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

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

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻰ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

اﻟمحتو�ﺎت
ﺘﻘر�ر اﻟﻔحص اﻟمحدود

اﻟصﻔحﺔ
-

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻰ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

١

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

٢

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟشﺎﻤﻞ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

٣

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتﻐیرات ﻓﻰ ﺤﻘوق اﻟمﻠكیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

٤

ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

٥

اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة

١٩ - ٦
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تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المستقلة

إلى السادة  /أعضاء مجلس إدارة .
شركة الخدمات المالحية والبترولية ".ماريدايف"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة

المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية المستقلة المختصرة المرفق لشركة الخدمات المالحية والبترولية
ماريدايف  -شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة  -في  30يونيو  2021وكذا القوائم المستقلة 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 المستقلة المختصرة والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية،

وتنحصر مسئوليتنا في التوصل إلى استنتاج على هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود

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

للمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها .ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات  -بصورة أساسية 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 المستقلة المختصرة.

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

فقرة لفت انتباه
مع عدم اعتبار ذلك تحفظا على استنتاجنا ،كما هو مبين تفصيال باإليضاح رقم ( )22من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
الدورية المستقلة المختصرة ،تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام  2020الي حالة من التباطؤ واالنكماش
االقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونا (كوفيد )19-المستجد ،وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم
من اإلجراءات االحت ارزية لمنع انتشار الوباء ،وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي على المستوي العالمي
والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافة األنشطة بصور مختلفة
وﻗد تأثرت الشركة بأحداث ﻓيروس كورونا تأث ار شديدا مما انﻌكس على انخفاض اإليرادات تأث ار بطلبات شركات البترول
لتخﻔيض اإليجارات اليومية للسﻔن نتيجة انخفاض الطلب ،اضافة الرتفاع التكاليف تأثار بنﻔس الحدث نتيجة إلجراءات التعﻘيم
المتخذة في اإلدارة والسﻔن ،وأيضا التكلفة المصاحبة للكشف على بﻌض الحاالت المشتبه ﻓيها ،وأيضا ارتفاع التﻌويضات
المدﻓوعة لألطﻘم المحتجزة خارج البالد نتيجة توﻗف السﻔر بيننا وبين الدول األخرى التي نﻌمل بها وﻋدم الﻘدرة على تﻐيير تلك
األطﻘم.
ويتلخص حجم وطبيعة أهم التأثيرات المالية المحتملة لهذا الخطر على بنود القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وأنشطة
الشركة خالل الفترة  /الفترات التالية في
•

مخاطر االئتمان الممنوح للعمالء وارتفاع مؤشرات اإلخفاق عن السداد

•

زيادة التكاليف وبالتالي مؤشرات احتمال وجود عقود محملة بخسارة.

•

خطر عدم القدرة على توفير مستلزمات التشغيل في الوقت وبالسعر المناسب.

��l:it.....:..l\�)JA
( Y Y o) �.J 4WI -41!_)1 LW\ �I
��jb. KPMG

Y , Y \ �I \ \ ,) �WI

�tJ�KPMG
®�J��Ll�L>....

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة المركز المالى الدورية المستقلة المختصرة فى  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

إيضاح

2021/6/30

2020/12/31

األصول

األصول غير المتداولة

أصول ثابتة (بالصافي)

4

298 870 861

306 465 496

استثماارت فى شركات تابعة

6

236 889 413

236 889 413

540 915 359

548 369 025

4 756 806

4 976 476

5

مشروعات تحت التنفيذ

7

أصول غير ملموسة

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

مخزون

9

عمالء

أرصدة مدينة أخرى

10

1-16

المستحق من الشركات التابعة
النقدية وما في حكمها

مجموع األصول المتداولة

اجمالي األصول

5 072 860
82 225

15

رأس المال المصدر والمدفوع
اإلحتياطيات

خسائر مرحلة
مجموع حقوق الملكية

18 811 478
29 861 373

29 743 808

59 238 499

59 920 977

5 084 064
724 778

12

أقساط قروض طويلة األجل

إلتزامات عقود اإليجار

مجموع اإللتزامات غير المتداولة
اإللتزامات المتداولة

مخصصات

بنوك تسهيالت ائتمانية

188 102 296
)( 36 508 988

)( 19 748 377

113 111 157

281 465 076

1-8

152 311 243

6 835 018

1-14

529 507

228 305

أرصدة دائنة أخرى

13

3-16
2-16

مجموع االلتزامات المتداولة

113 111 157

162 569 233

أقساط قروض طويلة االجل تستحق خالل عام

المستحق الى الشركات تابعة

608 290 002

145 476 225

12

المستحق الى أطراف ذات عالقة

588 468

155 311 021

11

موردون وأوراق دفع

4 187 140

188 102 296

264 704 465

اإللتزامات غير المتداولة

98 734

20 425 085

600 153 858

حقوق الملكية

4 915 382

اجمالي اإللتزامات

18 349 779

17 676 913

15 200 679

15 724 995

50 937 504
64 537 753
24 340 031
9 242 897

40 503 752
56 391 593
24 428 854
9 301 281

183 138 150

164 255 693

600 153 858

608 290 002

335 449 393

اجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

7 258 212

326 824 926

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  19تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتق أر معها.
نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والمدير المالي
محمد أشرف

العضو المنتدب

محمد لطفي الجمل

-1-

رئيس مجلس اإلدارة
شهيرة زيد

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية  ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة األرباح أو الخسائر الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021

( جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو
عن الفترة المالية

إيضاح
إيرادات النشاط

20 776 852

)(24 926 179

تكلفة النشاط

مجمل خسارة النشاط

)(4 149 327

إيرادات أخري

191 318

مصروفات ادارية

المخصصات واالنخفاض في قيمة األصول

تكاليف تمويلية (بالصافي)

صافي خسارة الفترة

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

من 2021/01/01

حتى 2021/06/30

)(4 211 764
)(1 297 754

17

)(7 293 084

18

)(0.036

)(16 760 611

عن الفترة المالية

من 2021/04/01

حتى 2021/06/30
10 680 579

)(12 040 507
)(1 359 928
151 712

)(2 005 265
)( 531 416

)(3 752 231

)(7 497 128
)(0.016

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  19تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتق أر معها.

-2-

عن الفترة المالية

من 2020/01/01

حتى 2020/06/30
24 034 009

)(24 796 881
)( 762 872
565 413

)(3 674 594
)(5 724 915
)(8 430 406

)(18 027 374
)(0.038

عن الفترة المالية

من 2020/04/01

حتى 2020/06/30
11 022 318

)(12 385 768
)(1 363 450
520 413

)(1 747 210
)(4 265 982
)(3 639 173

)(10 495 402
)(0.022

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

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

عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو

عن الفترة المالية

عن الفترة المالية

عن الفترة المالية

عن الفترة المالية

من 2021/01/01

من 2021/04/01

من 2020/01/01

من 2020/04/01

)(16 760 611

)(7 497 128

)(18 027 374

)(10 495 402

)(16 760 611

)(7 497 128

)(18 027 374

)(10 495 402

حتى  2021/06/30حتى  2021/06/30حتى  2020/06/30حتى 2020/06/30
صافي خسارة الفترة

بنود الدخل الشامل اآلخر

اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  19تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتق أر معها.

