ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف

ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(
اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻰ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
وﺘﻘر�ر اﻟﻔحص اﻟمحدود ﻋﻠیﻬﺎ

ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف

ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(
اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻰ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

اﻟمحتو�ﺎت
ﺘﻘر�ر اﻟﻔحص اﻟمحدود

اﻟصﻔحﺔ
-

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻰ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

١

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

٢

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟشﺎﻤﻞ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

٣

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتﻐیرات ﻓﻰ ﺤﻘوق اﻟمﻠكیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

٤

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

٥

اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة

٢٥-٦

تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المجمعة

إلى السادة  /أعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف"
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصه

المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية المجمعة المختصرة المرفقة لشركة الخدمات المالحية والبترولية -
ماريدايف  -شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة  -في  30يونيو  2021وكذا القوائم المجمعة الدورية
المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الستة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى .واإلدارة هي المسئولة

عن إعداد هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية،
وتنحصر مسئوليتنا في التوصل إلى استنتاج على هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود
قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (" )2410الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية

مرقب حساباتها" .ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات  -بصورة أساسية
للمنشأة والمؤدى بمعرفة ا
من األشخاص المسئولين بالشركة عن األمور المالية والمحاسبية  -وتطبيق إجراءات تحليلية ،وغيرها من إجراءات الفحص

المحدود األخرى .ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية،

وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد ال تمكنا من الحصول على تأكيدات بجميع األمور الهامة التي قد يمكن اكتشافها من
خالل عملية المراجعة ،وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة.

االستنتاج
وفى ضوء فحصنا المحدود ،لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم الماليـة الدورية المجمعة المختصرة المرفقـة ال تعبر
بعدالـة ووضوح  -في جميع جوانبهـا الهامـة  -عن المركز المـالي المجمع للشركــة في  30يونيو  2021وعن أداؤها المالي
المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة عن الستة أشهر المنتهيـة في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

فقرات لفت انتباه
مع عدم اعتبار ذلك تحفظا على استنتاجنا ،نود ان نلفت االنتباه إلى ما يلي:
 −كمــا هــو مبــين تفصــيال باإليضــاح رقــم ( )23مــن اإليضــاحات المتممــة للقـوائم الماليــة الدوريــة المجمعــة والـ ذي يشــير إلـ ى أن فــر
شركة ماريديف اوف شور بروجكتس بالمملكة العربية السعودية قد استلم الربط الضريبي من الهيئة العامة للزكاة وضريبة الـدخل
لكــال مــن ض ـريبة الــدخل وض ـريبة االســتقطا (ضــريبة الخصــم تحــت حســاي الضـريبة) عــن الســنوات مــن  2015وحتــى 2018
بتـاريخ  3نـ وفمبر  ،2020وذلـك باســتحقاق إلتـزام ضـريبي إضـافي بمبلـ  10 034 688دوالر أمريكـي ،هــذا وقـد قامــت الشــركة
بــاالعتراض علــى ال ـربط الض ـريبي بتــاريخ  30ديســمبر  2020خــالل الفت ـرة القانونيــة لالعت ـراض علــى الربــوا الض ـريبية حســب
متطلبــات القــانون بالمملكــة العربيـ ة الســعودية ،وحتــى تــاريخ هــذا التقريــر وما ازلــت إج ـراءات االعت ـراض لــدى الهيئــة العامــة للزكــاة
والدخل قيد التنفيذ .وترى اإلدارة انه ال يمكن تحديد النتيجة النهائية لمبل الـربط الضـريبي فـي الوقـت الحـالي ،ولـم يـتم تكـوين أي
مخصص لمقابلة هذا االلت ازم نظ اًر لعدم احقية الهيئة العامة للزكاة والدخل في ذلك.
 −كما هو مبين تفصيال باإليضاح رقم ( )24من اإليضـاحات المتممـة للقـ وائم الماليـة الدوريـة المجمعـة المختصـرة ،تعرضـت معظـ م
دول العالم ومنها مصر خالل عام  2020الي حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونـا (كوفيـد)19-
المســتجد ،وقامــت حكومــات العــالم ومــن بينهــا الحكومــة المصـرية بعمــل حــزم مــن اإلج ـراءات االحت ارزيــة لمنــع انتشــار الوبــاء ،وقــد
أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي على المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافـة األنشـطة بصـور
مختلفة.
وﻗد تأثرت الشركة بأحداث ﻓيروس كورونا تأث ار شديدا مما انﻌكس على انخفاض اإليرادات تأث ار بالبات شركات البترول
لتخﻔيض اإليجارات اليومية للسﻔن نتيجة انخفاض الالي ،اضافة الرتفا التكاليف تأث ار بنﻔس الحدث نتيجة إلجراءات التعﻘيم
المتخذة في اإلدارة والسﻔن ،وأيضا التكلفة المصاحبة للكشف على بﻌض الحاالت المشتبه ﻓيها ،وأيضا ارتفا التﻌويضات
المدﻓوعة لألاﻘم المحتجزة خارج البالد نتيجة توﻗف السﻔر بيننا وبين الدول األخرى التي نﻌمل بها وﻋدم الﻘدرة على تﻐيير تلك
األاﻘم.

ويتلخص حجم وطبيعة أهم التأثيرات المالية المحتملة لهـذا الخطـر علـى بنـود القـوائم الماليـة الدوريـة المجمعـة المختصـرة وأنشـطة
الشركة خالل الفترة  /الفترات التالية في:
•

مخاطر االئتمان الممنوح للعمالء وارتفا مؤشرات اإلخفاق عن السداد.

•

زيادة التكاليف وبالتالي مؤشرات احتمال وجود عقود محملة بخسارة.

•

خطر عدم القدرة على توفير مستلزمات التشغييل في الوقت وبالسعر المناسب.
حاتم عبد المنعم منتصر

سجل مراقبي الحسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ()225
 KPMGحازم حسن
القاهرة في  11اغسطس 2021

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة المركز المالى الدورية المجمعة المختصرة فى  30يونيو 2021

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

إيضاح

2021/6/30

2020/12/31

األصول

األصول غير المتداولة

أصول ثابتة (بالصافي)

3

711 196 018

أصول غير ملموسة

5

109 600

مشروعات تحت التنفيذ

4

الشهرة

8 607 449

6

2-15

قروض مستحقة من أطراف ذات عالقة

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخزون
العمالء

مبالغ مستحقة من العمالء

المدينون واألرصدة المدينة األخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

730 588 651

744 984 827

17 608 438

18 244 240

16 121 898

21 593 699

834 925

10

34 332 067

النقدية وما في حكمها

235 102
-

9 084 106

مجموع األصول المتداولة
اجمالي األصول
حقوق الملكية

رأس المال المصدر والمدفوع

إحتياطى ناتج عن التجميع

17

اإلحتياطيات

خسائر مرحلة

إجمالي حقوق الملكية للشركة األم

أصحاب الحقوق غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة

أقساط قروض طويلة األجل

33 413 315
221 716
3 346

7 918 365

188 102 296

188 102 296

)( 2 556 743

)( 80 072 816

884 005 432

113 062 570

)( 2 556 743

)( 48 076 432

218 588 677

250 531 691

228 725 391

261 143 378

10 136 714

12

57 625 924

133 743 200

113 115 940

18

834 925

139 020 605

864 331 851

16

131 976

9 840 659

8

1-15

5 978 105
9 840 659

56 361 589

9

728 199 162

10 611 687

271 166 481

290 768 697

287 227 652

307 496 976

1-14

6 526 585

6 405 553

أقساط القروض طويلة األجل تستحق خالل عام

12

84 918 628

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

13

7

ألتزامات عقود اإليجار

مجموع اإللتزامات غير المتداولة
اإللتزامات المتداولة
مخصصات

بنوك تسهيالت أئتمانية

16 061 171

11

موردون وأوراق دفع

مستحق الى أطراف ذات العالقة

80 711 944

3-15

مجموع االلتزامات المتداولة
اجمالي اإللتزامات

49 394 976

47 516 299
67 855 340
71 985 801

107 407 878

102 136 191

348 378 808

315 365 078

864 331 851

884 005 432

19 418 797

635 606 460

اجمالي حقوق الملكية واإللتزامات

16 728 279

19 465 894

622 862 054

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  25تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتق أر معها.
نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والمدير المالي

العضو المنتدب

محمد لطفي الجمل

محمد أشرف

-1-

رئيس مجلس اإلدارة
شهيرة زيد

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف
شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)
قائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

عن الفترة المالية
إيضاح
إيرادات النشاط

من 2021/01/01

من 2021/04/01

من 2020/01/01

من 2020/04/01

حتى 2021/06/30

حتى 2021/06/30

حتى 2020/06/30

حتى 2020/06/30

67 196 916

)(75 916 722

تكلفة النشاط

مجمل (خسارة)  /ربح النشاط

عن الفترة المالية

عن الفترة المالية

عن الفترة المالية

)(8 719 806
457 146

29 479 384

)(30 572 203
)(1 092 819

)(9 133 172

648 349

1 838 117

1 869 384

مصروفات ادارية

)(9 454 690

)(4 672 362

)(10 883 938

)(5 299 051

المخصصات واالنخفاض في قيمة األصول

)(1 478 251

)( 575 086

)(12 314 046

)(7 174 276

إيرادات أخري

268 333

122 763 303

)(131 896 475

57 599 945

)(56 951 596

تكاليف تمويلية (بالصافي)

)(11 933 226

)(6 047 029

)(14 767 489

)(7 015 941

صافي خسارة الفترة قبل ضرئب الدخل

)(31 128 827

)(12 118 963

)(45 260 528

)(16 971 535

ضريبة الدخل عن الفترة

)(1 149 940

)( 347 116

)(3 364 342

)(3 351 852

صافي خسارة الفترة

)(32 278 767

)(12 466 079

)(48 624 870

)(20 323 387

يتم توزيعها على النحو التالى:
مساهمي الشركة األم

)(31 981 471

)(12 341 338

)(47 866 674

)(19 750 384

أصحاب الحقوق غير المسيطرة

)( 297 296

)( 124 741

)( 758 196

)( 573 003

)(32 278 767

)(12 466 079

)(48 624 870

)(20 323 387

)(0.068

)(0.026

)(0.102

)(0.042

نصيب السهم األساسى فى صافى خسارة الفترة (دوالر امريكي  /سهم)

19

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  25تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتق أر معها.
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شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية  ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021
( جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

عن الفترة المالية

من 2021/01/01

صافي خسارة الفترة

بنود الدخل الشامل األخر

فروق ترجمة العمليات األجنبية

إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

عن الفترة المالية

من 2021/04/01

حتى 2021/06/30

حتى 2021/06/30

)(32 278 767

)(12 466 079

81 646

)(32 197 121

)( 14 982

)(12 481 061

عن الفترة المالية

من 2020/01/01

حتى 2020/06/30
)(48 624 870
60 504

)(48 564 366

عن الفترة المالية

من 2020/04/01

حتى 2020/06/30
)(20 323 387
)( 27 404

)(20 350 791

إجمالي الدخل الشامل يتم توزيعه علي النحو التالي:
مساهمي الشركة األم

أصحاب الحقوق غير المسيطرة

)(31 943 014

)(12 348 395

)(47 839 977

)(19 763 812

)(32 197 121

)(12 481 061

)(48 564 366

)(20 350 791

)( 254 107

)( 132 666

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  25تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتق أر معها.
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)( 724 389

)( 586 979

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المجمعة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إحتياطي

رأس المال

المصدر والمدفوع
الرصيد فى  1يناير 2020

تسويات على رصيد اول المدة

188 102 296

اإلحتياطي

خاص

76 877 138

36 234 019

113 116 925

5 768

رد خسائر أضمحالل أصول حق أنتفاع

188 102 296

-

76 877 138

36 234 019

5 768

113 116 925

)( 2 556 743

92 539 990

-

4 486 706

صافىي خسارة الفترة من  1يناير  2020وحتى  30يونيو 2020

-

-

-

-

-

-

-

)( 47 866 674

)( 47 866 674

)( 758 196

)( 48 624 870

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

26 697

26 697

-

-

)( 47 866 674

)( 47 839 977

)( 724 389

)( 48 564 366

الرصيد في  30يونيو 2020

188 102 296

76 877 138

36 234 019

32 465

113 143 622

)( 2 556 743

44 673 316

-

343 362 491

12 578 691

355 941 182

صافىي خسارة الفترة من  1يوليو  2020حتي  31ديسمبر 2020

-

-

-

-

-

-

-

)( 92 749 748

)( 92 749 748

)( 1 884 894

)( 94 634 642

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

)( 81 052

)( 81 052

-

-

)( 92 749 748

)( 92 830 800

)( 1 967 004

)( 94 797 804

الرصيد في  31ديسمبر 2020

188 102 296

76 877 138

36 234 019

)( 48 587

113 062 570

)( 2 556 743

)( 48 076 432

-

250 531 691

10 611 687

261 143 378

الرصيد في  1يناير 2021

188 102 296

76 877 138

36 234 019

)( 48 587

113 062 570

)( 2 556 743

)( 48 076 432

-

250 531 691

10 611 687

261 143 378

صافىي خسارة الفترة من  1يناير  2021وحتى  30يونيو 2021

-

-

-

-

-

-

-

)( 31 981 471

)( 31 981 471

)( 297 296

)( 32 278 767

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

38 457

38 457

-

-

)( 31 981 471

)( 31 943 014

)( 254 107

)( 32 197 121

المحول لإلحتياطى القانونى

-

-

14 913

-

14 913

-

)( 14 913

-

-

-

-

36 248 932

)( 10 130

113 115 940

)( 2 556 743

المحول إلي الخسائر المرحلة

الدخل الشامل

المحول إلي الخسائر المرحلة

الدخل الشامل

المحول إلي الخسائر المرحلة
توزيعات أرباح للمساهمين

الرصيد في  30يونيو 2021

-

-

-

188 102 296

-

-

-

76 877 138

-

-

-

-

26 697

26 697

-

-

)( 81 052

)( 81 052

-

-

38 457

38 457

-

-

-

-

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  25تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتق أر معها.
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-

88 053 284

-

-

-

4 486 706

-

386 715 762

13 303 080

-

)( 47 866 674

-

)( 92 749 748

-

-

47 866 674

-

92 749 748

-

)( 31 981 471

31 981 471

-

-

)( 80 072 816

-

26 697
-

)( 81 052
-

38 457
-

218 588 677

-

400 018 842

391 202 468

-

-

التجميع

)( 2 556 743

مرحلة

للشركة األم

13 303 080

الدخل الشامل

-

العمليات األجنبية

أرباح ( /خسائر)

العام  /الفترة

إجمالي حقوق الملكية

المسيطرة

404 505 548

الرصيد في  1يناير  2020المعدل

-

القانوني

إحتياطي فروق ترجمة

اجمالي

اإلحتياطات

إحتياطي ناتج عن

صافى خسارة

أصحاب الحقوق غير

اإلجمالى

33 807

-

)( 82 110

-

43 189
-

)( 220 866

10 136 714

4 486 706

60 504

-

)( 163 162
-

81 646
-

)( 220 866

228 725 391

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
صافي خسارة الفترة بعد ضريبة الدخل

