














                                                                     ١ 

 "موبكو"مصر إلنتاج األسمدة شركة  

 شركة مساهمة مصریة 

 المستقلة المالیة متممة للقوائم ال إلیضاحاتا

 ٢٠٢٠ دیسمبر ١٣في   المنتهیةالمالیة  السنة عن

 نبذة عن الشركـة -١

وفقًا ألحكام  سابقا لشركة مصر لتصنیع البترو  "  شركة مساهمة مصریة شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)تأسست  -

لسنة   ١٥٩بإصدار قانون ضمانات وحوافز االستثمار والئحته التنفیذیة وتعدیالته والقانون رقم  ١٩٩٧لسنة  ٨القانون رقم 

والشركات ذات المسئولیة المحدودة والئحته التنفیذیة  باألسهمبإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصیة  ١٩٨١

  ٩٥القانون رقم    أحكاموبمراعاة    ١٩٩٨لسنة    ٢٥وقرار وزیر االقتصاد رقم    ١٩٩٨لسنة    ٤بالقانون رقم    وتعدیالته الصادرة

 التنفیذیة.بإصدار سوق رأس المال والئحته  ١٩٩٢لسنة 

إنتاج األسمدة واألمونیا والنیتروجین. ویجوز أن یكون للشركة مصلحة أو تشترك بأي وجه من یتمثل غرض الشركة في  -

الوجوه في تأسیس وتكوین شركات أخرى تزاول أنشطة مماثلة أو شبیهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقیق 

أغراضها داخل جمهوریة مصر العربیة وخارجها بعد موافقة الهیئة العامة لالستثمار، وعلى الشركة الحصول على كافة  

 التراخیص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 . ٢٠١١ینایر  ١٢بتاریخ   ٥٠١١٢رقم ببالقاهرة بالسجل التجاري  لشركةا تم تسجیل -

تم إنهاء جمیع تراخیص مشروعات    ٢٠٠٨مایو    ٥بتاریخ    ٢٠٠٨لسنة    ١١٤وفقا لنص المادة الحادیة عشر من القانون رقم   -

ظام المناطق الحرة علیه أصبحت الشركة ال تعمل بنل صناعة األسمدة و االستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجا

 الخاصة.   

 عامًا تبدأ من تاریخ قید الشركة بالسجل التجاري.  خمسة وعشرون مدة الشركة  -
 

 أسس إعداد القوائم المالیة  -٢

 االلتزام بالمعاییر المحاسبیة والقوانین ١-٢

 .والقوانین واللوائح المصریة ذات العالقة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة  المستقلة  یتم إعداد القوائم المالیة -

 ٢٠٢١فبرایر  ٢٤ في  اعتمد مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالیة -

 أسس القیاس ٢-٢

على أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا األصول وااللتزامات التي یتم إثباتها بالقیمة العادلة   المستقلة  أعدت القوائم المالیة 

 والتي تتمثل في األصول وااللتزامات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.  

 عملة التعامل وعملة العرض  ٣-٢

 والذي یمثل عملة التعامل للشركة.  بالجنیة المصريتم عرض القوائم المالیة 

 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١المالیة المنتهیة في  السنةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة عن  –تابع 

٢ 

 استخدام التقدیرات والحكم الشخصي ٤-٢

إن إعداد القوائم المالیة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة یتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي وعمل تقدیرات  -

 اإلیرادات والمصروفات.وافتراضات قد تؤثر على تطبیق السیاسات وقیم األصول وااللتزامات وكذلك 

الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في    علىوتعتمد هذه التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها   -

قد تختلف النتائج الفعلیة الدفتریة لألصول وااللتزامات و   ظل الظروف واألحداث الجاریة، حیث یتم بناءا علیها تحدید القیم

 ه التقدیرات.عن هذ

  السنة هذا ویتم مراجعة هذه التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بأي فروق في التقدیرات المحاسبیة في  -

، عندئذ المستقبلیة السنواتالتي تم فیها التغییر و  السنةالتي تم فیها تغییر تلك التقدیرات، وٕاذا كانت هذه الفروق تؤثر على 

 المستقبلیة. والسنواتالتي تم فیها التعدیل   السنةفي  تدرج هذه الفروق 

 وفیما یلي أهم البنود المستخدم فیها هذه التقدیرات والحكم الشخصي:

 وااللتزامات المحتملة.  مخصص المطالبات المتوقعة          -

 قیاس االنخفاض في قیم األصول.           -

 إثبات الضریبة المؤجلة.          -

 .المصروفات المستحقة          -

 األعمار اإلنتاجیة لألصول الثابتة.           -
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٤ 

 مشروعات تحت التنفیذ -٤

   ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٢٥٣ ٣٨٩  ٣٥١ مبانى وطرق    ٢٥٠ ١٨٤  ٩١٤  

٩ ٠٠٢  ٣٦٨ رخص وبرامج   ٩ ٤٥٣  ٥١٦  

٥١٤  ٠٤٠ إعتمادات مستندیة    ٥١٤  ٠٤٠  

٢٦ ٣١٨  ٥٥٦ دفعات مقدمة    ١٧ ٦٢٢  ٠٦٢ 

٢٨٩ ٢٢٤ ٣١٥ اإلجمالى    ٢٧٧ ٧٧٤ ٥٣٢  

 

 (بالصافي) أصول أخرى -٥
مساهمة الشركة في    

أصول غیر مملوكة 

 للشركة وتخدم أغراضها

 االجمالى  وبرامجرخص   خط الغاز

 جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري 

        التكلفة

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٩/ ٠١/ ٠١التكلفة في    ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

 -  -  -  - اإلضافات

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١ التكلفة في   ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢٠/ ٠١/ ٠١التكلفة في    ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

 -  -  -  - اإلضافات

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١التكلفة في    ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

        مجمع االستهالك 

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٩/ ٠١/ ٠١مجمع االستهالك في    ٨ ٥١٧ ١٥٢    ٨ ٥٢٥ ٦٨٤   ٢٢ ٠٤٢ ٨٣٦  

١ ٠٧٢ ٠٣٨  - السنةاستهالك    ١١٤ ٨٠٣   ١ ١٨٦ ٨٤١  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١مجمع االستهالك في    ٩ ٥٨٩ ١٩٠   ٨ ٦٤٠ ٤٨٧   ٢٣ ٢٢٩ ٦٧٧  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢٠/ ٠١/ ٠١مجمع االستهالك في    ٩ ٥٨٩ ١٩٠   ٨ ٦٤٠ ٤٨٧   ٢٣ ٢٢٩ ٦٧٧  

١ ٠٧٢ ٠٣٨  -   السنةاستهالك    ١١٤ ٨٠٢   ١ ١٨٦ ٨٤٠  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١مجمع االستهالك في    ١٠ ٦٦١ ٢٢٨   ٨ ٧٥٥ ٢٨٩   ٢٤ ٤١٦ ٥١٧  

        صافي القیمة الدفتریة

٧ ١١٠ ٢٢٠  - ٢٠١٩/ ٠١/ ٠١صافي القیمة الدفتریة في    ٤٣١ ٤٣٨   ٧ ٥٤١ ٦٥٨  

٦ ٠٣٨ ١٨٢  - ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١صافي القیمة الدفتریة في    ٣١٦ ٦٣٥   ٦ ٣٥٤ ٨١٧  

٤ ٩٦٦ ١٤٤  - ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١صافي القیمة الدفتریة في    ٢٠١ ٨٣٣   ٥ ١٦٧ ٩٧٧  
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٥ 

 الشركة التابعةاستثمارات في  -٦

  بين المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إ الشركة مساهميالشركة بالدخول في اتفاق مع  مساهموقام  ٢٠٠٨أغسطس   ١١في 

المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى  الشركةبمقتضاه ستقوم الشركة باالستحواذ علي حقوق مساهمي  سابقا) والذيسى (إي أجریوم 

ویتطلب تنفیذ ذلك   للشركة من خالل عقد مبادلة أسهم.لكل المزایا وااللتزامات التعاقدیة  سابقا) باإلضافةسى (إي أجریوم  بين إ

 . ٢٠٠٨أغسطس  ٣١ها بعدقع أن یتم تحقیقمن المتو  العقد استیفاء بعض الشروط واألحداث والتي

مساهمي  بین  ٢٠٠٨أغسطس  ١١في  االتفاقیة المبرمةوافقت الجمعیة العامة غیر العادیة باإلجماع علي    ٢٠٠٨نوفمبر  ٨في 

األسهم في ضوء  بالنسبة لتبادل  سى (إي أجریوم سابقا) بين المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إ الشركة " ومساهميموبكو“

الشركة  جنیه مصري للسهم لمساهمي  ١٠، بقیمة اسمیة دة رأس المال “موبكو”سهم الناتجة عن زیا ٩٩ ٦١٦  ١٨٨تخصیص 

مة غیر العادیة لمساهمي “موبكو” طبقا لموافقة الجمعیة العا سى (إي أجریوم سابقا) بين إى أ المصریة للمنتجات النیتروجینیة

 تم نقل ملكیة األسهم بالقیمة األسمیة. ٢٠٠٩ینایر  ١١وبتاریخ  .٢٠٠٨نوفمبر  ٨ بتاریخ

 درهــــــــــــــــــــــــلغ وقـــــــــمب ٢٠٢٠رـــــــــــــدیسمب ٣١في  اي ان بي سيالمصریة للمنتجات النیتروجینیة  الشركةفي  االستثماراتبلغ رصید  −

جنیه مصري ویتمثل في قیمة مساهمة شركة موبكو في رأس مال الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة    ١  ٠٠١  ٨٣٦  ٨٨٠  

وذلك بالقیمة األســــمیة   ٢٠٠٨أغســــطس    ١١إى إن بي ســــى بموجب اتفاقیة االســــتحواذ الموقعة بین مســــاهمي الشــــركتین بتاریخ 

ملیون جنیه مصـري والتي حصـل علیها مسـاهمو الشـركة   ٩٩٦بلغ وقدرة نحو لألسـهم الناتجة عن زیادة رأس مال شـركة موبكو بم

 درةــــــــــــــــوق مبـــــــــــــــلغ المصریة للمنتجات النیتروجینیة في ذلك التاریخ باإلضافة إلى التكالیف الخاصة بالحصول على االستثمار 

 جنیة مصري. ٥ ٦٧٥ ٠٠٠ 

 التابعة قرض للشركة -٧

 

طبقا لعقد الكفالة  (شـركة تابعة)سـى   بين  للمنتجات النیتروجینیة إى إالمصـریة  الشـركة    إلى الممنوح  ضفي القر رصـید  الیتمثل  -

 الموقع من الشركة. التضامنیة

ســى بنســبة  بين المصــریة للمنتجات النیتروجینیة إى إ  حیث قامت الشــركة (الكفیل المتضــامن) والمســاهم الرئیســي في الشــركة -

بي إى إن  الممنوح للشـركة المصـریة للمنتجات النیتروجینیة  تقریبا بإصـدار كفالة تضـامنیة لصـالح وكیل ضـمان القرض  ٪١٠٠

المعادل بالجنیه 

المصري        

٣١/١٢/٢٠١٩ 

 المعادل بالجنیه  

المصري        

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 الرصید في

٣١/١٢/٢٠١٩ 

 

 الرصید في

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 

 البیان العملة

٢  ٥٠٤ ٠١٩  ٢٤٨   ٢  ٤٥٧ ١٧٢  ٤٠٤  ١٥٦ ١٠٤  ١١٣  ١٥٦ ١٠٤  ١١٣  قرض دوالر أمریكي 

١  ٠٥٩ ٧٤٤  ٦٩٣   ١  ١٦٨ ١٧٦  ٧٠٣  ٦٦ ٠٦٥  ٩٨٨  فوائد  دوالر أمریكي ٢٤٢ ٢١٤ ٧٤ 

٣٨٣ ٧٥٧  ٥٥٨   ٣٨٣ ٧٥٧  ٥٥٨  ٣٨٣ ٧٥٧  ٥٥٨  ٣٨٣ ٧٥٧  ٥٥٨  قرض  جنیة مصري 

٣٨٩ ٢١٧  ٩٧٢   ٣٨٩ ٢١٧  ٩٧٢ ٥٠٥ ٧٧٥ ٤٤٣  فوائد   جنیة مصري ٥٠٥ ٧٧٥ ٤٤٣ 

٤ ٣٣٦ ٧٣٩ ٤٧١   ٤ ٤٥٢ ٨٨٢ ١٧٠      
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٦ 

المصــــریة للمنتجات النیتروجینیة إى  المالیة للشــــركة االلتزاماتبموجبه یتم تأمین كل   المشــــاركة) والذي(نیابة عن البنوك  ســــى

 سى الناشئة من ذلك القرض. بين إ

كحد أقصى    ٪٣٣.٣ وطبقا لعقد الكفالة التضامنیة تتعهد الشركة ( الكفیل المتضامن) تعهدا غیر قابل لإللغاء بان تساهم بنسبة 

بقي الالزم إلنشاء المشروع الخاص  ملیون دوالر أمریكي لتغطیة المبلغ المت ١٣٠من فائض التدفقات النقدیة بإجمالي مبلغ 

ابتداء من   سى" إلى جانب باقي نفقات ذلك المشروع وذلك   بين إ إيریة للمنتجات النیتروجینیة المص بالشركة التابعة "الشركة

   ٢٠١١سبتمبر  ٢٢تضامن)  بتاریخ ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة (الكفیل المنتهاء المشروعوحتى تاریخ إ ٢٠٠٩ السنة المالیة 

ن تكون طریقة احتساب الفوائد كما بالقرض  على أ  ٢٠١١دیسمبر  ١٨خ امن) بتاریالجمعیة العامة العادیة للشركة (الكفیل المتضو 

العملة   القرض بنفسن بى سى". ویتم سداد  مصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إالمشترك طویل األجل للشركة التابعة "الشركة ال

بعد االنتهاء  من إیرادات الشركة التابعة "الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة اى ان بى سى" االستخدام التي تم بها السحب أو 

ة الغیر عادیة للشركة على زیادة نسبة  وافقت الجمعیة العام  ٢٠١٣یونیو  ٢٦المشروع بتاریخ  ذلك المشروع ومن إیرادات ذلك من

وافقت الجمعیة العامة الغیر عادیة    ٢٠١٤مایو  ٤دوالر وبتاریخ ملیون  ٢٠٠ملیون دوالر أمریكي لتكون  ١٣٠المساهمة من

 ملیون دوالر أمریكي. ٢٧٥للشركة على زیادة نسبة المساهمة لتصبح 

لمدة اإلنتاج بالشركة التابعة "الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إي إن بي سى"   ا لتوقف استكمال اإلنشاءات في خطونظر 