-3-

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
رأس المال

المصدر والمدفوع
الرصيد في  1يناير 2020

تسويات على رصيد اول المدة

إحتياطي

اإلحتياطي

خاص

اجمالي

اإلحتياطات

القانوني

صافى خسارة

أرباح ( /خسائر)
مرحلة

188 102 296

76 877 138

36 234 019

113 111 157

39 733 873

اإلجمالى

العام  /الفترة
-

رد خسائر أضمحالل أصول حق أنتفاع

44 220 579 113 111 157 36 234 019 76 877 138 188 102 296

-

-

-

-

4 486 706

-

345 434 032

الرصيد في  1يناير  2020المعدل

188 102 296

76 877 138

36 234 019

113 111 157

44 220 579

-

345 434 032

صافىي خسارة الفترة من  1يناير  2020حتى  30يونيو 2020

-

-

-

-

-

)( 18 027 374) ( 18 027 374

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

-

-

)( 18 027 374) ( 18 027 374

الرصيد في  30يونيو 2020

44 220 579 113 111 157 36 234 019 76 877 138 188 102 296

الرصيد في  1يناير  2020المعدل

الدخل الشامل

الدخل الشامل

-

-

-

-

-

-

340 947 326

-

4 486 706

-

)327 406 658 ( 18 027 374

صافىي خسارة الفترة من  1يوليو  2020حتي  31ديسمبر 2020

-

-

-

-

-

)( 45 941 582) ( 45 941 582

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

-

-

)( 45 941 582) ( 45 941 582

الرصيد في  31ديسمبر 2020

- ( 19 748 377) 113 111 157 36 234 019 76 877 138 188 102 296

المحول إلي الخسائر المرحلة

-

-

-

-

-

-

الرصيد فى  1يناير 2021

188 102 296

76 877 138

36 234 019

113 111 157

الدخل الشامل

-

-

)63 968 956 ( 63 968 956

)- ( 19 748 377

-

281 465 076

281 465 076

صافىي خسارة الفترة من  1يناير  2021حتى  30يونيو 2021

-

-

-

-

-

)( 16 760 611) ( 16 760 611

بنود الدخل الشامل االخر
اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

-

-

)( 16 760 611) ( 16 760 611

الرصيد في  30يونيو 2021

- ( 36 508 988) 113 111 157 36 234 019 76 877 138 188 102 296

المحول إلي الخسائر المرحلة

-

-

-

-

-

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  19تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتق أر معها.
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-

-

-

)16 760 611 ( 16 760 611

-

264 704 465

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية  ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021

( جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو

عن الفترة المالية

إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

صافي خسارة الفترة
تسويات :

4

 -إهالك أصول ثابتة

 -إستهالك أصول غير ملموسة

7

 -المخصصات واألضمحالل في قمة العمالء

14

 -أرباح بيع أصول ثابتة

17

 -مصروفات تمويلية

 إستهالك تكلفة الحصول على القروضالتغيرات في:
 المخزون -العمالء

من 2021/01/01

حتى 2021/06/30

)(16 760 611
7 765 803

8 111 258

16 509
-

 -المستحق من شركات تابعة

1 297 754
782 304

723 263

7 039 097
140 856
219 670

1 075 743

)( 896 924

1 298 296

)( 524 316

 -دائنون وأرصدة دائنة أخري

2 440 712

)( 88 823

 -المستحق الى الشركات تابعة

 -المستحق الى أطراف ذات عالقة

)( 58 384

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

1 732 904

)(1 159 147

المدفوع من الفوائد المدينة

المستخدم من المخصصات

)( 621

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

مقبوضات من بيع أصول

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

مدفوعات لسداد قروض

مقبوضات من قروض

مدفوعات تكاليف الحصول علي القرض

4 327 680
544 703

)( 29 163

7 350 319

)(4 712 764
)( 426 602

705 397

)( 66 435

)( 328 646

)( 987 888

)( 177 231

)(1 080 847
59 347

551 060

)( 217 900

)( 227 367

)( 108 180

)(1 946 832

)( 597 696

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)( 107 245

)( 328 646

672 866

مدفوعات لسداد التزامات ناتجة من عقود االيجار

1 551

)(1 626 850

211 781

مقبوضات من تسهيالت بنكية قصيرة األجل

407 386

573 136

-

صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

)(4 322 704

2 210 953

-

مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

8 072 213
4 154 072

-

 -موردون وأوراق دفع

25 210

)( 475 413

5 724 915

)( 117 565

 -المستحق من شركات ذات عالقة

من 2020/01/01

حتى 2020/06/30

)(18 027 374

617 678

 -أرصدة مدينة أخري

عن الفترة المالية

)(1 249 025

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

136 310

)( 723 767

النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة

724 778

390 304

588 468

النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

اإليضاحات المرفقة من صفحة  6إلى  19تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتق أر معها.
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1 114 071

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

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

اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة 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  ٢ﻓﺒراﯿر.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  ٢٠١٧اﻟﺼﺎدر 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
 -٢ﻏرض 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 ﻟﻠمنشﺂت 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 اﻟﺘﻰ
د -و�ﺠوز ﻟﻠﺸر�ﺔ أن ﺘﻛون ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺘﺸﺘرك �ﺄي وﺠﻪ ﻤن اﻷوﺠﻪ ﻤﻊ اﻷﻓراد واﻟﺸر�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘزاول أ ً

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.
 -٣أﺴس اﻹﻋداد

 ١-٣ا ﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒ�ﺔ واﻟﻘواﻨﯿن

ﺘم إﻋداد اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 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 اﻟمستﻘﻠﺔ ﻟﻺﺼدار ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ  ١١أﻏسطس .٢٠٢١
 ٢-٣اﻟسیﺎﺴﺎت اﻟمحﺎﺴبیﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ

أﻋدت اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ 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 اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟتﻐیرات اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﺘطبیق ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم""٤٨
اﻹﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء"
-٦-

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 ١-٢-٣ﻤﻌیﺎر 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.
 ٣-٣أﺴس اﻟﻘیﺎس

أﻋــدت اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎر�خیﺔ ﻓیمﺎ ﻋدا اﻟبنود اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ ﻓﻲ اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ:
• اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ ﻏیر اﻟمشتﻘﺔ �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷر�ﺎح أو اﻟخسﺎﺌر ﺘﻘﺎس �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 ١-٣-٣اﺴتخدام 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.
 ٤-٣ﻗیﺎس 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
اﻟمستﻘﻠﺔ 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.
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 اﻟمستﻘﻠﺔ ﻟﻸدوات
اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمشﺎﺒﻬﺔ ﻤن ﺤیث طبیﻌتﻬﺎ وﺸروطﻬﺎ.
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شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)

تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو 2021

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك(

 -4األصول الثابتة (بالصافى)

اراضى

وحدات بحرية*

االت ومعدات

عمرات بحرية

مباني وتجهيزات وديكورات

وسائل نقل وإنتقال

أثاث ومعدات مكاتب

اإلجمالى

التكلفة
التكلفة في  1يناير 2020
اإلضافات خالل العام
اإلستبعادات خالل العام
التكلفة فى  31ديسمبر 2020

2 400 992
−
)( 2 400 992
−

428 904 384
−
)( 32 056 922
396 847 462

44 998 189
2 883 667
)( 8 030 218
39 851 638

9 222 862
690 153
)( 300 319
9 612 696

9 284 115
476 585
)( 6 267 664
3 493 036

893 803
−
−
893 803

2 499 904
68 265
)( 12 544
2 555 625

498 204 249
4 118 670
)( 49 068 659
453 254 260

التكلفة في  1يناير 2021
اإلضافات خالل الفترة من  1يناير  2021حتى  30يونيو 2021
التكلفة فى  30يونيو 2021