تسويات :

 -إهالك أصول ثابتة

 -إستهالك أصول غير ملموسة

)(32 278 767

)(48 624 870

3

17 602 385

17 839 538

14

784 147

12 314 046

10 764 727

14 044 226

782 304

723 263

5

 المخصصات واألضمحالل في قيمة العمالء -رد مخصصات

 -مصروفات تمويلية

 -أرباح بيع أصول ثابتة

2021/6/30

22 376
-

 إستهالك تكلفة الحصول على القروض -ضرائب الدخل

1 149 940

)(1 172 888

التغيير في:

 -المخزون

635 802

 -العمالء والمبالغ المستحقة من العمالء واألرصدة المدينة األخري

5 515 559

 -مستحق من أطراف ذات عالقة

)( 13 386

 -موردون وأوراق دفع

8 726 143

 -دائنون وأرصدة دائنة أخري

)(2 431 835
)( 47 097

 -مستحق الى أطراف ذات عالقة

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

11 212 298

المستخدم من المخصصات

)( 361 290

المدفوع من الفوائد المدينة

ضرائب الدخل المدفوعة

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

-

)(3 225 239

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
مدفوعات لسداد قروض
مقبوضات من قروض

مدفوعات تكاليف الحصول علي القرض

)( 26 130

)(7 566 428
8 063 626

)( 359 495

10 620 812

)( 195 157
)( 38 020

)(3 820 364
729 206
-

)( 66 435

)(3 157 593

1 878 677

9 321 156

)( 597 696

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

9 499 026

)(3 103 332

)( 217 900

مدفوعات لسداد التزامات ناتجة من عقود االيجار

2 387 285

)(12 111 027

-

مقبوضات من تسهيالت بنكية قصيرة األجل

3 364 342

)(1 377 072

6 349 585

3 346

صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

)( 457 857

492 662

-

مقبوضات من بيع أستثمارات في شركات تابعة

)( 610 837

)(4 501 423

)(3 228 585

مقبوضات من بيع أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

31 077

)(9 894 973

-

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

2020/6/30

2 644 233

)( 227 367

)(1 736 088

)(2 040 251

)(2 109 093

صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

1 084 095

)(4 774 024

النقدية وما فى حكميا فى بداية الفترة

7 918 365

22 723 667

فروق ترجمة العمليات األجنبية

81 646

9 084 106

النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  25تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتق أر معها.
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60 504

18 010 147

ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف

ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -١ﻨبذة ﻋن اﻟشر�ﺔ

ﺘﺄﺴﺴت ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ " ﻤﺎر�داﯿف " ﺸر�ﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼر�ﺔ ﺒﻨظﺎم اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة ط�ﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻨظﺎم اﺴﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺎل اﻟﻌر�ﻲ واﻷﺠﻨﺒﻲ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة اﻟﺼﺎدر �ﺎﻟﻘﺎﻨون رقم  ٤٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٤واﻟﻤﻠﻐﻰ �ﻘﺎﻨون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر رﻗم  ٢٣٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٩

وﻗﺎﻨون ﻀﻤﺎﻨﺎت وﺤواﻓز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر رﻗم  ٨ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٧واﻟﻤﻠﻐﻰ �ﻘﺎﻨون اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر رﻗم  ٧٢ﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠١٧ﺘم ﻨﺸر اﻟﻘرار اﻟوزاري
اﻟﻤرﺨص ﺒﺘﺄﺴﯿس اﻟﺸر�ﺔ و�ذا ﻋﻘـد ﺘﺄﺴﯿس اﻟﺸر�ﺔ وﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻰ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼر�ﺔ �ﺎﻟﻌدد رﻗـم  ٢٩ﺒﺘﺎر� ــﺦ ٢

ﻓﺒراﯿر.١٩٧٨

ﺘم ﻗﯿد اﻟﺸر�ﺔ �ﺎﻟﺴﺠل اﻟﺘﺠﺎري ﺒﺘﺎر�ﺦ  ١٩ﻤﺎرس  ١٩٧٨ﺒرﻗم .١٩٥٦٤
ﺘم ﻤد ﺘرﺨﯿص ﻤزاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺘﺒدأ ﻤن  ٢٠ﯿوﻟﯿو  ، ٢٠١٧وذﻟك ط�ﻘﺎً ﻟﻠﻘرار رﻗم  ٢٧ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧
اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة واﻟﻤؤرخ ﻓﻰ ٢١أﻏﺴطس.٢٠١٧

اﻟﻤﻘر اﻟرﺌﯿﺴﻰ ﻟﻠﺸر�ﺔ ﻫو اﻟﻘطﻌﺔ رﻗم � ١٣ﺎﻟصﻒ  Fداﺨﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟحرة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒبورﺴﻌید ﺸرق – ﺠﻤﻬور�ﺔ ﻤﺼر اﻟﻌر��ﺔ.

ﻗﺎﻤت اﻟﺸر�ﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ١٩٩٣ﺒﺘﺄﺴﯿس ﻓرع ﻟﻬﺎ ﻓﻰ إﻤﺎرة أﺒو ظﺒﻰ ﺒدوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟعر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،وﺘم ﻗﯿدﻩ �ﺎﻟﺴﺠل اﻟﺘﺠﺎري
�ﺎﻹﻤﺎرة اﻟﻤذ�ورة ﺒرﻗم  ٢٥٣٩١ﺒﺘﺎر�ﺦ  ٢٦ﯿوﻨﯿو .١٩٩٣
ﻏرض اﻟشر�ﺔ

أ -اﻟﻘیﺎم �كﺎﻓﺔ اﻷﻋمﺎل اﻟبحر�ﺔ ﻓﻲ اﻟمنﺎطق اﻟحرة �كﺎﻓﺔ أﻨحﺎء ﺠمﻬور�ﺔ ﻤصر اﻟﻌر�یﺔ ﻤن ﺨدﻤﺎت وﺼیﺎﻨﺔ وﺘر�یبﺎت وأﻨشﺎءات
واﻨتشﺎل ﺴواء ﺘحت ﺴطﺢ اﻟمﺎء أو ﺨﺎرﺠﻪ.
ب -اﻻﻋمﺎل اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟخدﻤﺎت اﻟصنﺎﻋیﺔ �ﺎﻟمیﺎﻩ اﻹﻗﻠیمیﺔ ﻟﻠمنشﺄت اﻟبحر�ﺔ واﻷرﻀیﺔ ﻤن ﻨظﺎﻓﺔ وﺼیﺎﻨﺔ و�ﻨشﺎءات وﺘر�یبﺎت وﻨﻘﻞ
وﺘمو�ن وﺘزو�د �ﺎﻓﺔ اﻟمﻌدات اﻟﻼزﻤﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐیﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.

ج -اﻤﺘﻼك وﺘﺄﺠﯿر اﻟﻠﻨﺸﺎت واﻟﻘﺎطرات واﻟرواﻓﻊ اﻟﺒﺤر�ﺔ وﺴﻔن اﻟﺘﻤو�ن واﻟﺸﺤن و�ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌدات اﻟﺒﺤر�ﺔ.

ﻋﻤﺎﻻ ﺸﺒﯿﻬﺔ �ﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو
د -و�ﺠوز ﻟﻠﺸر�ﺔ أن ﺘﻛون ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺘﺸﺘرك �ﺄي وﺠﻪ ﻤن اﻷوﺠﻪ ﻤﻊ اﻷﻓراد واﻟﺸر�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘزاول أ ً

اﻟﺘﻰ ﻗد ﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻏرﻀﻬﺎ �ﻤﺎ ﯿﺠوز ﻟﻬﺎ أن ﺘﻨدﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﺸر�ﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ أو ﺘﺸﺘر�ﻬﺎ أو ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ،وﻟﻬﺎ ان ﺘﻘﯿم ﺸر�ﺎت

ﺒﻨو�ﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ أي ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ أﻏ ارﻀﻬﺎ ،و�ل ذﻟك ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة.

 -٢أﺴس اﻹﻋداد

 ١-٢ا ﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒ�ﺔ واﻟﻘواﻨﯿن

ﺘم إﻋداد اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١اﻟﻤرﻓﻘﺔ ط�ﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴ�ﺔ
اﻟﻤﺼر�ﺔ ،واﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻠواﺌﺢ اﻟﻤﺼر�ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺘم اﻋتمﺎد اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻟﻺﺼدار ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ  ١١اﻏسطس .٢٠٢١
 ٢-٢اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ

أﻋدت اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة �ﺈﺘبﺎع ﻨﻔس اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟتﻲ �ﺎﻨت ﻤطبﻘﺔ وﻤتبﻌﺔ ﻋند إﻋداد اﻟﻘواﺌم

اﻟمﺎﻟیﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ،٢٠٢٠ﻫذا وﻗد ﺘم إﺘبﺎع ﺘﻠك اﻟسیﺎﺴﺎت �صورة ﺜﺎﺒتﺔ ﻋﻠﻲ �ﺎﻓﺔ
اﻟﻔترات اﻟمﻌروﻀﺔ ﺒتﻠك اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟتﻐیرات اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﺘطبیق ﻤﻌیﺎر
اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم" "٤٨اﻹﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء"
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 ١-٢-٢ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم ) – (٤٨اﻹﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء

�حدد ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم ) (٤٨إطﺎر ﺸﺎﻤﻞ ﻟتحدﯿد ﻗیمﺔ وﺘوﻗیت اﻻﻋتراف �ﺎﻹﯿراد ،و�حﻞ ﻫذا اﻟمﻌیﺎر ﻤحﻞ اﻟمﻌﺎﯿیر
اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟمصر�ﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ )ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (١١اﻻﯿراد" وﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٨ﻋﻘود اﻻﻨشﺎء(،

ﯿتم إﺜبﺎت اﻹﯿرادات ﻋندﻤﺎ ﯿتمكن اﻟﻌمیﻞ ﻤن اﻟسیطرة ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﺌﻊ أو اﻟخدﻤﺎت� .مﺎ ان ﺘحدﯿد ﺘوﻗیت ﻨﻘﻞ اﻟسیطرة  -ﻋﻠﻰ
ﻤدي ﻓترة زﻤنیﺔ او ﻋند ﻨﻘطﺔ ﻤن اﻟزﻤن – ﯿتطﻠب ﻗدر ﻤن اﻟحكم اﻟشخصﻲ.

ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ ﺒتطبیق ﻤﻌیﺎر رﻗم )� (٤٨ﺎﺴتخدام طر�ﻘﺔ اﻷﺜر اﻟتراﻛمﻲ )ﺒدون اﻟتسﻬیﻞ اﻟﻌمﻠﻲ( ﻤﻊ اﻻﻋتراف �ﺎﻷﺜر اﻟمتﻌﻠق

�ﺎﻟتطبیق اﻟمبدﺌﻲ ﻟﻬذا اﻟمﻌیﺎر ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟتطبیق اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ أول ﯿنﺎﯿر  ،٢٠٢١وﻟم �كن ﻫنﺎك أﺜر ﺠوﻫري ﻤن ﺘطبیق ﻫذا
اﻟمﻌیﺎر ﻋﻠﻰ أرﺼدة اﻷر�ﺎح اﻟمرﺤﻠﺔ.

 ٣-٢أﺴس اﻟﻘیﺎس

أﻋدت اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎر�خیﺔ ،ﻓیمﺎ ﻋدا اﻷﺼول واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟتﻲ ﯿتم إﺜبﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 ٤-٢ﻋمﻠﺔ اﻟتﻌﺎﻤﻞ وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض

اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ واﻟذي �مثﻞ ﻋمﻠﺔ اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻟﻠشر�ﺔ.

 ٥-٢اﺴتخدام اﻟتﻘدﯿرات واﻻﻓتراﻀﺎت

إن إﻋداد اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ وﻓﻘﺎ ﻟمﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ ﯿتطﻠب ﻤن اﻹدارة اﺴتخدام اﻟحكم اﻟشخصﻲ وﻋمﻞ ﺘﻘدﯿرات واﻓتراﻀﺎت

ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘطبیق اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴبیﺔ وﻗیم اﻷﺼول واﻻﻟتزاﻤﺎت واﻹﯿرادات واﻟمصروﻓﺎت اﻟمدرﺠﺔ ،وﻗد ﺘختﻠﻒ اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠیﺔ
ﻋن ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯿرات.

ﻫذا و�تم ﻤراﺠﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯿرات واﻻﻓتراﻀﺎت �صﻔﺔ ﻤستمرة و�تم اﻻﻋتراف �ﺄ�ﺔ ﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟتﻘدﯿرات اﻟمحﺎﺴبیﺔ ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ
ﺘم ﻓیﻬﺎ ﻫذا اﻟتﻌدﯿﻞ ﻟتﻠك اﻟتﻘدﯿرات وﻋﻠﻰ أ�ﺔ ﻓترات ﻤستﻘبﻠیﺔ ﺘم ﺘﺄﺜرﻫﺎ.
اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟتﻘدﯿرات اﻟﻬﺎﻤﺔ �شﺄن ﺘطبیق اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴبیﺔ ذات اﻟتﺄﺜیر اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻓیتم ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻰ اﻻ�ضﺎﺤﺎت.

اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻻﻓتراﻀﺎت واﻟتﻘدﯿرات ﻏیر اﻟمؤ�دة واﻟتﻲ ﻟدﯿﻬﺎ ﻤخﺎطر ﻫﺎﻤﺔ ﻟمﺎ ﻗد ﯿنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﻤن ﺘسو�ﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﺨﻼل
اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ ﻓیتم ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟتﺎﻟیﺔ:
إ�ضﺎح رﻗم ) :(١-١٤اﻟمخصصﺎت.
إ�ضﺎح رﻗم ) :(٢-١٤اﻻﻨخﻔﺎض واﻟتخﻔیض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول.
 ٦-٢ﻗیﺎس اﻟﻘیم اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯿتم ﺘحدﯿد اﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻘیمﺔ اﻟسوﻗیﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟیﺔ أو ﻷدوات ﻤﺎﻟیﺔ ﻤثیﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ

اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﺒدون ﺨصم أي ﺘكﺎﻟیﻒ ﺒیﻊ ﻤستﻘبﻠیﺔ ﻤﻘدرة .ﯿتم ﺘحدﯿد ﻗیم اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ �ﺄﺴﻌﺎر اﻟشراء اﻟحﺎﻟیﺔ ﻟتﻠك اﻷﺼول،

ﺒینمﺎ ﯿتم ﺘحدﯿد ﻗیمﺔ اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ �ﺎﻷﺴﻌﺎر اﻟحﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ �مكن أن ﺘسوى ﺒﻬﺎ ﺘﻠك اﻻﻟتزاﻤﺎت.

ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم وﺠود ﺴوق ﻨشطﺔ ﻟتحدﯿد اﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟیﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﯿتم ﺘﻘدﯿر اﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﺎﺴتخدام أﺴﺎﻟیب اﻟتﻘییم
اﻟمختﻠﻔﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر أﺴﻌﺎر اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻲ ﺘمت ﻤؤﺨ اًر ،واﻻﺴترﺸﺎد �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟحﺎﻟیﺔ ﻟﻸدوات اﻷﺨرى اﻟمشﺎﺒﻬﺔ

�صورﻩ ﺠوﻫر�ﻪ  -أﺴﻠوب اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمخصوﻤﺔ  -أو أي طر�ﻘﺔ أﺨرى ﻟﻠتﻘییم ﯿنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﻗیم �مكن اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠیﻬﺎ.
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

ﻋند اﺴتخدام أﺴﻠوب اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمخصوﻤﺔ �ﺄﺴﻠوب ﻟﻠتﻘییم ﻓﺈﻨﻪ ﯿتم ﺘﻘدﯿر اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟمستﻘبﻠیﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻓضﻞ

ﺘﻘدﯿرات ﻟﻺدارة .و�تم ﺘحدﯿد ﻤﻌدل اﻟخصم اﻟمستخدم ﻓﻲ ﻀوء اﻟسﻌر اﻟسﺎﺌد ﻓﻲ اﻟسوق ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ
ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمشﺎﺒﻬﺔ ﻤن ﺤیث طبیﻌتﻬﺎ وﺸروطﻬﺎ.
 ٧-٢أﺴس إﻋداد اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ

ﺘتضمن اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ أﺼول و�ﻟتزاﻤﺎت وﻨتﺎﺌﺞ أﻋمﺎل ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ  -ﻤﺎر�دا�ف )اﻟشر�ﺔ اﻷم(
وﺸر�ﺎﺘﻬﺎ اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﻲ ﺘسیطر ﻋﻠیﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟمنشﺄة اﻟمستثمر ﻓیﻬﺎ ﻋندﻤﺎ ﺘتﻌرض أو �حق ﻟﻬﺎ ﻋواﺌد ﻤتﻐیرة ﻤن ﺨﻼل

ﻤشﺎر�تﻬﺎ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟتﺄﺜیر ﻋﻠﻲ اﻟﻌواﺌد ﻤن ﺨﻼل ﺴﻠطتﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟمنشﺄة اﻟمستثمر ﻓیﻬﺎ� ،مﺎ ﯿؤﺨذ ﻓﻰ اﻹﻋتبﺎر ﺤﻘوق اﻟتصو�ت
اﻟمستﻘبﻠیﺔ ﻓﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟسیطرة واﻟتحكم وﻻ ﯿتم ﺘجمیﻊ ﺸر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻋندﻤﺎ ﺘﻔﻘد اﻟشر�ﺔ اﻷم ﺴیطرﺘﻬﺎ

ﻓﻰ اﻟتحكم ﻓﻰ اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ أو اﻟتشﻐیﻠیﺔ ﻟﻠشر�ﺔ اﻟمستثمر ﻓیﻬﺎ.
اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟمستبﻌدة ﻷﻏراض اﻟتجمیﻊ

اﺴتبﻌﺎد ﻗیمﺔ اﺴتثمﺎر اﻟشر�ﺔ اﻷم ﻓﻲ �ﻞ ﺸر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﺔ وﻨصیب اﻟشر�ﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠكیﺔ ﻓﻲ �ﻞ ﺸر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﺔ.
اﺴتبﻌﺎد �ﺎﻓﺔ اﻷرﺼدة واﻟمﻌﺎﻤﻼت واﻷر�ﺎح ﻏیر اﻟمحﻘﻘﺔ اﻟجوﻫر�ﺔ ﺒین ﺸر�ﺎت اﻟمجموﻋﺔ.

ﺤﻘوق أﺼحﺎب اﻟحصص ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺤﻘوق اﻟمﻠكیﺔ وﻓﻰ ﻨتﺎﺌﺞ أﻋمﺎل اﻟشر�ﺎت اﻟتﻲ ﺘسیطر ﻋﻠیﻬﺎ اﻟشر�ﺔ اﻷم

ﺘم إدراﺠﻬﺎ ﺘحت ﺒند ﻤستﻘﻞ "ﺤﻘوق أﺼحﺎب اﻟحصص ﻏیر اﻟمسیطرة" �ﺎﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟمجمﻊ وﺘم ﺤسﺎﺒﻬﺎ �مﺎ ﺘسﺎوى ﺤصتﻬم
ﻓﻲ اﻟﻘیمﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ ﻟصﺎﻓﻲ أﺼول اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺎر�ﺦ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟمجمﻊ.
ﺸر�ﺎت اﻟمجموﻋﺔ

ﺘمتﻠك ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ �طر�ﻘﺔ ﻤبﺎﺸرة

اﺴم اﻟشر�ﺔ اﻟتﺎ�ﻌﺔ
ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ

ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة
ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ
ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس
أوﺸن ﻤﺎر�ن )ش.م.ح(

اﻟتصنیﻒ

ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ
ﺸر�ﺔ

ﺘﺎ�ﻌﺔ
ﺘﺎ�ﻌﺔ
ﺘﺎ�ﻌﺔ
ﺘﺎ�ﻌﺔ

ﻨسبﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

٪١٠٠
٪٩٩٬٤٦
٪٩٩.٩٨
٪٧٥

ﺘتضمن اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ ﻟشر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف )اﻟشر�ﺔ اﻷم( وﺸر�ﺎﺘﻬﺎ اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ:
 -ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

 ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ )ش.م.م( واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬﺎ. ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس )ش.م.م(. -ﺸر�ﺔ أوﺸن ﻤﺎر�ن )ش.م.ح(.
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

أ -اﻟشر�ﺎت اﻟمجمﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ ﻟشر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ " ﻤﺎر�دا�ف"
طبﻘﺎ ﻟمﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ و اﻟﻘواﻨین واﻟﻠواﺌﺢ اﻟسﺎر�ﺔ ؛ ﺘﻘوم ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف " �ﺈﻋداد ﻗواﺌم ﻤﺎﻟیﺔ ﻤجمﻌﻪ و اﻟتﻲ ﺘضم
اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ ﻟﻠشراﻛﺎت اﻟتﺎﻟیﺔ

 -ﺸر�ﻪ اﻟخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ ش.م.م " ﻤﺎر�دا�ف" اﻟشر�ﻪ اﻷم ﻟﻠمجموﻋﺔ

 ﺸـ ـ ــر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة و اﻟتﻲ ﺘﺄﺴـ ـ ـسـ ـ ــت ﺒتﺎر�ﺦ  ١٥ﯿنوﻨیو  ١٩٩٠ﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ ﻟیبر�ﺎ وذﻟك طبﻘﺂ ﻟﻘﺎﻨون اﻟشـ ـ ــر�ﺎتاﻟتجﺎر�ﺔ اﻟﻠیبري ﻟس ـ ـ ـ ــنﻪ  ١٩٩٧ﺨﻼل ﻋﺎم  ١٩٩٦ﻗﺎﻤت ﺸ ـ ـ ـ ــر�ﻪ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ "ﻤﺎر�دا�ف" �ﺄﻗتنﺎء  ٪١٠٠ﻤن

ﺼبحت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟتحكم ﻓﻲ اﻟسـیﺎﺴـﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ واﻟتشـﻐیﻠیﺔ ﻟشـر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م
رأس اﻟمﺎل اﻟمصـدر ﻟشـر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین و�ذﻟك أ ـ
اﻟمحدودة ﻤن أﺠﻞ اﻟحصـول ﻋﻠﻰ اﻟمنﺎﻓﻊ اﻟنﺎﺘجﺔ ﻤن أﻨشـطتﻬﺎ ,وﺘسـیطر ﺸـر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة ﻋﻠﻰ اﻟشـر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ
اﻟتﺎﻟیﺔ:
•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ )ش.ذ.م.م (.و اﻟتﻲ ﺘﺄﺴست ﻓﻲ دوﻟﻪ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر�یﺔ اﻟمتحدة وﺘمتﻠك ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م
اﻟمحدودة  % ٤٩ﻤن أﺴﻬمﻬﺎ وﺘﻌتبر اﻟمسﺎﻫم اﻟرﺌیسﻲ ﻓیﻬﺎ وﺘتحكم ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة ﻓﻲ اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ
واﻟتشﻐیﻠیﺔ ﻟشر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ )ش.ذ.م.م (.طبﻘﺎ ﻷﺘﻔﺎﻗیﺔ اﻹدارة اﻟموﻗﻌﺔ ﺒتﺎر�ﺦ  ١٣ﻤﺎرس ١٩٩٦

•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م ﻤور�شیوس اﻟمحدودة واﻟتﻲ ﺘﺄﺴست ﻓﻲ ﺠمﻬور�ﺔ ﻤور�شیوس وﻫﻰ ﺸر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﻪ ﻤمﻠو�ﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﻟشر�ﺔ
ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة

•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟسﻌود�ﺔ واﻟتﻲ ﺘﺄﺴست �ﺎﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر�یﺔ اﻟسﻌود�ﺔ وﺘمتﻠك ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة  ٪٦٠ﻤن
أﺴﻬمﻬﺎ

•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م ﺠﻠﻒ أﻨد�ستز واﻟتﻲ ﺘﺄﺴست ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر�یﺔ اﻟمتحدة؛ وﺘمتﻠك ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة
 ٪٤٩ﻤن أﺴﻬمﻬﺎ وﺘﻌتبر اﻟمسﺎﻫم اﻟرﺌیسﻲ ﻓیﻬﺎ وﺘتحكم ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتﺎﯿن ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة ﻓﻲ اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ واﻟتشﻐیﻠیﺔ ﻟشر�ﺔ
ﻤﺎر�تﺎ�م ﺠﻠﻒ اﻨدﺴتر�ز )ش.ذ.م.م(.

•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ ﺴنﻐﺎﻓورة واﻟتﻲ ﺘﺄﺴست ﻓﻲ ﺴنﻐﺎﻓورة وﺘمتﻠك ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ )ش.ذ.م.م(  ٪١٠٠ﻤن
أﺴﻬمﻬﺎ وﺘﻌتبر اﻟمسﺎﻫم اﻟرﺌیسﻲ ﻓیﻬﺎ وﺘتحكم ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ )ش.ذ.م.م( ﻓﻲ اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ واﻟتشﻐیﻠیﺔ ﻟشر�ﺔ
ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟخﻠیﺞ ﺴنﻐﺎﻓورﻩ.

•

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟبحر�ﺔ اﻟمحدودة واﻟتﻲ ﺘﺄﺴست ﻓﻰ ﺠمﻬور�ﺔ ﻟیبر�ﺎ ﻓﻲ  ٣٠د�سمبر  ٢٠١٦و ﺘمتﻠك ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین
ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة  ٪١٠٠ﻤن أﺴﻬمﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟشر�ﺔ ﻓﺎﻟنیتن ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة وﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘسیم
ﺸر�ﺎت ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م ﻟیمتید اﻟﻰ ﺸر�تین �ﻞ ﺸر�ﺔ ﺘختص ﺒنشﺎط واﺤد ﻤن اﻟنشﺎطین اﻟرﺌیسین ﻟﻠشر�ﺔ وﻫمﺎ ﻨشﺎط اﻟمﻘﺎوﻻت
وﻨشﺎط اﻟخدﻤﺎت اﻟبحر�ﺔ.
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 ﺸ ـ ــر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ وﻫﻲ ﺸ ـ ــر�ﺔ ﻤس ـ ــﺎﻫمﺔ ﻤص ـ ـر�ﺔ ﺘﺄﺴ ـ ـس ـ ــت ﻋﺎم  ،١٩٩٨طبﻘﺎ ﻟﻺﺘﻔﺎﻗیﺔ ﺒین ﺸ ـ ــر�ﺔ"ﻤﺎر�دا�ف" وﺸ ــر�ﺔ ز�ﺎﺘﺎ ﺠﻠﻒ ﻤﺎر�ن أو�یر�تورز ،ﺘحت أﺴ ــم "أم زد ﻟﻠخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ" )ش.م.م (.وﻗد ﺘم ﺘﺄﺴ ــیسـ ــﻬﺎ
وﻓﻘﺂ ﻷﺤكﺎم ﻨظﺎم أﺴـ ـ ـ ــتثمﺎر اﻟمﺎل اﻟﻌر�ﻲ واﻷﺠنبﻲ واﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟصـ ـ ـ ــﺎدر �ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم  ٤٣ﻟسـ ـ ـ ــنﻪ  ١٩٧٤و اﻟمﻠﻐﻲ �ﻘﺎﻨون

اﻻﺴـتثمﺎر رﻗم  ٢٣٠ﻟسـنﻪ  ١٩٨٩وﻗﺎﻨون ﻀـمﺎﻨﺎت وﺤواﻓز اﻻﺴـتثمﺎر رﻗم  ٨ﻟسـنﺔ  ١٩٩٧و اﻟمﻠﻐﻰ �ﻘﺎﻨون اﻻﺴـتثمﺎر رﻗم ٧٢
ﻟسنﻪ ٢٠١٧

 ﺒتﺎر�ﺦ  ٣١ﻤﺎرس  ، ١٩٩٤ﺘم ﺘﻐیر اﺴم اﻟشر�ﺔ ﻟیصبﺢ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ )ش.م.م( ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرةوذﻟك طبﻘﺂ ﻟﻠﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٨٧ﻟسنﺔ  ١٩٩٤واﻟمنشور ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟمصر�ﺔ �ﺎﻟﻌدد رﻗم  ٧٠ﺒتﺎر�ﺦ  ٢٧ﻤﺎرس ١٩٩٤

 ﻗﺎﻤت ﺸ ـ ـ ـ ــر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ "ﻤﺎر�دا�ف" �ﺎﻗتنﺎء  ٪٩٩.٤٦ﻤن رأس اﻟمﺎل اﻟمص ـ ـ ـ ــدر ﻟش ـ ـ ـ ــر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎتاﻟمﻼﺤیــﺔ واﻟبتروﻟیــﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻤ ارﺤــﻞ ﺨﻼل أﻋوام  ١٩٩٩و  ٢٠٠١و  .٢٠٠٢و�ــذﻟــك أﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحــت ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟتحكم ﻓﻲ
اﻟسـیﺎﺴـﺎت اﻟمﺎﻟیﺔ واﻟتشـﻐیﻠیﺔ ﻟشـر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ وﺘسـیطر ﺸـر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ:

•

ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻨیجیر�ﺎ  :ﺒتﺎر�ﺦ  ٧أﺒر�ﻞ  ٢٠١٤ﺘم ﺘﺄﺴیس ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻨیجیر�ﺎ ﺒرأس ﻤﺎل ﻗدرة  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ﻨی ار ﻨیجیري
اﻟمﻌﺎدل ﻟمبﻠﻎ  ١٥٤ ١٨٠دوﻻر أﻤر�كﻲ ﻟﻌدد  ٢٥ ٠٠٠ﺴﻬم اﻟﻘیمﺔ اﻷﺴمیﺔ ﻟﻠسﻬم  ١ ٠٠٠ﻨی ار ﻨیجیري اﻟمﻌﺎدل ٦.١٦
دوﻻر أﻤر�كﻲ ﺘﻘر�بﺎ وﺘبﻠﻎ ﻨسبﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ اﻟشر�ﺔ  ٪٩٩.٢ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟشر�ﺔ ﻟﻌدد  ٢٤ ٨٠٠ﺴﻬم �مبﻠﻎ
 ٢٤ ٨٠٠ ٠٠٠ﻨی ار ﻨیجیري اﻟمﻌﺎدل ﻟمبﻠﻎ  ١٥٢ ٩٤٧دوﻻر أﻤر�كﻰ.