التابعة حیث تم تمدید المدة  وافقت البنوك المقرضة على إعادة هیكلة القرض المشترك للشركةفقد   شهر ٢٩تزید عن 

  ٣١هو  المخصصة لعقد القرض المشترك األصلي لمدة سنتین وعلیه أصبح تاریخ استحقاق سداد الدفعة األولى من القرض 

 . ٢٠١٥دیسمبر 

) باإلضافة الى أن الشركة التابعة ٢٠١٥یولیو  ١ل تاریخ الوقف (لم تقم الشركة التابعة بتحقیق تاریخ انتهاء المشروع بحلو  -

و  ٢٠١٦یونیو   ٣٠و  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١رك في تاریخ ــرض المشتــمن القوالثاني والثالث  ط األولــلم تستطع سداد القس

ل من قبل وكیل إخالل، ولم تتسلم الشركة التابعة إخطار بحالة إخال  والذي یمثل حالةعلى التوالي   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  ٣١تسهیل القرض المشترك ووفقا لذلك فإن رصید القرض المشترك للشركة التابعة غیر واجب السداد الفوري في 

 .  ٢٠١٧دیسمبر

دوالر امریكي الى الشركة التابعة وذلك لسداد جزء من قیمة الفوائد    ملیون   ١٠قامت الشركة بدفع مبلغ    ٢٠١٦ینایر    ٢١وفي   -

 . ٢٠١٥دیسمبر  ٣١مشترك على الشركة التابعة المستحقة للقرض ال

عقد   وافقت البنوك المقرضة على إبرام طلبت الشركة إدخال بعض التعدیالت على أحكام وشروط عقد القرض المشترك وقد  -

 . ٢٠١٧سبتمبر  ١٩التعدیل الثاني في تاریخ 

ــتثمار بالموافقة على إبرام إتفاقیتي التســــویة وشــــراء   ٢٠٢٠خالل دیســــمبر  - قامت اللجنة الوزاریة لتســــویة منازعات عقود االســ
األســــهم إلنهاء النزاع القائم بین شــــركة أجریوم ســــابقًا "نیوترن حالیًا " وجمهوریة مصــــر العربیة والشــــركة المصــــریة للمنتجات  

إلنتاج االسمدة "موبكو " حیث كانت شركة مصر إلنتاج األسمدة موبكو تلقت خطابًا من النیتروجنیة المملوكة لشركة مصر 
ــتثمار یفید إعتماد قرار مجلس الوزراء ، قرار اللجنة الوزاریة بالموافقة  ــویة منازعات عقود االســـ رئیس االمانة الفنیة للجنة تســـ

بین شــركة نیوترن (أجریوم ســابقا)، وجمهوریة مصــر العربیة ،  على إبرام إتفاقیتي التســویة وشــراء األســهم إلنهاء النزاع القائم
ــمنتا نقل  ــهم تضـ ــراء األسـ ــویةً وشـ ــمن إتفاقیتى التسـ ــركة موبكو .وقد تضـ ــریة للمنتجات النیتروجنیه المملوكة لشـ ــركة المصـ الشـ

المالیة ، بموجب  ملیون سـهم الى وزارة  ٥٩.٦٧ملكیة كامل األسـهم الخاصـة بشـركة أجریوم فى شـركة موبكو والبالغ عددهم  



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١المالیة المنتهیة في  السنةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة عن  –تابع 

٧ 

ســـعر تفاوضـــي تم االتفاق علیة بین االطراف ،وبموجب اتفاق التســـویة قامت شـــركة أجریوم بالتنازل عن الدعاوي التحكیمیة  
ــلة وجدیر بالذكر ان اتفاقیتي التســـویة وشـــراء األســـهم لم ینتج عنها أي التزام مالى  المقامة ضـــد مصـــر والشـــركات ذات الصـ

 یلیى والتمویلي ألي من الشركتین صریة للمنتجات النیتروجنیة ، ولیس لها تأثیر على النشاط التشغعلى موبكو أو الشركة الم
لم تتسلم الشركة ایة إخطارات أو مراسالت عن وكیل التسهیل بحالة إخالل كما ان الشركة التابعة تقوم بسداد االقساط المستحقة   -

 السداد . والفوائد فى المواعید المتفق علیها بجدول 

 المخزون -٨

   ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٥ ١٧٦  ٤٣٣ مخزن الخامات   ٥ ٦٩٨  ٨٧٨  

١٨٣ ٦٣٠  ٤٩٨ مخزن قطع الغیار   ١٨٥ ٢٤٧  ٠٣٨  

٢٣ ٥٤٩  ٥١٧ مخزون المواد والمهمات المتنوعة   ٢٣ ٤٥٧  ٦٣٧  

١٣١  ١٠١  ٢٦٧ ٧٠٢ مخزون الوقود والزیوت  

١٣ ٣٧٣  ٢٩٥ التشغیل بالتكلفة مخزون إنتاج تحت    ٢٦ ٥٥٤  ١٥٤  

١٢ ٠٧٤  ٢٠٤ مخزون إنتاج تام بالتكلفة   ٣١ ٣٨٦  ٦٨٨  

١٠ ٢٤٨  ٩٢٥ مخزن بضاعة بالطریق    ٥ ٣٣٧  ٢٢٨  

 ٢٤٨ ٧٥٥ ١٣٩   ٢٧٧ ٨١٢ ٧٢٤  

الغیار ولیس أي تعاقدات إضــــــافات االالت والمعدات باالصــــــول الثابتة ناتجة عن تســــــویات بین االصــــــول الثابتة ومخزن قطع  -
 جدیدة أو مبالغ مدفوعة .

 عمالء واوراق قبض  -٩

   ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٥٥ ٠٤٩  ٤٠٨ عمالء   ٢٨ ٦٠٥  ٥٥٥  

 -  ٥٧٦ ٠٨٨  ٣ أوراق قبض

 ٥٨ ١٣٧ ٩٨٤   ٢٨ ٦٠٥ ٥٥٥  

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
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٨ 

 

 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  -١٠

 

   ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٣ ٩١٨  ٤٨٩ أقساط وسلف عاملین   ٦ ٢٨٩  ٩١٣  

١٠ ٣١٠  ١٩٩ تأمینات لدى الغیر   ١٠ ٠٣٣  ٤٢٦  

٤٧  ١٤٣    ٣٠٢  ٤٠٨ فوائد مستحقة    

١١ ٤٧٦  ٨٤٤ مدینون متنوعون   ١١ ٣٢٠  ٨٠٣  

١٥٥ ٩٢٧  ٧٣٨ مصلحة الضرائب العامه    ٢٩ ٧٥٠  ١٠٨  

٥ ٦٠٤  ٢٨٩ مقدمامصروفات مدفوعة    ٧ ١٣٩  ٨٠٧  

٠٣١ ٣٦٣ ٢٣ غطاء خطابات ضمان   ٢٧ ٦٥٨  ٣٥٨  

 ٢١٠ ٩٠٣ ٨٨٠   ٩٢ ٢٣٩ ٥٥٨  

 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة -١١

 بیان األطراف ذات العالقة: –أ 

 

 •٣٠.٧٥مساهم رئیسي بنسبة  "وكیماویات "إیكمالشركة المصریة للبتر  -

 •٥.٧٢مساهم رئیسي بنسبة  الطبیعیة "جاسكو"الشركة المصریة للغازات  -

 •٢.٩٧بنسبة مساهم رئیسي  مینمصر للتأشركة  -

 •٩٩.٩بنسبة  شركة تابعة "إى إن بى سى" الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة  -

ــابقًا )  - ــة " سوبســـك " سـ ــویس  للخـــدمات البترولیـ ــانول( السـ ــتقات المیثـ شـــركة الســـویس لمشـ

 .المنقسمة بالسویس)(الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة منقسمة من الشركة  
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٩ 

 بیان المعامالت مع األطراف ذات العالقة: –ب

 : لمعامالت مع األطراف ذات العالقةوفیما یلي ملخص با

 المنتهیة فى  المالیة السنة طبیعة المعاملة   البیان 

  ٣١/١٢/٢٠١٩ ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیة مصري جنیة مصري     -

٢٠١  ٤٦٧  المصریة القابضة للبتروكیماویات "ایكم"الشركة  -  ٣ ٥٥٨  ٢٧٠  

٥٧٤ ٥١٥  ٤٢٠ تورید غاز الشركة المصریة للغازات الطبیعیة " جاسكو" -  ٦٨٨ ٢٤٨  ١٧٩  

١٤ ١٣٢  ٣٦٣ تأمین خدمات شركة مصر للتأمین -  ١٨ ٧٠٠  ٨٥٥  

سداد مدفوعات نیابة عن   الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة -

اتفاقیة تقسیم   /الشركة 

 التكالیف والمصروفات

٤٢١ ٠٣٧  ٦٠٦  ٤٩٨ ٧٣١  ٤١٢  

١٨٣ ٥١٦  ٧٣٢ فوائد القرض    ٢٧٧ ٢٢٠  ٠٩١  

             شركة السویس لمشتقات المیثانول -

للخدمات البترولیة " سوبسك "   ( السویس

 سابقًا ) (الشركة المنقسمة بالسویس)

خدمات / سداد الشركة  

لمدفوعات نیابة عن الشركة  

 المنقسمة بالسویس                                

 حكم  التحكیم                                         

٢ ٦٣٨  ٨٦٠   

 

        -  

٢ ٣٥٠  ٦٣٧  

١٢٧ ٦٠٠  ٠٠٠  

 
  

ــــــ قامت الش*   ــــــ بتوقیع عقد تقسیم تكالیف ومصروفات تشغیل لمص  ٢٠١٥دیسمبر   ٩ركة في  ــــــ ــــــ انع الشــــــ ــــــ ركة التــــــ ابعة ( الشركة ــــــ

) اتفقا فیه من أجل ترشـــــــــید النفقات ومن أجل التشـــــــــغیل األمثل للموارد ومصـــــــــروفات ENPCالنیتروجینیة  للمنتجاتالمصـــــــــریة  

التشـــغیل على ان یتم اســـتخدام كافة العمالة في الشـــركة في تشـــغیل وٕادارة خطوط اإلنتاج للشـــركة التابعة على ان تتحمل الشـــركة 

ــة بعمالة  ــرة وثلثي تكلفة عمالة اإلنتاجالتابعة ثلثي التكلفة الخاصـــــ ــرة في حالة  المباشـــــ ــغیل خطي انتاج   اإلنتاج الغیر المباشـــــ تشـــــ

وتم  تین معاــــــــــــ الى تحمل الشركة التابعة ثلثي تكلفة كافة العقود والمصروفات الخدمیة والتي تخدم الشرك  الشركة التابعة باإلضافة

 .٢٠١٦ینایر  ١تفعیل االتفاقیة في 

ة المذكورة وتم ابرام اتفاقیة اخري حیث تم حصــــــــــر ثلثي التكالیف علي الغاء العمل باالتفاقیتم االتفاق   ١٥/١٢/٢٠١٩بتاریخ *  

ــركة التابعه  ــركتین معا واي عقود جدیدة یتم االتفاق علیها التي تتحملها الشــــــــ ــروفات الخدمیة والتي تخدم الشــــــــ علي تكلفة المصــــــــ

 . ٠١/٠١/٢٠٢٠مستقبال وتم تفعیل االتفاقیة الجدیدة بتاریخ 
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١٠ 

 نتج عن هذه التعامالت األرصدة التالیة وقد-ج

 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 
 جنیه مصري  جنیه مصري 

 الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة

 

٤٤ ١٨٦  ٩٨٢   ٤٤ ٧١٧  ٩٦٠  
٣٧٢  ٢٢٤ شركة السویس لمشتقات المیثانول( السویس  للخدمات البترولیة    ١٢٠  ٣٣٤  

    سوبسك " سابقًا ) (الشركة المنقسمة بالسویس)

 

 

 

 

 

٤٤ ٥٥٩ ٢٠٦  

 

 ٤٤ ٨٣٨ ٢٩٤  
 بالبنوك والصندوقالنقدیة  -١٢

   ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٢٥  ٨٨٤ شیكات تحت التحصیل   -                      

٣٧٤ ١٦٢  ١٣٧  ٠٢٩ ٢٨٨ ١٣٤          بنوك حسابات جاریة  

١١٢ ٢٨٤  ٩٠٠  ٠٤٠ ٩٢٤ ٥٣٣ ودائع ألجل  

 ٤٨٦ ٤٤٧ ٠٣٧  ٩٥٣ ٢٣٧ ٦٦٨ 

 مخصصات -١٣

 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ فروق عملة التدعیم ٠١/٠١/٢٠٢٠

 
 جنیة مصري   جنیة مصري   جنیة مصري   جنیة مصري  

١١ ١٧٥  ٤٤٤ مخصص اإللتزامات المتوقعة  ١٩ ٥٥٤  ٨٥٣  )٨٧ ٠٧٦ (  ٣٠ ٦٤٣  ٢٢١  

 
١١ ١٧٥ ٤٤٤  ١٩ ٥٥٤ ٨٥٣  )٨٧ ٠٧٦(  ٣٠ ٦٤٣ ٢٢١  

 

 لم یتم اإلفصــــــــــــــــاح عن المعلومــات المعتــاد نشــــــــــــــرهــا حول المخصــــــــــــــصــــــــــــــــات وفقــا لمعیــار المحــاســــــــــــــبــة المصــــــــــــــري رقم 

 ) نظرًا الن إدارة الشركة تري ان قیامها بذلك سوف یؤثر على نتائج المفاوضات مع األطراف االخري . ٢٨(

 

 موردین  -١٤
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٩٦ ٦٢٩  ٥٩٢ موردین *   ٩٣ ٥٨٦  ٩٨٢  

 ٩٦ ٦٢٩ ٥٩٢   ٩٣ ٥٨٦ ٩٨٢  
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١١ 

 ملیون جنیه مصري في   ٥٠ملیون جنیه مصري (مبلغ  ٥٤بلغ م٢٠٢٠دیسمبر ٣١یتضمن الرصید في * 

في رأس مال    •٥.٧٢للشركة المصریة للغازات الطبیعیة "جاسكو" المساهم بنسبة  -) یتمثل في الرصید  ٢٠١٩دیسمبر    ٣١

 . الشركة

 دائنة أخرى  أرصدةدائنون و  -١٥

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٧٩٤  ٥٤٠ ضریبة أرباح تجاریة وصناعیة والمهن الحرة   ١ ١٢٧  ٥٤٦  