−
−
−

396 847 462
−
396 847 462

39 851 638
150 393
40 002 031

9 612 696
−
9 612 696

3 493 036
−
3 493 036

893 803
−
893 803

2 555 625
20 775
2 576 400

453 254 260
171 168
453 425 428

االهالك وخسائر االضمحالل
مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  1يناير 2020
اهالك العام
خسائر األضمحالل خالل العام
مجمع إهالك اإلستبعادات
رد خسائر االضمحالل
مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  31ديسمبر 2020

−
−
−
−
−
−

126 929 314
9 321 743
−
)( 32 056 922
−
104 194 135

30 467 294
6 214 200
−
)( 7 688 481
−
28 993 013

9 035 124
153 775
−
)( 296 733
−
8 892 166

6 168 650
210 021
438 271
)( 790 063
)( 4 486 704
1 540 175

893 803
−
−
−
−
893 803

2 171 771
107 923
−
)( 4 222
−
2 275 472

175 665 956
16 007 662
438 271
)( 40 836 421
)( 4 486 704
146 788 764

مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى  1يناير 2021

−

104 194 135

28 993 013

8 892 166

1 540 175

893 803

2 275 472

146 788 764

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

−
-

4 660 869
108 855 004
287 992 458
292 653 327

103 011
8 995 177
617 519
720 530

2 878 725
31 871 738
8 130 293
10 858 625

-8-

70 193
1 610 368
1 882 668
1 952 861

−
893 803
−
−

53 005
2 328 477
247 923
280 153

7 765 803
154 554 567
298 870 861
306 465 496

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
* ﻗﺎﻤت اﻟﺸر�ﺔ ﺒرﻫن �ﻌض وﺤداﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤر�ﺔ �ﻀﻤﺎن ﻟﻠﻘروض اﻟﺘﻰ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺘﻤو�ل إﻨﺸﺎء اﻟوﺤدات اﻟﺒﺤر�ﺔ اﻟﺠدﯿدة.

أوﻻ :رﻫن اﻟوﺤدات اﻟﺒﺤر�ﺔ أرﻗﺎم ) ٢٠٨و (٢١٢ﻟصﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼرف اﻟﻌر�ﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎً ﻟﻠﺘﺴﻬ�ﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﺸر�ﺔ

ﺜﺎﻨیﺎً :رﻫن اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ ارﻗﺎم ) ٤٢و ٤٣و  ٢٢٩و  ٢٣٠و  ٢٣١و  ٢٣٢و  ٥١٠و  ٥١٥و  ٥١٨و ٥١٩و  ٥٢٠و ٥٢١

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.
** ﺘتضمن اﻷﺼول اﻟثﺎﺒتﺔ أﺼول ﻤﻬﻠكﺔ دﻓتر�ﺎً وﻤﺎزاﻟت ﺘﻌمﻞ ﺒﻠﻐت ﺘكﻠﻔتﻬﺎ  ٢٣ ٢٠٠ ٨٧٧دوﻻر أﻤر�كﻲ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو .٢٠٢١
 -٥ﻤشروﻋﺎت ﺘحت اﻟتنﻔیذ
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
٥ ٠٧٢ ٨٦٠
٥ ٠٧٢ ٨٦٠

دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ ﻟشراء أﺼول ﺜﺎﺒتﺔ ووﺤدات �حر�ﺔ

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
٤ ٩١٥ ٣٨٢
٤ ٩١٥ ٣٨٢

 -٦اﺴتثمﺎرات ﻓﻲ ﺸر�ﺎت ﺘﺎ�ﻌﺔ
ﻨسبﺔ

ﺸر�ﺔ ﻓﺎﻟنتین ﻤﺎر�تیم اﻟمحدودة
ﻤﺎر�تﺎﯿد ﻟﻠخدﻤﺎت اﻟمﻼﺤیﺔ واﻟبتروﻟیﺔ
ﺸر�ﺔ أوﺸن ﻤﺎر�ن )ش.م.ح(
ﻤﺎر�دا�ف اوف ﺸور ﺒروﺠكتس

اﻟمسﺎﻫمﺔ %

٪١٠٠
٪٩٩.٤٦
٪٦٤.٣٠
٪٩٩.٩٨

 -٧أﺼول ﻏیر ﻤﻠموﺴﺔ

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
١٧٠ ٨٢٦ ٦٠٠
١١ ٢٤٨ ١٥٥
٢٩ ٠٠٥ ٦٦٢
٢٥ ٨٠٨ ٩٩٦
٢٣٦ ٨٨٩ ٤١٣

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
٦٥٠ ٧٧٤
٦٥٠ ٧٧٤
)(٥٥٢ ٠٤٠
)(١٦ ٥٠٩
)(٥٦٠ ٥٢٨
٨٢ ٢٢٥

اﻟتكﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ١ﯿنﺎﯿر
اﻹﻀﺎﻓﺎت ﺨﻼل اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
اﻟتكﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
ﻤجمﻊ اﻻﺴتﻬﻼك ﻓﻲ  ١ﯿنﺎﯿر
اﺴتﻬﻼك اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
ﻤجمﻊ اﻻﺴتﻬﻼك ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
اﻟصﺎﻓﻰ ﻓﻰ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة  /اﻟﻌﺎم
-٩-

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
١٧٠ ٨٢٦ ٦٠٠
١١ ٢٤٨ ١٥٥
٢٩ ٠٠٥ ٦٦٢
٢٥ ٨٠٨ ٩٩٦
٢٣٦ ٨٨٩ ٤١٣

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
٥٨٤ ٣٣٩
٦٦ ٤٣٥
٦٥٠ ٧٧٤
)(٥٠٩ ٨٥٨
)(٤٢ ١٨٢
)(٥٥٢ ٠٤٠
٩٨ ٧٣٤

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -٨ﻋﻘود ﺘﺄﺠیر ﺘمو�ﻠﻲ
وﻓﻘﺎ ﻷﺤكﺎم اﻟﻘواﻋد اﻻﻨتﻘﺎﻟیﺔ واﻟمتﻌﻠﻘﺔ �مﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم  ٤٩ﻟسنﺔ  ٢٠١٩اﻟمتﻌﻠق �ﻌﻘود اﻻ�جﺎر ﻓﺈن اﻟتطبیق اﻷوﻟﻰ

ﻟمﻌیﺎر ) (٤٩ﻫو ﺒدا�ﺔ ﻓترة اﻟتﻘر�ر اﻟسنوي اﻟتﻰ ﺘم ﻓیﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻨون اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ رﻗم  ٩٥ﻟسنﺔ  ١٩٩٥وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ وﺼدور ﻗﺎﻨون

ﺘنظیم ﻨشﺎطﻰ اﻟتﺎﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ واﻟتخصیم رﻗم  ١٧٦ﻟسنﺔ  ٢٠١٨وذﻟك �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻌﻘود اﻹ�جﺎر اﻟتﻲ �ﺎﻨت ﺘخضﻊ ﻟﻘﺎﻨون  ٩٥ﻟسنﺔ

 ١٩٩٥و�ﺎن ﯿتم ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم ) (٢٠وﻗد ﺘم إﺠراء اﻟتﻌدﯿﻼت ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩وﻗد ﻨتﺞ ﻋن ذﻟك