•

ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف ﺘوﻨس :وﻓﻘﺂ ﻟﻘرار ﻤجﻠس إدارة اﻟشر�ﺔ ﺒتﺎر�ﺦ  ١٧ﻨوﻓمبر  ٢٠١٥ﺘمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ رأس ﻤﺎل
ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف ﺘوﻨس ﺸر�ﺔ ذات ﻤسئوﻟیﺔ ﻤحدودة �مبﻠﻎ  ٤٩٠ ٠٠٠دﯿنﺎر ﺘوﻨسﻲ �مﺎ �ﻌﺎدل  ٢٤٥ ٠٠٠دوﻻر أﻤر�كﻲ
ﺒنسبﺔ  ٪٤٩ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟشر�ﺔ.

 ﺘﺎﺴـسـت ﺸـر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸـور ﺒروﺠكتس ﺸـر�ﺔ ﻤسـﺎﻫمﺔ ﻤصـر�ﺔ طبﻘﺂ ﻷﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻻﺴـتثمﺎر رﻗم  ٢٣٠ﻟسـمﺔ  ١٩٨٩واﻟمﻠﻐﻰ �ﻘﺎﻨون ﻀـ ــمﺎﻨﺎت وﺤواﻓز اﻻﺴـ ــتثمﺎر رﻗم  ٨ﻟسـ ــنﺔ  ١٩٩٧و اﻟمﻠﻐﻰ �ﻘﺎﻨون اﻻﺴـ ــتثمﺎر رﻗم  ٧٢ﻟسـ ــنﺔ  ،٢٠١٧ﺘم ﻨشـ ــر

اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟمرﺨص ﺒتﺄﺴ ــیس اﻟش ــر�ﺔ و�ذا ﻋﻘد ﺘﺄﺴ ــیس اﻟش ــر�ﺔ وﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻷﺴ ــﺎﺴ ــﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟمصـ ـر�ﺔ �ﺎﻟﻌدد رﻗم ٢٤٥

ﺒتﺎر�ﺦ  ٣١أﻛتو�ر  .١٩٩٣ﺘم ﻗید اﻟش ـ ـ ــر�ﺔ �ﺎﻟس ـ ـ ــجﻞ اﻟتجﺎري ﺒبورﺴ ـ ـ ــﻌید ﺒتﺎر�ﺦ  ٢٧أﻛتو�ر  ١٩٩٣ﺒؤﻗم  .٢٩٨٧٥ﺒتﺎر�ﺦ ٩
أﺒر�ﻞ  ٢٠٠٨ﻗﺎﻤت ﺸــر�ﺔ اﻟخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ "ﻤﺎر�دا�ف" �ﺎﻻﺴــتحواذ ﻋﻠﻰ ﺸــر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸــور ﺒروﺠكتس،

وذﻟك ﻋن طر�ق ﻋﻘد ﻤبﺎدﻟﺔ أﺴ ـ ــﻬم اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ رأس ﻤﺎل ﺸ ـ ــر�ﺔ اﻟخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ "ﻤﺎر�دا�ف" ﻤﻘﺎﺒﻞ �ﺎﻤﻞ أﺴ ـ ــﻬم
ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟشر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ "ﻤﺎر�دا�ف".
 ﺸ ـ ــر�ﺔ أوﺸ ـ ــن ﻤﺎر�ن)ش.م.ح( و اﻟتﻲ ﺘﺄﺴ ـ ـس ـ ــت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر�یﺔ اﻟمتحدة ،وﻫﻰ ﺸ ـ ــر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻤمﻠو�ﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﻟش ـ ــر�ﺔﻓﺎﻟنتﺎﯿن ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة  ،ﺒتﺎر�ﺦ  ١أﻏس ــطس  ٢٠١٣ﺘم إﻋﺎدة ﻫیكﻠﺔ ﻤﻠكیﺔ اﻟش ــر�ﺔ أوﺸ ــن ﻤﺎر�ن )ش.م.ح( وذﻟك ﻤن ﺨﻼل
إﺴـ ـ ــتحواذ ﺸـ ـ ــر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ -ﻤﺎر�دا�ف وﺸـ ـ ــر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ ﻋﻠﻰ  ٪٧٥ﻤن رأس
اﻟمﺎل اﻟشـ ـ ــر�ﺔ وذﻟك �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟدﻓتر�ﺔ وﻟم ﯿنتﺞ ﺒرح أو ﺨسـ ـ ــﺎرة ﻨتیجﺔ إﻋﺎدة ﻫیكﻠﺔ اﻟشـ ـ ــر�ﺔ  ،وﻗد ﺒﻠﻐت ﻨسـ ـ ــبﺔ ﻤسـ ـ ــﺎﻫمﺔ ﺸـ ـ ــر�ﺔ

اﻟخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ و اﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ٢٠١٩ﻨسبﺔ  ٪٧٥ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟشر�ﺔ

- ١٠ -

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

ب -ﻏرض اﻟمجموﻋﺔ
 ﻏرض ﺸ ـ ـ ــر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ :ﯿتمثﻞ ﻏرض اﻟش ـ ـ ــر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘیﺎم ،ﻓﻲ اﻟمنﺎطق اﻟحرة � ،كﺎﻓﺔ اﻷﻋمﺎل اﻟبحر�ﺔ ﻤنﺨدﻤﺎت وﺼ ــیﺎﻨﺔ وﺘر�یبﺎت و�ﻨش ــﺎءات ﺴ ـواء ﺘحت اﻟمﺎء أو ﺨﺎرﺠﺔ واﻷﻋمﺎل اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟخدﻤﺎت اﻟص ــنﺎﻋیﺔ ﻟﻠمنش ــﺂت اﻟبحر�ﺔ و
اﻷرﻀیﺔ ﻤن ﻨظﺎﻓﺔ وﺼیﺎﻨﺔ إﻨشﺎءات وﺘر�یبﺎت وﻨﻘﻞ وﺘمو�ن وﺘزو�د �ﺎﻓﺔ اﻟمﻌدات اﻟﻼزﻤﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐیﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.

 ﺸ ـ ــر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة  :ﯿتمثﻞ ﻏرض اﻟش ـ ــر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘیﺎم �ﺎﻷﻨش ـ ــطﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ وﺘﻘد�م اﻟخدﻤﺎت اﻟبحر�ﺔ .وﺘجري أﻋمﺎلاﻟشر�ﺔ ﻓﻲ ﻤختﻠﻒ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم إﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤر�زﻫﺎ اﻟرﺌیسﻲ ﻓﻲ أﺒو ظبﻲ – اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر�یﺔ اﻟمتحدة.

 ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخداﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ  :ﯿتمثﻞ ﻏرض اﻟشر�ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘد�م اﻟخدﻤﺎت اﻟﻔنیﺔ اﻟمتمیزة أﻟﻰ اﻟشر�ﺎت اﻟبتروﻟیﺔ واﻟشـ ــر�ﺎت اﻟمتخصـ ـصـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟمجﺎل ﻤن إﻤداد وﻗطر وﻤنﺎوﻟﺔ ﻟﻠمخﺎطیﻒ وﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻟحراﺌق وﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻠوث وﻤﻌﺎوﻨﺔ
أﻋمﺎل اﻟﻐطس و�ﺎﻓﺔ اﻷﻋمﺎل اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟمسـ ـ ـ ــﺎﻋدات اﻟمطﻠو�ﺔ ﻟحﻘول اﻟبترول اﻟبحر�ﺔ �منﺎطق إﻤتیﺎز ﺸـ ـ ـ ــر�ﺎت اﻟبترول و�ذﻟك
إﻤتﻼك اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ اﻟتﻲ ﺘم ﺒنﺎؤﻫﺎ ﺤدﯿثﺎ

 ﺸ ـ ــر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸ ـ ــور ﺒروﺠیكتس ﯿتمثﻞ ﻏرض اﻟش ـ ــر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘیﺎم �مزاوﻟﻪ ﻨش ـ ــﺎط اﻟخدﻤﺎت اﻟﻔنیﺔ اﻟبحر�ﺔ ،ﻋدا اﻟخدﻤﺎتاﻻﺴ ـ ـ ــتثمﺎر�ﺔ .وﺘتض ـ ـ ــمن أﻫم أﻨش ـ ـ ــطتﻬﺎ اﻟخدﻤﺎت اﻟﻔنیﺔ اﻟبحر�ﺔ اﻟمتخص ـ ـ ـص ـ ـ ــﺔ ﺴ ـ ـ ـواء ﻓوق ﺴ ـ ـ ــطﺢ اﻟمﺎء أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤجﺎل

اﻟمش ـ ـ ـ ـ ــروﻋﺎت اﻟبتروﻟیﺔ اﻟبحر�ﺔ و اﻟمجﻼت اﻟبحر�ﺔ اﻷﺨرى و ﻤﺎ ﯿتﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤن أﻋمﺎل ﻫندﺴ ـ ـ ـ ـ ــیﺔ و�ﻨش ـ ـ ـ ـ ــﺎﺌیﺔ ،وﻤن ذﻟك أﻋمﺎل
اﻟﻐطس و اﻷﻨﻘﺎذ و اﻟص ــیﺎﻨﺔ �كﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻬﺎ وﺼ ــیﺎﻨﻪ اﻟمنص ــﺎت واﻵ�ﺎر واﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ وﻤﻌﺎﻟجﺔ ودﻫﺎن ﻤﻌﺎدن و�ذﻟك أﻋمﺎل
اﻟمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺤـﺔ اﻟبحر�ـﺔ وأ�حـﺎث ﺘر�ـﻪ ﻗـﺎع اﻟبحر وﻤـد اﻟكـﺎﺒﻼت وﺨطوط اﻷﻨـﺎﺒیـب ﺘحـت ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطﺢ اﻟمـﺎء وﺨـﺎرﺠـﻪ واﻟخـدﻤـﺎت اﻟمﻼﺤیـﺔ
ﻟﻠمواﻨﺊ واﻟمنﺎﺌر وذﻟك ﻓﻲ اﻟمیﺎة اﻷﻗﻠیمیﺔ اﻟمصـ ـ ـر�ﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺴـ ـ ــبیﻠﻬﺎ اﻟﻰ ذﻟك ﺘﻘوم اﻟشـ ـ ــر�ﺔ �ﺈﻤتﻼك وأﺴـ ـ ــتئجﺎر وﺘﺄﺠیر

اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ اﻟمتخصصﺔ و اﻷﺼول واﻟمﻌدات واﻟﻠنشﺎت واﻟﻘﺎطرات و اﻟبﺎرﺠﺎت واﻟرواﻓﻊ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟتﺄد�ﺔ أﻏراﻀﻬﺎ.
 ﺸـ ـ ــر�ﺔ أوﺸـ ـ ــن ﻤﺎر�ن ) ش.م.ح : (.ﯿتمثﻞ ﻏرض اﻟشـ ـ ــر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘیﺎم �ﺈﻤتﻼك اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ و��جﺎر اﻟبحر�ﺔ و�ذﻟك ﺘسـ ـ ــو�قاﻟمشروﻋﺎت.
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شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2021
)جميع المبالغ بالدوالر االمريكي(

 -3األصول الثابتة
التكلفة في  1يناير 2020
اإلضافات خالل العام

مباني وتجهيزات وديكورات
11 542 755

أصول حق انتفاع

10 344 230

93 905 441

-

اإلستبعادات خالل العام

)(6 267 664

-

التكلفة فى  31ديسمبر 2020

اراضى

2 671 126
-

وحدات بحرية

900 544 829

عمرات وحدات بحرية
53 429 884

2 815 690

2 363 799

)(2 400 992

)(32 088 922

)(8 119 608

معدات غطس

18 707 186
2 498 899

االت و معدات

80 973 790

وسائل نقل وإنتقال

1 387 495

أثاث ومعدات مكاتب
8 520 764

اإلجمالى

1088 122 059

1 076 403

-

219 591

102 879 823

)(1 713 075

-

)( 12 544

)(50 602 805

99 180 532

10 344 230

270 134

871 271 597

47 674 075

21 206 085

80 337 118

1 387 495

8 727 811

1140 399 077

99 180 532

10 344 230

270 134

871 271 597

47 674 075

21 206 085

80 337 118

1 387 495

8 727 811

1140 399 077

209 626

177 923

32 296

140 179

39 217

599 241

871 481 223

47 851 998

21 238 381

80 477 297

1 387 495

8 767 028

1140 998 318

7 869 321

-

-

267 531 896

36 357 852

14 125 060

64 046 209

1 379 229

7 956 633

399 266 200

اهالك العام

4 526 851

468 418

-

20 066 407

6 682 263

994 035

5 048 338

4 525

201 586

37 992 423

خسائر األضمحالل خالل العام

21 013 639

-

-

-

-

21 013 639

)( 790 063

-

-

-

-

)(41 581 421

رد خسائر االضمحالل

)(4 486 704

-

-

-

)( 4 222

)(4 490 926

مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  31ديسمبر 2020

التكلفة في  1يناير 2021
االضافات خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021
التكلفة فى  30يونيو 2021
مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  1يناير 2020

مجمع إهالك اإلستبعادات

مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  1يناير 2021
اهالك الفترة المنتهية في  30يونيو 2021
مجمع االهالك وخسائر األضمحالل فى  30يونيو 2021
الصافي فى  30يونيو **2021
الصافى في  31ديسمبر 2020

99 180 532

10 344 230

270 134

-

)(32 077 621
-

)(7 747 807
-

-

)( 965 930
-

-

28 133 044

468 418

-

255 520 682

35 292 308

15 119 095

68 128 617

1 383 754

8 153 997

412 199 915

28 133 044

468 418

-

255 520 682

35 292 308

15 119 095

68 128 617

1 383 754

8 153 997

412 199 915

1 856 162

234 209

-

9 861 294

3 059 345

569 912

1 938 402

1 488

81 573

17 602 385

29 989 206

702 627

-

265 381 976

38 351 653

69 191 326

9 641 603

270 134

606 099 247

9 500 345

5 549 374

71 047 488

9 875 812

270 134

615 750 915

12 381 767

6 086 990

- 12 -

15 689 007

70 067 019

1 385 242

8 235 570

429 802 300

10 410 278

2 253

531 458

711 196 018

12 208 501

3 741

573 814

728 199 162

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

* ﻗﺎﻤت اﻟمجموﻋﺔ ﺒرﻫن �ﻌض وﺤداﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤر�ﺔ �ﻀﻤﺎن ﻟﻠﻘروض اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺘﻤو�ل إﻨﺸﺎء اﻟوﺤدات اﻟﺒﺤر�ﺔ
اﻟﺠدﯿدة.