٤ ٦٤٨  ١١٨  - ضریبة كسب عمل  

١٥ ٢٤٥  ٨٩٩  ٩٠١ ٥٦٦ ١٧ تأمینات من الغیر  

٨ ١٦٧  ٦٤٣ مصروفات مستحقة   ٧ ١٩٦  ٩٩٠  

٤ ٠٦٥  ٥٦١  دائنو توزیعات المساهمین   ٤ ١٨٧  ١٣٨  

٥٧٠ ٩٣٧ دائنو توزیعات عاملین    ٩٣٧  ٧٠٥  

٧ ٥٣٤  ١٣٣ ضرائب القیمة المضافة    ١٥ ٧٨٤  ٥٨٨  

٧ ١٠٢  ١٠٤ مستحقات لصغار المساهمین عن مزاد بیع االسهم    ٧ ١٠٢  ٠٢٤  

١ ٢٩٠  ٤١٨  ٩٠٨ ٩٥٩ ٣ حسابات دائنة لدي شركات أخري  

١ ٧٦٦  ٠٦١  ٩٩٣ ٢٩٣ ٢ تأمینات إجتماعیة مستحقة   

٦ ٥٢٣  ٢١٣ الهیئة العامة للتأمین الصحي   ٦ ٨٥٥  ٨١١  

٣ ٠١٥  ٦٥٣ أرصدة دائنة أخري     ٢ ٧١٦  ٧٩٤  

 ٦١ ٩٦١ ٢٣٧   ٦٨ ٨٥٩  ٢٤٧  

 ضریبة الدخل الجاریة   -١٦

 ٣١/١٢/٢٠١٩  ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

 ٣٤٨ ٦٣٣  ٣٠٥  ٣٥٠ ٠٨٣  ٤١٢ ضریبة الدخل الجاریة 

 ٩٣ ٠٥٦  ٥٥١  ١٥ ٤٤٠  ٣٠٧ فروق ضریبیة

 ٤٤١ ٦٨٩ ٨٥٦   ٣٦٥ ٥٢٣ ٧١٩  

 رأس المال -١٧

 أس المال المرخص بهر  -أ

 ).ن وأربعون ملیون جنیه مصرياملیار ( جنیه مصري ملیون ٢ ٠٤٠ مبلغ الشركة المرخص بهبلغ رأس مال 

 لیصبح  المرخصزیادة راس المال   ٢٠١٤مایو  ٤ررت الجمعیة العامة الغیر العادیة للشركة بجلستها المنعقدة في  ــق

 . ٢٠١٥ینایر  ٢٨جنیه مصري وتم الـتأشیر بالسجل التجاري للشركة بتاریخ  ملیون٢ ٣٠٠ 
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١٢ 

 رأس المال المصدر والمدفوع  -ب

ملیون جنیه مصري (ملیاران ومائتان وواحد وتسعون   ٢ ٢٩١مبلغ  ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في 

ملیون جنیه مصري (ملیار  ١  ٩٩٢مبلغ ٢٠١٤دیسمبر  ٣١بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في  ملیون جنیه مصري) حیث 

ملیون   ١ ٩٨٤غ  ــــمبل  ٢٠١٠بر ــدیسم  ٣١بلغ رأس المال المدفوع في  وتسعمائة واثنان وتسعون ملیون جنیه مصري)، و حیث 

لیتم   ٢٠١١جنیة مصري (ملیار وتسعمائة وأربعة وثمانون ملیون جنیة مصري) وتم استكمال باقي األقساط المتأخرة خالل سنة 

. حیث سبق أن تم التأشیر بالسجل  ٢٠١١یونیو  ٩استكمال رأس المال المصدر والمدفوع وتم التأشیر بالسجل التجاري بتاریخ 

بزیادة رأس مال الشركة نتیجة لالستحواذ على شركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إن بي    ٢٠٠٩ینایر  ٢٦التجاري بتاریخ

سى  سى شركة مساهمة مصریة هذا وقد تم االستحواذ بمبادلة األسهم لمساهمي الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إن بي 

ملیون دوالر أمریكي  وعلیه   ١  ٢٦٦بناءا على التقییم المعد لهذا الغرض والذي أسفر عن قیمة عـادلة لكَال من الشــركتین بواقــع 

بنسبة   الشركة زیادة رأس مال ٢٠٠٨نوفمبر  ٨قررت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة مصر إلنتاج األسمدة موبكو بتاریخ 

كة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إن بي سى واالستحواذ على الشركة المصریة للمنتجات % لصالح مساهمي شر  ١٠٠

 جنیه مصري/ للسهم.  ١٠النیتروجینیة إى إن بي سى وٕاثبات قیمة اإلستثمار بالقیمة االسمیة للسهم بواقع  

 المال المصدر للشركة بمبلغ  زیادة راس ٢٠١٤مایو  ٤قررت الجمعیة العامة العادیة للشركة بجلستها المنعقدة في 

دیسمبر   ٣١في   ـةــة المنتهیــجنیه مصري عن طریق توزیع أسهم مجانیة من خالل توزیعات أرباح السنة المالی   ٢٩٨ ٤٨٤  ٥٦٠

سهم  بقیمة  ٢٢٩ ١١٧  ٢٣٢   على وزع جنــــیه مصـــري مـــ  ٢  ٢٩١ ١٧٢  ٣٢٠وبذلك یصبح راس المال المصدر مبلغ  ٢٠١٣

 .  ٢٠١٥ینایر  ٢٨تم الـتأشیر بالسجل التجاري للشركة بتــاریخ  جنیه مصري و ١٠للسهم  اسمیة 

وذلك للنظر في   ٢٠٢١فبرایر  ٨فقد قامت الشركة بدعوة الجمعیة العامة غیر العادیة في   )٣٠(باالشارة  الي ایضاح رقم   -

 . ) ٥٥)،( ٤٨)،( ٤٦)،( ٢٩)،( ٢٥)،( ٢١)،( ٧)،(٤( یل بعض مواد النظام االساسي ارقام  تعد
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١٣ 

 :هیكل مساهمي الشركة كما یلي لیصبح −

نسبة   المساهمین
 المساهمة 

 القیمة  عدد األسهم 
 جنیه مصري

٧٠ ٤٦٣  ٢٠٥  •٣٠.٧٥ الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات " إیكم"   ٧٠٤ ٦٣٢  ٠٥٠  
١٧ ٤٦٧  ٠٦٥  •٧.٦٢ الطبیعیة " ایجاس"الشركة المصریة القابضة للغازات     ١٧٤ ٦٧٠  ٦٥٠  

١٣ ١٠٠  ٢٧٧  •٥.٧٢ الشركة المصریة للغازات الطبیعیة " جاسكو"   ١٣١ ٠٠٢  ٧٧٠  
٢٩ ٦٠٣  ١٨٩  •١٢.٨١ بنك االستثمار القومي    ٣٢٩ ٦٠١  ٨٩٠  
٥ ٢٥٩  ٧١٢  •٢.٣٠ شركة مصر للتأمین   ٥٢ ٥٩٧  ١٢٠  

٤ ٥٤٢  ٥١٠  •١.٩٨ شركة مصر لتأمینات الحیاة   ٤٥ ٤٢٥  ١٠٠  
٥٨ ٦٤٩  ٩٩٠  ٥ ٨٦٤  ٩٩٩  •٢.٥٦ البنك األهلي المصري   
٥ ٨٦٤  ٩٩٩  •٢.٥٦ بنك ناصر االجتماعي   ٥٨ ٦٤٩  ٩٩٠  

٥٩ ٥٧٣  ٩٢٢  •٢٦.٠٠  وزارة المالیـــــــــــــــــــــــــــــة   ٥٩٥ ٧٣٩  ٢٢٠  

٦ ٩٥٠  ٢٨٣  •٣.٠٣ "أبیكورب"الشركة العربیة لالستثمارات البترولیة    ٦٩ ٥٠٢  ٨٣٠  
١٠ ٦٧٠  ٠٧١  •٤.٦٦ االكتتاب العام    ١٠٦ ٧٠٠  ٧١٠  

 ٢٢٩ ١١٧ ٢٣٢  •١٠٠   ٢ ٢٩١ ١٧٢ ٣٢٠  

 

 االحتیاطي العام -ج

من إجمالي حقوق المساهمین طبقا جنیه مصري  ٣٥٢ ٣٨٣ ٧٤٢بقیمة یتمثل البند في قیمة المحول لالحتیاطي العام 

الذي رخص بتأسیس الشركة المنقسمة بالسویس   ٢٠١٣س لسنة    ٦٥الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  لقرار رئیس  

 نتیجة انقسام شركة مصر إلنتاج األسمدة "موبكو".

 إلتزامات ضریبیة مؤجلة  -١٨

 ٣١/١٢/٢٠١٩   ٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 جنیه مصري      جنیه مصري    

 ٢١٦ ٧١٠  ٢٩٣  ١٩٢ ٩٠٩  ٧٣٥ أصول ثابتة وأصول أخري 

٣٥٢ ٣٧٩  ٩٩٥ فروق ترجمة االرصدة بالعمالت االجنبیة     ٣٦٧ ٥٣٩  ١٥٢  

) ١ ٦٠٩ ٨٤٢( أصول ضریبیة    - 

 ٥٤٣ ٦٧٩ ٨٨٨   ٥٨٤ ٢٤٩ ٤٤٥  

 

 

 

 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١المالیة المنتهیة في  السنةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المستقلة عن  –تابع 

١٤ 

 مصروفات عمومیة وٕاداریة: -١٩

 

 مصروفات تمویلیة  -٢٠

 

 إیرادات تمویلیة -٢١

 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠ دیسمبر ٣١الى    

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

٢٠١٩ دیسمبر ٣١الى    

 مصري جنیه         جنیه مصرى       

 ٠٩١ ٢٢٠ ٢٧٧  ٧٣٢ ٥١٦ ١٨٣ فوائد دائنة (قرض الشركة التابعة) 

٤٣ ٩٥٧  ٩٩٥  ١٨٢ ٢١٥ ٥٧ فوائد دائنة أخرى   

 ٠٨٦ ١٧٨ ٣٢١  ٩١٤ ٧٣١ ٢٤٠ 

 

 

 

 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

 ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١الى 

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

 ٢٠١٩ دیسمبر ٣١الى 

     جنیه مصرى                    جنیه مصرى      

    

 ) ١ ٢٤٥ ٥٤٦(  ) ١ ٩٢٩ ٦٢١( مواد وكهرباء وماء

) ٣٨ ٨٣٠ ٠٨٨( أجور ومرتبات   )٢٣ ٨٩٤ ٩٣٥ ( 

) ٤ ٦٩٤ ٨٥٥( إهالك   )٣ ٣٣٩ ١٠٦ ( 

) ٢٦ ١٦٦ ٦٥٤( مصروفات أخرى    )٢٣ ٨٦٣ ٥٥٤ ( 

 )٧١ ٨٧٣ ٢١٨(   )٥٢ ٣٤٣ ١٤١( 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من    

٢٠٢٠ دیسمبر ٣١الى    

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

٢٠١٩ دیسمبر ٣١الى    

 مصري جنیه         جنیه مصرى 

 (٧٧٤ ٣٣٤ ١٧)  - فوائد تقسیط التزامات

 -  )١٧ ٣٣٤ ٧٧٤( 
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 ضرائب الدخل -٢٢

 

 

 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من    

٢٠٢٠ دیسمبر ٣١الى   

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

٢٠١٩ دیسمبر ٣١الى   

 جنیه مصرى        جنیه مصرى       

    ضرائب الدخل الجاریة

) ٣٥٠ ٠٨٣ ٤١٢( ضرائب الدخل الجاریة   )٣٤٨ ٦٣٣ ٣٠٥ (  

) ٢٦٤ ٠٠٠( ضریبة أوعیة مستقلة    - 

٨٠ ٩٤٥  ٣٩٤ تسویات ضریبیة   ١٥ ٧١٠  ٨٤٠  

)٢٦٩ ٤٠٢ ٠١٨( جاریةضرائب الدخل ال   )٣٣٢ ٩٢٢ ٤٦٥(  

    ضرائب الدخل المؤجلة

٢٣ ٨٠٠  ٥٥٨ األصول الثابتة واألخرى   ٥٩٣ ٩٦٩ ١٩ 

١٥ ١٥٩  ١٥٧ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت االجنبیة     ٩١ ٢٨٣  ٤١٧  

١ ٦٠٩  ٨٤٢ أصول ضریبیة     

٤٠ ٥٦٩ ٥٥٧ ضرائب الدخل المؤجلة   ٠١٠ ٢٥٣ ١١١ 

)٢٢٨ ٨٣٢ ٤٦١( ضرائب الدخل   )٢٢١ ٦٦٩ ٤٥٥(  

 تسویات الحتساب السعر الفعلي لضریبة الدخل -

 

   

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

دیسمبر  ٣١الى 

٢٠٢٠ 

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

دیسمبر  ٣١الى 

٢٠١٩ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

١  ٣٦٢ ٦٢٥  ٦٤٥  األرباح قبل ضرائب الدخل   ١  ٠٥٢ ٠٩٠  ٨٠٠  

٣٠٦ ٥٩٠  ٧٧٠ ٪٢٢.٥لقانون الضرائب ضریبة الدخل المحسوبة طبقًا    ٢٣٦ ٧٢٠  ٤٣٠  

٢٦٤  ٠٠٠ ضریبة أوعیة مستقلة    - 

٢٨ ٣٣٣  ٤٨٥ مصروفات غیر قابلة للخصم    ٢٠ ٦٢٩  ٤٥٩  

١٥ ١٥٩  ١٥٧ فروق عملة غیر محققة    ٩١ ٢٨٣  ٤١٦  

) ٨٠ ٩٤٥ ٣٩٤(  تسویات ضریبیة   )١٥ ٧١٠ ٨٤٠ (  

٢٦٩ ٤٠٢  ٠١٨  ضرائب الدخل الجاریة    ٣٣٢ ٩٢٢  ٤٦٥  

•٧٧،١٩ السعر الفعلى لضریبة الدخل   ٣١.٦٤•  
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 المخفض من الربحو  نصیب السهم األساسي -٢٣

 *  ** 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠مبر دیس ١٣الى   

  ٢٠١٩ینایر  ١من  

٢٠١٩مبر دیس ١٣الى   

 جنیه مصري  جنیه مصري 

 ٨٣٠ ٤٢١  ٣٤٥  ١  ١٣٣ ٧٩٣  ١٨٤   السنةصافي ربح  

 ) ٧٨ ٨٩٠ ٠٢٨(  - العاملین في االرباحنصیب 

 ) ٤ ٠٠٠ ٠٠٠(  - توزیعات ارباح مجلس االدارة 

 ٧٤٧ ٥٣١  ٣١٧  ١  ١٣٣ ٧٩٣  ١٨٤   

٢٢٩ ١١٧  ٢٣٢ عدد األسهم المصدرة   ٢٢٩ ١١٧  ٢٣٢  

٩٥.٤ األساسي و المخفض من الربح نصیب السهم   ٣.٢٦ 

 

بنصیب العاملین ومجلس االدارة من توزیعات االرباح  ٢٠٢٠عام  لم یتم تأثیر نصیب السهم االساسي من الربح عن  * 

 حیث لم یتم اعتماد التوزیعات المقترحة .