اﻟتحول اﻻﺘﻲ
إﺜبﺎت
إﺜبﺎت
إﺜبﺎت
إﺜبﺎت

٩٩٢
٦٤٨
٧٣٢
٦١١

ﺘكﻠﻔﺔ اﻻراﻀﻲ
ﺘكﻠﻔﺔ ﻤبﺎﻨﻲ و�ﻨشﺎءات
ﺘكﻠﻔﺔ أﻻت وﻤﻌدات
ﻤجمﻊ إﻫﻼك

٢٨٥
٦٣٩
٢٥٠
٣٥٤
٨٢٢

إﺜبﺎت إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹ�جﺎر
ﺘسو�ﺔ اﻷرﺼدة اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎ
ﺘسو�ﺔ اﻹﯿراد اﻟمؤﺠﻞ
إﺜبﺎت ﺨسﺎﺌر إﻀمحﻼل ﻟﻸﺼول
أﺜر اﻟتﻌدﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻷر�ﺎح اﻟمرﺤﻠﺔ

٤٠٠
٦٩٣
٤٨٥
١٩٣
٤٢٤
٨٧٧
٧٢٣
٢٢١
٥٨٤

٢
٨
٤
٥

١١
٤
٦
٥
٢

 ١-٨إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹ�جﺎر
ا�ضﺎح
إﻟتزام اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ  -اﻟجزء اﻟمتداول )ﻤدرﺠﺔ ﻀمن
اﻷرﺼدة اﻟداﺌنﺔ اﻟخري(
إﻟتزام اﻟتﺄﺠیر اﻟتمو�ﻠﻲ  -اﻟجزء اﻟﻐیر اﻟمتداول

١٣

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

١ ٥٢٨ ٥٠١
٧ ٢٥٨ ٢١٢

١ ٧٣٧ ٣٥٣
٦ ٨٣٥ ٠١٨

٨ ٧٨٦ ٧١٣

٨ ٥٧٢ ٣٧١

و�تم ﺴداد اﻹﻟتزاﻤﺎت اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻻ�جﺎر �مﺎ ﯿﻠﻰ
 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

أﻗﻞ ﻤن ﻋﺎم

أﻛثر ﻤن ﻋﺎم وأﻗﻞ ﻤن ﻋﺎﻤین

أﻛثر ﻤن ﻋﺎﻤین

ﺴداد أﺼﻞ اﻻﻟتزام

١ ٧٣٧ ٣٥٣
١ ٠٣٢ ٣٨٣
٥ ٨٠٢ ٦٣٥
٨ ٥٧٢ ٣٧١

ﺴداد اﻟﻔﺎﺌدة

٥٠٥ ٩٤٦
٥٦٥ ٠٠٢
١ ٠٤٩ ٧٠٣
٢ ١٢٠ ٦٥١

- ١٠ -

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

ﺴداد أﺼﻞ اﻻﻟتزام

١ ٥٢٨ ٥٠١
١ ١٦٤ ٤٩٧
٦ ٠٩٣ ٧١٥

٨ ٧٨٦ ٧١٣

ﺴداد اﻟﻔﺎﺌدة

٧٣٣ ٧٣٤
٥٨٧ ٠٦٩

١ ١٨٣ ٢٠٢

٢ ٥٠٤ ٠٠٥

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -٩ﻋمﻼء
إ�ضﺎح

ﻋمﻼء
�خصم:
اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟﻌمﻼء

٢-١٤

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠

٦٣ ٤٧٨ ٠٣٥

٦٤ ١٢٠ ٥٩٠

)(٤٤ ٦٦٦ ٥٥٧
١٨ ٨١١ ٤٧٨

)(٤٣ ٦٩٥ ٥٠٥
٢٠ ٤٢٥ ٠٨٥

 -١٠أرﺼدة ﻤدﯿنﺔ أﺨرى
إ�ضﺎح

إﯿرادات ﻤستحﻘﺔ
ﻤوردون دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ

٢١٤ ٩٨٠

ﻋﻬد وﺴﻠﻒ ﻋﺎﻤﻠین
ﻤصروﻓﺎت ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﻘدﻤﺎً
اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤرة
ﻤطﺎﻟ�ﺎت اﻟﺘﺎﻤﯿن
أرﺼدة ﻤدﯿنﺔ أﺨري
�خصم:
اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟمدﯿنون واﻷرﺼدة اﻟمدﯿنﺔ
اﻷﺨرى

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١

٢-١٤

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
١٦٦ ٣٥٩

٢ ٥٦١ ٠٧٥
١ ٤٠٤ ٢٩٢
٨٧ ٦٢٩
٥٢٥ ٦٧٣
١٠٠ ٥٩٢
١ ٢٤٤ ٤٧٩
٦ ١٣٨ ٧٢٠

١ ٨٧٩ ٢٦٨
١ ٢٥٤ ٦٤٩
٢٨٢ ٦١٨
٥٢٥ ٦٧٣
١٠٠ ٥١٢
١ ٠٣٢ ٧١٧
٥ ٢٤١ ٧٩٦

)(١ ٠٥٤ ٦٥٦

)(١ ٠٥٤ ٦٥٦

٥ ٠٨٤ ٠٦٤

٤ ١٨٧ ١٤٠

 -١١ﺘسﻬیﻼت ﺒنكیﺔ ﻗصیرة اﻻﺠﻞ
ﺒﻠﻐت أرﺼدة اﻟتسﻬیﻼت اﻟبنكیﺔ ﻗصیرة اﻻﺠﻞ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١ﻤبﻠﻎ  ١٨ ٣٤٩ ٧٧٩دوﻻر أﻤر�كﻲ )ﻤبﻠﻎ ١٧ ٦٧٦ ٩١٣
دوﻻر أﻤر�كﻲ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  (٢٠٢٠وﺘجدر اﻻﺸﺎرة �ﺎن اﻟشر�ﺔ ﻟم ﺘحصﻞ ﻋﻠﻰ ﺘسﻬیﻼت ﺒنكیﺔ ﺠدﯿدة ﺨﻼل ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر
اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو .٢٠٢١
 -١٢اﻟﻘروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ
ﺘتمثﻞ اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١واﻟبﺎﻟﻎ رﺼیدﻫﺎ  ١٩٦ ٤١٣ ٧٢٩دوﻻر اﻤر�كﻲ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟممنوﺤﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ﻤن
ﺒنك أﺒو ظبﻰ اﻻﺴﻼﻤﻲ – اﻻﻤﺎرات )اﻟتمو�ﻞ اﻟمشترك( ،ﺒنك إﺘش.إس.ﺒﻲ .ﺴﻲ واﻟبنك اﻻورو�ﻲ ﻷﻋﺎدﻩ اﻷﻋمﺎر واﻟتنمیﺔ و اﻟبنك
اﻟتجﺎري وﻓﺎ واﻟتﻲ ﺘم ﻤنحﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻞ رﻫن �ﻌض اﻟوﺤدات اﻟبحر�ﺔ.