أوﻻً :رﻫن اﻟوﺤدات اﻟﺒﺤر�ﺔ أرﻗﺎم ) ٢٠٨و (٢١٢ﻟصﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼرف اﻟﻌر�ﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎً ﻟﻠﺘﺴﻬ�ﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﺸر�ﺔ
ﺜﺎﻨیﺎً :رﻫن اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ أرﻗﺎم ) ٤٢و ٤٣و ٢٢٩و ٢٣٠و ٢٣١و ٢٣٢و ٥١٠و ٥١٥و ٥١٨و ٥١٩و ٥٢٠و٥٢١

و ٥٢٢و ٦٠١و  ٦٠٢و ٧٠١و  ٧٠٢و ٧٠٣و  ٧٠٤و  ٣٢و  ٣٥و  ٣٦و  (MWM ٦٠١ﻟصﺎﻟﺢ ﻤصرف أﺒو ظبﻲ
اﻻﺴﻼﻤﻲ ﻀمﺎﻨﺎ ﻟﻠﻘرض اﻟممنوح ﻟﻠشر�ﺔ.

ﺜﺎﻟﺜاً :رﻫن وﺤدة ﺒﺤر�ﺔ رﻗم )) (٤٠٠٠ﻟصﺎﻟﺢ اﻟبنك اﻻﻫﻠﻲ اﻟمصري(

را�ﻌﺎً :رﻫن اﻟوﺤدات اﻟﺒﺤر�ﺔ ﻤﺎر�داﯿف ظﻬر ١-وﻤﺎر�ـداﯿف ظﻬـر (٢-ﻟبنك اﻟمشرق )و�یﻼً ﻋـن اﻟﺒﻨـك اﻷورو�ﻲ ﻹﻋـﺎدة اﻷﻋمﺎر
واﻟتنمیﺔ(

ﺨﺎﻤﺴاً :رﻫن اﻟوﺤدة اﻟبحر�ﺔ )ﻫﺎرﻤوﻨیﺎدوا( وﻓﻘﺎً ﻟﻠتﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﺸر�ﺔ ﺠﻠو�ﺎل ﻟیس ﻟﻠتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ.

ﺴﺎدﺴﺎً :رﻫن �ﻌض اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �شر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین وﺸر�ﺔ أوﺸن ﻤﺎر�ن )إﺤدى اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ( ﻟصﺎﻟﺢ ﻤصرف
اﻟﻬﻼل وﻤصرف أﺒو ظبﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻟبنك اﻟﻌر�ﻲ اﻷﻓر�ﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ – دﺒﻲ و�نك اﻟﻔجیرة اﻟوطنﻲ وﺸر�ﺔ �ور�ﻠیس ﻟﻠـتﺄﺠیر

اﻟتمو�ﻠﻲ.
 -٤ﻤشروﻋﺎت ﺘحت اﻟتنﻔیذ
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ ﻟشراء أﺼول ﺜﺎﺒتﺔ
أﺨري

٨ ٢١٩ ٠٨٤
٣٨٨ ٣٦٥
٨ ٦٠٧ ٤٤٩

 -٥أﺼول ﻏیر ﻤﻠموﺴﺔ
اﻟتكﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ١ﯿنﺎﯿر
اﻹﻀﺎﻓﺎت ﺨﻼل اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
اﻟتكﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
ﻤجمﻊ اﻻﺴتﻬﻼك ﻓﻲ  ١ﯿنﺎﯿر
اﺴتﻬﻼك اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
ﻤجمﻊ اﻻﺴتﻬﻼك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
اﻟصﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

١ ٠٦٩ ٥١١
١ ٠٦٩ ٥١١

)(٩٣٧ ٥٣٥
)(٢٢ ٣٧٦
)(٩٥٩ ٩١١
١٠٩ ٦٠٠

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٥ ٥٨٩ ٧٤٠
٣٨٨ ٣٦٥
٥ ٩٧٨ ١٠٥

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

١ ٠٠٣ ٠٧٦
٦٦ ٤٣٥
١ ٠٦٩ ٥١١

)(٨٨٣ ٦١٩
)(٥٣ ٩١٦
)(٩٣٧ ٥٣٥
١٣١ ٩٧٦

 -٦اﻟشﻬرة
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة
ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ

٤ ٧٠٩ ٣٨٤
٥ ١٣١ ٢٧٥
٩ ٨٤٠ ٦٥٩
- ١٣ -

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٤ ٧٠٩ ٣٨٤
٥ ١٣١ ٢٧٥
٩ ٨٤٠ ٦٥٩

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -٧ﻋﻘود ﺘﺄﺠیر ﺘمو�ﻠﻲ
وﻓﻘﺎ ﻷﺤكﺎم اﻟﻘواﻋد اﻷﻨتﻘﺎﻟیﺔ واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �مﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴ ــبﺔ اﻟمص ــري رﻗم  ٤٩ﻟس ــنﺔ  ٢٠١٩اﻟمتﻌﻠق �ﻌﻘود اﻻ�جﺎر ﻓﺈن اﻟتطبیق
اﻷوﻟﻰ ﻟمﻌیﺎر ) (٤٩ﻫو ﺒدا�ﺔ ﻓترة اﻟتﻘر�ر اﻟسـنوي اﻟتﻰ ﺘم ﻓیﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨون اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ رﻗم  ٩٥ﻟسـنﺔ  ١٩٩٥وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ

وﺼـ ــدور ﻗﺎﻨون ﺘنظیم ﻨشـ ــﺎطﻰ اﻟتﺎﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ واﻟتخصـ ــیم رﻗم  ١٧٦ﻟسـ ــنﺔ  ٢٠١٨وذﻟك �ﺎﻟنسـ ــبﺔ ﻟﻌﻘود اﻹ�جﺎر اﻟتﻲ �ﺎﻨت

ﺘخضـﻊ ﻟﻘﺎﻨون  ٩٥ﻟسـنﺔ  ١٩٩٥و�ﺎن ﯿتم ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴـبﺔ اﻟمصـري رﻗم ) (٢٠وﻗد ﺘم إﺠراء اﻟتﻌدﯿﻼت ﺨﻼل
ﻋﺎم  ٢٠١٩وﻗد ﻨتﺞ ﻋن ذﻟك اﻟتحول اﻻﺘﻲ:

٩٩٢
٦٤٨
٢٣٠
٧٣٢
٦١١
٢٨٥
٦٣٩
٢٥٠
٣٥٤
٨٢٢

إﺜبﺎت ﺘكﻠﻔﺔ اﻻراﻀﻲ
إﺜبﺎت ﺘكﻠﻔﺔ ﻤبﺎﻨﻲ و�ﻨشﺎءات
إﺜبﺎت ﺘكﻠﻔﺔ أﺼول ﺤق أﻨتﻔﺎع
إﺜبﺎت ﺘكﻠﻔﺔ أﻻت وﻤﻌدات
إﺜبﺎت ﻤجمﻊ إﻫﻼك
إﺜبﺎت إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹ�جﺎر
ﺘسو�ﺔ اﻷرﺼدة اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
ﺘسو�ﺔ اﻹﯿراد اﻟمؤﺠﻞ
إﺜبﺎت ﺨسﺎﺌر إﻀمحﻼل ﻟﻸﺼول
أﺜر اﻟتﻌدﯿﻞ ﻋﻠﻲ اﻷر�ﺎح اﻟمرﺤﻠﺔ

٤٠٠
٦٩٣
٣٤٤
٤٨٥
١٩٣
٤٢٤
٨٧٧
٧٢٣
٢٢١
٥٨٤

٢
٨
١٠
٤
٥
١١
٤
٦
٥
٢

 ١-٧إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹ�جﺎر
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
إﻟتزام اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ  -اﻟجزء اﻟمتداول )ﻤدرﺠﺔ ﻀمن
اﻟداﺌنون واﻷرﺼدة اﻟداﺌنﺔ اﻷﺨرى(
إﻟتزام اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ  -اﻟجزء اﻟﻐیر اﻟمتداول

٢ ٢١٠ ٢٩٦
١٦ ٠٦١ ١٧١

و�تم ﺴداد اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻻ�جﺎر �مﺎ ﯿﻠﻰ:
أﻗﻞ ﻤن ﻋﺎم

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم وأﻗﻞ ﻤن ﻋﺎﻤین

أﻛثر ﻤن ﻋﺎﻤین

١٨ ٢٧١ ٤٦٧

٣ ٩٦٢ ٢٣٧
٣ ٣١٦ ٣٢٣
٢١ ٤٦٣ ٣١٣

٣ ١٢١ ٧٠٤
٥ ١٨٩ ٤٤٢
٢١ ٠٢٨ ٤٢٣

أﺠمﺎﻟﻲ اﻻﻟتزام اﻟنﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻘود اﻷ�جﺎر
اﻟﻘیمﺔ اﻟحﺎﻟیﺔ ﻟﻼﻟتزام اﻟنﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻘود اﻷ�جﺎر

١٨ ٢٧١ ٤٦٧

)(١٠ ٤٧٠ ٤٠٧

- ١٤ -

١ ٧٥٧ ٥٢٩
١٦ ٧٢٨ ٢٧٩

١٨ ٤٨٥ ٨٠٨

٢٨ ٧٤١ ٨٧٤

�خصم :اﻟﻔواﺌد اﻟمؤﺠﻠﺔ

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٢٩ ٣٣٩ ٥٦٩

)(١٠ ٨٥٣ ٧٦١
١٨ ٤٨٥ ٨٠٨

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -٨ﻋمﻼء
إ�ضﺎح

ﻋمﻼء
�خصم:
اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟﻌمﻼء

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

٢-١٤

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

١١٨ ١٥١ ١٨٢

١١٨ ٤٤٦ ٠٦٤

)(٦١ ٧٨٩ ٥٩٣
٥٦ ٣٦١ ٥٨٩

)(٦٠ ٨٢٠ ١٤٠
٥٧ ٦٢٥ ٩٢٤

 -٩ﻤبﺎﻟﻎ ﻤستحﻘﺔ ﻤن اﻟﻌمﻼء
إ�ضﺎح

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

ﻤبﺎﻟﻎ ﻤستحﻘﺔ ﻤن اﻟﻌمﻼء

�خصم:
اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ ﻤبﺎﻟﻎ ﻤستحﻘﺔ ﻤن اﻟﻌمﻼء

٢-١٤

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٢١ ٢٢١ ٨٩٨

٢٦ ٦٩٣ ٦٩٩

)(٥ ١٠٠ ٠٠٠
١٦ ١٢١ ٨٩٨

)(٥ ١٠٠ ٠٠٠
٢١ ٥٩٣ ٦٩٩

 -١٠اﻟمدﯿنون واﻷرﺼدة اﻟمدﯿنﺔ اﻷﺨرى
إ�ضﺎح

أﯿرادات ﻤستحﻘﺔ
ﻤوردون دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ
ﻏطﺎء ﺨطﺎ�ﺎت ﻀمﺎن
ﻋﻬد وﺴﻠﻒ ﻋﺎﻤﻠین
ﻤصروﻓﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎً
ﺘـﺎﻤینﺎت ﻟدي اﻟﻐیر
ﻤطﺎﻟ�ﺎت اﻟﺘﺎﻤﯿن
أرﺼدة ﻤدﯿنﺔ أﺨري
�خصم:
اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟمدﯿنون واﻷرﺼدة اﻟمدﯿنﺔ
اﻷﺨرى

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
٣
١٠
٣
٢
١
٢

٥٢٤ ٥٤٣
٥٣٩ ٣٢٠
٧٧٨ ٦٩٣
٣٠٤ ١٦٩
٠٩٠ ٠٥٢
١٨٨ ٦٤٦
١٦٧ ٩٨٤
١٧ ٢٣٤ ٠٠٣
٢-١٤

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
٦٣٨
٦٤٠
٤٦٤
٣٧٢
١٤٢
٩١٠
٩٠٤
٣٨٩

٥
٨
٣
٤
١
٨

٨٥٣
٤٥٥
٢٢٠
٣١٩
٣٨٧
٤٠٤
١٦٧
٨ ٠٣٨

)(٦ ٤٩٥ ٣٤٣

)(٦ ٤٣٤ ١٤٤

٣٤ ٣٣٢ ٠٦٧

٣٣ ٤١٣ ٣١٥

 -١١ﺒنو�ك ﺘسﻬیﻼت اﺌتمﺎﻨیﺔ ﻤتداوﻟﺔ
ﺒﻠﻐ ــت أرﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة اﻟتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬیﻼت اﻟبنكی ــﺔ ﻗصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیرة اﻻﺠ ــﻞ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١ﻤبﻠﻎ  ٤٩ ٣٩٤ ٩٧٦دوﻻر أﻤر�كﻲ )ﻤبﻠﻎ
 ٤٧ ٥١٦ ٢٩٩دوﻻر أﻤر�كﻲ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  (٢٠٢٠وﺘجدر اﻻﺸﺎرة �ﺎن اﻟمجموﻋﺔ ﻟم ﺘحصﻞ ﻋﻠﻲ ﺘسﻬیﻼت ﺒنكیﺔ ﺠدﯿدة
ﺨﻼل اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو .٢٠٢١
- ١٥ -

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -١٢اﻟﻘروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ
ﺘتمثــﻞ اﻟﻘروض اﻟﻘــﺎﺌمــﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١واﻟبــﺎﻟﻎ رﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیــدﻫــﺎ  ٣٥٦ ٠٨٥ ١٠٩دوﻻر اﻤر�كﻲ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟممنوﺤــﺔ
ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻤن ﺒنك أﺒو ظبﻲ اﻻﺴـﻼﻤﻲ – اﻻﻤﺎرات )اﻟتمو�ﻞ اﻟمشـترك(  ،ﺒنك اﻟﻔجیرة اﻟوطنﻲ  ،ﺒنك إﺘش.إس.ﺒﻲ.ﺴـﻲ واﻟبنك
اﻻورو�ﻲ ﻷﻋﺎدﻩ اﻷﻋمﺎر واﻟتنمیﺔ واﻟبنك اﻟتجﺎري وﻓﺎ وﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺘم ﻤنحﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻞ رﻫن �ﻌض اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ.

