراض اإلدارية    -ُتعَرض األبول الثابتة  
 .بالتكلفة م.صومًا منها أى مجمٍ  لإلهال  وخسائر االضمحالل المتراكمة

وبالنسبة لحبول الثابتة التى تكون فى مرحلة اإلنشا  والمقرر است.دامها فى أغراٍض إدارية أو فى أغراٍض أخرى غير محددة  
منها خسارٍة االضمحالل الُمعَتَرُف بها. وتتضمن التكلفة األتعاف المهنية ومزايا العاملين وكما  بعد ، فتظهر بالتكلفة م.صومًا  

. ويتم ةتكاليي االقتراض التى يتم رسملتها وفقًا للسياسة المحاسبية للشرك  -فى حالة وجود أبوٍل مؤهلٍة للرسملة    -تتضمن أيضًا  
ل الثابتة عندما تكتمل وتكون جاهزًة للتشييل. ويبدأ إهال  تلأل األبول تبوي  تلأل األبول إلى التصنيي المالئم من األبو 

 عندما تصبح بالحًة لالست.دام فى األغراض التى ُأقتنيت من أجلها طبقًا لنفك األسك المتبعة فى إهال  األبول الثابتة األخرى.
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ست.دام فى األغراض التى إقُتِنَيت من أجلها. ال  ويبدأ إهال  المباني واألثا  والتجهيزات عندما تصبح هذر األبول بالحًة لال
 يتم إهال  األراضي المملوكة للشركة، إن وجدت. 

يتم اثباتها كأبل مستقل بحس  االحوال فقط عندما يكون من المتوق  أن تؤدى و  أبل  األيتم رسملة التكاليي الالحقة على تكلفة  
ن قياسها بدقة ويتم استبعاد االجزا  المستبدلة فى االبل. يتم تحميل تكاليي الى ؤيادة المناف  االقتصادية المتوقعة للشركة و يمك

 الصيانة واالبالح على قائمة الدخل عن السنة المالية التى حدثت فيها. 
يتم االعتراف بمصروف اإلهال  )ب.الف األراضى واألبول تحت اإلنشا ( بيرض التوؤي  المنتظم لتكلفة األبول الثابتة بحيم  

 .فيض قيمه األبل إلى قيمته الت.ريديه على مدار العمر اإلنتاجى المقدر باست.دام طريقه القسط الثابت لإلهال .يتم ت 
م    ة الدورية المستقلة الم.تصرةالمالي واألعمار اإلنتاجيه وطريقة اإلهال  لحبول فى تاريخ القوائم    ةالت.ريدي يتم مراجعه القيمه  

 حراسبة عن تأثير أى تيييرات فى تلأل التقديرات على أساس مستقبلى.األخذ فى األعتبار أنه يتم الم
الدفاتر عند استبعادر أو فى حالة عدم توق  أية مناف  اقتصادية   الثابتة من  بنود األبول  لبند من  الدفترية  القيمة  يتم استبعاد 

بند من األبول الثابتة من الدفاتر فى قائمة    يتم إدراج األرباح أو ال.سائر الناشئة من استبعاد    مستقبلية منه من االست.دام.
 يتم تحديدها على أساس الفرق بين بافى عائد االستبعاد والقيمة الدفترية للبند. الم.تصرة  المستقلةالدورية  الدخل

لأل على مدار   العمر االنتاجى  ويتم اهال  األبول الثابتة القابلة لالهال  بطريقة القسط الثابت وتحميله على قائمة الدخل ًو
 المقدر لكل نوإ من أنواإ األبول. وفيما يلى بيان بالعمر االنتاجى المقدر لكل من األبول ليرض احتساف االهال :

 السنوات األصل

 سنة  50 مبانى
 سنوات 5 تحسينات على المباني
 سنوات  3 أثا  ومهمات مكتبية

 سنوات  3 أجهزة كمبيوتر
 سنوات  5 سيارات

 

 االستثمارات فى شركات تابعة -ج

للشركة باست.دام طريقة التكلفة حيم   الم.تصرة  المستقلةالدورية  يتم المحاسبة عن االستثمارات فى شركات تابعة فى القوائم المالية  
لكل استثمار يتم اثبات االستثمارات فى شركات تابعة بتكلفة االقتنا  م.صوما منها االضمحالل فى القيمة. ويتم تقدير االضمحالل  
للمستثمر  يتحق   على حدة ويتم اثباتة فى قائمة االرباح وال.سائر. الشركات التابعة هى الشركات التى تسيطر عليها الشركة عندما  

 جمي  ما يلى :
 فيها.  المستثمر المنشأة على السلطة -
 فيه. المستثمر المنشأة فى مساهمته خالل من المتييرة العوائد فى الح  أو التعرض -
 منها.  عليها التى يحصل العوائد مبلغ  على للتأثير فيها المستثمر المنشأة على سلطته است.دام على القدرة -

فيها إًا أشارت الحقائ  والظروف إلى وجود متييرات لواحد أو أكثر من   المستثمر على الشركة إعادة تقييم السيطرة علي المنشأة
 ورين بعالية.عنابر السيطرة الثالثة المذك

بالنسبة للشركات التابعة  الكيانات المهيكلة ، ال يوجد تكلفة يعترف بها فى القوائم المالية المستقلة للشركة، لذلأل يتم االفصاح عن  
 طبيعة وم.اطر هذر الشركات التابعة  الكيانات المهيكلة  في القوائم المالية المستقلة للشركة كأطراف ًو  عالقة. 
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 اإلستثمارات فى شركات شقيقة -د

الشركة الشقيقة هى منشأر تتمت  الشركة بتأثير جوهرى عليها من خالل المشاركة فى القرارات المالية والتشييلية لتلأل المنشأة ولكنه 
ا تم تبويبها  ال يرقى لدرجة السيطرة أو السيطرة المشتركة. هذا ويتم المحاسبة عن االستثمارات فى شركات شقيقة بالتكلفة إال إً

  كاستثمارات غير متداولة محتفظ بها بيرض البي  فيتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة م.صوما منها التكاليي الالؤمة للبي  
 دورية الأيهما أقل. هذا وال تتب  الشركة طريقة حقوق الملكية فى المحاسبة عن استثماراتها فى الشركات الشقيقة فى القوائم المالية  

على أنه فى حالة  هور بعض الدالالت والمؤشرات    (.18( من معيار المحاسبة المصر  رقم ) 44تطبيقًا للفقرة )  الم.تصرةالمستقلة  
على إمكانية حدو  خسائر إضمحالل فى قيمة االستثمارات فى شركات شقيقة فى تاريخ القوائم المالية المستقلة فيتم ت.فيض القيمة  

 . الم.تصرة المستقلةالدورية الستثمارات إلى قيمتها االستردادية وتدرج خسائر اإلضمحالل الناتجة فورا بقائمة الدخل الدفترية لتلأل ا

 القياس واإلعتراف باإليراد  -ه

لأل بعد إستبعاد أى خصم أو ضرائ  مبيعات.  −  يتم إثبات اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستح  للشركة ًو
إيرادات الشركة من توؤيعات األرباح التي تستحقها عن استثماراتها فى أدوات حقوق الملكية عند بدور الح  للشركة فى  يتم إثبات  −

 الحصول على التوؤيعات. 
المبرمة م  على مدار ؤمنى وفقًا للعقود    الم.تصرة  المستقلةالدورية    يتم اإلعتراف بإيرادات خدمات الدعم الفني فى قائمة الدخل −

الشركات التابعة والشقيقة طبقًا لمبدأ اإلستحقاق، إلى المدى الذى تعتبر فيه الشركة قد قامت بتأدية ال.دمات طبقًا للعقود ويمكن 
 قياس اإليراد وإجمالى تدف  المناف  اإلقتصادية الداخلة للشركة ونسبة إتمام المعامالت بشكل دقي . 