ــي من الرح عن عام  ــاســـ ــهم االســـ ــیب الســـ ــیب العاملین ومجلس االدارة من توزیعات االرباح  ٢٠١٩** تم تأثیر نصـــ بنصـــ

 . ٢٠٢٠مارس  ٢٦المعتمدة من الجمعیة العامة العادیة للشركة المنعقدة بتاریخ 

 

 المتعلقة بها رالقیمة العادلة لألدوات المالیة وٕادارة المخاط -٢٤

  ، من األطراف ذات عالقةاألرصدة المستحقة  ،  احكمه  فيوما  أرصدة النقدیة  المالیة (  األصولفي    تتمثل األدوات المالیة للشركة

القرض المالیة ( االلتزامات إلى، باإلضافة المدینة األخرى)واألرصدة  المدینون بند البنود ذات الطبیعة النقدیة في ،الموردین

  . )األخرى الدائنةاألرصدة دائنون و ال، والبنود ذات الطبیعة النقدیة في رصدة المستحقة ألطراف ذات عالقةاألقصیر األجل، 

القیمة الدفتریة لهذه األدوات المالیة تمثل تقدیرا معقوال لقیمتها   فإن الشركة    والتزاماتالتقییم المتبعة في تقییم أصول  وطبقا ألسس  

 .العادلة

 خطر سعر الفائدة -أ

 یتمثل خطر سعر الفائدة في التقلبات في معدالت الفائدة والتي بدورها تؤثر في األصول وااللتزامات النقدیة المرتبطة بها.

 خطر العمالت األجنبیة -ب

التغیرات في أسعار العمالت األجنبیة والذي یؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعمالت یتمثل خطر العمالت األجنبیة في  

أرصدة العمالت األجنبیة في تاریخ المركز   صافياألجنبیة وكذا تقییم األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبیة، وفیما یلي بیان  

 :كالتالي ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١ المالي
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 األجنبیة العمالت 

 
 فائض بالملیون المبلغ

 

 ٢٣٩,٥٤ دوالر

٦٠.٠ یورو  

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة " فقد تم تقییم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبیة الموضحة أعاله باستخدام  "

 . المالیة السنةنهایة السعر السائد في تاریخ 

 

 خطر االئتمان  - ج

یتمثل خطر االئتمان في عدم مقدرة العمالء الممنوح لهم االئتمان على سداد المستحق علیهم ویعتبر هذا الخطر محدودًا  

 .مستندیه، وجهات حكومیة  اعتماداتألن معظم عمالء الشركة هم عمالء تصدیر ذوي السمعة الجیدة ویتم البیع لهم مقابل  

 

 الرأسمالیة االرتباطات -٢٥

 فیما یلي: ٢٠٢٠ دیسمبر٣١تتمثل االرتباطات الرأسمالیة للشركة في 

 العملة باأللف االرتباطات 

٢١  ٣٤١ مشروعات   جنیه مصري 

 جنیه مصري ٧٥٠ اخرى

 یورو ٣٩٣

١  ١٠٥  دوالر أمریكي 

 

 الضــرائب -٢٦

 أوًال: الضریبه علي أرباح االسخاص االعتباریة

، تم قید الشركة بالسجل  ١٩٩٧لسنة    ٨االسمده(موبكو) شركة مساهمة مصریة وفقًا الحكام القانون رقم  تأسست شركة مصر النتاج  

وتحاسب بالمركز  ٢٠٥/ ٧٩٠/٠٢٢ورقم تسجیلها الضریبي   ٢٦/٧/١٩٩٨السویس صادر بتاریخ  ٣٣٣٠٠التجارى تحت رقم 

 الضریبى لكبار الممولین . 

 .٢٠٠٥لسنة  ٩١مادة الثالثة من القانون موقف الشركة من االعفاء الضریبى وفقًا لل

) وذلك  ٢٠٠٥لسنة  ٩١(قبل مرور ثالث سنوات من تاریخ العمل بالقانون  ٢٠٠٧/ ١١/ ٧تم تحدید بدایة نشاط الشركة فى  -

 . ٢/٢٠١٠/ ٢٢بناًء على خطاب الهیئة العامة لالستثمار الصادر فى  

والمناطق الحرة بطلب الحصول على شهادة التمتع باإلعفاء  تقدمت الشركة إلى الهیئة العامة لالستثمار ٢١/١٠/٢٠١٠فى  -

 المادة الثالثة.  ٢٠٠٥لسنة   ٩١الضریبى التى تستحقها وفقًا للقانون 
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ــي  - ــتثمار والمنـــــاطق الحـــــرة بـــــرفض طلـــــب الشـــــركه فـــ ــة لالســـ ــة العامـــ ــتثمار بالهیئـــ ــاع االســـ ــیس قطـــ تلقـــــت الشـــــركة ردًا مـــــن رئـــ

 التمتع باالعفاء الضریبي الخمسي.

قامت الشركه باستنفاد جمیع طرق الطعن علي قرار الهیئه العامه لالستثمار و المناطق الحره و انتهي االمر الي صدور قرار  -

برفض طلب الشركة باحقیتها في   ٣/١١/٢٠١٦من اللجنة الوزاریة لفض منازعات االستثمار بمقر وزارة االستثمار بتاریخ 

 .انوناالتمتع باالعفاءات الضریبیة المقررة ق

ق وذلك للمطالبة باحقیة الشــــــــركة بالتمتع باالعفاء  ٧١لســــــــنة    ٢٨٩٠٦وعلیة قد قامت الشــــــــركة برفع الدعوي القضــــــــائیة رقم   -

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضریبي المقرر قانونا وفقا للمادة الثالثة من احكام قانون الضریبة على الدخل لرقم 

 .لم تعترف الشركة بوجوب إثبات ضرائب دخل عن تلك السنوات -

أمام مصلحة الضرائب قامت الشركة بالمطالبة بحقها بالتمتع باإلعفاء الضریبي خالل الخمس سنوات التالیة لتاریخ بدء  و  -

) أثناء فحص تلك السنوات أیدت المأموریة قرار الهیئة العامة لالستثمار بعدم أحقیة ٢٠١٢حتى ٢٠٠٨االنتاج (السنوات من 

 الت الخالف الى اللجان الداخلیة والمتخصصة وصوًال للجان الطعن. الشركة في التمتع باإلعفاء الضریبي وأح

برفض طلب الشركة بالتمتع بالعفاء الضریبي عن   ٢٠١٢و ٢٠١١صدر قرار لجنة الطعن عن السنوات  ٢٠١٨/ ١٦/٧في  -

 تلك السنوات والربط وتم مطالبة الشركة بسداد الضریبة. 

قضائیة على قرار اللجنة عن السنوات   ٧٢لسنة   ٥٨٤١٥وي القضائیة رقم وعلیة قامت االدارة القانونیة بالشركة برفع الدع -

 . ٢٠١٢و٢٠١١

برفض طلب الشركة بالتمتع باإلعفاء الضریبي عن  ٢٠١٠و٢٠٠٩صدر قرار لجنة الطعن عن السنوات   ٢٤/١١/٢٠١٨في  -

 تلك السنوات. 

 . ٢٠٠٩/٢٠١٠للجنة عن السنوات قضائیة على قرار ا ٧٣لسنة  ١٣٢٥٠قامت الشركة برفع الدعوى القضائیة رقم   -

 :٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص والربط والسداد. 

 :٢٠١٠حتي  ٢٠٠٩السنوات من 

ــوذج  ــركة بنمــــ ــنوات واخطــــــرت الشــــ ــك الســــ ــن فحــــــص تلــــ ــاء مــــ ــم االنتهــــ ــي  ١٩تــــ ــه فــــ ــن علیــــ ــم الطعــــ ــوال وتــــ ــریبة شــــــركات أمــــ ضــــ

ــة  ــة بالمأموریــ ــة داخلیــ ــل لجنــ ــم عمــ ــة وتــ ــد القانونیــ ــان المواعیــ ــي اللجــ ــالف الــ ــه الخــ ــم احالــ ــود و تــ ــى بعــــض البنــ ــي علــ ــاق جزئــ باتفــ

 المتخصصه و التي ایدت راي الماموریه ثم الي لجنه الطعن،

ــنوات  ــن الســ ــاط الشــــركة للضــــریبة عــ ــوع نشــ ــة فــــي خضــ ــد قــــرار الماموریــ ــة الطعــــن تأییــ ورفــــض طلــــب  ٢٠٠٩/٢٠١٠قــــررت لجنــ

 الشركة بالتمتع باالعفاء الضریبى عن تلك السنوات.

 .٢٠٠٩/٢٠١٠قضائیة على قرار اللجنة عن السنوات  ٧٣لسنة  ١٣٢٥٠ت الشركة برفع الدعوى القضائیة رقم قام

 . لوقف إحتساب غرامات التأخیر ولم یتم سداد غرامات التأخیر  قامت الشركه بسداد اصل الدین -
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( قــــــانون التجــــــاوز عــــــن مقابــــــل التــــــأخیر ) والــــــذي  ٢٠٢٠لســــــنة  ١٧٣صــــــدر القــــــانون رقــــــم  ٢٠٢٠أغســــــطس  ١٦فــــــى  -

ــد  ــاوز عــــن مقابــــل التــــأخیر الــــذي لــــم یســــددة الممــــول إذا كــــان قــ جــــاء بــــالفقرة األخیــــرة مــــن المــــادة األولــــى منــــة " كمــــا یتجــ

 ل بهذا القانون "بسداد أصل دین الضریبة أو تاالسم المستحق كامًال قبل تاریخ العمقام 

ــرائب المصـــــریة بتـــــاریخ  - ــركة بطلـــــب لمصـــــلحة الضــ ــة تقـــــدمت الشــ ــل  ١٥وعلیــ ــوبر بالتجـــــاوز عـــــن مقابــ المســـــتحق عـــــن أكتــ

ــد  ٩٦،٣الســـــابق ســـــدادها قبـــــل تـــــاریخ العمـــــل بالقـــــانون المشـــــار إلیـــــة والـــــذي یبلـــــغ  ٢٠١٠ضـــــریبة عـــــام  ملیـــــون جنیـــــة قـــ

ــل التــــــأخیر وفقــــــًا للتســــــو  ــت المصــــــلحة بالتجــــــاوز عــــــن مقابـــ ــا بتــــــاریخ یة قامـــ ممــــــا یــــــؤدي  ٢٠٢٠أكتــــــوبر  ٢٦الــــــواردة منهـــ

 ملیون جنیة . ٩٦،٣إلى تخفیض مصروف الضریبة بمبلغ 

 .٢٠١٢حتى  ٢٠١١السنوات من 

ــوذج  ــركة بنمــــ ــنوات واخطــــــرت الشــــ ــك الســــ ــن فحــــــص تلــــ ــاء مــــ ــم االنتهــــ ــي  ١٩تــــ ــه فــــ ــن علیــــ ــم الطعــــ ــوال وتــــ ــریبة شــــــركات أمــــ ضــــ

بالمأموریــــة باتفــــاق جزئــــي علــــى بعــــض البنــــود و تــــم احالــــه الخــــالف (تمتــــع الشــــركة المواعیــــد القانونیــــة وتــــم عمــــل لجنــــة داخلیــــة 

ــه الطعــــن، و قــــررت  ــي لجنــ ــم أحیــــل الخــــالف إلــ ــه ثــ ــي ایــــدت راي الماموریــ ــان المتخصصــــه و التــ ــي اللجــ ــاء الضــــریبي) الــ باالعفــ

 االعفاء الضریبى.لجنة الطعن تأیید قرار الماموریة في خضوع نشاط الشركة للضریبة ورفض طلب الشركة بالتمتع ب

 قضائیة على قرار لجنة الطعن. ٧٢لسنة  ٥٨٤١٥قامت االدارة القانونیة بالشركة برفع الدعوي القضائیة رقم 

قامـــــت المأموریـــــة بمطالبـــــة الشـــــركة بأصـــــل الـــــدین وغرامـــــات التـــــأخیر والغرامـــــات اإلضـــــافیة الناتجـــــة عـــــن تطبیـــــق احكـــــام المـــــادة 

 . ٢٠٠٥لسنة  ٩١مكرر من القانون  ٨٧

مكـــــرر)  ٨٧قامـــــت الشـــــركه بســـــداد اصـــــل الـــــدین والغرامـــــات اإلضـــــافیة( مـــــادة   ٢٠١٨لســـــنه  ١٧٤بمناســـــبه صـــــدور القـــــانون و 

ــغ  ــركه بمبلــ ــرا ضــــریبیا للشــ ــق وفــ ــذي حقــ ــاخیر و الــ ــل التــ ــن مقابــ ــاوز عــ ــتفادت بالتجــ ــاء  ١٩٤واســ ــم انهــ ــه مصــــري و تــ ــون جنیــ ملیــ

 الخالف.

مكــــرر علــــى األوعیــــة المســــتقلة، ثــــم قامــــت  ٨٧تطبیــــق احكــــام المــــاده وقامــــت الشــــركه بســــداد الغرامــــات االضــــافیه الناتجــــه عــــن 

ــه للجــــــان الطعــــــن بالقــــــاهره علــــــي اجــــــراء المأموریــــــة و بتــــــاریخ  ــام االمانــــــه الفنیــــ أصــــــدرت   ١٧/٦/٢٠١٩بــــــالطعن المباشــــــر امــــ

ــة الـشـــ  ــة احقیــ ــا ترتــــب علیــ ــي ممــ ــأثر رجعــ ــادة بــ ــدم تطبیــــق نــــص المــ ــركة فــــي عــ ــق الشــ ــأ حــ ــاء مثبتــ ــا و الــــذي جــ ركة اللجنــــه قرارهــ

خــــالل ینــــایر  ملیــــون جنیــــة تــــم تســــویتها مــــع مصــــلحة الضــــرائب ١٥.٧فــــي الضــــریبة التــــي ســــبق ســــدادها مــــن قبــــل والتــــي تبلــــغ 

٢٠٢١. 