وﺘم ﻋرض اﻟرﺼید اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو �ﺎﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ �مﺎ ﯿﻠﻲ:

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
أﻗسﺎط ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ ﺘستحق ﺨﻼل ﻋﺎم
أﻗسﺎط ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ

-١٣

اﻟداﺌنون واﻷرﺼدة اﻟداﺌنﺔ اﻷﺨري

٨٤ ٩١٨ ٦٢٨
٢٧١ ١٦٦ ٤٨١
٣٦٥ ٠٨٥ ١٠٩

إ�ضﺎح

ﻤصﻠحﺔ اﻟضراﺌب �سب اﻟﻌمﻞ واﻟخصم واﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻤصروﻓﺎت ﻤستحﻘﺔ
إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود إ�جﺎر – اﻟجزء اﻟمتداول
ﻀراﺌب اﻟدﺨﻞ – ﺸر�ﺎت ﺘﺎ�ﻌﺔ وﻓروع �ﺎﻟخﺎرج
ﻋمﻼء دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ
أرﺼدة داﺌنﺔ أﺨري

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
٦٧ ٨٥٥ ٣٤٠
٢٩٠ ٧٦٨ ٦٩٧
٣٥٨ ٦٢٤ ٠٣٧

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
١٤ ٩٦٠ ١٦٣
٤٧ ٢٢٢ ٦٦٥
٢ ٢١٠ ٢٩٦
٩ ٥٦٠ ٢٧٠
٢٥ ٣٩١ ٢٧٠
٨ ٠٦٣ ٢١٤
١٠٧ ٤٠٧ ٨٧٨

٧

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
١٧ ٨٩٩ ١٢٣
٤٠ ٦٢٥ ٦٧٨
١ ٧٥٧ ٥٢٩
٨ ٤٦٩ ٣٣٧
٢٤ ٩٦٣ ٣٠٠
٨ ٤٢١ ٢٢٤
١٠٢ ١٣٦ ١٩١

 -١٤اﻟمخصصﺎت واﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول
 ١-١٤اﻟمخصصﺎت

اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻰ

ﻤخصص ﻤطﺎﻟبﺎت ﻤتوﻗﻌﺔ*

ﻤخصص ﻤكﺎﻓﺄة ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟخدﻤﺔ

اﻟمحمﻞ ﻋﻠﻰ

اﻟمستخدم

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح او

ﺨﻼل

٢٠٢١/٠١/٠١

ﺨﻼل اﻟﻔترة

اﻟﻔترة

٥٧٦ ٤٧٢
٥ ٨٢٩ ٠٨١
٦ ٤٠٥ ٥٥٣

٣٠١ ٨٢٥
١٨٠ ٤٩٧
٤٨٢ ٣٢٢

اﻟخسﺎﺌر

)(٣٦١ ٢٩٠
)(٣٦١ ٢٩٠

اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻲ

٢٠٢١/٦/٣٠

٨٧٨ ٢٩٧
٥ ٦٤٨ ٢٨٨
٦ ٥٢٦ ٥٨٥

*ﯿتمثﻞ ﻤخصـص ﻤطﺎﻟبﺎت ﻤتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗیمﺔ ﻤطﺎﻟبﺎت ﻏیر ﻤحددة اﻟتوﻗیت وﻻ اﻟمﻘدار ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄﻨشـطﺔ اﻟشـر�ﺔ وﺘﻘوم اﻹدارة
�مراﺠﻌﺔ ﺘﻠك اﻟمخصصﺎت دور�ﺎً وﺘﻌدﯿﻞ ﻤبﻠﻎ اﻟمخصص وﻓﻘﺎً ﻷﺨر اﻟتطورات واﻟمنﺎﻗشﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗیﺎت.
- ١٦ -

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

ﻟم ﯿتم اﻹﻓص ـ ـ ـ ــﺎح ﻋن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمﻌتﺎد ﻨش ـ ـ ـ ــرﻫﺎ ﺤول اﻟمخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــﺎت وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴ ـ ـ ـ ــبﺔ اﻟمص ـ ـ ـ ــري رﻗم ٢٨
اﻟمخصصﺎت واﻷﺼول واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمحتمﻠﺔ ﻨظ اًر ﻻن ذﻟك ﻗد ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨتﺎﺌﺞ اﻟمﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ ﺘﻠك اﻷطراف.

 ٢-١٤اﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول
اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻰ

اﻟمحمﻞ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح او

ﺨﻼل

ﺨﻼل اﻟﻔترة

اﻟﻔترة

اﻟخسﺎﺌر

٢٠٢١/٠١/٠١
اﻷﻀمحﻼل ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول اﻟثﺎﺒتﺔ

١ ١٧٢ ٩٢٠

اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ ﻤبﺎﻟﻎ ﻤســتحﻘﺔ ﻤن

٥ ١٠٠ ٠٠٠

اﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟمدﯿنون واﻷرﺼدة

٦ ٤٣٤ ١٤٤

٦١ ١٩٩

٧٣ ٥٢٧ ٢٠٤

١ ١٧٦ ٤٢٦

اﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟﻌمﻼء
اﻟﻌمﻼء

اﻟمدﯿنﺔ اﻻﺨري

٦٠ ٨٢٠ ١٤٠

اﻟمستخدم

-

١ ١١٥ ٢٢٧

-

- ١٧ -

-

)(١٤٥ ٧٧٤

-

)(١٤٥ ٧٧٤

اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻲ

٢٠٢١/٦/٣٠
١ ١٧٢ ٩٢٠

٦١ ٧٨٩ ٥٩٣
٥ ١٠٠ ٠٠٠

٦ ٤٩٥ ٣٤٣
٧٤ ٥٥٧ ٨٥٦

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف
شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة عن الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021
)جميع المبالغ بالدوالر االمريكي(
-15المعامالت مع االط راف ذوي العالقة
تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فى المعامالت مع مساهمى المجموعة والشركات التى يمتلك فيها المساهمين و/أو المجموعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة أسهم تخولهم حق السيطرة أو ممارسة تأثير قوى على تلك

الشركات وتعطيهم نفوذ جوهري أو سيطرة عليها.
وفيما يلي بيان بقيمة حجم وطبيعة المعامالت التي تمت مع تلك األطراف خالل الفترة المالية وكذا األرصدة المتعلقة بها في تاريخ المركز المالى في  30يونيو والمدرجة ضمن األصول الغير المتداولة والمتداولة وااللتزامات المتداولة
بقائمة المركز المالى :
 15-1المستحق من أطراف ذات عالقة

شركة نازكو
شركة فالنتين مارتيم  -قطر

 15-2قروض مستحقة من أطراف ذات عالقة

شركة البواردي
 15-3حسابات دائنة مستحقة الي اطراف ذات عالقة

الشركة الوطنية للنقل وأعالي البحار  -نوسكو
قروض من أعضاء مجلس االدارة -ماريدايف
قروض من أعضاء مجلس االدارة -فالنتين
شركة الروضة للتنمية الزراعية
شركة البواردي

نوع
العالقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة

نوع
العالقة
شركة شقيقة

حجم المعامالت خالل العام

طبيعة
التعامل
إيرادات تشغيل
جاري

مدين
-

13 386

نوع
العالقة

طبيعة
التعامل

شركة شقيقة
مجلس األدارة
مجلس األدارة
شركة شقيقة
شركة شقيقة

جاري
جاري
جاري
جاري
جاري

-

2021/06/30
138 002

138 002

235 102

221 716

97 100

حجم المعامالت خالل الفترة

طبيعة
التعامل
تمويل

دائن

مدين
-

دائن

-

حجم المعامالت خالل الفترة

مدين
-

50 087

129

45

346

-

123

- 18 -

-

83 714

2021/06/30

2020/12/31

834 925

834 925

834 925

834 925

دائن

2 683

2020/12/31

2021/06/30
2 683

9 239 311

10 046 265
904

2020/12/31
-

9 289 269

10 046 265
603

129 634

129 757

19 418 797

19 465 894

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -١٦رأس اﻟمﺎل

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤرﺨص �ﻪ

ﺒﻠﻎ رأس ﻤﺎل اﻟﺸر�ﺔ اﻟﻤرﺨص �ﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠ�ﺎر دوﻻر أﻤر�ﻛﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻐﯿر ﻋﺎد�ﺔ ﺒﺘﺎر�ﺦ  ١٦ﺴﺒﺘﻤﺒر ٢٠١٩

ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠ ـ ﻰ ز� ـ ﺎدة رأس ﻤ ـ ﺎل اﻟﺸ ــر�ﺔ اﻟﻤ ــرﺨص ﺒ ـ ﻪ ﻤ ــن ﻤﺒﻠﻎ  ٢٠٠ﻤﻠﯿ ــون دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ )ﻓﻘ ــط ﻤﺎﺌﺘ ـ ﺎن ﻤﻠﯿ ــون دوﻻر
أﻤر�ﻛ ـ ﻰ( إﻟ ـ ﻰ ﻤﺒﻠ ـ ﻎ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ )ﻓﻘ ــط ﻤﻠﯿ ـ ﺎر دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ( وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟ ـ ﻰ ﻗﯿ ـ ﺎم إدارة اﻟﺸ ــر�ﺔ

�ﺈﻨﻬـ ﺎء اﻹﺠـراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿـ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـ ﺔ ﺒﺘﻠــك اﻟز�ـ ﺎدة وﻗــد ﺘــم اﻟﺘﺄﺸـﯿر �ﺎﻟﺴـﺠل اﻟﺘﺠـ ﺎرى ﺒﺘـ ﺎر�ﺦ  ١٦دﯿﺴــﻤﺒر  ٢٠١٩ﺒـــرﻗم إﯿـــداع
 ٦٥٠١وﺘـ ـ ــم ﻨﺸـ ـ ــر ﺘﻌـ ـ ــدﯿل ﻤ ـ ـ ـواد اﻟﻨظ ـ ـ ـﺎم اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـﻰ ﻟﻠﺸـ ـ ــر�ﺔ �ﺎﻟوﻗ ـ ـ ـﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼـ ـ ــر�ﺔ �ﺎﻟﻌـ ـ ــدد رﻗـ ـ ــم  ٥٧٦٦٨ﺒتﺎر�ﺦ  ٢٥دﯿﺴﻤﺒر
.٢٠١٩
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼدر واﻟﻤدﻓوع

ﺒﻠﻎ رأس ﻤﺎل اﻟﺸر�ﺔ اﻟﻤﺼدر واﻟﻤدﻓوع ﻤﺒﻠﻎ  ١٨٨ ١٠٢ ٢٩٦دوﻻر أﻤر�ﻛﻰ ﻤوزع ﻋﻠﻰ  ٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠ﺴﻬم ﻓﻘط ار�ﻌﻤﺎﺌﺔ
وﺴ�ﻌون ﻤﻠﯿون وﻤﺎﺌﺘﺎن ﺨمسـ ـ ــﺔ وﺨﻤﺴون أﻟف وﺴ�ﻌﻤﺎﺌﺔ وأر�ﻌون ﺴﻬم ) ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻬم  ٤٠ﺴﻨت أﻤر�ﻛﻰ (.وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ
اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻐﯿر ﻋﺎد�ﺔ ﻟﻠﺸر�ﺔ ﺒﺘﺎر�ﺦ  ١٦ﺴ ـ ـ ـ ﺒﺘﻤﺒر  ٢٠١٩ﺘﻤـ ـ ـ ــت اﻟﻤواﻓﻘ ـ ـ ـ ﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ﻰ ز� ـ ـ ـ ﺎدة رأس ﻤ ـ ـ ـ ﺎل اﻟﺸـ ـ ـ ــر�ﺔ اﻟﻤﺼـ ـ ـ ــدر ﻤـ ـ ـ ــن

 ١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ إﻟ ـ ﻰ ١٨٨ ١٠٢ ٢٩٦دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ ﺒز� ـ ﺎدة ﻗ ــدرﻫﺎ  ٢٤ ٢٦٢ ٢٩٦دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ ﻤوزﻋ ـ ﺔ
ﻋﻠ ـ ﻰ  ٦٠ ٦٥٥ ٧٤٠ﺴ ـ ﻬم )ﺒﺴ ـ ـ ـﻌر أﻛﺘﺘ ـ ﺎب ﻟﻠﺴ ـ ﻬم ﯿﺒﻠ ـ ـ ـﻎ  ٠.٦١دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ـ ـﻰ( )ﻋﺒ ـ ﺎرة ﻋ ــن  ٠.٤٠دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ـ ـﻰ ﻗﯿﻤ ـ ﺔ

أﺴ ـ ـ ـﻤ�ﺔ ﻟﻠﺴﻬم و ٠.٢١دوﻻر أﻤر�ﻛﻰ ﻋﻼوة إﺼدار �ﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ  ١٢ ٧٣٧ ٧٠٤دوﻻر أﻤر�ﻛ ـ ﻰ( ﺘﻤﺜ ــﻞ ﻤﺒﻠ ـ ﻎ إﺠﻤ ـ ﺎﻟﻰ ٣٧

ﻤﻠﯿـ ـ ـ ــون دوﻻر وﺘم ﺘﺨﺼﯿص اﻟز�ﺎدة �ﺎﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﺴﯿد  /ﻨﺠﺎد ز�ﻨﻰ دون إﻋﻤﺎل ﺤﻘوق اﻷوﻟو�ﺔ ﻟﻘـ ـ ـ ــداﻤﻰ اﻟﻤﺴـ ـ ـ ـ ﺎﻫﻤﯿن  ،وﺘﺠـ ـ ـ ــدر

اﻹﺸـ ﺎرة إﻟـ ﻰ ﻗﯿـ ﺎم إدارة اﻟﺸر�ﺔ �ﺈﻨﻬﺎء اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠك اﻟز�ﺎدة وﻗد ﺘم اﻟﺘﺄﺸﯿر �ﺎﻟﺴـ ﺠل اﻟﺘﺠـ ﺎرى ﺒﺘـ ﺎر�ﺦ ١٦
دﯿﺴ ـ ـ ـ ـ ﻤﺒر  ٢٠١٩ﺒـ ـ ـ ـ ــرﻗم إﯿـ ـ ـ ـ ــداع  ٦٥٠١وﺘم ﻨﺸر ﺘﻌدﯿل ﻤواد اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺸر�ﺔ �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼر�ﺔ �ﺎﻟﻌدد رﻗم ٥٧٦٦٨

ﺒﺘﺎر�ﺦ  ٢٥دﯿﺴﻤﺒر  ، ٢٠١٩ﺒﺘـ ﺎر�ﺦ  ٢٦دﯿﺴـ ــﻤﺒر  ٢٠١٩ﺘﻤ ـ ــت اﻟﻤواﻓﻘـ ــﺔ ﻤــ ــن ﻗﺒــ ــﻞ ﻟﺠﻨ ـ ـﺔ ﻗﯿــ ــد اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ـ ـﺔ �ﺎﻟﺒورﺼ ـ ـﺔ
اﻟﻤﺼــر�ﺔ ﺒﺠﻠﺴ ـﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘــدة ﺒﺘ ـﺎر�ﺦ  ٢٥دﯿﺴ ـﻤﺒر  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﻗﯿد أﺴﻬم ز�ﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼدر واﻟﻤدﻓوع ﻟﻠﺸر�ﺔ.
 -١٧إﺤتیﺎطﻰ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟتجمیﻊ

ﻨشﺄ اﻹﺤتیﺎطﻰ اﻟنﺎﺘﺞ ﻋن اﻟتجمیﻊ ﻤن اﻻﺴتحواذ ﻋﻠﻲ ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس �مﺎ ﯿﻠﻲ:
ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس )ش.م.م(

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٢ ٥٥٦ ٧٤٣

٢ ٥٥٦ ٧٤٣

٢ ٥٥٦ ٧٤٣

٢ ٥٥٦ ٧٤٣

ﺒتﺎر�ﺦ  ٩إﺒر�ﻞ  ٢٠٠٨ﻗﺎﻤت ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف �ﺎﻻﺴتحواذ ﻋﻠﻲ ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور
ﺒروﺠكتس وذﻟك ﻋن طر�ق ﻤبﺎدﻟﺔ أﺴﻬم اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ رأس ﻤﺎل ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ – ﻤﺎر�دا�ف ﻤﻘﺎﺒﻞ �ﺎﻤﻞ أﺴﻬم
ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور وﺤیث أن ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس ﻫﻲ ﻤﻠك وﺘحت ﺴیطرة اﻟمسﺎﻫمین اﻟرﺌیسین ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻗبﻞ
و�ﻌد ﻋمﻠیﺔ ﻤبﺎدﻟﺔ اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺘﻌتبر أن ﻋمﻠیﺔ اﻟشراء ﺘﻌد ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﺸراء ﻟشر�ﺔ ﺘحت
ﺴیطرة ﻤشتر�ﺔ وأن ﻫذة اﻟسیطرة ﻏیر ﻤؤﻗتﺔ.
- ١٩ -