ًا فى االعتبار أبل المبلغ القائم ومعدل الفائدة  تثبت إيرادات الفوائد طبقًا لمب  − دأ االستحقاق على أساس التوؤي  الزمنى النسبى مأخًو
 الفعلي المطب  عن الفترة حتى تاريخ االستحقاق. 

لأل بعد إ − ستبعاد أى تثبت إيرادات بي  إستثمارات مالية طبقًا لمبدأ االستحقاق بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستح  للشركة ًو
 خصم أو مصروفات وعموالت عملية البي  أو تكلفة األستثمار. 

 األقتراض وتكلفة األقتراض -و

الدورية   يتم تحميل قائمه الدخل   الحصول على القروض والحقًا بالتكلفة المستهلكة،  ةتكلفناقصًا    ةالعادلتثبت القروض أواًل بالقيمه  
بالفرق بين المتحصالت ناقصًا تكلفه الحصول على القرض وبين القيمه التى سيتم الوفا  بها على مدار فترر القرض    الم.تصرة  المستقلة

تصني القروض على أنها قصيرر األجل إال إًا كان للشركه حقوق غير مشروطه لتأجيل تسويه  .الفعلية الفائدة معدل باست.دام طريقه 
  .الم.تصرة المستقلةالدورية  تاريخ القوائم الماليةشهرًا بعد  12االلتزامات على األقل 

هذا وتشمل تكاليي االقتراض فروق العملة التى تنشأ من االقتراض بالعملة األجنبية إلى المدى الذى تعتبر فيه تلأل الفروق تعدياًل  
الفوائد فروق أس لتكلفة  تعدياًل  تعتبر  التي  تلأل االرباح وال.سائر  الفوائد. وتتضمن  تكلفة االقتراض بعملة  لتكلفة  بين  فيما  الفوائد  عار 

قد يتم االستثمار المؤقت القتراٍض ِبَعيِنِه لحين إنفاِقه علي أبوٍل مؤهلٍة للرسمله ، وفى مثل   التعامل واالقتراض بالعمالت االجنبية.
ويتم االعتراف   اإلقتراض المؤهلة للرسملة.هذر الحالة يتم خصم الدخل المكتس  من االستثمار المؤقت لذلأل االقتراض من تكاليي  

 في الفترة التي يتم تكبدها فيها.   الم.تصرة المستقلةالدورية قائمة الدخل بكافة تكاليي االقتراض األخرى فى  

 )الخسائر( /السهم فى األرباح  نصيب -ز

 المستقلةالدورية  بقسمة الربح أو ال.سارة طبقًا للقوائم المالية  )ال.سائر(    /يتم احتساف النصي  األساسي والم.فض للسهم فى األرباح  
 المنسوبة إلى مال  األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. الم.تصرة
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 مصادر إستنباط القيمة العادلة -ح

( من اإلدارة أن تست.دم تقديرات وافتراضات لتحديد القيمة الدفترية لحبول  3باإليضاح رقم )يتطل  تطبي  السياسات المحاسبية الواردة  
 واإللتزامات التى ال يمكن قياسها بشكل واضح من خالل المصادر األخرى.

 فى تاريخ القوائم المالية هذا وتعتمد القيمة العادلة لحدوات المالية المتداولة فى السوق النشطة على أسعار السوق المعلنة لتلأل األدوات
يتم تحديد القيمة العادلة لحدوات المالية التى اليتم تداولها فى سوق نشطة عن طري  است.دام أسالي  التقييم التى  المستقلة . بينما 

تعديلها كلما كان    م   الم.تصرة  المستقلةالدورية    تست.دم مدخالت وافتراضات مالئمة تعتمد على أحوال السوق فى تاريخ القوائم المالية
 ًلأل ضروريًا بما يتواف  م  األحدا  والظروف المحيطة بالشركة ومعامالتها م  اليير. 

 2021يناير   1بداية من  هابتطبيق الشركة قامتمعايير محاسبية جديدة  -ط
المحاسبة المصرية الصادرة بموج   ، أدخل وؤير االستثمار والتعاون الدولي تعديالت على بعض أحكام معايير  2019مارس    18بتاريخ  

والتي تتضمن معايير محاسبية جديدة وكذلأل إدخال تعديالت على بعض أحكام معايير المحاسبة 2015لسنة    110المرسوم رقم    ،
 . 2020يناير   1المصرية القائمة. المعايير. كان يج  إدخال هذر التعديالت وتطبيقها على الفترات المالية التي تبدأ في 

)كوفيد  لكن   الجديد  كورونا  فيروس  تفشي مرض  نتيجة  والتراج   االقتصاد   التباطؤ  في19-بسب   المالية  الرقابة  هيئة  قررت   ،  ) 
 . 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في  للقوائم التطبي ، تأجيل 2020أبريل  12

  المصرية المحاسبة  د تعديل تطبي  معايير  بتأجيل موع  ،2020( لسنة  1871قرار مجلك الوؤرا  رقم )  ،2020سبتمبر    17بدر في  
 . 2021يناير   1على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  49و  48و  47أرقام 

 . 2020يناير  1 األدوات المالية  بد ًا من  47هذا وقد قامت الشركة إختياريا بالتطبي  المبكر فقط لمعيار المحاسبة المصر  رقم 

 . 2021 يناير 1تعديالت في المعايير المصرية اعتباًرا من الفيما يلي وبي للتيييرات في السياسات المحاسبية وفًقا لالعتماد 
 "اإليراد من العقود مع العمالء"  48معيار المحاسبة المصري رقم 

 عقود اإلنشا      8 اإليراد  ومعيار المحاسبة المصر  رقم    11محل معيار المحاسبة المصر  رقم    48يحل معيار المحاسبة المصر  رقم  
المصر  رقم    حيم.  العالقةوالتفسيرات ًات   المحاسبة  العمال  وكذلأل معالجة   48يتناول معيار  المبرمة م   العقود  باإليراد من  اإلعتراف 

 سوف يتم توضيحة بمزيد من التفابيل أدنار. والذ عميل،  التكاليي اإلضافية المتكبدة للحصول على عقد م 
 على أن االعتراف باإليرادات يعتمد على ال.طوات ال.مك التالية: 48ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 ( تحديد العقد م  العميل 1
 دا ( البضائ  و / أو ال.دمات )المعروفة باسم التزامات األ لتحويل( تحديد االلتزام التعاقد  2
 .المعاملة( تحديد سعر 3
 و ،لتزامات األدا  المحددة على أساس سعر البي  المستقل لكل سلعة أو خدمةا علىسعر المعاملة  توؤي ( 4
 ( االعتراف باإليراد عند الوفا  بالتزام األدا . 5

 

اإلفصاح عن البيانات المالية، فيما يتعل  بطبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد    48رقم    المصر  المعيار المحاسبي    يشمل  باإلضافة إلى ًلأل،
 . بها المرتبطةمن اإليرادات والتدفقات النقدية ًات  

 تحق  اإليراد 
ج    أثرقامت اإلدارة بتقييم   .مك خطوات، واستنتجت أن األساس التطبي  المعيار الجديد على القوائم المالية للشركة، من خالل تطبي  نمًو

يزال مناسًبا باإليرادات ال  التابعة الحالي لالعتراف  الشركات  المعلنة من  توؤيعات األرباح  الشركة بصورة رئيسية في  إيرادات  تتثمل  ، حيم 
وهو إعتماد الجمعبة العمومية للشركة التابعة أو    عند بدور الح  للشركة فى الحصول على التوؤيعاتاف بها عند  والشقيقة، والتي يتم االعتر 
التوؤيعات. التطبي     الشقيقة لذر  تعتبر اإلدارة أن  تأثير كبير على    48المحاسبة المصر  رقم    لمعيار  المبدئيلذلأل،  تييير أو  ليك له أ  

 . القوائم المالية الدورية المستقلة الم.تصرةمطبقة على السياسات المحاسبية للشركة ال
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 " التأجير  عقود"  49 رقممعيار المحاسبة المصري 
 القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير    20محل معيار المحاسبة المصر  الساب  رقم    49المحاسبة المصر  رقم    معيار حل