 .٢٠١٤حتى  ٢٠١٣السنوات من 

القانونیة ضریبة شركات األموال وتم الطعن علیها في المواعید  ١٩ج ذتم االنتهاء من فحص تلك السنوات واخطرت الشركة بنمو 

 وقد تم عمل لجنة داخلیة بالمأموریة وتم االتفاق واعتماد اوعیة اللجنة وسداد كافة الفروق وانهاء الخالف.
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 ٢٠١٨حتى ٢٠١٥السنوات 

ــوذج  ــك الســـــــنوات وأخطـــــــرت الشـــــــركة بنمــــ ــم اإلنتهـــــــاء مـــــــن فحـــــــص تلــــ  ١١/١/٢٠٢١ضـــــــریبة شـــــــركات األمـــــــوال بتـــــــاریخ  ١٩تــــ

ملیــــون جنیــــة مصــــري  مــــا یعــــادل نســــبة  ١٥.٤وأســــفر الفحــــص عــــن وجــــود فــــروق ضــــریبیة عــــن الســــنوات األربــــع تقــــدر بمبلــــغ 

 من قیمة الضریبة المستحقة وفقًا إلقرارات الشركة . •١.٢

 .وقد وافقت الشركة على نتیجة الفحص مباشرة وقامت بسداد فروق الضریبة المستحقة 

  ٢٠١٩السنة المالیة 

وتعدیالته في المواعید القانونیة وقد تم سداد الضریبة   ٢٠٠٥لسنة  ٩١اإلقرار الضریبي للشركة وفقًا الحكام القانون رقم  تم تقدیم

 عن طریق الهیئة المصریة العامة للبترول. 
 

 ثانیًا: ضریبة كسب العمل 

 :٢٠١٤وحتى  ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص و الربط و السداد. 

 :١٣/١٢/٢٠٢٠وحتى ٢٠١٥الفترة من 

 الشركة منتظمة فى استقطاع الضریبة وتوریدها بشكل منتظم فى المواعید القانونیة.

 ثالثًا: ضریبة الدمغة

 :٢٠١٣وحتى ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص والربط والسداد. 

 ٢٠٢٠وحتى  ٢٠١٤السنوات من 

 جاري االعداد للفحص الضریبي عن تلك السنوات.

 المبیعات والقیمة المضافةرابعًا: ضریبة 

 :٢٠١٥السنوات من بدایة النشاط وحتى 

 تم فحص الشركة وسداد فروق الفحص المستحقة.

 :٢٠١٨و حتي  ٢٠١٦السنوات  من 

 جاري فحص هذة الفترات ولم تصدر أي نماذج ضریبیة حتى تاریخة .

 :٢٠٢٠و حتي  ٢٠١٩السنوات  من 

وتقدیم إقرارات الضریبة علي القیمه المضافه الشهریة في المواعید   ٢٠١٦لسنة  ٦٧القانون رقم الشركة منتظمة فى تطبیق أحكام 

 القانونیة.

 خامسا: الضریبه العقاریه

 .  ٢٠١٣/ ٧/ ١مع خضوع المنشات الصناعیة للضریبة العقاریة اعتبارا من 

 راء معاینة لمنشأت الشركة الصناعیة  تم استالم مخاطبة مأموریة ضرائب كفر البطیخ العقاریة بتمكینهم من اج -   
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 تم حضور اللجنة وتم اجراء المعاینة في ظل توضیح ووصف كامل للمنشأت . -   

 . ٢٠٢٠حتي   ٢٠١٣قامت الشركة بسداد الضریبة عن السنوات من   -  

 

 النزاعات -٢٧

مدني كلى كفر  ٢٠١٢لسنة ١٤٨٦الجدیدة الدعوى رقم قامت هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة وجهاز تنمیة وتعمیر دمیاط أ١-٢٧

سعد ضد كل من الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات (إیكم ) كمدعى علیه أول والشركة كمدعي علیه ثاني والتي یطالب  

ق القناة شر  ٢م  ٦٠٨ ٣٢٤فیها المدعیین بإلزام المدعى علیه الثاني (الشركة) بدفع قیمة مقابل االنتفاع عن مساحة أرض 

ملیون جنیه باإلضافة  ١٥٧المالحیة والتي تخص الشركة التابعة" الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إي إن بي سي" بمبلغ   

جنیهات / المتر/   ٦إلى الفوائد والتعویض وذلك قیمة مقابل االنتفاع لمساحة األرض المذكورة على اعتبار ان سعر المتر (

جنیهات / المتر /السنه) وترى إدارة الشركة عدم أحقیة هیئة المجتمعات العمرانیة  ٦لمعمول به وهو ( الشهر) وهو ما یخالف ا 

 وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بمقتضاها تم االتفاق على اآلتي: ١/٢/٢٠١٥بالمطالبة بتلك القیم. بتاریخ 

العمرانیة الجدیدة مع استالم الهیئة لقطعة األرض وسداد الشركة   توافق الشركة على إنهاء النزاع القائم مع هیئة المجتمعات

 التابعة لمقابل اإلیجار المستحق علیها.

قیام وزارة النقل / هیئة میناء دمیاط بتوفیر موقع بدیل ألرض الرصیف البحري مع استصدار ضمان من السلطات المختصة  

المعنیة للموقع الجدید وتجدید ترخیص رئیس مجلس الوزراء رقم  بتجدید جمیع الموافقات الالزمة والتراخیص من الجهات 

للموقع الجدید وكذلك توفیر مساحة مناسبة خلف الرصیف البحري للتخزین وتوفیر ممر خدمات بین  ٢٠٠٧) لسنة ٥٥٥(

 الرصیف البحري والمصنع. 

 . تعویض الشركة التابعة عن قطعة أرض المملوكة لها عن طریق منحها قطعة أرض بدیلة

 تعویض الشركة التابعة عن الخسائر والتكالیف التي تحملتها والمترتبة على إخالء المواقع. 

وفیما یخض دعوى المطالبة المقامة من هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ضد الشركة فقد تأجلت لجلسة خبیر في  

قانوني ألثبات طلب اصیل إلخراج للمناقشة وحضور المستشار ال ٢٠١٦مارس  ٢٨وتم تأجیلها لجلسة  ١٤/٠٣/٢٠١٦

موبكو من الدعوى وٕادخال الشركة التابعة شركة أي ان بي سي ألنها صاحبة الصفة في الدعوى وتم تقدیم مذكرة بدفاع 

تم حضور   ٢٠١٦ابریل  ٣الشركة وحافظة مستندات وطلب هیئة المجتمعات العمرانیة اجل الرد على المذكرة وبجلسة 

وتم االنتهاء من المناقشة وجاري اعداد التقریر من   ٢٠١٦مارس  ٢٨ى ما تم ابداءه من طلبات بجلسة المناقشة والتأكید عل 

 للتقریر.  ٢٠١٦مایو  ٢٦مكتب الخبراء لعرضة على المحكمة والدعوى مؤجلة بالمحكمة لجلسة 

 الن بورود التقریر.ورد للمحكمة تقریر الخبیر المنتدب لنظر الدعوى وتأجلت الدعوى لإلع  ٢٠١٦نوفمبر ١٠بتاریخ 

 . ٢٠١٦نوفمبر    ٢٤بالتدخل فى الدعوى وتم التأجیل لجلسة    ENPCتم التصریح للشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة  -

لالطالع على التقریر والمستندات وصرحت المحكمة  ٢٠١٧ینایر  ٥لجلسة  ٢٠١٦نوفمبر ٢٤تم تأجیل الدعوى بجلسة -

 باستخراج المراسالت بین جهاز التعمیر والشركة القابضة للبتروكیماویات.  ENPCللشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة  

 للحكم.  ٢٠١٩/ ١٠/ ٣١  قررت المحكمة التأجیل لجلسة  ٩/٢٠١٩/ ١٥بتاریخ -
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صدر حكم بالزام الشركة بدفع مبلغ ثمانیة وثالثون ملیون وسبعة آالف جنیهًا وتم االستئناف   ٣١/١٠/٢٠١٩بتاریخ  -

 للنظر فى االستئناف  .  ٢٠٢٠/ ١٧/٢على الحكم الصادر وتم تحدید جلسة یوم 

 لالعالم .   ٢٠٢٠/ ٠٤/ ٢٣تم التأجیل لجلسة  ١٧/٠٢/٢٠٢٠بتاریخ  -

 للمفردات .   ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٢٩تم التأجیل لجلسة  ٢٣/٠٤/٢٠٢٠ریخ بتا -

 لضمها مع دعوي اخري . ٢٠٢٠/ ٠٥/٠٩قررت المحكمة التأجیل لجلسة  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠بتاریخ  -

 للضم .  ٢٠٢٠/ ٣١/١٠قررت المحكمة التأجیل لجلسة  ٠٥/٠٩/٢٠٢٠بتاریخ  -

 للحكم .  ٢٠٢١/ ٠٢/٠٢قررت المحكمة التأجیل لجلسة  ٣١/١٠/٢٠٢٠بتاریخ  -

ویبقي لجهاز التعمیر  –صـدر حكم بقبول اإلسـتئناف شـكًال ورفضـه موضـوعًا وتأیید حكم أول درجة   ٢/٢/٢٠٢١بتاریخ  
 یوم من تاریخ صدور الحكم . ٦٠الطعن بالنقض خالل 

 
ملیون جنیة تتمثل فى فوائد تأخیر عن سداد فواتیر الغاز وتري الشركة ٤وردت الى الشركة مطالبة شركة بتروترید بمبلغ  ٢-٢٧

 ومستشارها القانوني عدم أحقیة شركة بتروترید فى المطالبة بفوائد التأخیر طبقًا لعقد تورید الغاز .

 أهم السیاسات المحاسبیة المطبقة -٨٢

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة  ١-٨٢

تمســك حســابات الشــركة (بالجنیه المصــري) ویتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبیة بالدفاتر على أســاس أســعار الصــرف 

األصــــــول وااللتزامات ذات الســــــاریة للعمالت األجنبیة وقت إثبات المعامالت وفى تاریخ المركز المالي یتم ترجمة أرصــــــدة  

الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى عملة التعامل باســـــتخدام أســـــعار الصـــــرف الســـــاریة في هذا التاریخ. األرصـــــدة ذات 

الطبیعة غیر النقدیة والتي یتم قیاســـــــها على أســـــــاس التكلفة التاریخیة والمثبتة بالعمالت األجنبیة یتم ترجمتها على أســـــــاس 

تاریخ المعاملة. وتدرج فروق العملة من ربح أو خســارة والناتجة عن المعامالت خالل الســنة وعن إعادة ســعر الصــرف في  

 التقییم في تاریخ المركز بقائمة الربح أو الخسائر.

 األصول الثابتة وٕاهالكاتها ٢ -٨٢

 االعتراف والقیاس

یتم إثبات األصـول الثابتة المملوكة والتي یحتفظ بها السـتخدمها في اإلنتاج أو توفیر السـلع أو الخدمات أو لألغراض  -

ــائر   بالمركز المالىاإلداریة بالتكلفة، وتظهر األصــــول الثابتة  بتكلفتها التاریخیة مخصــــومًا منها مجمع اإلهالك والخســ

"  هذا وتتضـــــــــــمن تكلفة األصـــــــــــل كافة التكالیف  Impairmentول "المجمعة الناتجة عن االنخفاض في قیم األـصــــــــــ 

المباشــــــــرة المرتبطة باألصــــــــل والالزمة لتجهیزه إلى الحالة التي یتم تشــــــــغیله بها في الغرض الذي قررت اإلدارة اقتناء 

  .األصل من أجله وفى موقعه

أعمارها اإلنتاجیة، یتم اعتبار كل من هذه عندما یتكون األصـــــــــــل من مجموعة من المكونات الرئیســـــــــــیة التي تختلف  -

  .المكونات أصًال بذاته

ــائر  - ــتنزًال منها الخســــ ــاء لإلنتاج أو لإلیجار أو لألغراض اإلداریة بالتكلفة مســــ ــول في مرحلة اإلنشــــ ــجیل األصــــ یتم تســــ

تبطة باألصــــل. هذا الناتجة عن االنخفاض في القیمة، وتتضــــمن التكلفة أتعاب المهنیین وكافة التكالیف المباشــــرة المر 
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ــتخدام في الغرض المحدد لها وبإتباع نفس  ــول عندما یتم االنتهاء من إعدادها لالســــــ ویتم البدء في إهالك هذه األصــــــ

  .األسس المتبعة مع باقي األصول

بالنســــبة لألصــــول التي یتم إنشــــاؤها داخلیا تتضــــمن تكلفة األصــــل تكلفة الخامات والعمالة المباشــــرة والتكالیف  -

ــغیلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم المباـشـــــــ  ــتلزمها عملیة تجهیزها إلى الحالة التي یتم تشــــــ رة األخرى التي تســــــ

 إنشاؤها من أجله.

 

 النفقات الالحقة على االقتناء  -

یتم االعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصــــــــل ضــــــــمن تكلفة األصــــــــل بعد اســــــــتبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد 

اإلحالل وٕاذا ما كان من المحتمل تتدفق منافع اقتصـادیة مسـتقبلیة للشـركة كنتیجة إلحالل هذا المكون   الشـركة لتكلفة

بشـــــــرط إمكانیة قیاس تكلفته بدرجة عالیة من الدقة. هذا ویتم االعتراف بالتكالیف األخرى بقائمة الدخل كمصـــــــروف 

 عند تكبدها.

 اإلهالكات

وفقًا لطریقة القســـــــــط الثابت وذلك على مدار العمر   باح أوالخســـــــــائراألر یتم تحمیل مصـــــــــروف اإلهالك على قائمة 

ــول التي یتم اعتبار كٍل  ــیة لألصـــ ــول أو العمر اإلنتاجي للمكونات الرئیســـ اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع األصـــ

 منها أصًال بذاته (فیما عدا األراضي حیث ال یتم إهالكها).

 اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من بنود األصول الثابتة:وفیما یلي بیانًا باألعمار 

 نسبة اإلهالك   البیــــــــان

 ٪ ٤ مباني وٕانشاءات 

 ٪ ١٠ طرق داخلیة –مباني وٕانشاءات 

 ٪ ١٥ مباني میتل وكرفانات –مباني وٕانشاءات 

 ٪ ٢٠ التنسیق الحضاري –مباني وٕانشاءات 

 ٪ ٢٥ أسوار السلك –مباني وٕانشاءات 

 ٪ ٢٠ وسائل نقل وانتقال

 ٪ ٥ آالت ومعدات الوحدات اإلنتاجیة *

 ٪ ٢٠  -١٠ آالت ومعدات أخرى

 ٪ ١٥ عدد وأدوات

 ٪ ٥٠  -١٠ عوامل مساعدة

 ٪ ١٠ أثاث ومنقوالت

 ٪ ١٥ السنترال

 ٪ ٢٥ حاسب آلي
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ــبح   ــل ویصـــ ــول الثابتة عندما یتم االنتهاء من إعداد األصـــ ــتخدام في الغرض یتم البدء في إهالك األصـــ متاحًا لالســـ

 المحدد له.