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -١٨أﺼحﺎب اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة

ﺘتمثﻞ ﺤﻘوق ﻏیر ذوي اﻟس ـ ــیطرة ﻓﻲ ﻨس ـ ــبﺔ  ٪٠.٥٤ﻤن ﺸ ـ ــر�ﺔ ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ وﻨس ـ ــبﺔ  ٪٥١ﻤن ﺸ ـ ــر�ﺔ
ﻤﺎر�دا�ف ﺘوﻨس وﻨسـبﺔ  ٪٠.٠٢ﻤن ﺸـر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف أوف ﺸـور ﺒروﺠكتس وﻨسـبﺔ  ٪٢٥ﻤن ﺸـر�ﺔ أوﺸـن ﻤﺎر�ن� ،ﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺤﻘوق اﻷﻗﻠیﺔ ﻟﻠشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟشر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تﺎ�م اﻟمحدودة
اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻤﺎرﺘﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ
واﻟبتروﻟیﺔ
اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف ﺘوﻨس

اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻤﺎﯿدا�ف أوف ﺸور ﺒروﺠكتس
اﻟحﻘوق ﻏیر اﻟمسیطرة ﻓﻲ ﺸر�ﺔ أوﺸن ﻤﺎر�ن

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٢ ٣١٢ ٠١٨
٣٤ ٠٥٦

٢ ٣٤٧ ٤٢٦
٣٤ ٩٢١

٧٤١ ٣٤٨

٨٧٢ ٠١٣

٩ ٣٧٠
٧ ٠٣٩ ٩٢٢

١٠ ١٣٦ ٧١٤

٩ ٢٤٣
٧ ٣٤٨ ٠٨٤

١٠ ٦١١ ٦٨٧

 -١٩ر�حیﺔ اﻟسﻬم

ﺘﻌرض اﻟبیﺎﻨﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒنصیب اﻟسﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ أو اﻟخسﺎرة و�تم اﺤتسﺎب ر�حیﺔ أو ﺨسﺎرة اﻟسﻬم �ﻘسمﺔ
أر�ﺎح أو ﺨسﺎﺌر اﻟشر�ﺔ �-ﻌد ﺨصم ﻨصیب اﻟﻌﺎﻤﻠین وﻤكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻷر�ﺎح -ﻋﻠﻰ اﻟمتوﺴط اﻟمرﺠﺢ
ﻟﻌدد اﻷﺴﻬم اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﺨﻼل اﻟﻔترة.
ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٦/٣٠

ﻤن ٢٠٢١/١/١

ﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ ﺨسـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟﻔترة

)دوﻻر أﻤر�كﻲ(

ﻋ ــدد اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم اﻟﻘ ــﺎﺌم ــﺔ
ﺨﻼل اﻟﻔترة )ﺴﻬم(

ﻨصیب اﻟسﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ

ﻤن ٢٠٢١/٤/١

ﻤن ٢٠٢٠/١/١

ﻤن ٢٠٢٠/٤/١

)(٣١ ٩٨١ ٤٧١

)(١٢ ٣٤١ ٣٣٨

)(٤٧ ٨٦٦ ٦٧٤

)(١٩ ٧٥٠ ٣٨٤

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

)(٠٬٠٦٨

)(٠٬١٠٢

)(٠٬٠٢٦

ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺨسﺎرة اﻟﻔترة

)دوﻻر اﻤر�كﻲ  /ﺴﻬم(

- ٢٠ -

)(٠٬٠٤٢

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -٢٠اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻌرﻀیﺔ

اﻟمنﻔذ ﻤن

اﻟﻐیر ﻤنﻔذ ﻤن

اﻟﻐیر ﻤنﻔذ ﻤن

إﺠمﺎﻟﻲ

٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

٣٣ ٦٢٧ ٦١٥

١ ٨٢٢ ٨٩٥

٣١ ٨٠٤ ٧٢٠

٣٢ ٠١٧ ٦٩٤

٣٤ ٩٧٩ ٥٢٠

١ ٨٢٢ ٨٩٥

٣٣ ١٥٦ ٦٢٥

٣٦ ٢٠٥ ٨٩٧

اﻻﻟتزاﻤﺎت

ﺨطﺎ�ﺎت اﻟضمﺎن

اﻋتمﺎدات ﻤستند�ﺔ

١ ٣٥١ ٩٠٥

اﻻﻟتزاﻤﺎت

-

اﻻﻟتزاﻤﺎت

١ ٣٥١ ٩٠٥

اﻻﻟتزاﻤﺎت

٤ ١٨٨ ٢٠٣

 -٢١اﻻﯿرادات اﻟموﺴمیﺔ واﻟدور�ﺔ

ﻟم ﯿتم اﻻﻋتراف �ـ ــﺄ�ـ ــﺔ إﯿرادات ذات طبیﻌـ ــﺔ ﻤوﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمیـ ــﺔ أو دور�ـ ــﺔ ﺨﻼل اﻟﻔترات اﻟمـ ــﺎﻟیـ ــﺔ اﻟمنتﻬیـ ــﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

و ٣٠ﯿوﻨیو .٢٠٢٠
 -٢٢أرﻗﺎم ﻤﻘﺎرﻨﺔ

ﺘم إﻋﺎدة ﺘبو�ب �ﻌض اﻷرﻗﺎم اﻟمﻘﺎرﻨﺔ ﻟتتمﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘبو�ب اﻟﻔترة اﻟحﺎﻟیﺔ.

 -٢٣اﻟموقف اﻟضــــــر�بﻲ اﻟخﺎص �ضــــــر�بﺔ اﻟدﺨﻞ واﻻﺴــــــتﻘطﺎع ﻟﻔرع ﺸــــــر�ﺔ ﻤﺎر�دا�ف اوف ﺸــــــور ﺒروﺠكتس �ﺎﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر�یﺔ
اﻟسﻌود�ﺔ

ﺒتﺎر�ﺦ  ٣ﻨوﻓمبر  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻤت إدارة اﻟﻔرع �ﺎﺴ ــتﻼم اﻟر�ط اﻟضـ ـر�بﻲ ﻤن اﻟﻬیئﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠز�ﺎة وﻀـ ـر�بﺔ اﻟدﺨﻞ �ﺎﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر�یﻪ
اﻟسـ ــﻌود�ﺔ اﻟر�ط اﻟضـ ـر�ب ﻟضـ ـر�بﺔ اﻟدﺨﻞ وﻀـ ـر�بﺔ اﻻﺴـ ــتﻘطﺎع ﻋن اﻟسـ ــنوات ﻤن  ٢٠١٥وﺤتﻰ � ٢٠١٨ﺎﺴـ ــتحﻘﺎق ﻀ ــر�بﻲ
إﻀ ــﺎﻓﻲ �مﻠﻎ  ١٠ ٠٣٤ ٦٨٨دوﻻر أﻤر�كﻲ ﻋن ﻀـ ـر�بﺔ دﺨﻞ وﻀـ ـر�بﺔ اﺴ ــتﻘطﺎع .ﻗﺎﻤت اﻟش ــر�ﺔ ﺒد ارﺴ ــﺔ اﻟر�ط اﻟمس ــتﻠم ﻤن

و�نﺎء ﻋﻠﻰ اﻟتﻘییم اﻟذي ﺘم إﺠراؤﻩ ،ﺘرى اﻟش ـ ـ ــر�ﺔ ﻋدم اﺤﻘیﺔ اﻟﻬیئﺔ
اﻟﻬیئﺔ وﻗدﻤت اﻋت ارﻀ ـ ـ ـﺎً ﻋﻠیﻪ ﺒتﺎر�ﺦ  ٣٠د�س ـ ـ ــمبر ٢٠٢٠
ً
اﻟﻌــﺎﻤــﺔ ﻟﻠز�ــﺎة ﻓﻲ ذﻟــك وﻤــﺎ ازﻟــت إﺠراءات اﻻﻋتراض ﻟــدى اﻟﻬیئــﺔ اﻟﻌــﺎﻤــﺔ ﻟﻠز�ــﺎة واﻟــدﺨــﻞ ﻗیــد اﻟتنﻔیـ ذ ،وﻻ �مكن ﺘحــدﯿــد اﻟنتیجــﺔ
اﻟنﻬﺎﺌیﺔ ﻟمبﻠﻎ اﻟر�ط ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯿتم ﺘكو�ن أي ﻤخصص ﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﻟتزاﻤﺎت.
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -٢٤أﺤداث ﻫﺎﻤﺔ

ﺘﻌرﻀ ــت ﻤﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم وﻤنﻬﺎ ﻤص ــر ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠اﻟﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟتبﺎطؤ واﻻﻨكمﺎش اﻻﻗتص ــﺎدي ﻨتیجﺔ اﻨتش ــﺎر و�ﺎء

ﻛوروﻨﺎ )ﻛوﻓید (١٩-اﻟمستجد ،وﻗﺎﻤت ﺤكوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﻤن ﺒینﻬﺎ اﻟحكوﻤﺔ اﻟمصر�ﺔ �ﻌمﻞ ﺤزم ﻤن اﻹﺠراءات اﻻﺤت ارز�ﺔ ﻟمنﻊ
اﻨتشـﺎر اﻟو�ﺎء ،وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻟحﺎﻟﺔ ﻤن اﻟتبﺎطؤ اﻻﻗتصـﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟمسـتوي اﻟﻌﺎﻟمﻲ واﻟمحﻠﻲ واﻟذي ظﻬر ﺘﺄﺜیرﻩ ﻋﻠﻰ

ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻨشطﺔ �صور ﻤختﻠﻔﺔ.

وﻗد ﺘﺄﺜرت اﻟمجموﻋــﺔ �ﺄﺤداث ﻓﯿروس �وروﻨﺎ ﺘﺄﺜ ار ﺸدﯿدا ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻹﯿرادات ﺘﺄﺜ ار ﺒطﻠ�ﺎت ﺸر�ﺎت اﻟﺒﺘرول
ﻟﺘﺨﻔﯿض اﻹﯿﺠﺎرات اﻟﯿوﻤ�ﺔ ﻟﻠﺴﻔن ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻟطﻠب ،اﻀﺎﻓﺔ ﻻرﺘﻔﺎع اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﺘﺄﺜ ار ﺒﻨﻔس اﻟﺤدث ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻹﺠراءات اﻟﺘﻌﻘﯿم
اﻟﻤﺘﺨذة ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺴﻔن ،وأﯿﻀﺎ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺼﺎﺤ�ﺔ ﻟﻠﻛﺸف ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺘ�ﻪ ﻓﯿﻬﺎ ،وأﯿﻀﺎ ارﺘﻔﺎع اﻟﺘﻌو�ﻀﺎت
اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻟﻸطﻘم اﻟﻤﺤﺘﺠزة ﺨﺎرج اﻟ�ﻼد ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘوﻗف اﻟﺴﻔر ﺒﯿﻨﻨﺎ و�ﯿن اﻟدول اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻨﻌﻤل ﺒﻬﺎ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿﯿر

ﺘﻠك اﻷطﻘم.

و�تﻠخص ﺤجم وطبیﻌﺔ أﻫم اﻟتﺄﺜیرات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمحتمﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟخطر ﻋﻠﻰ ﺒنود اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمجمﻌﺔ وأﻨش ـ ـ ـ ــطﺔ اﻟش ـ ـ ـ ــر�ﺔ ﺨﻼل
اﻟﻔترة  /اﻟﻔترات اﻟتﺎﻟیﺔ ﻓﻲ:
• ﻤخﺎطر اﻻﺌتمﺎن اﻟممنوح ﻟﻠﻌمﻼء وارﺘﻔﺎع ﻤؤﺸرات اﻹﺨﻔﺎق ﻋن اﻟسداد
• ز�ﺎدة اﻟتكﺎﻟیﻒ و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻤؤﺸرات اﺤتمﺎل وﺠود ﻋﻘود ﻤحمﻠﺔ �خسﺎرة

• ﺨطر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓیر ﻤستﻠزﻤﺎت اﻟتشﻐیﻞ ﻓﻲ اﻟوﻗت و�ﺎﻟسﻌر اﻟمنﺎﺴب.
 -٢٥ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

ﺘم اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبﻌﺎد اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻏیر اﻟنﻘد�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ ﻋند إﻋداد ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ ﺤیث أن ﺘﻠك اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻻ ﯿنش ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄ ﻋنﻬﺎ

ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘد�ﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟﻌمﻼء
اﻟداﺌنون واﻷرﺼدة اﻟداﺌنﺔ اﻷﺨرى

ﻗیمﺔ
اﻟتﻐیر

٦ ٧٣٦ ١٣٦
٥ ٢٧١ ٦٨٨
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ﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻏیر ﻨﻘد�ﺔ

)(٣٠١ ٨٢٥
)(٧ ٧٠٣ ٥٢٣

اﻟﻘیمﺔ �ﻘﺎﺌمﺔ
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

٦ ٤٣٤ ٣١١
)(٢ ٤٣١ ٨٣٥

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

 -٢٦اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟجدﯿدة او اﻟمﻌدﻟﺔ

ﻗﺎﻤت وز�رة اﻻﺴ ــتثمﺎر واﻟتﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺒتﺎر�ﺦ  ٢٠١٩/٣/١٨ﺒتﻌدﯿﻞ �ﻌض اﺤكﺎم ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴ ــبﺔ اﻟمصـ ـر�ﺔ اﻟص ــﺎدرة �ﻘرار

وز�ر اﻻﺴـتثمﺎر رﻗم  ١١٠ﻟسـنﺔ  ٢٠١٥واﻟتﻲ ﺘتضـمن �ﻌض ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴـبﺔ اﻟجدﯿدة وﺘﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟﻘﺎﺌمﺔ
وﻓیمﺎ ﯿﻠﻲ اﻫم ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟتﻲ ﻗد ﺘكون ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜیر ﻤحتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ﺤﺎل ﺘطبیﻘﻬﺎ.