وﺘم ﻋرض اﻟرﺼید اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو �ﺎﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ �مﺎ ﯿﻠﻰ:
- ١١ -

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

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

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
٥٠ ٩٣٧ ٥٠٤
١٤٥ ٤٧٦ ٢٢٥
١٩٦ ٤١٣ ٧٢٩

أﻗسﺎط ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ ﺘستحق ﺨﻼل ﻋﺎم
أﻗسﺎط ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻻﺠﻞ

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
٤٠ ٥٠٣ ٧٥٢
١٥٥ ٣١١ ٠٢١
١٩٥ ٨١٤ ٧٧٣

 -١٣اﻟداﺌنون واﻷرﺼدة اﻟداﺌنﺔ اﻷﺨرى
إ�ضﺎح

ﻤصﻠحﺔ اﻟضراﺌب
ﻤصروﻓﺎت ﻤستحﻘﺔ

إﻟتزاﻤﺎت ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻻ�جﺎر – اﻟجزء اﻟمتداول
ﻋمﻼء دﻓﻌﺎت ﻤﻘدﻤﺔ
أرﺼدة داﺌنﺔ أﺨري

 ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
١٢ ٥٠١ ٤٣١
٢٩ ٠١٩ ١٣٠

١ ٧٣٧ ٣٥٣
٢٠ ٢٣٣ ١٨٩
١ ٠٤٦ ٦٥٠
٦٤ ٥٣٧ ٧٥٣

٨

 ٣١د�سمبر ٢٠٢٠
١١ ٤١٢ ٢٥٠
٢٢ ٦٠٣ ٠٧٤

١ ٥٢٨ ٥٠١
٢٠ ٠١٢ ٥٩٥
٨٣٥ ١٧٣
٥٦ ٣٩١ ٥٩٣

 -١٤اﻟمخصصﺎت واﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول
 ١-١٤اﻟمخصصﺎت
اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻰ

٢٠٢١/٠١/٠١

ﻤخصص ﻤطﺎﻟبﺎت ﻤتوﻗﻌﺔ*

٢٢٨ ٣٠٥
٢٢٨ ٣٠٥

اﻟمحمﻞ ﻋﻠﻰ

اﻟمستخدم

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح او

ﺨﻼل

ﺨﻼل اﻟﻔترة

اﻟﻔترة

اﻟخسﺎﺌر

٣٠١ ٨٢٥

٣٠١ ٨٢٥

)(٦٢٣
)(٦٢٣

اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻲ

٢٠٢١/٦/٣٠

٥٢٩ ٥٠٧

٥٢٩ ٥٠٧

*ﯿتمثﻞ ﻤخصص ﻤطﺎﻟبﺎت ﻤتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗیمﺔ ﻤطﺎﻟبﺎت ﻏیر ﻤحددة اﻟتوﻗیت وﻻ اﻟمﻘدار ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄﻨشطﺔ اﻟشر�ﺔ وﺘﻘوم اﻹدارة �مراﺠﻌﺔ
ﺘﻠك اﻟمخصصﺎت دور�ﺎً وﺘﻌدﯿﻞ ﻤبﻠﻎ اﻟمخصص وﻓﻘﺎً ﻷﺨر اﻟتطورات واﻟمنﺎﻗشﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗیﺎت.
ﻟم ﯿتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمﻌتﺎد ﻨشرﻫﺎ ﺤول اﻟمخصصﺎت وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم  ٢٨اﻟمخصصﺎت

واﻷﺼول واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمحتمﻠﺔ ﻨظ اًر ﻻن ذﻟك ﻗد ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨتﺎﺌﺞ اﻟمﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ ﺘﻠك اﻷطراف.

- ١٢ -

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 ٢-١٤اﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼول
اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻲ

٢٠٢١/٠١/٠١

اﻟمحمﻞ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﺌمﺔ اﻷر�ﺎح او

ﺨﻼل

ﺨﻼل اﻟﻔترة

اﻟﻔترة

اﻟخسﺎﺌر

اﻷﻀـ ـ ـ ـ ـ ــمحﻼل ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻷﺼـ ـ ـ ـ ـ ــول

١ ١٧٢ ٩٢٠

اﻷﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ اﻟﻌمﻼء

٤٣ ٦٩٥ ٥٠٥
١ ٠٥٤ ٥٦٥

-

٤٥ ٩٢٢ ٩٩٠

٩٩٥ ٩٢٩

اﻟثﺎﺒتﺔ

اﻻﻨخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗیمﺔ أرﺼـ ـ ـ ـ ــدة ﻤدﯿنﺔ

أﺨرى

اﻟمستخدم

-

٩٩٥ ٩٢٩

-

)(٢٤ ٨٧٧
-

)(٢٤ ٨٧٧

اﻟرﺼیــــــــــــد
ﻓﻲ

٢٠٢١/٦/٣٠

١ ١٧٢ ٩٢٠

٤٤ ٦٦٦ ٥٥٧
١ ٠٥٤ ٥٦٥
٤٦ ٨٩٤ ٠٤٢

 -١٥رأس 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  ٢٠١٩ﺘﻤت

اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ز�ـﺎدة رأس ﻤـﺎل اﻟﺸـر�ﺔ اﻟﻤـرﺨص ﺒـﻪ ﻤـن ﻤﺒﻠﻎ  ٢٠٠ﻤﻠﯿـون دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ ) ﻓﻘـط ﻤﺎﺌﺘـﺎن ﻤﻠﯿـون دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ ( إﻟـﻰ

ﻤﺒﻠـﻎ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ ) ﻓﻘـط ﻤﻠﯿـﺎر دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ( وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟـﻰ ﻗﯿـﺎم إدارة اﻟﺸـر�ﺔ �ﺈﻨﻬـﺎء اﻹﺠـراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿـﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﻠـك اﻟز�ـﺎدة وﻗـد ﺘـم اﻟﺘﺄﺸـﯿر �ﺎﻟﺴـﺠل اﻟﺘﺠـﺎرى ﺒﺘـﺎر�ﺦ  ١٦دﯿﺴ ـﻤﺒر  ٢٠١٩ﺒــرﻗم إﯿــداع  ٦٥٠١وﺘــم ﻨﺸــر ﺘﻌــدﯿل ﻤ ـواد اﻟﻨظ ـﺎم

اﻷﺴﺎﺴ ـﻰ ﻟﻠﺸــر�ﺔ �ﺎﻟوﻗ ـﺎﺌﻊ اﻟﻤﺼــر�ﺔ �ﺎﻟﻌــدد رﻗــم  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 ﺨﻤﺴﺔ وﺨﻤﺴون أﻟف وﺴ�ﻌﻤﺎﺌﺔ وأر�ﻌون ﺴﻬم ) ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻬم  ٤٠ﺴﻨت أﻤر�ﻛﻰ( وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻐﯿر ﻋﺎد�ﺔ ﻟﻠﺸر�ﺔ ﺒﺘﺎر�ﺦ  ١٦ﺴـﺒﺘﻤﺒر  ٢٠١٩ﺘﻤـت اﻟﻤواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ز�ـﺎدة رأس ﻤـﺎل اﻟﺸـر�ﺔ اﻟﻤﺼـدر ﻤـن  ١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠دوﻻر
أﻤر�ﻛـﻰ إﻟـﻰ ١٨٨ ١٠٢ ٢٩٦دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ ﺒز�ـﺎدة ﻗـدرﻫﺎ  ٢٤ ٢٦٢ ٢٩٦دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ ﻤوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ  ٦٠ ٦٥٥ ٧٤٠ﺴـﻬم )ﺒﺴ ـﻌر
أﻛﺘﺘـﺎب ﻟﻠﺴـﻬم ﯿﺒﻠ ـﻎ  ٠.٦١دوﻻر أﻤر�ﻛ ـﻰ( )ﻋﺒـﺎرة ﻋـن  ٠.٤٠دوﻻر أﻤر�ﻛ ـﻰ ﻗﯿﻤـﺔ أﺴ ـﻤ�ﺔ ﻟﻠﺴﻬم و ٠.٢١دوﻻر أﻤر�ﻛﻰ ﻋﻼوة إﺼدار

�ﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ  ١٢ ٧٣٧ ٧٠٤دوﻻر أﻤر�ﻛـﻰ( ﺘﻤﺜـﻞ ﻤﺒﻠـﻎ إﺠﻤـﺎﻟﻰ  ٣٧ﻤﻠﯿـون دوﻻر وﺘم ﺘﺨﺼﯿص اﻟز�ﺎدة �ﺎﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﺴﯿد  /ﻨﺠﺎد ز�ﻨﻰ

دون إﻋﻤﺎل ﺤﻘوق اﻷوﻟو�ﺔ ﻟﻘـداﻤﻰ اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﯿن  ،وﺘﺠـدر اﻹﺸـﺎرة إﻟـﻰ ﻗﯿـﺎم إدارة اﻟﺸر�ﺔ �ﺈﻨﻬﺎء اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠك اﻟز�ﺎدة

وﻗد ﺘم اﻟﺘﺄﺸﯿر �ﺎﻟﺴـﺠل اﻟﺘﺠـﺎرى ﺒﺘـﺎر�ﺦ  ١٦دﯿﺴـﻤﺒر  ٢٠١٩ﺒـرﻗم إﯿـداع  ٦٥٠١وﺘم ﻨﺸر ﺘﻌدﯿل ﻤواد اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺸر�ﺔ �ﺎﻟوﻗﺎﺌﻊ
اﻟﻤﺼر�ﺔ �ﺎﻟﻌدد رﻗم  ٥٧٦٦٨ﺒﺘﺎر�ﺦ  ٢٥دﯿﺴﻤﺒر  ، ٢٠١٩ﺒﺘـﺎر�ﺦ  ٢٦دﯿﺴ ـﻤﺒر  ٢٠١٩ﺘﻤــت اﻟﻤواﻓﻘ ـﺔ ﻤــن ﻗﺒــﻞ ﻟﺠﻨ ـﺔ ﻗﯿــد اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﯿ ـﺔ �ﺎﻟﺒورﺼ ـﺔ اﻟﻤﺼــر�ﺔ ﺒﺠﻠﺴ ـﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘــدة ﺒﺘ ـﺎر�ﺦ  ٢٥دﯿﺴ ـﻤﺒر  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﻗﯿد أﺴﻬم ز�ﺎدة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼدر واﻟﻤدﻓوع
ﻟﻠﺸر�ﺔ.

- ١٣ -

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف
شركة مساهمة مصرية ( -بنظام المناطق الحرة الخاصة)
تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى  30يونيو 2021
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك(
 -16المعامالت مع االطراف ذوي العالقة
تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فى المعامالت مع مساهمى الشركة والشركات التى يمتلك فيها المساهمين و/أو الشركة 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  2021والمدرجة ضمن األصول
المتداولة وااللتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى :
 1-16المستحق من الشركات التابعة

شركة أوشن مارين
شركة فالنتين مارتيم المحدودة
شركة ماريتايد للخدمات المالحية والبترولية
شركة ماريدايف تونس
شرﻛة ماريتايد نايجريا

نوع
العالقة
شركة
شركة
شركة
شركة
شركة

تابعة
تابعة
تابعة
تابعة
تابعة

حجم المعامالت خالل الفترة
دائن
مدين

طبيعة
التعامل
إيرادات تشغيل
جاري
إيجار وحدات بحرية
جاري
جاري

2021/06/30

2020/12/31

10 886 523

11 202 479

24 808 984

25 124 940

6 354 113

6 583 425

990 239

1 219 551

2 838

35 712

991 357
236 913
-

460 315
102 284

2 592 914

2 061 872

1 433 524

1 298 895

29 861 373

29 743 808

38 550

 2-16المستحق الي اطراف ذوى عالقة
الشركة الوطنية للنقل وأعالي البحار  -نوسكو
حسابات دائنة ألعضاء مجلس االدارة
شركة الروضة للتنمية الزراعية

شركة شقيقة
مجلس األدارة
شركة شقيقة

جاري
جاري
جاري

9 884

50 087
47

1 158

2 683

347

903

129

 3-16المستحق الي شركات تابعة
شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس

شركة تابعة

إيرادات تشغيل
استشارات
خدمات غطس

2 221 496

2 132 673

- 14 -

11 409

9 239 311

9 289 269

9 242 897

9 301 281

603

24 340 031

24 428 854

24 340 031

24 428 854

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -١٧ﺼﺎﻓﻲ اﻟتكﺎﻟیﻒ واﻹﯿرادات اﻟتمو�ﻠیﺔ
ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻤن ٢٠٢١/٠١/٠١

ﻤن ٢٠٢١/٠٤/٠١

ﻤن ٢٠٢٠/٠١/٠١

ﻤن ٢٠٢٠/٠٤/٠١

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

ﻓروق ﺘرﺠمﺔ ﻋمﻼت أﺠنبیﺔ

)(٧ ٠٣٩ ٠٩٧
)(٢٥٨ ٠٨٢

)(٣ ٥٧٤ ٣٩٨

)(٨ ٧٩٥ ٤٧٥

)(٤ ٣٠٨ ٨٨١

اﺠمﺎﻟﻲ اﻟتكﺎﻟیﻒ اﻟتمو�ﻠیﺔ

)(٧ ٢٩٧ ١٧٩

)(٣ ٧٥٥ ٧٤١

)(٨ ٧٩٥ ٤٧٥

)(٤ ٣٠٨ ٨٨١

ﻓواﺌد ﻤدﯿنﺔ

ﻓواﺌد داﺌنﺔ

٤ ٠٩٥

٣٥١٠

٤ ٩٢٤

٣٦٠ ١٤٥

٦٦٦ ٨٨٧

٤ ٠٩٥

٣٥١٠

٣٦٥ ٠٦٩

٦٦٩ ٧٠٨

ﻓروق ﺘرﺠمﺔ ﻋمﻼت أﺠنبیﺔ

-

ﺼﺎﻓﻲ اﻟتكﺎﻟیﻒ اﻟتمو�ﻠیﺔ

)(٧ ٢٩٣ ٠٨٤

اﺠمﺎﻟﻲ اﻹﯿرادات اﻟتمو�ﻠیﺔ

)(١٨١ ٣٤٣

-

-

-

)(٣ ٧٥٢ ٢٣١

)(٨ ٤٣٠ ٤٠٦

٢ ٨٢١

)(٣ ٦٣٩ ١٧٣

 -١٨ر�حیﺔ اﻟسﻬم

ﺘﻌرض اﻟشر�ﺔ اﻟبیﺎﻨﺎت اﻟخﺎﺼﺔ ﺒنصیب اﻟسﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ او اﻟخسﺎرة و�تم اﺤتسﺎب ر�حیﺔ او 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

ﻤن ٢٠٢١/٠١/٠١

ﺼـ ـ ــﺎﻓﻲ ﺨسـ ـ ــﺎرة اﻟﻔترة )دوﻻر

أﻤر�كﻲ(

ﻋـدد اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم اﻟﻘـﺎﺌمـﺔ ﺨﻼل
اﻟﻔترة )ﺴﻬم(

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

)(١٦ ٧٦٠ ٦١١

)(٧ ٤٩٧ ١٢٨

)(١٨ ٠٢٧ ٣٧٤

)(١٠ ٤٨٥ ٤٠٢

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠

ﺼـــﺎﻓﻲ ﺨســـﺎرة اﻟﻔترة )دوﻻر )(٠.٠٣٦

)(٠.٠١٦

اﻤر�كﻲ  /ﺴﻬم(

إﺠمﺎﻟﻲ

اﻻﻟتزاﻤﺎت

٢٠٢١/٦/٣٠
ﺨطﺎ�ﺎت اﻟضمﺎن

ﻤن ٢٠٢١/٠٤/٠١

ﻤن ٢٠٢٠/٠١/٠١

ﻤن ٢٠٢٠/٠٤/٠١

ﺤتﻰ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

ﻨصــیب اﻟســﻬم اﻷﺴــﺎﺴــﻲ ﻓﻲ

 -١٩اﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟﻌرﻀیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