على تـعدـیل األعـمار اإلنـتاجـیة    ١٠٩٤ـبالقرار رقم   ٢٠١٣اكتوبر  ٢بـتاریخ   ٢٣١* وافق مجلس اإلدارة بجلســـــــــــــــته رقم 

كما وافق على تعدیل العمر اإلنتاجي على الـ   ٢٠١٣ینایر  ١ســـــــــنة اعتبارا من    ٢٠الى    ٢٥لآلالت والمعدات من  

Gas Cooler   ــنة الى    ٢٠من ــنوات بقرار من مجلس اإلدارة ر   ٨سـ ولمدة   ٢٠١٤ینایر  ١اعتبارا من    ١١٢٨قم سـ

 .ثالث سنوات 

 األرباح والخسائر من استبعاد أصول ثابتة

ــتبعاد لهذا  ــافي عائد االسـ ــول الثابتة بمقارنة صـ ــل من األصـ ــتبعاد أصـ ــائر الناتجة من اسـ یتم تحدید األرباح أو الخسـ

 .االرباح أو الخسائراالستبعاد بقائمة األصل بصافي قیمته الدفتریة وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من 

 أصول أخرى ٣– ٨٢

 االعتراف  -أ

ــاط والمتوقع  ــول المحددة ذات الطبیعة الغیر نقدیة والتي لیس لها وجود مادي والمقتناة ألغراض النشـــ یتم معالجة األصـــ

ــاهمة الشــــركة في أصــــول   ــتقبلیة كأصــــول أخرى. تتضــــمن األصــــول األخرى مســ غیر مملوكة أن یتدفق منها منافع مســ

 للشركة وتخدم أغراضها، وخط الغاز، ورخص وبرامج.

 القیاس -ب

ــداد لفترات   ــعر النقدي في تاریخ اإلثبات. في حالة تأجیل الســــ ــول األخرى بالتكلفة والتي تتمثل في الســــ یتم قیاس األصــــ

مبلغ المسـدد كفائدة. یتم عرض تزید عن فترات االئتمان المتبعة فأنه یتم االعتراف بالفرق بین السـعر النقدي وٕاجمالي ال

 .األصول غیر الملموسة بالصافي بعد خصم االستهالك واالنخفاض في قیمة األصل 

 النفقات الالحقة  -ج

عندما تزید هذه النفقات من المنافع   -المرســــــــــــملة فقط  -یتم رســــــــــــملة النفقات الالحقة على اقتناء األصــــــــــــول األخرى 

االرباح االقتصــادیة المســتقبلیة الخاصــة باألصــل المتعلقة به. ویتم تحمیل كافة النفقات األخرى عند تكبدها على قائمة 

 .أو الخسائر

 االستهالك  –د 

ك على قائمة الدخل وفقًا لطریقة القســــــــــط الثابت وذلك على مدار األعمار اإلنتاجیة لألصــــــــــول یتم تحمیل االســــــــــتهال

األخرى. إذا كان العمر اإلنتاجي لألصـــول األخرى غیر محدد فأنه یتم إجراء اختبار االضـــمحالل بصـــفة منتظمة في 

 فیها متاحة لالستخدام كما یلي:. هذا ویتم استهالك األصول األخرى من التاریخ الذي تكون مركز ماليتاریخ كل 

 االستهالك بیان

 ٪ ٢٠ مساهمة الشركة في أصول غیر مملوكة للشركة وتخدم أغراضها

 ٪ ٤ خط الغاز

 ٪ ٢٥ رخص وبرامج
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 استثمارات في الشركات التابعة   ٤ -٨٢

وفى حالة ظهور بعض الدالالت والمؤشرات على إمكانیة   – تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات تابعة بالتكلفة  -

حدوث خسائر اضمحالل في قیمة االستثمار في شركات تابعة في تاریخ القوائم المالیة فیتم تخفیض القیمة الدفتریة لتلك  

 .االرباح أو الخسائرئر االضمحالل الناتجة فورا بقائمة االستثمارات إلى قیمتها االستردادیة وتدرج خسا

 مشروعات تحت التنفیذ ٥ -٨٢

 یتم إثبات مشروعات تحت التنفیذ بالقیمة التاریخیة مخصوما منها خسائر االنخفاض في قیم المشروعات تحت التنفیذ. -

مشــروعات تحت التنفیذ وعندما یكون األصــل في یتم إثبات المبالغ التي یتم إنفاقها على إنشــاء األصــول الثابتة في بند  -

مكانه وفي حالته التي یصــــــبح علیها قادرا على التشــــــغیل بالطریقة التي حددتها اإلدارة یتم إضــــــافته على بند األصــــــول 

 الثابتة ویتم احتساب اإلهالك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لذلك األصل الثابت.

 االقتراض بفوائد ٦ -٨٢

تكلـفة المعـامـلة . وبعـد االعتراف المـبدئي یتم منهـا  ◌ً ـبالقیمـة العـادـلة مخصــــــــــــــومـاً  مـبدئـیااالعتراف ـبالقروض ذات الـفاـئدة  یتم 

ــتردادیة فى قائمة االرباح أو   ذاتاج القروض  ر إد ــتهلكة مع إدراج أي فروق بین التكلفة والقیمة االســــــــ الفائدة بالتكلفة المســــــــ

 . س سعر الفائدة الفعالخالل فترة االقتراض على أساالخسائر 

 المخزون ٧-٨٢

ــعر البیع المقدر من  ــتردادیة في ســـ ــتردادیة أیهما أقل وتتمثل القیمة االســـ ــافى القیمة االســـ یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صـــ

 -خالل النشاط العادي ناقصا التكلفة التقدیریة لإلتمام ومصروفات البیع، ویتم تحدید تكلفة المخزون كما یلي:

 الخامات والمواد والمهمات والوقود والزیوت وقطع الغیار بالتكلفة الفعلیة على أساس المتوسط المرجح. •

 مخزون المحفزات یتم تقییمه بتكلفة المشتریات الفعلیة. •

ــیبها من  • ــرة ونصـــ ــرة واألجور المباشـــ ــمل كل من المواد المباشـــ اإلنتاج التام وغیر التام بتكلفة اإلنتاج الفعلیة وتشـــ

 وفات الصناعیة الثابتة والمتغیرة.المصر 

 تحقق اإلیراد ٨ -٨٢

  مبیعات التصدیر

 وٕاصدار الفواتیر للعمالء. وٕانهاء أعمال الشحن یتم إثبات قیمة المبیعات وفقا لشروط التعاقد -

 المبیعات المحلیة

 یتم إثبات قیمة المبیعات عند تسلیم البضاعة وٕاصدار الفواتیر للعمالء. -

 الفوائد الدائنة 

 یتم تسجیل الفوائد الدائنة على أساس االستحقاق على أساس زمني. -

 إیراد االستثمارات

االرباح أو یتم إثبات عائد االســــــتثمارات المتمثلة في توزیعات األرباح النقدیة للشــــــركات المســــــتثمر في أســــــهمها بقائمة  -

 العامة باعتماد هذه التوزیعات. ، وذلك اعتبارا من تاریخ صدور قرارات الجمعیاتالخسائر

 .االرباح أو الخسائریتم إثبات أرباح وخسائر بیع االستثمارات عند البیع بقائمة  -
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 تكلفة االقتراض  ٩ -٨٢

التي تتكبد فیها الشـركة تلك التكلفة باسـتخدام طریقة  الفترةخالل   االرباح أو الخسـائریتم تحمیل تكلفة االقتراض على قائمة 

 سعر الفائدة الفعال

 النقدیة وما في حكمها   ١٠-٨٢

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقدیة وما في حكمها تتضـــــــــمن أرصـــــــــدة النقدیة بالبنوك والصـــــــــندوق والودائع 

ــهور   ٣أقل من   –وأذون الخزانة  ــیكات تحت التح  –شـ ــدة البنوك ســـحب والشـ ــرفیة أو مقبولة الدفع) وكذا أرصـ ــیل (المصـ صـ

 .على المكشوف (في حاله وجودها) التي یتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا مكمًال لنظام إدارة األموال بالشركة

   األدوات المالیة  ١١ -٨٢

صول مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من  التالیة : أتقوم المجموعة بتبویب األصول المالیة غیر المشتقة بین الفئات  -

والخسائر ، إستثمارات محتفظ بها حتى تاریخ اإلستحقاق ، قروض ومدیونیات ، أصول مالیة متاحة  أخالل األرباح 

 للبیع 

العادلة من بین الفئات التالیة : إلتزامات مالیة مبوبة بالقیمة تقوم المجموعة بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشــــــــــتقة  -

 وفئة إلتزامات مالیة أخري .خالل األرباح أوالخسائر 

 اإلعتراف واإلستبعاد : –األصول المالیة واإللتزامات المالیة غیر المشتقة 

وض والمدیونیات وأدوات الدین المصــدرة فى تاریخ إنشــائها ، جمیع األصــول تقوم المجموعة باالعتراف االلولى بالقر  -

أولیـًا فى تـاریخ المعـاملـة عنـدمـا تصــــــــــــــبح المجموعـة طرفـًا فى  المـالیـة االخرى یتم اإلعتراف بهمالمـالیـة وااللتزامـات 

 االحكام التعاقدیة لالداة المالیة .

تقوم المجموعة بإسـتبعاد االصـل المالى عندما تنتهي فترة سـریان الحق التعاقدى فى الحصـول على تدفقات نقدیة من  -

أو قامت بتحویل الحق التعاقدى إلســــــتالم التدفقات النقدیة إلســــــتالم التدفقات النقدیة من األصــــــل االصــــــل المالي ، 

. أو إذا لم تقم المجموعة یة االصــل المالى بصــورة جوهریة  فى معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكالمالى  

بتحویل أو االحتفاظ بشـــــكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصـــــل المالى ولم تحتفظ المجموعة بالســـــیطرة على 

ــئة أو المحتفظ بها األصـــــل المحول ،  على أن تعترف فقط كأصـــــل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو االلتزامات الناشـــ

 د التحویل .عن

 إما بالتخلص منة أو بإلغائة أو إنتهاء مدتة الواردة بالعقد .تستبعد المجموعة االلتزام المالى عندما تنتهى  -

وعرض صـــــــافى المقاصـــــــة فى المیزانیة عندما ، وفقط عندما یتم عمل مقاصـــــــة بین االصـــــــل المالى وااللتزام المالى  

إلجراء المقاصـــــــــة بین المبالغ المعترف بها ولدیها النیة إما إلجراء للنفاذ تمتلك المجموعة حالیًا الحق القانونى القابل  

 أو اإلعتراف باالصل وتسویة االلتزام إن وجد .التسویة على أساس صافى المبالغ 

 : القیاس  –األصول المالیة غیر المشتقة 

 األصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :

ــل محتفظ بة ألغراض  ــائر إذا تم تبویبة كأصـــــــ ــل المالى كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخســـــــ یتم تبویب االصـــــــ

ــائر ، تكلفة المعاملة المرتبطة المتاجرة أو تم تبویبة عند االعتراف االولى   لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخســ
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عند تكبدها . تقاس االصـــول  الى یتم االعتراف بها مباشـــرة ضـــمن االرباح والخســـائربإقتناء أو إصـــدار االصـــل الممباشـــرة 

ــائر ـبالقیمـة العـادـلة ویتم االعتراف ـبالتغیرات فى القیمـة العـادـلة المـالـیة المقیمـة ـبالقیمـة العـادـلة  من خالل االرـباح أو الخســــــــــــ

 . عوائد أو توزیعات أرباح أسهم من االرباح أو الخسائر متضمنة أي 

 :  ستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق اال

عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشــــــــــرة بإقتناء أو یتم قیاس هذه االصــــــــــول  

 . الفائدة الفعلیة یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة بإستخدام طریقةإصدار االصل المالى . بعد االعتراف االولى 

 القروض والمدیونیات :

بالقیمة العادلة باالضــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشــــــــــرة بإقتناء أو یتم قیاس هذه االصــــــــــول عند االعتراف االولى 

 . إصدار االصل المالى  بعد االعتراف االولى یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة

 االصول المالیة المتاحة للبیع:

ــرة بإقتناء أو  ــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشـــــــ ــول عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضـــــــ یتم قیاس هذه االصـــــــ

ــل المالى  بعد االعتراف االولى  ــدار االصـــــــ ــها بالقیمة العادلة ، ویت االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة إصـــــــ یتم قیاســـــــ

ضــــمن بنود الدخل الشــــامل فى أســــعار صــــرف العمالت االجنبیة ألدوات الدین  بخالف خســــائر االضــــمحالل وآثار التغیر 

المتراكمة  والخســــــــــائرأاالخر وتجمع فى إحتیاطى القیمة العادلة ، وعن إســــــــــتبعاد هذة االصــــــــــول یتم إعادة تبویب االرباح 

 إلى االرباح أو الخسائر .ن بنود الدخل الشامل االخر سابقا المعترف بها ضم

 :القیاس -مالیة غیر المشتقة االلتزامات ال

ــائر إذا تم تبویبـة كـالتزام محتفظ بـة ألغراض یتم تبویـب االلتزام المـالى كمقیم  بـالقیمـة العـادلـة من خالل االربـاح أو الخســــــــــــ

ــائر تكلـفة المعـامـلة المرتبطـة المـتاجرة  أو تم تبویـبة عـند االعتراف االولى لیـقاس ـبالقیمـة العـادـلة من خالل االرـباح أوالخســــــــــــ

االرباح أو الخسائر عند تكبدها ، تقاس االلتزامات  مباشرة بإقتناء أو إصدار االلتزام المالى یتم االعتراف بها مباشرة ضمن  

ویتم االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخســـــــــــــائر بالقیمة العادلة ، 

 فى االرباح أو الخسائر . متضمنة أي مصروف فوائد

مرتبطة مباشــــرة بإقتناء أو االخر یتم قیاســــها أولیًا بالقیمة العادلة مخصــــوما منها أي تكلفة االلتزامات المالیة غیر المشــــتقة  

 بالتكلفة المستهلكة بإستخدام طریقة الفائدة الفعلیة .إصدار االلتزام . بعد االعتراف االولى ، یتم قیاس هذه االلتزامات 

 االدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة:

ومخاطر أسعار الفائدة یتم فصل المشتقات تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشتقة لتغطیة تعرضها لمخاطر أسعار الصرف  

 فى حالة توافر شروط محددة .الضمنیة عن العقد االصلى والمحاسبة عنها منفصلة فقط 

ــمن االرباح  ــها أولیًا بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بكالیف المعاملة ذات العالقة ضــــ ــتقات یتم قیاســــ ــائر عند المشــــ أو الخســــ

تكـبدهـا . بعـد االعتراف االولى یتم قـیاس المشــــــــــــــتـقة ـبالقیمـة العـادـلة ویتم االعتراف ـبأى تغیر فى القیمـة العـادـلة فى االرـباح 

 أوالخسائر .
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 فقات النقدیة:تغطیة مخاطر التد

ــتق كأداة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة .  یتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیر فى القیمة العادلة عندما یتم تحدید مشــــــــ

ــامل االخر . ویتم تجمیعها فى إحتیاطي تغطیة المخاطر .  ــتق فى بنود الدخل الشـــ أي جزء غیر فعال فى التغیر فى للمشـــ

 تراف به مباشرة ضمن االرباح أو الخسائر .القیمة العادلة یتم االع

ــامل االخر ویتم اعادة القیمة المجمعة  ــمن االرباح أو فى حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بها فى بنود الدخل الشـــــــــ تبویبها ضـــــــــ

االرباح او الخسـائر أو یؤثر الخسـائر فى نفس السـنة أو السـنوات التى تؤثر فیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة على  

 البند المغطي على االرباح أو الخسائر .