ﻗررت اﻟﻬیئﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠرﻗﺎ�ﺔ اﻟمﺎﻟیﺔ ﻓﻲ ﺒیﺎﻨﻬﺎ اﻟصـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ  ١٢أﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠ﺘﺄﺠیﻞ ﺘطبیق ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴـ ـ ـ ـ ــبﺔ اﻟمصـ ـ ـ ـ ـر�ﺔ

اﻟجدﯿدة واﻟتﻌدﯿﻼت اﻟمص ـ ــﺎﺤبﺔ ﻟﻬﺎ اﻟص ـ ــﺎدرة �ﺎﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٦٩ﻟس ـ ــنﺔ  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ )اﻟر�ﻊ ﺴ ـ ــنو�ﺔ(

اﻟتﻲ ﺴ ـ ــتص ـ ــدر ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ ان ﺘﻘوم اﻟش ـ ــر�ﺎت ﺒتطبیق ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯿیر وﻫذﻩ اﻟتﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟس ـ ــنو�ﺔ
ﻟﻬذﻩ اﻟشـ ــر�ﺎت ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟسـ ــنﺔ اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻰ  ٣١د�سـ ــمبر  ٢٠٢٠وادراج اﻻﺜر اﻟمجمﻊ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺒنﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم ،ﻤﻊ اﻟتزام
اﻟشر�ﺎت �ﺎﻹﻓصﺎح اﻟكﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗواﺌمﻬﺎ اﻟدور�ﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋن ﻫذﻩ اﻟحﻘیﻘﺔ واﺜرﻫﺎ اﻟمحﺎﺴبیﺔ ان وﺠدت .
طبﻘﺎً ﻟﻘرار رﺌیس ﻤجﻠس اﻟوزراء رﻗم  ١٨٧١ﻟس ـ ـ ــنﺔ  ٢٠٢٠واﻟص ـ ـ ــﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ  ١٧ﺴ ـ ـ ــبتمبر � ٢٠٢٠خص ـ ـ ــوص ﺘﺄﺠیﻞ ﺘطبیق

�ﻌض ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ ﺤتﻰ  ١ﯿنﺎﯿر  ٢٠٢١وﻫﻲ �ﺎﻟتﺎﻟﻲ:
 .١ﻤﻌیﺎر ) – (٤٧اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ
 .٢ﻤﻌیﺎر ) – (٤٨اﻻﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء
 .٣ﻤﻌیﺎر ) - (٤٩ﻋﻘود اﻟتﺄﺠیر

إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد واﻓﻘت "اﻟﻠجنﺔ اﻟﻌﻠیﺎ ﻟمراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ واﻟﻔحص اﻟمحدود" ﺒتﺎر�ﺦ  ٩ﻤﺎﯿو  ٢٠٢١ﺒتﺄﺠیﻞ
اﻟتﺄﺜیر اﻟمحﺎﺴــبﻲ ﻟتطبیق اﻟمﻌیﺎر رﻗم )" (٤٧اﻻدوات اﻟمﺎﻟیﺔ" ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ ﺤتﻲ ﻤوﻋد أﻗصــﺎﻩ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺌم
اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟر�ﻊ ﺴــنو�ﺔ ﻓﻲ  ٣١د�سـ مبر  ٢٠٢١ﻤﻊ إدراج اﻷﺜر اﻟمحﺎﺴــبﻲ اﻟمجمﻊ ﻟﻠﻌﺎم �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺒدا�ﺔ ﻤن  ١ﯿنﺎﯿر  ٢٠٢١وﺤتﻲ
 ٣١د�سمبر  ٢٠٢١ﻤﻊ اﻻﻟتزام �ﺎﻟﻔصﺎح اﻟكﺎﻓﻲ ﻟذﻟك.
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ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟجدﯿدة

ﻤﻠخص ﻷﻫم اﻟتﻌدﯿﻼت

او اﻟمﻌدﻟﺔ

اﻟتﺄﺜیر

اﻟمحتمﻞ ﻋﻠﻲ

� -١حﻞ ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري اﻟجدﯿد رﻗم )" (٤٧اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ" ﻤحﻞ

ﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ

ﻤصري ﺠدﯿد رﻗم
)(٤٧

"اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ"

اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ

اﻟموﻀوﻋﺎت اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٢٦اﻷدوات

اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻻﻋتراف واﻟﻘیﺎس" ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺘم ﺘﻌدﯿﻞ و�ﻋﺎدة اﺼدار ﻤﻌیﺎر

ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﯿنﺎﯿر ،٢٠٢١

اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )� (٢٦ﻌد ﺴحب اﻟﻔﻘرات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟموﻀوﻋﺎت

و�سمﺢ �ﺎﻟتطبیق اﻟمبكر،

اﻟتﻲ ﺘنﺎوﻟﻬﺎ ﻤﻌیﺎر ) (٤٧اﻟجدﯿد وﺘحدﯿد ﻨطﺎق ﻤﻌیﺎر ) (٢٦اﻟمﻌدل ﻟﻠتﻌﺎﻤﻞ

�شرط ﺘطبیق ﻤﻌﺎﯿیر

ﻓﻘط ﻤﻊ ﺤﺎﻻت ﻤحدودة ﻤن ﻤحﺎﺴبﺔ اﻟتﻐطیﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺨتیﺎر اﻟمنشﺄة.

اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ رﻗم )(١

ﻻﺤﻘﺎً-إﻤﺎ �ﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ ،أو �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟدﺨﻞ اﻟشﺎﻤﻞ

اﻵﺨر أو �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر ،وذﻟك طبﻘﺎ

و) (٢٥و) (٢٦و)(٤٠
ﺘﻘوم اﻹدارة ﻓﻲ

ﻟنموذج أﻋمﺎل اﻟمنشﺄة ﻹدارة اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ وﺨصﺎﺌص اﻟتدﻓق اﻟنﻘدي

اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ

اﻟتﻌﺎﻗدي ﻟﻸﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ.

ﺒتﻘییم اﻷﺜر

 -٣ﺘم اﺴتبدال ﻨموذج اﻟخسﺎﺌر اﻟمحﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗیﺎس اﻻﻀمحﻼل ﻟﻸﺼول

اﻟمحتمﻞ ﻋﻠﻰ

اﻟمﺎﻟیﺔ ﺒنمﺎذج اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨیﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟذي ﯿتطﻠب ﻗیﺎس

اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ

اﻻﻀمحﻼل ﻟكﻞ اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمﻘﺎﺴﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ واﻷدوات

ﻋند ﺘطبیق

اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﯿتم ﻗیﺎﺴﻬﺎ �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟدﺨﻞ اﻟشﺎﻤﻞ اﻻﺨر

اﻟتﻌدﯿﻞ

ﻤنذ ﻟحظﺔ اﻻﻋتراف اﻻوﻟﻲ ﻟتﻠك �ﻐض اﻟنظر ﻋند وﺠود ﻤؤﺸر ﻟحدث

�ﺎﻟمﻌیﺎر.

اﻟخسﺎرة.

-

اﻟمﻌدﻟین  ٢٠١٩ﻤﻌﺎً ﻓﻲ

ﻨﻔس اﻟتﺎر�ﺦ.

ﺘسري ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯿﻼت ﻤن

 -٤ﺒنﺎء ﻋﻠﻲ ﻤتطﻠبﺎت ﻫذا اﻟمﻌیﺎر ﺘم ﺘﻌدﯿﻞ �ﻼ ﻤن اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتﺎﻟیﺔ:
-

�سري اﻟمﻌیﺎر رﻗم )(٤٧
ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ

 -٢طبﻘﺎ ﻟمتطﻠبﺎت اﻟمﻌیﺎر ﯿتم ﺘبوب اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗیﺎﺴﻬﺎ –

-

ﺘﺎر�ﺦ اﻟتطبیق

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (١ﻋرض اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ" اﻟمﻌدل ٢٠١٩

ﺘﺎر�ﺦ ﺘطبیق ﻤﻌیﺎر )(٤٧

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٤ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ"

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٢٥اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻟﻌرض"

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٢٦اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻻﻋتراف واﻟﻘیﺎس"

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٤٠اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻹﻓصﺎﺤﺎت"

 �حﻞ ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري اﻟجدﯿد رﻗم )" (٤٨اﻹﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ

ﻤصري ﺠدﯿد رﻗم

)" (٤٨اﻹﯿراد ﻤن

اﻟﻌﻘود ﻤﻊ
اﻟﻌمﻼء"

اﻟﻌمﻼء" ﻤحﻞ اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتﺎﻟیﺔ و�ﻠﻐیﻬﺎ:
أ-

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٨ﻋﻘود اﻹﻨشﺎء" اﻟمﻌدل

.٢٠١٥

ب -ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (١١اﻹﯿراد" اﻟمﻌدل .٢٠١٥
 ﺘم اﺴتخدام ﻨموذج اﻟسیطرة ﻟﻼﻋتراف �ﺎﻻﯿراد ﺒدﻻ ﻤن ﻨموذج اﻟمنﺎﻓﻊواﻟمخﺎطر.

ﻗﺎﻤت اﻹدارة
ﺒتطبیق ﻤﻌیﺎر
اﻟمحﺎﺴبﺔ

اﻟمصري رﻗم
)" (٤٨اﻹﯿراد
ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ
اﻟﻌمﻼء" وذاﻟك

 -٣ﯿتم اﻻﻋتراف �ﺎﻟتكﺎﻟیﻒ اﻹﻀﺎﻓیﺔ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻤﻊ ﻋمیﻞ �ﺄﺼﻞ إذا

ﺨﻼل اﻟر�ﻊ

ﻛﺎﻨت اﻟمنشﺄة ﺘتوﻗﻊ اﺴترداد ﺘﻠك اﻟتكﺎﻟیﻒ و�ذا اﻻﻋتراف ﺒتكﺎﻟیﻒ اﻟوﻓﺎء

اﻷول ﻤن اﻟﻌﺎم

�ﻌﻘد �ﺄﺼﻞ ﻋند ﺘواﻓر ﺸروط ﻤحددة.

اﻟمﺎﻟﻲ .٢٠٢١

 ﯿتطﻠب اﻟمﻌیﺎر ان ﯿتواﻓر ﻟﻠﻌﻘد ﻤضمون ﺘجﺎري ﻟكﻲ ﯿتم اﻻﻋتراف �ﺎﻹﯿراد. -اﻟتوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤتطﻠبﺎت اﻹﻓصﺎح واﻟﻌرض.

- ٢٤ -

�سري اﻟمﻌیﺎر رﻗم )(٤٨
ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ
ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﯿنﺎﯿر ،٢٠٢١
و�سمﺢ �ﺎﻟتطبیق اﻟمبكر.

ﺸر�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻼﺤ�ﺔ واﻟﺒﺘروﻟ�ﺔ  -ﻤﺎر�داﯿف )ش.م.م(
ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻤصر�ﺔ )ﺒنظﺎم اﻟمنﺎطق اﻟحرة اﻟخﺎﺼﺔ(

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمجمﻌﺔ اﻟمختصرة ﻋن اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(

ﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ
ﻤصري ﺠدﯿد

)" (٤٩ﻋﻘود

اﻟتﺄﺠیر "

� .١حﻞ ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري اﻟجدﯿد رﻗم )" (٤٩ﻋﻘود اﻹ�جﺎر" ﻤحﻞ
ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٢٠اﻟﻘواﻋد واﻟمﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ

�ﻌمﻠیﺎت اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ  ٢٠١٥و�ﻠﻐیﻪ.
� .٢ﻘدم اﻟمﻌیﺎر ﻨموذج ﻤحﺎﺴبﻲ واﺤد �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمؤﺠر واﻟمستﺄﺠر ﺤیث �ﻘوم
اﻟمستﺄﺠر �ﺎﻻﻋتراف �حق اﻻﻨتﻔﺎع اﻷﺼﻞ اﻟمؤﺠر ﻀمن أﺼول اﻟشر�ﺔ
ﻛمﺎ �ﻌترف �ﺎﻟتزام واﻟذي �مثﻞ اﻟﻘیمﺔ اﻟحﺎﻟیﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻻ�جﺎر ﻏیر
اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻀمن اﻟتزاﻤﺎت اﻟشر�ﺔ s،ﻤﻊ اﻻﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻨﻪ ﻻ ﯿتم
ﺘصنیﻒ ﻋﻘود اﻻ�جﺎر �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمستﺄﺠر ﻋﻘد ﺘﺄﺠیر ﺘشﻐیﻠﻲ أو أﻨﻪ ﻋﻘد
ﺘﺄﺠیر ﺘمو�ﻠﻲ.
� .٣ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠمؤﺠر �جب ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺠر ﺘصنیﻒ �ﻞ ﻋﻘد ﻤن ﻋﻘود إ�جﺎراﺘﻪ
إﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋﻘد ﺘﺄﺠیر ﺘشﻐیﻠﻲ أو أﻨﻪ ﻋﻘد ﺘﺄﺠیر ﺘمو�ﻠﻲ.
� .٤ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻺ�جﺎر اﻟتمو�ﻠﻲ ﻓیجب ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺠر اﻻﻋتراف �ﺎﻷﺼول
اﻟمحتﻔظ ﺒﻬﺎ �موﺠب ﻋﻘد ﺘﺄﺠیر ﺘمو�ﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ وﻋرﻀﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤبﺎﻟﻎ ﻤستحﻘﺔ اﻟتحصیﻞ �مبﻠﻎ ﻤسﺎوي ﻟصﺎﻓﻲ اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ
ﻋﻘد اﻟتﺄﺠیر.
� .٥ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻺ�جﺎر اﻟتشﻐیﻠﻲ �جب ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺠر اﻻﻋتراف ﺒدﻓﻌﺎت ﻋﻘود
اﻟتﺄﺠیر ﻤن ﻋﻘود اﻟتﺄﺠیر اﻟتشﻐیﻠیﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ دﺨﻞ إﻤﺎ �طر�ﻘﺔ اﻟﻘسط
اﻟثﺎﺒت أو أي أﺴﺎس ﻤنتظم آﺨر.

- ٢٥ -

اﻟشر�ﺔ
ﻗﺎﻤت
�ﺎﻟتطبیق اﻟمبكر
ﻟﻠمﻌﺎﻟجﺔ اﻟواردة
�مﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ
رﻗم ) (٤٩ﻋﻘود
اﻟتﺄﺠیر ﺨﻼل
ﻋﺎم .٢٠١٩

�سري اﻟمﻌیﺎر رﻗم ) (٤٩ﻋﻠﻰ
اﻟﻔترات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ ﻓﻲ أو
�ﻌد  ١ﯿنﺎﯿر  ،٢٠٢١و�سمﺢ
�ﺎﻟتطبیق اﻟمبكر إذا ﺘم ﺘطبیق
ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم
)" (٤٨اﻻﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ
اﻟﻌمﻼء"  ٢٠١٩ﻓﻲ ﻨﻔس
اﻟتوﻗیت.
�ﺎﻻﺴتثنﺎء ﻤن ﺘﺎر�ﺦ اﻟسر�ﺎن
أﻋﻼﻩ� ،سري اﻟمﻌیﺎر رﻗم
) ٢٠١٩ (٤٩ﻋﻠﻰ ﻋﻘود
اﻟتﺄﺠیر اﻟتﻲ �ﺎﻨت ﺘخضﻊ
ﻟﻘﺎﻨون اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ رﻗم
 ٩٥ﻟسنﺔ  – ١٩٩٥وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ
و�ﺎن ﯿتم ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﻓﻘﺎً
ﻟمﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ
اﻟمصري رﻗم )" (٢٠اﻟﻘواﻋد
واﻟمﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
�ﻌمﻠیﺎت اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ"،
و�ذﻟك ﻋﻘود اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ
اﻟتﻲ ﺘنشﺄ ﻓﻲ ظﻞ وﺘخضﻊ
ﻟﻘﺎﻨون ﺘنظیم ﻨشﺎطﻲ اﻟتﺄﺠیر
اﻟتمو�ﻠﻲ واﻟتخصیم رﻗم ١٧٦
ﻟسنﺔ  ،٢٠١٨وذﻟك ﻤن ﺒدا�ﺔ
ﻓترة اﻟتﻘر�ر اﻟسنوي اﻟتﻲ ﺘم
ﻓیﻬﺎ اﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨون  ٩٥ﻟسنﺔ ٩٥
وﺼدور ﻗﺎﻨون  ١٧٦ﻟسنﺔ
.٢٠١٨