 تسجيل   م   للشركة  المالي  المركز  قائمة   في المستأجرة  التمويلي . بموج  معيار التأجير الجديد، يتم تسجيل األبول المؤجرة من قبل الشركة  
 على النحو التالي:، مقابلال االلتزام

 التأجير في تاريخ بد  عقد اإليجار.  عقود اتوالتزام االنتفاإ، باالعتراف بأبل ح  المستأجرة تقوم الشركة
 السابقة مدفوعات اإليجار  ب المعدل  و   التأجير  عقد  اتاللتزام  األوليعلى أنه المبلغ المساو  للقياس    االنتفاإ، يتم قياس ح   األوليعند االعتراف  

األبول   انتفاإالستبعاد األبل. بعد ًلأل، سيتم قياس ح   المقدرلتزام لال الم.صومة الحالية القيمةو  التأجيروالتكلفة المباشرة األولية وحوافز 
القسط الثابت على األعمار   القيمة. يتم احتساف االستهال  على أساس  فين.فاض  اال  خسائر  مجم ستهال  وخسائر  اال  مجم بالتكلفة ناقًصا  

 .أقل أيهما التأجيرأو مدة عقد  االنتفاإاإلنتاجية المقدرة ألبول ح  
  مدار على    العالقةالمستقبلي ومدفوعات ال.دمات الثابتة ًات    التأجيرعند االعتراف األولي بالقيمة الحالية لعقد    التأجيريتم قياس التزام عقد  

للشركة. بشكل عام، تست.دم الشركة معدل   اإلضافيأو معدل االقتراض    التأجيرئدة الضمني على عقد  ، م.صومة بمعدل الفاالتأجيرفترة  
 باست.دام طريقة معدل الفائدة الفعلي. المستهلكةالتأجير  الالح  بالتكلفة  عقدويتم يتم قياس التزام  هذاكمعدل ال.صم.  اإلضافياالقتراض 

 التأجير الحًقا في حالة حدو  أحد األحدا  التالية: عقدزام والت  االنتفاإسيتم إعادة قياس أبول ح  
 .المالية القوائمبسب  المؤشر أو المعدل الذ  أببح سار  المفعول في فترة  التأجير عقد•التيير في سعر 

 التأجير • تعديالت على عقد 
 التأجير • إعادة تقييم مدة عقد 

االعتراف  سيستمرللبنود من.فضة القيمة  التأجيرشهًرا بما في ًلأل خيارات التمديد( وعقود  12قصيرة األجل بطبيعتها )أقل من  التأجيرعقود 
 . تكبدها عند ال.سائر أول األرباحبها في المصروفات في قائمة 

 ةي االنتقال  القواعد
، هذا وال  المعدلطريقة األثر الرجعي  باست.دام  هي التطبي     49رقم  السياسة المحاسبية للشركة وال.ابة بتطبي  معيار المحاسبة المصر   

 . 49يوجد تأثير هام على القوائم المالية الدورية المستقلة الم.تصرة للشركة نتيجة تطبي  معيار المحاسبة المصر  رقم 
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 تكلفة العاملين ورواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .4
  أشهر  الثالثة

   في  المنتهية 
  أشهر  الثالثة 

   في  المنتهية 
أشهر   ةالتسع  

   في  المنتهية 
 أشهر  ةالتسع  

 )باأللف جنيه مصري(   في  المنتهية 
  1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30
 العاملين تكلفة  ( 29,219)  ( 36,806)  ( 8,516)  ( 11,968)
 روات  وبدالت أعضا  مجلك اإلدارة ( 2,475)  ( 2,173)  ( 826)  ( 687)
(12,655 )  (9,342 )  (38,979 )  (31,694 )   

 
 الدخلائب ضر  .5

 (الدورية المستقلة المختصرةالدخل  ة)قائم ضريبة الدخل
 

  أشهر  الثالثة
   في  المنتهية 

  أشهر  الثالثة 
   في  المنتهية 

أشهر   التسعة 
   في  المنتهية 

 أشهر  ةالتسع  
 )باأللف جنيه مصري(    في  المنتهية 

   1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30
 ضريبه دخل مؤجلة   (880)  1,972  (155)       -
 ضريبة الدخل  مصروف / )ميزة(   ( 880)  1,972  ( 155)       -

 (الدورية المستقلة المختصرةلة )قائمه المركز المالي الضريبة المؤجاإللتزامات حركة 
 2020ديسمبر  31    2021 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(

 3,017  1,952 الفترة الربيد في أول 
 (1,065)  880 فترة خالل الالدورية المستقلة الم.تصرة محمل على قائمة الدخل 

 1,952  2,832 الفترة الرصيد في آخر 

نون  تم احتسررراف األثر الضرررريبي المؤجل المتمثل في الفروق المؤقتة الناتجة عن اختالف قيمة األبرررول طبقًا للقواعد الضرررريبية المعمول بها بقا
الدورية    الضررررررائ  المصرررررر  والئحته التنفيذية وبين القيم الدفترية لتلأل األبرررررول طبقًا لحسرررررك المحاسررررربية المسرررررت.دمة في إعداد القوائم المالية

 المستقلة الم.تصرة.
 نقدية وما في حكمها .6

 2020ديسمبر    31  1220 سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(
 933  169 نقدية بال.زينة     

 67,016  1,661 بنو  حسابات جارية بالعملة المحلية
 28,320  20,108 جنبيةأ تعمالبنو  حسابات جارية ب 

 1,150  -- ودائ  لدى البنو  بالعملة المحلية
 21,938  97,419 

 ى خر أأصول مالية  .7
 2020ديسمبر    31  0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصري(

 111,741  105,299 غير متداول –بكوريا الشمالية بالبنو  نقدية 
 3,151  3,151 غير متداول –ودائ  مرهونة 

 ( 55,867)  ( 55,867) أخرى  مالية أبولاضمحالل في قيمة 
 52,583  59,025 
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 أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة .8
 ة متداولأ -8

 2020ديسمبر    31  0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصرى(
 278,540  280,527 شيو تكنولوجى جوينت فينتشر )كوريولينأل( 

 35,158  35,158 اوراسكوم بريزم بيراميدؤ للمشروعات الترفيهية  
 16,228  16,161 اوراسكوم بيراميدؤ للمشروعات الترفيهية 
 --  14,432 باكستان   –ترانك وورلد أسوسيت )ال.ابة( ليمتد 

 8,607  10,445 أوراسكوم تيلكوم لبنان 
 5,957  4,991 لالستثمار   BVفيكتوار 

 --  4,486 أوراسكوم المالية القابضة  
 3,848    3,848 أوراسكوم تيلكوم القابضة )الشركة القاسمة( 

 3,474    3,474 أوسوركون 
 2,644  2,702 كابيتال لل.دمات والمقاوالتأو 
 1,429    1,429 كابيتال  ريررررزا

 996    996 أوراسكوم تيلكوم ل.دمات البنية التحتية للمحمول 
 817  -- أوراسكوم تى إم تى لإلستثمارات 

 --  413 فيكتوار القابضة لالستثمار  
   ()335,513  ( 338,579) *  عالقةاإلضمحالل في أربدة مستحقة على أطراف ًات 

 40,483  22,185 

 يتمثل ربيد اإلضمحالل في أربدة مستحقة على أطراف ًات عالقة فيما يلي: *
 اإلضمحالل في أرصدة مستحقة على أطراف ذات عالقة

 2020ديسمبر    31  0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصرى( 
 ( 278,540)  ( 280,527) )كوريولينأل( شيو تكنولوجى جوينت فينتشر 

 ( 35,158)  ( 35,158) اوراسكوم بريزم بيراميدؤ للمشروعات الترفيهية 
 ( 8,607)  ( 10,445) أوراسكوم تيلكوم لبنان 

 ( 3,848)  (3,848) أوراسكوم تيلكوم القابضة
 ( 3,474)  ( 3,474) أوسوركون 

 ( 2,644)  ( 2,702) أو كابيتال لل.دمات والمقاوالت
 ( )1,429    (1,429)  ريزا كابيتال