أو إنتهي أجل إذا أصــبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث ، أو التغطیة غیر مســتوفاة لشــروط محاســبة التغطیة ، 

أو تم بیع أو فسخ إداة التغطیة أو ممارسة الحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مستقبلى عن محاسبة التغطیة . إذا أصبحت 

م االعتراف ضــمن االرباح أو الخســائر بأیة أرباح أو خســائر مجمعة ذات الصــلة غیر متوقعة الحدوث یتالمعاملة المتوقعة  

 التغطیة .على أداة 

 )Impairmentفي قیمة األصول(االنخفاض 

 األصول المالیة -أ

یتم اعتبار األصــــــل المالي به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضــــــوعیة تبین أن هناك حدث أو أكثر یؤدى إلى تأثیر  -

 ات النقدیة المستقبلیة المقدرة لهذا األصل.سلبي على التدفق

ــتهلكة بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  - ــه بالتكلفة المســـ ــارة االنخفاض المتعلقة بأصـــــل مالي تم قیاســـ یتم حســـــاب خســـ

المتعلقة الحالیة للتدفقات النقدیة المســــتقبلیة المقدرة مخصــــومة بســــعر الفائدة الفعلیة. یتم احتســــاب خســــائر االنخفاض 

 بأصل مالي متاح للبیع باالستعانة بالقیمة العادلة الحالیة.

یتم اختبار االنخفاض لألصــــــول المالیة الهامة بذاتها على مســــــتوى كل أصــــــل مســــــتقل. یتم التقدیر لألصــــــول المالیة  -

 المتبقیة على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

ــائر اال - ــائرنخفاض في قائمة یتم االعتراف بكافة خســ ــل االرباح أو الخســ ــائر المجمعة المتعلقة بأصــ . یتم تحویل الخســ

 .االرباح أو الخسائرمالي متاح للبیع المثبتة مسبقًا ضمن حقوق المساهمین إلى قائمة 

یتم إلغاء خســـــــــائر االنخفاض إذا كان یمكن ربط هذا اإللغاء بطریقة موضـــــــــوعیة لحدث وقع بعد االعتراف بخســـــــــائر  -

ــول المالیة التي تعتبر أداة مدیونیة بقائمة  اال ــتهلكة واألصــــــ ــها بالتكلفة المســــــ ــول مالیة تم قیاســــــ نخفاض المتعلقة بأصــــــ

 الدخل. یتم االعتراف بعكس األصول المالیة المتاحة للبیع والتي تعتبر أداة حقوق ملكیة مباشرة بحقوق الملكیة.

 األصول غیر المالیة  -ب

صــــول غیر المالیة للشــــركة بخالف االســــتثمارات العقاریة والمخزون واألصــــول الضــــریبیة تتم مراجعة القیم الدفتریة لأل -

لتحدید أي مؤشـــر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلســـتردادیة لألصـــل في حالة وجود   مركز مالىالمؤجلة في تاریخ كل 

غیر الملموسـة التي لها أعمار األصـول    مركز مالىأي مؤشـر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلسـتردادیة في تاریخ كل 

 غیر محددة أو غیر المتاحة لالستخدام.
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یتم االعتراف بخسـارة االنخفاض إذا كانت القیمة الدفتریة لألصـل أو وحدته المولدة للنقد تزید عن قیمته اإلسـتردادیة.   -

نقدیة داخلة وتكون   تتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصــــــــــــــغر مجموعة یمكن تحدیدها من األصــــــــــــــول التي تولد تدفقات

مســـــــــتقلة بشـــــــــكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من غیرها من األصـــــــــول أو مجموعات األصـــــــــول. یتم االعتراف 

 .األرباح أوالخسائربخسائر االنخفاض في قائمة 

العادلة ناقصــًا تكالیف البیع تتمثل القیمة اإلســتردادیة لألصــل أو للوحدة المولدة للنقد في قیمته اإلســتخدامیة أو قیمته   -

أیهما أكبر. یتم خصـم التدفقات النقدیة المسـتقبلیة المتوقع حصـولها للوصـول إلى القیمة الحالیة باسـتخدام سـعر خصـم 

 قبل الضریبة یعكس التقییم الحالي للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل.

لمعرفة  مركز مالى  ا في الســنوات الســابقة لألصــول األخرى في تاریخ كل یتم مراجعة خســائر االنخفاض المعترف به -

مدى وجود مؤشــــــــــــرات النخفاض الخســــــــــــارة أو عدم وجودها. یتم عكس أثر خســــــــــــائر االنخفاض إذا حدث تغییر في 

لألصل   یتم عكس خسـارة االنخفاض إلى حدود أن القیمة الدفتریة  .دمة في تحدید القیمة اإلسـتردادیةالتقدیرات المسـتخ

ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سـیتم حسـابها بعد خصـم اإلهالك أو االسـتهالك إذا ما كانت خسـارة االنخفاض في 

 القیمة لم یتم االعتراف بها.

 العمالء والمدینون واألرصدة المدینة األخرى ١٢ -٨٢

فوائد یتم إثباتها بالقیمة االســمیة وتظهر مخصــومًا أرصــدة العمالء والمدینون واألرصــدة المدینة األخرى التي ال تتضــمن 

، ویتم تكوین مخصــــــص انخفاض القیمة عندما یكون هناك أدلة موضــــــوعیة Impairment"منها االنخفاض في قیمتها "

على أن الشــركة لم تتمكن من تحصــیل كل المبالغ المســتحقة طبقا للشــروط األصــلیة للتعاقد، وتمثل قیمة االنخفاض في 

 ین القیمة الدفتریة والقیمة القابلة لالسترداد والمتمثلة في التدفقات النقدیة المتوقع حصول الشركة علیها.الفرق ب

 الموردین والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى ١٣ – ٨٢

 یتم إثبات الموردین والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى بالقیمة العادلة.

 تمخصصا ١٤ – ٨٢

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أو مستدل علیه من الظروف المحیطة نتیجة لحدث في الماضي  

ویكون من المحتمل أن یترتب علیه تدفق لمنافع اقتصادیة یتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ویمكن عمل تقدیر موثوق 

ة للنقود جوهریًا فإنه یتم تحدید قیمة المخصصات بخصم التدفقات النقدیة  به لمبلغ االلتزام. وٕاذا كان تأثیر القیمة الزمنی

المستقبلیة المتوقعة بسعر خصم قبل الضریبة والذي یعكس التقدیر الحالي للسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر  

 المتعلقة بااللتزام إذا كان ذلك مالئماً .

 كز المالي وتعدیلها (عند الضرورة) إلظهار أفضل تقدیر حالي لها. هذا ویتم مراجعة رصید المخصصات في تاریخ المر 

 مزایا العاملین ٥١ – ٨٢

 التزامات معاشات التقاعد .١

تقوم الشــركة بســداد اشــتراكاتها إلي نظم الهیئة العامة للتأمینات االجتماعیة علي أســاس إلزامي طبقا لقانون التأمینات  

ــنة    ٧٩االجتماعیة رقم   ــدادها اللتزاماتها.  وتعدیالته  ١٩٧٥لســـــ وال یوجد على الشـــــــركة أي التزامات أخري بمجرد ســـــ
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ــتحقاقها وتدرج ضــــــــمن تكلفة العمالة بقائمة  ــنة اســــــ ــتراكات االعتیادیة كتكلفة دوریة في ســــــ االرباح أو ویعترف باالشــــــ

 .الخسائر

 نظام االشتراك المحدد .٢

 طبقا ألساس االستحقاق. االرباح أو الخسائرتحمل المصروفات الناتجة عن نظام االشتراك المحدد على قائمة 

 حصة العاملین في األرباح .٣

من األرباح التي یتقرر توزیعها نقدًا كحصـــة العاملین في األرباح بما ال یزید على مجموع  ٪١٠تســـدد الشـــركة نســـبة 

للعاملین بالشـــــركة. یتم االعتراف بحصـــــة العاملین في األرباح كتوزیعات أرباح في قائمة التغیر في األجور الســـــنویة 

حقوق الملكیة وكالتزام خالل الســــــــنة التي قام فیها مســــــــاهمي الشــــــــركة باعتماد هذا التوزیع. وال یتم االعتراف بالتزام 

 لحصة العاملین في األرباح فیما یخص األرباح الغیر موزعة.

 احتیاطي قانوني ٦١ -٨٢

ــي، یتم تجنیب  ــاســ ــركة األســ ــركات ونظام الشــ ــنة على األقل لتكوین   ٪٥طبقًا لمتطلبات قانون الشــ ــافي أرباح الســ من صــ

من رأس المــال  ٪٥٠احتیــاطي قــانوني. یجوز التوقف عن التحویــل إلى االحتیــاطي القــانوني عنــدمــا یبلغ االحتیــاطي 

من رأس المال المصـــــدر تعین على الشـــــركة معاودة تدعیم االحتیاطي    ٪٥٠المصـــــدر، وٕاذا ما انخفض االحتیاطي عن  

ــنویة حتى یصـــل إلى    ٪٥بتجنیب  ــافي أرباحها السـ % من رأس المال المصـــدر. وهذا االحتیاطي   ٥٠على األقل من صـ

 .غیر قابل للتوزیع ولكن یمكن استخدامه لزیادة رأس المال أو تخفیض الخسائر

 تیاطي القانوني في الســـــــنة المالیة التي اعتمدت فیها الجمعیة العامة العادیة لمســـــــاهميهذا ویتم إثبات التحویل لالح

 .الشركة هذا التدعیم

 المحاسبة عن ضریبة الدخل ٧١ – ٨٢

كل من ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة، ویتم إثباتها بقائمة  تتضمن ضریبة الدخل على أرباح أو خسائر السنة  -

مباشرة باستثناء ضریبة الدخل المتعلقة بأحد البنود التي یعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكیة  االرباح والخسائر

 فیتم أثباتها ضمن حقوق الملكیة. 

ة باســــتخدام أســــعار الضــــریبة الســــاریة في هذا ویتم إثبات ضــــریبة الدخل الحالیة علي صــــافي الربح الخاضــــع للضــــریب -

 باإلضافة إلى الفروق الضریبیة الخاصة بالسنوات السابقة. المركز الماليتاریخ إعداد 

یتم االعتراف بالضــــــریبة المؤجلة الناشــــــئة عن فروق مؤقتة بین قیمة األصــــــول وااللتزامات طبقا لألســــــاس المحاســــــبي  -

وقیمتها طبقًا لألســاس الضــریبي. هذا ویتم تحدید قیمة األصــول وااللتزامات الضــریبیة المؤجلة في ضــوء الطریقة التي 

المركز مات، باسـتخدام أسـعار الضـریبة السـاریة في تاریخ إعداد  سـیتم بها تحقیق قیم هذه األصـول أو سـداد هذه االلتزا

 .المالي

یتم االعتراف باألصــــــــول الضــــــــریبیة المؤجلة للشــــــــركة عندما یكون هناك احتمال قوي بإمكانیة تحقیق أرباح تخضــــــــع   -

لة بقیمة للضـــــریبة في المســـــتقبل یمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصـــــل. ویتم تخفیض قیم األصـــــول الضـــــریبیة المؤج

 الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة الضریبیة المتوقعة خالل السنوات التالیة.
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 قائمة التدفقات النقدیة ٨١ – ٨٢

 یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة باستخدام الطریقة الغیر مباشرة -

 إصدارت جدیدة وتعدیالت تمت على معاییر المحاسبة المصریة  ١٩ – ٨٢

بتعدیل بعض احكام معاییر المحاســــــــــــبة المصــــــــــــریة   ٢٠١٩مارس  ١٨قامت وزیرة االســــــــــــتثمار والتعاون الدولي بتاریخ  -

 والتي تتضـــــمن بعض معاییر المحاســـــبة الجدیدة وتعدیالت على بعض  ٢٠١٥لســـــنة    ١١٠الصـــــادرة بقرار وزیر االســـــتثمار رقم  

ــتجد و ما الزم ذلك من آثار  المعاییر القائمة ، و نظرا للظروف الحالیة التي تمر بها البالد جراء تفشـــــــــــي فیروس كورونا المســـــــــ

اقتصـــــــــادیة و مالیة مرتبطة به ، فضـــــــــال عن أن تطبیق إجراءات الوقایة و مواجهة إنتشـــــــــاره من فرض قیود علي تواجد الموارد 

بصــــــفة منتظمة . فقد وافقت اللجنة العلیا للمراجعه لمعاییر المحاســــــبة المصــــــریة والفحص البشــــــریة في الشــــــركات بكامل طاقتها 

علي تأجیل تطبیق معاییر المحاسبة   ٢٠١١لسنه    ٩٠٩المحدود ومهام التأكد األخرى و المشكلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  

لي القوائم المالیة الســنویة لهذه الشــركات في نهایة عام ع  ٦٩المصــریة الجدیدة و التعدیالت المصــاحبة لها الصــادرة بالقرار رقم 

 ٢٠٢١وقد تم تأجیل ســریان المعاییر مرة أخرى لألول من ینایر   ٢٠٢٠و إدراج األثر المجمع للعام بالكامل بنهایة عام    ٢٠٢٠

 . وفیما یلي اهم هذه التعدیالت:٢٠٢٠لسنة  ١٨٧١بناءا على قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
 

المعاییر الجدیدة او 

 المعدلة

التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت

 علي القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

معیار محاسبة مصري  

 ) ٤٧جدید رقم (

 "األدوات المالیة" 

 

 

یحل معیار المحاسبة المصري الجدید  -١

) "األدوات المالیة" محل  ٤٧رقم (

المحاسبة  الموضوعات المقابلة في معیار 

) "األدوات المالیة:  ٢٦المصري رقم ( 

االعتراف والقیاس"، وبالتالي تم تعدیل وٕاعادة  

)  ٢٦اصدار معیار المحاسبة المصري رقم ( 

بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات  

) الجدید وتحدید ٤٧التي تناولها معیار (

) المعدل للتعامل فقط مع  ٢٦نطاق معیار (

التغطیة وفقًا  حاالت محدودة من محاسبة

 الختیار المنشأة.