ﻋن اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟیﺔ

)(٠.٠٣٨

)(٠.٠٢٢

اﻟمنﻔذ ﻤن

اﻟﻐیر ﻤنﻔذ ﻤن

اﻟﻐیر ﻤنﻔذ ﻤن

٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١

اﻻﻟتزاﻤﺎت

اﻻﻟتزاﻤﺎت

اﻻﻟتزاﻤﺎت

٥ ٦٢٩ ٢٧٥

٥٣٢ ٥٤١

٥ ٠٩٦ ٧٣٤

٥ ٤٥٢ ٤٧٧

٥ ٦٢٩ ٢٧٥

٥٣٢ ٥٤١

٥ ٠٩٦ ٧٣٤

٥ ٤٥٢ ٤٧٧

- ١٥ -

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -٢٠اﻻﯿرادات اﻟموﺴمیﺔ واﻟدور�ﺔ

ﻟم ﯿتم اﻷﻋتراف �ﺄ�ﺔ إﯿرادات ذات طبیﻌﺔ ﻤوﺴمیﺔ أو دور�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻔترات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو  ٢٠٢١و ٣٠ﯿوﻨیو .٢٠٢٠

 -٢١أرﻗﺎم ﻤﻘﺎرﻨﺔ

ﺘم أﻋﺎدة ﺘبو�ب �ﻌض أرﻗﺎم اﻟمﻘﺎرﻨﺔ ﻟتتمﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘبو�ب اﻟﻔترة اﻟحﺎﻟیﺔ.

 -٢٢أﺤداث ﻫﺎﻤﺔ

ﺘﻌرﻀت ﻤﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم وﻤنﻬﺎ ﻤصر ﺨﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠اﻟﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟتبﺎطؤ واﻻﻨكمﺎش اﻻﻗتصﺎدي ﻨتیجﺔ اﻨتشﺎر و�ﺎء �وروﻨﺎ
)ﻛوﻓید (١٩-اﻟمستجد ،وﻗﺎﻤت ﺤكوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟم وﻤن ﺒینﻬﺎ اﻟحكوﻤﺔ اﻟمصر�ﺔ �ﻌمﻞ ﺤزم ﻤن اﻹﺠراءات اﻻﺤت ارز�ﺔ ﻟمنﻊ اﻨتشﺎر اﻟو�ﺎء،

وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻟحﺎﻟﺔ ﻤن اﻟتبﺎطؤ اﻻﻗتصﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟمستوي اﻟﻌﺎﻟمﻲ واﻟمحﻠﻲ واﻟذي ظﻬر ﺘﺄﺜیرﻩ ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﺔ اﻷﻨشطﺔ �صور
ﻤختﻠﻔﺔ.
وﻗد ﺘﺄﺜرت اﻟﺸر�ﺔ �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 وأﻨشطﺔ اﻟشر�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.

 -٢٣ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

ﺘم اﺴتبﻌﺎد اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻏیر اﻟنﻘد�ﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟتﺎﻟیﺔ ﻋند إﻋداد ﻗﺎﺌمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ ﺤیث أن ﺘﻠك اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻻ ﯿنشﺄ ﻋنﻬﺎ ﺘدﻓﻘﺎت ﻨﻘد�ﺔ،
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

اﻟﻌمﻼء
أرﺼدة داﺌنﺔ أﺨرى

ﻗیمﺔ
اﻟتﻐیر

١ ٦١٣ ٦٠٧
٨ ١٤٦ ١٦٠

- ١٦ -

ﻤﻌﺎﻤﻼت
ﻏیر ﻨﻘد�ﺔ

)(٩٩٥ ٩٢٩
)(٥ ٧٠٥ ٤٤٨

اﻟﻘیمﺔ �ﻘﺎﺌمﺔ
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘد�ﺔ

٦١٧ ٦٧٨
٢ ٤٤٠ ٧١٢

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

ﺘﺎ�ﻊ اﻹ�ضﺎﺤﺎت اﻟمتممﺔ ﻟﻠﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ اﻟمستﻘﻠﺔ اﻟمختصرة ﻋن ﻓترة اﻟستﺔ أﺸﻬر اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯿوﻨیو ٢٠٢١
)ﺠمیﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ �ﺎﻟدوﻻر اﻷﻤر�كﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿذ�ر ﺨﻼف ذﻟك(
 -٢٤اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟجدﯿدة او اﻟمﻌدﻟﺔ

ﻗﺎﻤت وز�رة اﻻﺴتثمﺎر واﻟتﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺒتﺎر�ﺦ  ٢٠١٩/٣/١٨ﺒتﻌدﯿﻞ �ﻌض اﺤكﺎم ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ اﻟصﺎدرة �ﻘرار وز�ر

اﻻﺴتثمﺎر رﻗم  ١١٠ﻟسنﺔ  ٢٠١٥واﻟتﻲ ﺘتضمن �ﻌض ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ 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 اﻟصﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ  ١٢أﺒر�ﻞ  ٢٠٢٠ﺘﺄﺠیﻞ ﺘطبیق ﻤﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ اﻟجدﯿدة

واﻟتﻌدﯿﻼت اﻟمصﺎﺤبﺔ ﻟﻬﺎ اﻟصﺎدرة �ﺎﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ٦٩ﻟسنﺔ  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ )اﻟر�ﻊ ﺴنو�ﺔ( اﻟتﻲ ﺴتصدر ﺨﻼل
ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ ان ﺘﻘوم اﻟشر�ﺎت ﺒتطبیق ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯿیر وﻫذﻩ اﻟتﻌدﯿﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟسنو�ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟشر�ﺎت ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟسنﺔ
اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمنتﻬیﺔ ﻓﻰ  ٣١د�سمبر  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  ١٨٧١ﻟسنﺔ  ٢٠٢٠واﻟصﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ  ١٧ﺴبتمبر � ٢٠٢٠خصوص 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
اﻟمحﺎﺴبﻲ ﻟتطبیق اﻟمﻌیﺎر رﻗم )" (٤٧اﻻدوات اﻟمﺎﻟیﺔ" ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟدور�ﺔ ﺤتﻲ ﻤوﻋد أﻗصﺎﻩ ﺘﺎر�ﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟر�ﻊ

ﺴنو�ﺔ ﻓﻲ  ٣١د�سمبر  ٢٠٢١ﻤﻊ إدراج اﻷﺜر اﻟمحﺎﺴبﻲ اﻟمجمﻊ ﻟﻠﻌﺎم �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺒدا�ﺔ ﻤن  ١ﯿنﺎﯿر  ٢٠٢١وﺤتﻲ  ٣١د�سمبر ٢٠٢١
ﻤﻊ اﻻﻟتزام �ﺎﻟﻔصﺎح اﻟكﺎﻓﻲ ﻟذﻟك.