 (996)  (996) أوراسكوم تيلكوم ل.دمات البنية التحتية للمحمول 
 ( 817)   -- أوراسكوم تى إم تى لإلستثمارات

 (338,579 )  (335,513 ) 
 
 
 ةغير متداول ب-8

 2020ديسمبر  31   0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصري(
 430,235  439,642 *  القابضةأوراكاف 

 14,393  -- باكستان   –ترانك وورلد أسوسيت )ال.ابة( ليمتد 
    االضمحالل 

 (430,235)  ( 439,642) *االضمحالل في ربيد أوراكاف القابضة 
 --  14,393 

 اإلجرا ات اإلدارية الستبعادها من دفاتر الشركة.ال يتم إعادة ترجمة هذر األربدة باعتبارها مديونيات معدومة وقيد استيفا   * 
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 خرى أ ةمدينرصدة وأمدينون  .9

 2020ديسمبر    31  0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصري(

 --  6,018 غطا ات خطابات ضمان 
 6,593  1,488 تأمينات لدى اليير 

 1,012  1,012 ضرائ  خصم من المنب  
 1,331  815 سلي وعهد عاملين 

 1,273  480 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 4,481  -- عمال  بي  أبول 

 6,641  5,598 أخرى  
    االضمحالل 

 (3,038)  ( 3,038) أربدة مدينة أخرى قيمة مدينون و االضمحالل في 
 12,373  18,293 

 أرصدة دائنة أخرى  .10
 2020ديسمبر    31  0212سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصري(

 64,980  60,610 مستحقة مصروفات 
 759  358 ضريبة كس  عمل 

 132  43   ةمضاف  ةضرائ  قيم
 213  135 هيئة التأمينات االجتماعية
 34  5 ضرائ  خصم من المنب  

 2,126  2,171 أخرى  
 
 
 
 
 
 

63,322  68,244 

 أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة .11
 2020ديسمبر    31  2021سبتمبر  30 )باأللف جنيه مصري(

 521,062  519,045 أوراسكوم تيلكوم فينتشرؤ 
 6,255  6,239 كابيتال للطاقة -أو
 23,748  -- ة القابض ةالمالي  وراسكومأ
 525,284  551,065 
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 ةأصول ثابت .12

 أجهزة كمبيوتر  سيارات  اإلجمالي 
أثاث ومهمات  

 مكتبية
تحسينات 
 (باأللف جنيه مصر ي ) ي مبان على المباني 

 التكلفة      
 2020يناير  1 يالربيد ف 45,882 3,342 241 2,269 7,358 59,092

 إضافات خالل الفترة  -- -- 8 47 -- 55
 إستبعادات خالل الفترة  -- -- -- (269) (2,712) (2,981)
 2020  سبتمبر 30 يالرصيد ف  45,882 3,342 249 2,047 4,646 56,166

       
 2021يناير  1 يالربيد ف 44,743 --  249  2,043  3,553   50,588

 الفترة إستبعادات خالل  -- -- -- ( 31) ( 1,887) ( 1,918)
        2021  سبتمبر  30 يالرصيد ف  44,743 --  249 2,012 1,666 48,670

 مجمع االهالك       
 2020يناير  1 يالربيد ف 7,205 1,744 241 1,589 5,308 16,087
  الفترةهال  إ  616 447 -- 247 832 2,142

  مجم  اهال  االستبعادات -- -- -- (199) (2,364) (2,563)
 2020سبتمبر    30الرصيد في  7,821 2,191 241 1,637 3,776 15,666

       
 2021يناير  1 يالربيد ف  7,974  --  242  1,703  2,880 12,799
   ةالفتر هال  إ  675 -- 2 156 193 1,026

 مجم  اهال  االستبعادات   -- -- -- (31) (1,636) (1,667)
 2021  سبتمبر  30 يف الرصيد  8,649 --  244 1,828 1,437 12,158

       
 القيمة الدفترية  صافي      

 2020يناير  1 يف 38,677 1,598 -- 680 2,050 43,005
 2020 سبتمبر 30 يف 38,061 1,151 8 410 870 40,500

        
 2021يناير  1 يف 36,769 --  7 340 673 37,789
 2021 سبتمبر 30 يف 36,094 --  5 184 229 36,512
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 إستثمارات في شركات تابعة .13
 )باأللف جنيه مصرى(

 الدولة 
 نسبة

 2020ديسمبر    31  2021 سبتمبر 30 المساهمة% 
 526,017  526,017 99.99 هولندا  لإلستثمارفيكتور القابضة 
 222,802  222,802 99.99 جمهورية مصر العربية فينتشرؤ أوراسكوم تيلكوم 

 59,400  79,200 99  *  اوراسكوم بريزم انترتاينمنت
 60,862  60,862 51 باكستان     **ترانك وورلد أسوسيت )ال.ابة( ليمتد

 4,375  4,375 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال للطاقة  
 3,105  3,105 70 جمهورية مصر العربية  وراسكوم بريزم بيراميدؤ انترتاينمنتأ

 63  125 2.99 جمهورية مصر العربية أو كابيتال لل.دمات والمقاوالت 
أوراسكوم تيلكوم  ل.دمات البنية التحتية 

 63  63 2.99 جمهورية مصر العربية للمحمول 
 في  االستثمار ؤيادة حساف تحت مسدد

 20,000  --    تابعة شركات
      اإلضمحالل  

 (4,375)  ( 4,375)   أو كابيتال للطاقة 
 (3,105)  (3,105)   اوراسكوم بريزم بيراميدؤ انترتاينمنت 

أوراسكوم تيلكوم  ل.دمات البنية التحتية 
 (63)  ( 63)   للمحمول  

   889,006  889,144 
)شركة تابعة(  بيريزم انترتينمنتوراسكوم أبزيادة استثماراتها في شركة  ، قامت الشركة2021سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةفترة * خالل 
المال    ؤيادةطري   عن   جنيه  19.8بمبلغ    للشركةالمدفوإ  رأس  التجار     وتم  مصر ،  مليون  السجل  في  التابعة  التأشير   بتاريخ للشركة 
 . 2021يناير   3
 ،ترانك ورلد اسوشيتشن  ةفى شرك  ةللشرك  ةالشركة من حيم المبدأ على بي  كامل االسهم المملوك  إدارةمجلك    واف   ،2021ابريل    27تاريخ  ب **  

والمتعلقه ببي     ،2021أبريل    27 الموافقة الصادرة في االجتماإ المنعقد بتاريخ  الشركة    إدارةاستعرض مجلك  ،  2021سبتمبر    12وبتاريخ  
  ة ن القيمأوالجدير بالذكر    ،ليمتد  وراستارأ  ةونقل كامل األسهم المملوكة للشركة في شركة ترانك ورلد اسوشيتك )برايفت( المحدودة، لشرك

سكوم لالستثمار وراشركة أمليون دوالر أمريكي، ويبلغ نصي     96حوالي  تبلغ  ترانك ورلد اسوشيتك فى الصفقه المزم  تنفيذها    ةاالجمالية لشرك
ة  من رأس مال الشركة وجارى استيفا  بعض الشروط الالؤمه التمام عملي   %51في شركة ترانك ورلد اسوشيتك )برايفت( المحدودة    ةالقابض
  الصفقة   ت.ض   سوف  حيم  التابعة  الشركة  لبي   اإلدارة   من  ملزمة  خطةهذا وحتى تاريخ القوائم المالية الدورية المستقلة الم.تصرة ال توجد    ،البي 

 . باكستان في  الم.تصة السلطات لموافقة المزمعة
  

 ةشركات شقيق فياستثمارات  .14

تم تعديل المعالجة   والتيمن مشيل اإلتصاالت المحلى كوريولينأل    %75الحصة البالية    فيكوريا الشمالية    في)*( تتمثل إستثمارات الشركة   
لأل بإثباتها كإستثمارات    ،2015سبتمبر    30المحاسبية لها خالل الفترة المنتهية في   شركات   فيشركات شقيقة بداًل من إستثمارات    فيًو