طبقا لمتطلبات المعیار یتم تبوب  -٢

–األصول المالیة على أساس قیاسها 

إما بالتكلفة المستهلكة، أو بالقیمة -الحقاً 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

  .بالمعیار

)  ٤٧یسري المعیار رقم (

على الفترات المالیة التي  

ینایر   ١أو بعد  تبدأ في

، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢١

المبكر، بشرط تطبیق معاییر 

)  ١المحاسبة المصریة رقم ( 

)  ٤٠) و(٢٦) و(٢٥و(

معًا في   ٢٠١٩المعدلین 

 .نفس التاریخ
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الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة 

وخصائص التدفق   إلدارة األصول المالیة

 نقدي التعاقدي لألصل المالي. ال

تم استبدال نموذج الخسائر المحققة  -٣

في قیاس االضمحالل لألصول المالیة  

بنماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي  

یتطلب قیاس االضمحالل لكل األصول 

المالیة المقاسة بالتكلفة المستهلكة واألدوات 

العادلة من  المالیة التي یتم قیاسها بالقیمة 

خالل الدخل الشامل االخر منذ لحظة  

االعتراف االولي لتلك بغض النظر عند  

 وجود مؤشر لحدث الخسارة. 

بناء علي متطلبات هذا المعیار تم  -٤

 تعدیل كال من المعاییر التالیة:

) ١معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 ٢٠١٩القوائم المالیة" المعدل "عرض 

) ٤معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "قائمة التدفقات النقدیة"

)  ٢٥معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "األدوات المالیة: العرض"

)  ٢٦معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"

) "األدوات  ٤٠معیار المحاسبة المصري رقم ( 

 المالیة: اإلفصاحات"

تسري هذه التعدیالت من 

 ) ٤٧تاریخ تطبیق معیار (

 

 

معیار محاسبة مصري  

) "اإلیراد ٤٨جدید رقم (

 من العقود مع العمالء" 

یحل معیار المحاسبة المصري الجدید  -١

) "اإلیراد من العقود مع العمالء" محل ٤٨رقم (

 المعاییر التالیة ویلغیها:

 

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

)  ٤٨یسري المعیار رقم (

على الفترات المالیة التي  

ینایر   ١تبدأ في أو بعد 

، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢١

 المبكر.
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)  ٨معیار المحاسبة المصري رقم (   - أ

 . ٢٠١٥"عقود اإلنشاء" المعدل 

)  ١١معیار المحاسبة المصري رقم (  -ب

 . ٢٠١٥"اإلیراد" المعدل 

تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف  -٢

 باالیراد بدال من نموذج المنافع والمخاطر.

یتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة   -٣

 للحصول على عقد مع عمیل كأصل إذا كانت 

المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالیف وكذا 

االعتراف بتكالیف الوفاء بعقد كأصل عند  

 توافر شروط محددة.  

یتطلب المعیار ان یتوافر للعقد  -٤

 مضمون تجاري لكي یتم االعتراف باإلیراد.

التوسع في متطلبات اإلفصاح  -٥

 والعرض. 

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

معیار محاسبة مصري  

) "عقود  ٤٩جدید (

 التأجیر " 

اسبة المصري الجدید رقم  یحل معیار المح . ١

) "عقود اإلیجار" محل معیار المحاسبة  ٤٩(

) "القواعد والمعاییر ٢٠المصري رقم (

المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر  

 ویلغیه. ٢٠١٥التمویلي 

یقدم المعیار نموذج محاسبي واحد بالنسبة  . ٢

للمؤجر والمستأجر حیث یقوم المستأجر 

المؤجر   باالعتراف بحق االنتفاع األصل

ضمن أصول الشركة كما یعترف بالتزام 

والذي یمثل القیمة الحالیة لدفعات االیجار 

غیر المدفوعة ضمن التزامات الشركة ، مع  

االخذ في االعتبار انه ال یتم تصنیف عقود 

االیجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجیر 

 تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمویلي. 

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

المالیة عند  القوائم 

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

) على  ٤٩یسري المعیار رقم (

الفترات المالیة التي تبدأ في  

،  ٢٠٢١ینایر  ١أو بعد 

المبكر إذا  ویسمح بالتطبیق 

تم تطبیق معیار المحاسبة 

) "االیراد  ٤٨المصري رقم (

من العقود مع العمالء" 

 .في نفس التوقیت ٢٠١٩

باالستثناء من تاریخ السریان  

یسري المعیار رقم أعاله، 

عقود  على  ٢٠١٩) ٤٩(

التأجیر التي كانت تخضع  

لقانون التأجیر التمویلي رقم 

وتعدیالته   –   ١٩٩٥لسنة    ٩٥
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جر تصنیف بالنسبة للمؤجر یجب على المؤ  . ٣

كل عقد من عقود إیجاراته إما على أنه عقد  

 تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمویلي. 

بالنسبة لإلیجار التمویلي فیجب على   . ٤

المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها 

بموجب عقد تأجیر تمویلي في قائمة المركز 

المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة 

في االستثمار التحصیل بمبلغ مساوي لصا

 في عقد التأجیر.

بالنسبة لإلیجار التشغیلي یجب على   . ٥

المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجیر من 

عقود التأجیر التشغیلیة على أنها دخل إما  

بطریقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم 

 آخر.

وكان یتم معالجتها وفقًا 

لمعیار المحاسبة المصري  

) "القواعد والمعاییر ٢٠رقم ( 

المحاسبیة المتعلقة بعملیات 

التمویلي"، وكذلك  التأجیر

عقود التأجیر التمویلي التي  

تنشأ في ظل وتخضع لقانون  

تنظیم نشاطي التأجیر 

  ١٧٦التمویلي والتخصیم رقم  

بدایة  وذلك من    ، ٢٠١٨لسنة  

التي تم  السنويفترة التقریر 

لسنة   ٩٥فیها الغاء قانون 

  ١٧٦وصدور قانون  ٩٥

   . ٢٠١٨لسنة 

 

معیار المحاسبة المصري  

) "مزایا  ٣٨المعدل رقم (

 العاملین" 

تم إضافة وتعدیل بعض الفقرات وذلك لتعدیل 

قواعد المحاسبة عن تعدیل وتقلیص وتسویة 

 نظام مزایا العاملین.

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

)  ٣٨یسري المعیار رقم (

المعدل على الفترات المالیة  

ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد 

، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢١

 المبكر.

 

معیار المحاسبة المصري  

) "القوائم  ٤٢المعدل رقم (

 المالیة المجمعة" 

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء 

المنشآت االستثماریة من التجمیع وقد ترتب 

معاییر على هذا التعدیل تعدیل لبعض ال 

المرتبطة بموضوع المنشآت االستثماریة وفیما 

 یلي المعاییر التي تم تعدیلها:

)  ١٥معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة"

تقوم اإلدارة في 

الحالي بتقییم الوقت 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

)  ٤٢یسري المعیار رقم (

المعدل على الفترات المالیة  

ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد 

، ویسمح بالتطبیق ٢٠٢١

 المبكر.

كما یتم تطبیق الفقرات 

الجدیدة أو المعدلة بالنسبة  

للمعاییر التي تم تعدیلها 
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)  ١٧معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "القوائم المالیة المستقلة" 

)  ١٨معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 شركات شقیقة""االستثمارات في 

)  ٢٤معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "ضرائب الدخل"

)  ٢٩معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "تجمیع األعمال"

)  ٣٠معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "القوائم المالیة الدوریة"

)  ٤٤معیار المحاسبة المصري رقم (  -

"اإلفصاح عن الحصص في  

 المنشآت األخرى"

بموضوع المنشآت 

االستثماریة في تاریخ سریان 

معیار المحاسبة المصري رقم  

) "القوائم المالیة  ٤٢(

 .  ٢٠١٩المجمعة" المعدل 

إصدار تفسیر محاسبي  

) " ١مصري رقم (

ترتیبات امتیازات  

 الخدمات العامة" 

یقدم هذا التفسیر إرشادات بشأن المحاسبة من  

امتیاز الخدمة العامة من  قبل المشغلین لترتیبات  

كیان خاص، وذلك لتشیید  –الى  –كیان عام 

 –وتشغیل وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة  

مثل الطرق، والكباري واألنفاق، والمستشفیات، 

والمطارات، ومرافق توزیع المیاه، وٕامدادات  

 الطاقة وشبكات االتصاالت ...، إلخ. 

رار في تطبیق ویمنح هذا التفسیر خیار االستم

المعالجة السابقة لترتیبات امتیازات الخدمة  

للمنشآت التي    ٢٠١٩ینایر    ١العامة القائمة قبل  

كانت تعترف وتقوم بقیاس أصول هذه الترتیبات 

على أنها أصول ثابتة وفقًا لمعیار المحاسبة 

) "االصول الثابتة وٕاهالكاتها" ١٠المصري رقم (

 إلى حین انتهاء مدتها.

إلدارة في تقوم ا

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

) على  ١یسري التفسیر رقم (

الفترات المالیة التي تبدأ في  

 .  ٢٠١٩ینایر  ١أو بعد 
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المعاییر الجدیدة او 

 المعدلة

التأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت

 علي القوائم المالیة

 تاریخ التطبیق

معیار المحاسبة المصري  

 ) ٢٢رقم (

" نصیب السهم في  

 األرباح" 

صبح ملزم  تم تعدیل نطاق تطبیق المعیار لی

على القوائم المالیة المستقلة أو المجمعة أو 

 المنفردة المصدرة لجمیع المنشأت.

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل على  

الفترات المالیة التي تبدأ في  

 . ٢٠١٩ینایر  ١أو بعد 

 

معیار المحاسبة المصري  

 ) ٣٤رقم (

 " االستثمار العقاري" 

تم الغاء استخدام خیار نموذج القیمة  -

العادلة لجمیع المنشأت عند القیاس 

الالحق الستثماراتها العقاریة وااللتزام 

فقط بنموذج التكلفة، مع إلزام 

صنادیق االستثمار العقاري فقط 

باستخدام نموذج القیمة العادلة عند 

القیاس الالحق لجمیع أصولها  

ل فقد العقاریة. وبناء على هذا التعدی

 تم تعدیل كال من: 

)  ٣٢معیار المحاسبة المصریة رقم (  -

"األصول غیر المتداولة المحتفظ بها 

لغرض البیع والعملیات غیر  

 المستمرة.

)  ٣١معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 "اضمحالل قیمة األصول" 

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 ق التعدیلتطبی

 .بالمعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل على  

الفترات المالیة التي تبدأ في  

 . ٢٠١٩ینایر  ١أو بعد 

 

معیار المحاسبة المصري  

) "قائمة  ٤المعدل رقم (

 التدفقات النقدیة"  

یتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات التي تمكن 

مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیرات في  

االلتزامات التي تنشأ من األنشطة التمویلیة، بما 

في ذلك كال من التغیرات الناشئة من تدفقات  

 نقدیة أو تغیرات غیر نقدیة.

تقوم اإلدارة في 

الوقت الحالي بتقییم 

األثر المحتمل على  

القوائم المالیة عند  

 تطبیق التعدیل

 .بالمعیار

یتم تطبیق هذا التعدیل على  

لتي تبدأ في  الفترات المالیة ا

 . ٢٠١٩ینایر  ١أو بعد 
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 ٢٠٢٠) المســــــتجد على نشــــــاط الشــــــركة وقوائمها المالیة خالل عام ١٩-ایضــــــاح عن تأثیر وباء كورونا (كوفید -٢٩

 والفترات التالیة:

وباء كورونا الي حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتیجة انتشار   ٢٠٢٠تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام  

) المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بینها الحكومة المصریة بعمل حزم من اإلجراءات االحترازیة لمنع انتشار الوباء  ١٩-(كوفید

، وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي علي المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثیره علي كافة األنشطة 

 . ي مصربصور مختلفة ف

وفیما یخص الشركة فقد قامت الشركة بتحقیق التوازن بین اتباع اإلجراءات االحترازیة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار 

مستویات درة التشغیلیة لالفراد ولم تتأثر الوباء وبین استمرار عملیة اإلنتاج لذا لم تتأثر القدرات التشغیلیة التوزیعیة للشركة والق

 . ٢٠٢٠الداخلة لها خالل عام منتجات الشركة وتوافر المواد الخام والتدفقات النقدیة الطلب على 

یصعب و م المالیة وأنشطة الشركة خالل الفترات التالیة وبناًء على ما سبق فال توجد تأثیرات محددة لهذا الخطر على بنود القوائ

اال انه بجانب تحدید مدة هذه اإلجراءات االحترازیة  على الشركة في الوقت الحالي تحدید حجم وطبیعة الخطر في ظل عدم 

اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم هذه األنشطة من تخفیض سعر الفائدة تأجیل سداد الدیون، فقد قامت إدارة الشركة باتخاذ  

 ة.عدة إجراءات لمواجهة هذا الخطر والحد من تأثیره على مركزها المالي ودعم قدرتها على االستمراری

 اهم االحداث الجوهریة - ٣٠

قامت اللجنة الوزاریة لتسویة منازعات عقود االستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقیتي التسویة وشراء األسهم إلنهاء النزاع  -

النیتروجینیة المملوكة القائم بین شركة اجریوم سابقًا "نیوترن حالیًا" وجمهوریة مصر العربیة والشركة المصریة للمنتجات 

 لشركة مصر النتاج األسمدة  "موبكو".

موبكو، تلقت خطابًا من رئیس األمانة الفنیة للجنة تسویة منازعات عقود االستثمار  -كانت شركة مصر إلنتاج األسمدة 

راء األسهم إلنهاء النزاع القائم یفید اعتماد قرار مجلس الوزراء، قرار اللجنة الوزاریة بالموافقة على إبرام اتفاقیتي التسویة وش

بین شركة نیوترن (أجریوم سابقًا)، وجمهوریة مصر العربیة، والشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة المملوكة لشركة  

 موبكو.

قد تضمن اتفاقي التسویة وشراء األسهم تضمنتا نقل ملكیة كامل األسهم الخاصة بشركة أجریوم في شركة موبكو والبالغ   و

 وبموجب اتفاق، ملیون سهم إلى وزارة المالیة، بموجب سعر تفاوضي تم االتفاق علیه بین األطراف ٥٩.٦٧عددهم  

التسویة قامت شركة أجریوم بالتنازل عن الدعاوى التحكیمیة المقامة ضد مصر والشركات ذات الصلة و جدیر بالذكر ان  

زام مالي على موبكو، أو الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة، اتفاقیتي التسویة وشراء األسهم لم ینتج عنهما أي الت

 ولیس لها أي تأثیر على النشاط التشغیلي والتمویلي ألي من الشركتین.
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