- ١٧ -

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

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

ﻤﻠخص ﻷﻫم اﻟتﻌدﯿﻼت

اﻟمﻌدﻟﺔ

ﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ

ﻤصري ﺠدﯿد رﻗم
)(٤٧

"اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ"

اﻟتﺄﺜیر اﻟمحتمﻞ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ

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

ﺘﺎر�ﺦ اﻟتطبیق

ﻤحﻞ اﻟموﻀوﻋﺎت اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )(٢٦

ﺘﻘوم اﻹدارة ﻓﻲ اﻟوﻗت

�سري اﻟمﻌیﺎر رﻗم )(٤٧

اﻟحﺎﻟﻲ ﺒتﻘییم اﻷﺜر

ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﺘبدأ

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

اﺼدار ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )� (٢٦ﻌد ﺴحب اﻟﻔﻘرات

اﻟمحتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم

ﻓﻲ أو �ﻌد  ١ﯿنﺎﯿر ،٢٠٢١

اﻟمﺎﻟیﺔ ﻋند ﺘطبیق

و�سمﺢ �ﺎﻟتطبیق اﻟمبكر،

اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟموﻀوﻋﺎت اﻟتﻲ ﺘنﺎوﻟﻬﺎ ﻤﻌیﺎر ) (٤٧اﻟجدﯿد وﺘحدﯿد ﻨطﺎق

اﻟتﻌدﯿﻞ �ﺎﻟمﻌیﺎر .ﻋﻠﻲ

�شرط ﺘطبیق ﻤﻌﺎﯿیر

ﻤﻌیﺎر ) (٢٦اﻟمﻌدل ﻟﻠتﻌﺎﻤﻞ ﻓﻘط ﻤﻊ ﺤﺎﻻت ﻤحدودة ﻤن ﻤحﺎﺴبﺔ

أن ﯿدرج اﻷﺜر

اﻟتﻐطیﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺨتیﺎر اﻟمنشﺄة.

اﻟمحﺎﺴبﻲ اﻟمجمﻊ

و) (٢٥و) (٢٦و)(٤٠

ﻟتطبیق اﻟمﻌیﺎر ﻟﻠﻌﺎم

اﻟمﻌدﻟین  ٢٠١٩ﻤﻌﺎً ﻓﻲ

 -٢طبﻘﺎ ﻟمتطﻠبﺎت اﻟمﻌیﺎر ﯿتم ﺘبوب اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس
ﻗیﺎﺴﻬﺎ –ﻻﺤﻘﺎً-إﻤﺎ �ﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ ،أو �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل
اﻟدﺨﻞ اﻟشﺎﻤﻞ اﻵﺨر أو �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷر�ﺎح أو

اﻟخسﺎﺌر ،وذﻟك طبﻘﺎ ﻟنموذج أﻋمﺎل اﻟمنشﺄة ﻹدارة اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ
وﺨصﺎﺌص اﻟتدﻓق اﻟنﻘدي اﻟتﻌﺎﻗدي ﻟﻸﺼﻞ اﻟمﺎﻟﻲ.
 -٣ﺘم اﺴتبدال ﻨموذج اﻟخسﺎﺌر اﻟمحﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗیﺎس اﻻﻀمحﻼل ﻟﻸﺼول

�ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺒدا�ﺔ ﻤن ١
د�سمبر  ٢٠٢١ﻤﻊ
اﻻﻟتزام �ﺎﻟﻔصﺎح اﻟكﺎﻓﻲ
ﻟذﻟك .وذﻟك ﺘمﺎﺸیﺎ ﻤﻊ

اﻟمﺎﻟیﺔ ﺒنمﺎذج اﻟخسﺎﺌر اﻻﺌتمﺎﻨیﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ واﻟذي ﯿتطﻠب ﻗیﺎس
اﻻﻀمحﻼل ﻟكﻞ اﻷﺼول اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟمﻘﺎﺴﺔ �ﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمستﻬﻠكﺔ

ﻟمراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﯿیر

واﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟتﻲ ﯿتم ﻗیﺎﺴﻬﺎ �ﺎﻟﻘیمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟدﺨﻞ

اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ

اﻟشﺎﻤﻞ اﻻﺨر ﻤنذ ﻟحظﺔ اﻻﻋتراف اﻻوﻟﻲ ﻟتﻠك �ﻐض اﻟنظر ﻋند

واﻟﻔحص اﻟمحدود

وﺠود ﻤؤﺸر ﻟحدث اﻟخسﺎرة.

اﻟمشﺎر إﻟیﺔ أﻋﻼﻩ.

 ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (١ﻋرض اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ" اﻟمﻌدل٢٠١٩

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

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

 ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٢٦اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻻﻋترافواﻟﻘیﺎس"

 -ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٤٠اﻷدوات اﻟمﺎﻟیﺔ :اﻹﻓصﺎﺤﺎت"
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ﻨﻔس اﻟتﺎر�ﺦ.

ﯿنﺎﯿر  ٢٠٢١وﺤتﻰ ٣١

ﻗرار اﻟﻠجنﺔ اﻟﻌﻠیﺎ

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

اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصر�ﺔ رﻗم )(١

ﺘسري ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯿﻼت ﻤن
ﺘﺎر�ﺦ ﺘطبیق ﻤﻌیﺎر )(٤٧

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

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

ﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ

ﻤصري ﺠدﯿد رﻗم

)" (٤٨اﻹﯿراد ﻤن

اﻟﻌﻘود ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء"

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

ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ ﺒتطبیق

ﻤﻊ اﻟﻌمﻼء" ﻤحﻞ اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتﺎﻟیﺔ و�ﻠﻐیﻬﺎ:

ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ

أ -ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (٨ﻋﻘود اﻹﻨشﺎء" اﻟمﻌدل .٢٠١٥

ب -ﻤﻌیﺎر اﻟمحﺎﺴبﺔ اﻟمصري رﻗم )" (١١اﻹﯿراد" اﻟمﻌدل .٢٠١٥

 -١ﺘم اﺴتخدام ﻨموذج اﻟسیطرة ﻟﻼﻋتراف �ﺎﻻﯿراد ﺒدﻻ ﻤن ﻨموذج
اﻟمنﺎﻓﻊ واﻟمخﺎطر.

اﻟمصري رﻗم )(٤٨
"اﻹﯿراد ﻤن اﻟﻌﻘود ﻤﻊ

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

اﻟﻌمﻼء" وذﻟك ﺨﻼل
اﻟر�ﻊ اﻷول ﻤن اﻟﻌﺎم

 -٢ﯿتم اﻻﻋتراف �ﺎﻟتكﺎﻟیﻒ اﻹﻀﺎﻓیﺔ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻤﻊ ﻋمیﻞ

اﻟمﺎﻟﻲ ٢٠٢١

ﻛﺄﺼﻞ إذا �ﺎﻨت اﻟمنشﺄة ﺘتوﻗﻊ اﺴترداد ﺘﻠك اﻟتكﺎﻟیﻒ و�ذا اﻻﻋتراف
ﺒتكﺎﻟیﻒ اﻟوﻓﺎء �ﻌﻘد �ﺄﺼﻞ ﻋند ﺘواﻓر ﺸروط ﻤحددة.

 -٣ﯿتطﻠب اﻟمﻌیﺎر ان ﯿتواﻓر ﻟﻠﻌﻘد ﻤضمون ﺘجﺎري ﻟكﻲ ﯿتم

اﻻﻋتراف �ﺎﻹﯿراد.
 -٤اﻟتوﺴﻊ ﻓﻲ ﻤتطﻠبﺎت اﻹﻓصﺎح واﻟﻌرض.
ﻤﻌیﺎر ﻤحﺎﺴبﺔ

ﻤصري ﺠدﯿد )(٤٩
"ﻋﻘود 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 �مﺎ �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.
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ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ �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 وﻓﻘ ًﺎ
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