لأل   الشركة من إدارة    كإقرار  تابعة   التي ضو  تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشييلية   فيبوجود نفًو مؤثر بدال من وجود سيطرة ًو
 االتحادًلأل الواليات المتحدة األمريكية، دول    فيبما    الدوليوالذى تم فرضه بواسطة المجتم     الدولي الحظر  تواجه شركة كوريولينأل نتيجة

 )باأللف جنيه مصري( الدولة  نسبة المساهمة  2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31
 جوينت فينتشر )كوريولينأل( )*(  تكنولوجيشيو  كوريا الشمالية  % 75 613,632  613,632
613,632  613,632       



 

 

 القابضة )شركة مساهمة مصرية( لالستثمارشركة أوراسكوم  
  2021 سبتمبر  30 المنتهية فيفترة التسعة أشهر عن  المختصرة  المستقلة الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 
 

- 17 - 

 

ًلأل    فيتقييد المعامالت المالية وتصدير وإستيراد السل  وال.دمات، بما    فيويتمثل أثر ًلأل الحظر    األوروبي ومنظمة اأُلمم المتحدة.
والتي تؤثر على قدرة   ةعلى الشرك  المفروضةالسل  وال.دمات الالؤمة لتشييل وبيانة وتطوير شبكات اإلتصاالت اضافه الي القيود  

موطنها األبلي( م  غياف سوق برف حر للعمالت بكوريا من البنأل    إلىموال  على تحويل أرباح للشركة )إعادة األ  الشقيقةالشركة  
 خرى منافسة مملوكة لها بالكامل.أبكوريا الشمالية، هذا ب.الف قيام الحكومة الكورية بإنشا  وتشييل شبكة إتصاالت  المركز  

 المشاركة   وتحظر  تمن   قوانين  بإبدار   األعضا   الدوليلزم    ،2017سبتمبر    11مجلك االمن التاب  لحمم المتحدة قرارًا بتاريخ    أبدر   وقد
باالستمرار في    موافقةالحصول على    حالة  في  إالالمستقبلية م  جمهورية كوريا الشمالية    أومشتركة والشركات القائمة  المشروعات  ال  في

 المشروإ المشتر .  
الم.تصة في مجلك األمن   للجنة جمهورية مصر العربية  وؤارة ال.ارجية ب طل  رسمي من خالل  ب إدارة الشركة    قامت   الصدد   هذا  وفي

 . إستثماراتها استمرار  على للموافقةباألمم المتحدة 
، تم الموافقة على الطل  المقدم للجنة المنشأة بقرار مجلك األمن لمتابعة تنفيذ القرارات ًات الصلة بالعقوبات  2018ديسمبر    26  وفى

لأل باستثنا  شركة   أوراسكوم لالستثمار   لشركةمن حظر االستثمارات األجنبية في كوريا الشمالية والسماح    كوريولينألعلى كوريا الشمالية، ًو
 .عامة خدمة تقدم االتصاالت مجال في أساسية بنية شركة اعتبارها على النص م  الشمالية كوريا  في نشاطهاباالستمرار في القابضة 

 
 اقتراض .15

 2020ديسمبر    31  2021سبتمبر 30 )باأللف جنيه مصري(  بيــــــــــــــــــــــان
 1,234  16,448 الجز  المتداول –)متضمن التزامات من بي  م  إعادة االستئجار( اقتراض 
 230  -- الجز  غير المتداول   – اقتراض
 80,615  72,332 غير متداول – االستئجارمن معاملة بي  م  إعادة   التزامات

 88,780  82,079 

 

 1220 سبتمبر 30الرصيد فى  

الجزء  بنوك 
 المتداول 

  غيرالجزء 
 جمالي القرض إ المتداول 

قيمته بالعملة  
 العملة  الُمصدر بها 

تاريخ 
استحقاق  

 الفائدة  الدين 
مضمون/غير  

 مضمون 
)باأللف    

         (جنيه )باأللف )باأللف جنيه( )باأللف جنيه( جنيه(
 التزامات -

من بي   
م  إعادة  
 االستئجار 

جنيه  80,615 88,285 72,332 15,953
 مصر  

  سبتمبر
 مضمون    12% 2027

قرض بنأل   -
جنيه    4,710 495 -- 495 محلي

 مصر  
  يونيو

2022 

سعر العائد 
المقرر على  

الشهادات لدى  
  %1.5البنأل + 
  %11بحد أدنى 

 سنوياً 

 مضمون  

      88,780 72,332 16,448 اإلجمالي 
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 2020ديسمبر   31في   الرصيد

الجزء   بنوك 
 المتداول 

الجزء غير  
 إجمالي القرض  المتداول 

قيمته بالعملة  
 العملة  الُمصدر بها 

تاريخ  
إستحقاق  

 الفائدة  الدين 
غير   مضمون/ 

 ضمون م
     )باأللف جنيه( )باأللف جنيه( )باأللف جنيه( )باأللف جنيه( 

قرض بنأل   -
جنيه   4,738 252 -- 252 يمحل

 مصر  
ديسمبر  
2021 

سعر العائد المقرر  
على الشهادات لدى  

بحد   %2البنأل + 
 سنوياً  %12أدنى 

 مضمون 

قرض بنأل   -
جنيه   4,710 1,212 230 982 يمحل

 مصر  
  يونيو 
2022 

سعر العائد المقرر  
على الشهادات لدى  

بحد   % 1.5البنأل + 
 سنوياً  %11أدنى 

 مضمون 

  من التزامات  -
  إعادة   م  بي  

 االستئجار 
دوالر  80,615 80,615 80,615 --

 أمريكى
  سبتمبر
 مضمون  %  12 2027

      82,079 80,845 1,234 اإلجمالي 
 

 
 رأس المال المصدر والمدفوع .16

  577,025,968  مبلغ  المصدر  المال  س أر بلغ  كما      مليار جنيه مصر   2.885رأس المررال المرخص به مبلغ    بلغ،  2021سبتمبر    30في  
 . جنيه مصرى لكل سهم 0.11سهم بقيمة إسميه  5,245,690,620 جنيه مصرى يتمثل فى

 :2021 سبتمبر 30التالي بيان أكبر المساهمين في الشركة في  بالجدول

 ة أسهم عادي المساهمين 
  ةنسبه االسهم العادي

 لها حق التصويت  التيو 
   
 % 54.264 2,846,499,353 ميلون أوف نيويور    بنأل
 % 736.45 2,399,191,267 أخرى 

 % 100.00 5,245,690,620 ة المتاح العاديةاألسهم  إجمالي

 
 مخصصات .17

 (مصري  جنيه)باأللف   2020 يناير 1  مكون   مستخدم   2020ديسمبر    31
            *  ةمحتملم.صص مطالبات   242,764  29,551  ( 14,067)  258,248
 المخصصات  يجمالإ  242,764  29,551  ( 14,067)  258,248
         

  2021 يناير 1  مكون   مستخدم   2021 سبتمبر 30
 (مصري  جنيه)باأللف 

         
   *ةم.صص مطالبات محتمل  258,248  11,025  --  269,273
 المخصصات  يجمالإ  258,248  11,025  - -  269,273
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المالية * القوائم  تاريخ  لقيمة اإللتزامات المتوقعة فى  تقدير  الناشئة عن الم.تصرة، و   المستقلةالدورية    يتم تكوين الم.صصات طبقًا ألفضل 
هذ وتسوية  بمراجعة  سنويًا  اإلدارة  وتقوم  اليير.  م   التعاقدية  وعالقاتها  ألنشطتها  الشركة  التطورات  ممارسة  لخر  طبقًا  الم.صصات  ر 

المحاسبة   لمعايير  وفقًا  الم.صصات  تلأل  حول  المعتادة  المعلومات  عن  اإلفصاح  يتم  ولم  المعنية.  األطراف  م   واإلتفاقات  والمناقشات 
  .المصرية، نظرًا ألن إدارة الشركة ترى أن قيامها بذلأل يؤثر بشدة على التسوية النهائية لتلأل المطالبات المحتملة

 اإلنخفاض في قيم األصول .18

 )باأللف جنيه مصري(  2020  ديسمبر  31 مكون  منهانتفى الغرض   1202سبتمبر 30
 األصول االنخفاض فى قيم      
 ة طراف ًات عالقأمستحقه على  أربدر 765,748 13,290 ( 817) 778,221

 تابعة  شركات فى استثمارات  7,543 --  7,543
 مدينة أخرى  أربدة  3,038 --  3,038

 أخرى  مالية أبول  55,867 --  55,867
 األصول االنخفاض فى قيم  اجمالى  832,196 13,290 ( 817) 844,669

 

  األرباح / )الخسائر( السهم مننصيب  .19

 النحو التالى:، على (22لمعيار المحاسبى المصرى رقم )طبقًا لنص ا  فترةالأرباح  /)خسائر(   تم حساف نصي  السهم من بافى
 مستمرة  عمليات  من 19-1

  أشهر  الثالثة
  أشهر  الثالثة    في  المنتهية 

  أشهر  التسعة    في  المنتهية 
   أشهر  التسعة    في  المنتهية 

     ي ف المنتهية 

   1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30

(31,314)  (34,768)  (56,066)  (109,584) 
 

أرباح الفترة من  )خسائر(/ بافي  
العمليات المستمرة )باأللي جنيه  

 مصر (
5,245,691       5,245,691       5,245,691       5,245,691      

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  

 (جنيه مصر   خالل الفترة )باأللي 

(0.006)  (0.007)  (0.011)  (0.02) 
 

  صافينصيب السهم من 
العمليات   من  فترة ال أرباح / )خسائر( 
 )بالجنيه المصري( المستمرة 

 
 مستمرة غير من عمليات   19-2

  أشهر  الثالثة
  أشهر  الثالثة    في  المنتهية 

  أشهر  التسعة    في  المنتهية 
   أشهر  التسعة    في  المنتهية 

     في  المنتهية 
   1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30

28,576  23,298  103,110  38,528 
 

  بافي أرباح الفترة من العمليات
المستمرة )باأللي جنيه   اليير

 مصر (

5,245,691       5,245,691  5,245,691       5,245,691 
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم  
جنيه   القائمة خالل الفترة )باأللي

 (مصر  

0.005  0.004  0.02  0.007 
 

  نصيب السهم من صافي أرباح 
الغير   العمليات الغير من  فترةال

 المستمرة )بالجنيه المصري(
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بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بافتراض تحويل )ال.سائر( / األرباح  يحس  النصي  الم.فض للسهم في    :المخفض
كافة األدوات المالية القابلة للتحويل ألسهم وخيار األسهم ويتم تعديل بافي الربح باستبعاد تكلفة أدوات الدين القابلة للتحويل م   

بدارها  إاألسهم العادية متوسط عدد األسهم المحتمل  مراعاة األثر الضريبي لذلأل. وبالنسبة ل.يار األسهم يضاف الى متوسط عدد  
بموج  خيارات ويستبعد من ًلأل متوسط عدد األسهم المحتملة مرجحًا بالعالقة بين سعر تنفيذ ال.يار ومتوسط القيمة العادلة للسهم  

ال ي.تلي عن  )ال.سائر( / باحاألر خالل الفترة. ونظرًا لعدم وجود أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم فإن نصي  السهم الم.فض في  
  .(/ )ال.سائر األرباحنصي  السهم األساسي في 

 فوائد دائنة .20
  أشهر  الثالثة

   في  المنتهية 
  أشهر  الثالثة 

   في  المنتهية 
  أشهر  ةالتسع  

   في  المنتهية 
   أشهر  لتسعةا 

 )باأللف جنيه مصري(    في  المنتهية 
   1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30

 *( )ة دائن فوائد   575  62,980  134  210
210  134  62,980  575   

الربح  ةقيم ىفالي جنيه مصر  يتمثل في  61,694، مبلغ 2020 سبتمبر  30فى  ةشهر المنتهي أ التسعةفوائد دائنة خالل فترة تضمن ت)*( 
اإلستحواً المباشر أو اليير مباشر على أسهم ب   ال.اصالبنو  األجنبية و الممنوح من أحد    القرض  قيمة  لكامل  المعجل  السدادالنات  عن  

 الشركات المالكة لمبنى البراؤيل.

 مصروفات أخرى  .21
  أشهر  الثالثة

   في  المنتهية 
  أشهر  الثالثة 

   في  المنتهية 
  أشهر  ةالتسع  

   في  المنتهية 
   أشهر  لتسعةا 

 )باأللف جنيه مصري(    في  المنتهية 
   1202 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30  2020سبتمبر 30

 (486)  (13 )   (1,274 )   (438 )  نظم المعلومات  إدارةمصروفات   
 (639)  (560 )   (9621, )   (9011, )  مصروفات بيانة   
 (204)  (57 )   (472 )   (133 )  مصروفات بيانة السيارات   

(2 )   --  (261 )  سفر وانتقاالت  مصروفات  --  
 (45)  (446 )   (175 )   (613 )  مصروفات بنكية  
--  (21 )   (20 )   (701 )  مصروفات دمية   

 ( 693 )  (3,969)  (065,4 )   (849,6 )  أخرى   
(2,312)  (5,111(  (9,165)  (509,10 )    
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 أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة .22
 )باأللف جنيه مصرى(
     

إسم  
 طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  الشركة 

 حجم المعامالت 
 2021سبتمبر 30

 حجم المعامالت 
 2020 سبتمبر 30

 الرصيد 
 )دائن(مدين  

2021 

 الرصيد 
 مدين )دائن(

2020 
       

شيو تكنولوجى جوينت  
سداد مصروفات نيابة   شركة شقيقة  فينتشر )كوريولينأل(

 278,540 280,527 2,767 1,989 عن الطرف ًو العالقة 
ترانك وورلد أسوسيت  

  –)ال.ابة( ليمتد 
 باكستان 

فوائد على قروض خالل   شركة تابعة 
 14,393 14,432 520 66 السنة 

  تيلكومأوراسكوم 
سداد مصروفات نيابة   شركة تابعة  فينتشرؤ

 ( 521,062)  (519,045) 4,916 2,016 العالقة   ً  عن الطرف 

 شركة تابعة  وراكاف القابضة أ
سداد مصروفات نيابة  
 6,449 9,407 عن الطرف ًو العالقة 

نقديه من   مقبوضات  430,235 439,642
 5,490 -- الطرف ًو العالقة  

سداد مصروفات نيابة   شركة تابعة  أوراسكوم تيلكوم لبنان
 8,607 10,445 1,685 1,837 عن الطرف ًو العالقة 

  المالية  أوراسكوم
سداد مصروفات نيابة   ؤميلة  شركة ة القابض 

 -- 4,486 -- 8,561 عن الطرف ًو العالقة 

بيراميدؤ  اوراسكوم 
  من نقديه مقبوضات  شركة تابعة  للمشروعات الترفيهية 

 16,228 16,161 5,000 -- العالقة   ًو الطرف 

  BVفيكتوار 
 شركة تابعة  لالستثمار 

سداد مصروفات نيابة  
 1,669 958 عن الطرف ًو العالقة 

  من نقديه مقبوضات  1,975 4,991
 -- 1,877 العالقة   ًو الطرف 

القابضة  فيكتوار 
 شركة تابعة  لالستثمار 

سداد مصروفات نيابة  
 1,637 413 عن الطرف ًو العالقة 

  من نقديه مقبوضات  71,595 413
 30,146 -- العالقة   ًو الطرف 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها .23
المالية،   واإللتزامات  األبول  فى  للشركة  المالية  األدوات  واألربدة  تتمثل  وجد  إن  بالبنو   النقدية  أربدة  المالية  األبول  وتتضمن 

المستحقة على أطراف ًات عالقة وبعض األربدة المدينة األخرى كما تتضمن اإللتزامات المالية كال من األربدة المستحقة ألطراف  
 ًات عالقة والموردون وبعض األربدة الدائنة األخرى. 

 
 مخاطر السيولة -1

التدفقات النقدية الداخلة وال.ارجة للشركة بالحفاظ على السيولة الكافية لحربدة النقدية،  ةقدر تتمثل م.اطر السيولة بشكل عام فى عدم 
دة وأى  ونظرًا ألن الشركة لديها ربيد كبير من النقديه بالعمالت االجنبيه يجعلها لديها القدرر على سداد كافه اإللتزامات بما في ًلأل الفائ 

 رسوم أخرى  
 الفائدة مخاطر اسعار  -2

لم.اطر التيير   ةالشركوقد تعرض    رةمتيي   ةفائدسعار  أب من قبل البنأل    ةالممنوح من خالل القروض    ة الشرك ينشا خطر سعر الفائدر على  
 .على سداد تلأل االلتزامات ةالشرك ةقدر الفائدر مما قد يوثر على  سعار أفى 
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 خاطر أخرى م
 المخاطر السياسية واالقتصادية في البلدان الناشئة 

التابعة. على وحيم أن الشركة لها إستثمارات فى بلدان م.تلفه فإنها تعتمد على اقتصاديات السوق فى البلدان التي تعمل فيها الشركات  
وجه ال.صوص، وتتسم هذر األسواق باالقتصادات التي هي في مراحل م.تلفة من التنمية، أو ي.ضعون إلعادة الهيكلة. ولذلأل تتأثر  
نتائ  التشييل للمجموعة من التطورات االقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية في هذر البلدان على وجه ال.صوص، نتائ  العمليات  

أن تتأثر سلبا بأحدا  تيييرات في الهياكل السياسية أو الحكومية أو نقاط الضعي في االقتصادات المحلية في البلدان التي تعمل  يمكن  
 فيها. يمكن أن تحد  هذر التيييرات أيضا أثرا غير مواتية على الوض  المالي واألدا  وفرص األعمال التجارية.

 المخاطر التنظيمية في البلدان الناشئة
  نظرًا للطبيعة القانونية والسلطات الضريبية في البلدان الناشئة التي تعمل فيها المجموعة، فمن الممكن أن القوانين واألنظمة يمكن أن

 تعدل. ويمكن أن يشمل عوامل مثل الميل الحالي إلى اإلمتناإ عن فرض ضريبة على أرباح هذر الشركات الفرعية،  
لمفرطة، ومنح اإلعانات المقدمة لبعض العمليات والممارسات المتعلقة بالعمالت األجنبية. هذر العوامل الحصول على تقييمات الضرائ  ا

 يمكن أن يكون لها تأثير غير مواتية على األنشطة المالية للمجموعة وعلى القدرة على تلقي األموال من الشركات التابعة. 
التابعه للشركه  بالعملة المحلية. وأن الشركة تتوق  أن تتلقى معظم هذر اإليرادات   يتم التعبير عن اإليرادات المتولدة عن معظم الشركات

لأل يعتمد على قدرتها على أن تكون قادرة على تحويل األموال في م.تلي البلدان، ومثل على ًلأل كوريا   من الشركات التابعة لها ًو
يود فى  دف  الفوائد وأرباح األسهم وتسديد القروض واالئتمان الصكو   الشمالية )احدى الشركات التابعة( حيم يوجد هنا  العديد من الق

والسندات بالعمالت األجنبية من خالل تحويل العملة وباإلضافة إلى ًلأل، في بعض البلدان يمكن أن يكون هنا  العديد من القيود  
لعمالت األجنبية بسب  لوائح البنأل المركز  و المفروضه علي الشركة و التي تؤثر على قدرة الشركة على تحويل مبالغ كبيرة من ا

 المصارف المركزية التى من المحتمل ان تقوم بتعديل األنظمة في المستقبل وبالتالي قد تييير قدرة الشركة على تلقي األموال من الشركات 
 التابعة لها. 

 أنشطة الشركه في كوريا الشمالية 
في شركة االتصاالت المحلية )كوريولينأل(    %75الشمالية والتى تتعل  بنسبه اإلستثمارات الباليه  نظرأ لوجود إستثمارات للشركه في كوريا  

وحيم أن كوريا الشمالية خاضعة للعقوبات الدولية التي فرضها اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة  فضال عن األمم المتحدة. هذر  
إستيراد وتصدير السل  وال.دمات، بما في ًلأل السل  وال.دمات الالؤمة لتشييل والحفاظ  العقوبات يترت  عليها تقييد المعامالت المالية، و 

على وتطوير شبكات الهاتي المحمول وعلى الرغم من ًلأل ال يوجد أى أثر ماد  على عمليات الشركة فى شركة كوريولينأل وحتى األن  
روضه على كوريا الشماليه بإنها سوف تكون قادرة على تمويل عملياتها  ال يوجد ضمان بأنه فى حاله إًا تم تييير العقوبات الدولية المف 

وأنشطتها وكذلأل قدرتها على تحويل األموال من وإلى الشركة أو تشييل شبكة الهاتي المحمول في كوريا الشمالية ونظرأ لما ورد فإن  
 ى األستمرار في تشييل منشآتها في كوريا الشمالية.ًلأل يمكن أن يؤثر سلبا على األستثمارات فى كوريا وتصبح الشركة غير قادرة عل

باإلضافة إلى ما سب  ًكرر فان التحويالت النقدية في كوريا الشمالية من العملة المحلية إلى عمالت أجنبية ت.ض  لقيود الرقابة من  
ول خارج البالد ووفقًا لذلأل فإن هذر القيود السلطات الحكومية، باإلضافة إلى ًلأل فان العملة المحلية لكوريا الشمالية ليست قابلة للتدا

 إلى الشركة األم من عملياتها فى كوريا الشمالية. الشقيقةتحد من مستوى األرباح التي يمكن دفعها من الشركة 

 ارتباطات رأسمالية  .24
  والمقاوالت كابيتال لل.دمات  -وأو  كابيتال للطاقة-يوجد ارتباطات رأسمالية تتمثل في قيمة المبالغ المتبقية الستكمال رأس مال شركة أو

على التوالي من نسبة  مصرى    جنيه  الي  9,315  وجنيه مصر     الي  189جنيه مصر  و  13,125بقيمة  واوراسكوم بريزم بيراميدؤ  
 . %100إلى  25%

 الضريبي الموقف .25
، عما تم اإلفصاح عنه في إيضاح رقم  2021  سبتمبر  30المنتهية    اشهر  تسعهالخالل فترة  الضريبي  ال يوجد تيير جوهرى في الموقي  

 . 2020ديسمبر  31فى القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية  (26)
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 مستمرة غير عمليات منالفترة  أرباح صافي .26
الدفترية للسهم    بالقيمة  االفقىوافقت الجمعية العامة غير العادية على تقسيم الشركة وفقا ألسلوف التقسيم    ،2020  اكتوبر  19بتاريخ   -1

بحيم تظل شركة أوراسكوم لالستثمار   مالنقساا  يخر لتا  ساساً ، أ2019  ديسمبر  31  فيالمنتهية    لماليةا  السنة   ن عالمركز المالي    ًتخاوا
ئمة وي.فض رأسمالها المصدر عن طري  ت.فيض القيمة اإلسمية ألسهمها، على أن تت.صص القابضة ش.م.م. )الشركة القاسمة( قا

الشركة القاسمة في القيام باألنشطة االستثمارية المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها  االشترا  في تأسيك كافة الشركات 
ؤيادة ر وس أموالها ، بينما ينت  عن التقسيم تأسيك شركة جديدة باسم  المساهمة أو التوبية باألسهم التي تصدر أوراقًا مالية أو في  

شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م. )الشركة المنقسمة( في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام قانون سوق رأس المال رقم  
)الشركة   القابضة  المالية  أوراسكوم  شركة  وتأسيك  مالتقسي   إجارا ات  إنها   في  للتأخير  ونظرا  هذاوالئحته التنفيذية.    1992لسنة    95

  لكال   بالدفاتر  التقسيم   تاريخ   يكون   أن   على  والمنقسمة  القاسمة  الشركتين   إدارة  إتف   فقد،  2020  ديسمبر  في  تأسست  والتي(  المنقسمة
 . 2020 ديسمبر 31 تاريخ  هو الشركتين

المالية القابضة   يتالفي كال من شركة بلتون المالية القابضة وشركة كونتكت المالية القابضة )ثروة كاب   الشركة  إستثمارات  نقل  تم  لذلأل  وفقا
والقرض والفوائد   مارالحساف الجار  م  فيكتوار القابضة لالستث سابقا( الى الشركة المنقسمة شركة أوراسكوم المالية القابضة وكذلأل تم نقل  

 . ن المالية القابضة الى الشركة المنقسمةالدائنة والحساف الجار  م  بلتو 
 فيكتور القابضة لإلستثمارللشركة عن طري  شركة شركة   والمملوكة  -التابعة في البراؤيل  الشركاتقامت ،  2021اغسطك    18بتاريخ   -2

 المعادلمليون ريال براؤيلي،    426حوالي     مبلغباجمالى  ؤيل  لتلأل الشركات بدولة البراالطواب  المملوكة  بالتوقي  على عقد بي   ،  -بي.في
فيكتور القابضة  ة  وبالتالي تم اعتبار إيرادات التوؤيعات من شركالبي   وفي الفترة الالحقة تم إتمام اتفاق    ،مليار جنيه مصر    1.2لمبلغ  

 . فيكتور القابضة لإلستثمارالى شركة عمليات غير مستمرة حيم أنها ناتجة بصورة مباشرة من توؤيعات أرباح تلأل الشركات  لإلستثمار
 شهر أ  ةالثالث  أشهر  الثالثة  شهر أ  التسعة  شهر أ  التسعة 
 في  ة المنتهي  فى  المنتهية   في  ة المنتهي        في  ة المنتهي 

 2020 سبتمبر 30   2021 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30  2021 رسبتمب 30 )باأللف جنيه مصرى(
 فكتوار  شركة  من  أرباح  توؤيعات
 29,676  23,298  29,676  38,528 القابضة   لالستثمار
المالية   كونتكتأرباح من شركة    توؤيعات
 --  --  34,686  -- القابضة 

 --  --  42,378  -- تابعة   شركات في  اضمحالل  رد
 المالية   بلتون   شركة  من  دائنة  فوائد

 473  --  1,702  -- القابضة 
بعمالت   بافي أربدة  ترجمة  فروق 
 (1,573)  --  (1,864)   -- أجنبية  
 --  --  (3,468)  -- أرباح على توؤيعات  ضرائ 
 غير  عمليات  من  الفترة  أرباح  صافي

 28,576  23,298  103,110  38,258 الضرائب  بعد  مستمرة
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 :2020 سبتمبر 30للفترة المالية المنتهية في  ةالعمليات غير المستمر نتيجة  المقارنة أرقام على تم الذي العرض بإعادةفيما يلي بيان  •
المستقلة   الدوريةالدخل  قائمه

بعد  عرضها  معادالمختصرة 
التغير الناتج عن العمليات  

 في  المستمرةغير 
 2020 سبتمبر 30

الناتج عن   التغير
غير  الالعمليات 
  مستمرة

  الدورية الدخل قائمه
المستقلة المختصرة  

 في  إصدارها تم كما
 2020 سبتمبر 30

 )باأللف جنيه مصري(

 يرادات توؤيعاتإ 64,362   (64,362) --
 إيرادات أخرى   52  -- 52
 اإليرادات إجمالي  64,414  (64,362) 52

 )يخصم(   
 تكلفة العاملين وروات  ومكافآت أعضا  مجلك اإلدارة   (38,979)  -- (38,979)
 تعاف مهنية واستشارات فنية أ  (33,022)  -- (33,022)
 اشتراكات مصروفات   (2,180) -- (2,180)
 أبول ثابتة إهال    (2,142) -- (2,142)

 ةم.صصات مكون  (16,621) -- (16,621)
 مالية أبول قيمة  فيخسائر اضمحالل  29,672 (42,378) (12,706)
 مصروفات أخر   (9,165)  -- (9,165)

   النشاط)خسائر(  (8,023) (106,740) (114,763)
    

 فوائد دائنة 64,682 ) 1,702( 62,980
 تكاليي تمويلية (4,465)  -- (4,465)
 فروق ترجمة أربدة بعمالت أجنبية فياب  (3,654) 1,864 (1,790)
 يرادات تمويلية إ صافي 56,563  162 56,725

 ائب الفترة قبل الضر )خسائر(  /صافي أرباح  48,540 (106,578) (58,038)
 ضرائ  الدخل  (1,496) 3,468 1,972

العمليات المستمرة بعد    منالفترة )خسائر(  /صافي أرباح  47,044  (103,110) (56,066)
 الضريبة  

 مستمرة  غير عمليات   
 الضريبة بعد مستمرة غير  عمليات منبافي أرباح الفترة  -- 103,110 103,110
 أرباح الفترة  صافي 47,044 --  47,044

 
 

 خالل الفترة المالية  هامة أحداث .27
مصر للصوت والضو    ةعام م  شرك  15بتوقي  عقد اتفاق لمدر   .م.م،ش  ةوراسكوم لالستثمار القابضأ  ةشركقامت    ، 2021خالل شهر يونيو  

لأل على تطوير منطق  هوريةمبجعمال  قطاإ األ  ةلوؤار   ةالتابع  ةالسياحي   ةوالتنمي    ة هرامات بتكلف األ  ةالصوت والضو  بمنطق  ةمصر العربية، ًو
لأل على    شهراً   16مريكى يتم ض.ها بالمشروإ خالل  أمليون دوالر    15حوالى   مصر للصوت    ةن تحصل شركأمن تاريخ استالم الموق  ًو

لأل بحد  إ من    %17والضو  على نسبه   الشركة في   وتقوم   .ةبصورر تراكمي   %7  ةبزياد  سنوياً   ر  مصمليون جنيه    36دنى  أيرادات المشروإ ًو
   الوقت الحالي بتأسيك شركة تابعة لكي تدير المشروإ وسيتم نقل حقوق والتزامات العقد من خالل عقد حوالة فور انتها  إجرا ات تأسيسها. 
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 الحقة   أحداث .28
عن طري  شركة    -التابعة في البراؤيلالشروط المتعلقة ببي  الطواب  المملوكة لشركاتها  إتمام  عن  الشركة  ، أعلنت  2021أكتوبر    خالل شهر  -

. الجدير بالذكر أن حصيلة البي  المذكورة أعالر تبلغ نحو  ًات الصلة، وبالتالي االنتها  من عملية البي   -بي.في فيكتور القابضة لإلستثمار
 مليار جنيه مصر (. 1.2مليون دوالر أمريكي )أ  ما يعادل نحو  77.6

 

 به بإجمالي   المستحقة المتعلقةباإلضافة الى الفوائد    ي جير التمويلأبالسداد المعجل لكامل ربيد الت   ةقامت الشرك  ، 2021نوفمبر    4بتاريخ   -
لل.دمات    كورفجلوبال    ةوشرك  ي جير التمويلأبلتون للت   ةلصالح شرك  ةبل المملو  للشركوال.اص برهن األمليون جنيه مصر     91مبلغ  
  ة ال.اب   ةوجارى استكمال االجرا ات القانوني   ،عالرأ جمالى مبلغ التمويل المشار اليه  يذ ح  السداد المعجل إلفحيم قامت الشركه بتن   ة،المالي 

 بل. بفأل الرهن على األ
 

 
 


