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الفترة المالية المنتهية في الفترة المالية المنتهية في إيضاح 
2021/03/312020/03/31

جنيه مصريجنيه مصريرقم
العمليات المستمرة 

865 028 561 525 566 637 صافي المبيعات
(585 953 238 )(493 596 259)تكلفة المبيعات

280 075 322 032 970 377 مجمل الربح

686 862 2 265 191 1 إيرادات أخرى
(695 993 17)(700 189 16)مصروفات بيعية وتسويقية
دارية (880 871 13)(584 461 20)(21)مصروفات عمومية وا 

عانات (860 753 1)(250 126 )تبرعات وا 
(000 516 )(500 617 )بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

-(877 963 27)(14)مخصصات مكونة

531 802 290 386 802 313 نتائج أنشطة التشغيل 

058 124 67 389 140 51 (23)إيرادات تمويلية
-081 193 16 (23)"توزيعات أرباح الشركة التابعة "حصة الشركة من 

(290 433 67)(550 012 3)فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية
-(478 788 )(22)مصروفات تمويلية

299 493 290 828 334 377 األرباح قبل الضرائب

(788 838 65)(649 045 88)(24)ضرائب الدخل

511 654 224 179 289 289 صافي ربح الفترة بعد الضرائب

ربحية السهم
1.260.98(25)نصيب السهم األساسى والمخفض من األرباح 

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها* 

2021 مارس 31عن الفترة الماليه المنتهية في 
قائمة االرباح أوالخسائر الدورية المستقلة 

شركة مساهمة مصرية 
(موبكو)شركة مصر إلنتاج األسمدة 



الفترة المالية المنتهية في الفترة المالية المنتهية في 
2021/03/312020/03/31

جنيه مصريجنيه مصري
511 654 179224 289 289 صافي ربح الفترة

--الدخل الشامل االخر 
511 654 224 179 289 289 إجمالي الدخل الشامل عن الفترة المالية 

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها* 

قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة
2021 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية فى 

(موبكو)شركة مصر إلنتاج األسمدة 
(شركة مساهمة مصرية)



(موبكو)شركة مصر إلنتاج األسمدة 
شركة مساهمة مصرية 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الدورية المستقلة
2021 مارس 31عن الفترة المالية المنتهية في 

مجموع حقوق الملكيةصافى ربح الفترةإحتياطي عامأرباح مرحلةإحتياطي قانونيرأس المال المصدر والمدفوعبيــــــــان

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
837 440 407 3456 421 830 742 383 352 028 625 566 4022 838 366 320 172 291 20202 يناير 1الرصيد في 

-(345 421 830 )-345 421 830 --المحول لألرباح المرحلة
---(067 521 41 )067 521 41 -المحول لإلحتياطي القانوني
(028 890 78 )--(028 890 78 )--حصة العاملين في األرباح

(000 000 4 )--(000 000 4 )--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(080 793 572 )--(080 793 572 )--توزيعات أرباح المساهمين

511 654 224 511 654 224 ----صافى ربح الفترة
------بنود الدخل الشامل

240 412 976 5115 654 224 742 383 352 198 842 699 4692 359 408 320 172 291 20202 مارس 31الرصيد في 

913 550 885 1846 793 133 7421 383 352 198 842 699 4692 359 408 320 172 291 20212 يناير 1الرصيد في 
-(184 793 133 1)-184 793 133 1--المحول لألرباح المرحلة

---(659 689 56 )659 689 56 -المحول لإلحتياطي القانوني
(353 710 107 )--(353 710 107 )--حصة العاملين في األرباح

(000 000 4 )--(000 000 4 )--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(312 910 801 )--(312 910 801 )--توزيعات أرباح المساهمين

179 289 289 179 289 289 ----صافى ربح الفترة
------بنود الدخل الشامل

427 219 261 1796 289 289 742 383 352 058 325 863 1282 049 465 320 172 291 20212 مارس31الرصيد في 
 

         
اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها* 



2021/03/312020/03/31إيضاح 
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
299 493 290 828 334 377 صافى ربح السنة  قبل ضرائب الدخل

تسويات لمطابقة صافى الربح  مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
477 348 35 068 890 35 (3)إهالكات األصول الثابتة
710 296  711 296  (5)إستهالكات أصول أخرى

-660 753  (6)إستهالك أصول حق إستخدام
-877 963 27 (14)مخصصات مكونة
-478 788  (22)مصروفات تمويلية

(058 124 67)(470 333 67)(23)إيرادات تمويلية
998 762 64 793 933 1  فروق  ترجمة االرصدة بالعمالت االجنبية

426 777 323 945 627 377 ربح التشغيل قبل التغير فى رأس المال العامل
التغير فى رأس المال العامل

770 267 9 (241 243 14)التغير فى المخزون
381 046 15 (482 976 2)التغير  فى العمالء واوراق القبض

(596 576 19)(682 216 12)التغير فى المدينون واألرصدة المدينة األخرى
(949 515 18)836 264 12 التغير فى مستحق من شركات ذات عالقة

(271 592 )(084 542 1)(دفعات مقدمة)التغير في موردين 
(696 587 5)(707 182 )التغير فى الموردين

(602 630 6)501 912 164 التغير في الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
(678 108 58)025 321 39 دفعات مقدمة- التغير في عمالء دائنون 

785 079 239 111 965 562 التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
توزيعات ارباح العاملين ومجلس االدارة المدفوعة

(000 000 5)-ضرائب الدخل المدفوعة
785 079 234 111 965 562 صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(551 463 3)(689 481 4)المدفوع لشراء أصول ثابتة وأعمال ومشروعات تحت التنفيذ واألصول األخرى

299 155 15 116 264 14 الفوائد المحصلة
748 691 11 427 782 9 صافي التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(174 37 )(371 8 )توزيعات أرباح مساهمين

-(628 213 1)المدفوع من إلتزامات عقود االيجار
(174 37 )(999 221 1)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

359 734 245 539 525 571 صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها 
037 447 486 953 237 668 النقدية فى بداية الفترة المالية

396 181 732 492 763 239 1(13)النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة المالية

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المستقلة وتقرأ معها* 

(موبكو)شركة مصر إلنتاج األسمدة 
شركة مساهمة مصرية 

قائمة التدفقات النقدية المستقلة 
2021 مارس 31عن السنة المالية المنتهية في 



                                                                     ١ 

 "موبكو"مصر إلنتاج األسمدة شركة  

 شركة مساهمة مصریة 

 المستقلة الدوریة المالیةمتممة للقوائم ال إلیضاحاتا

 ١٢٠٢ مارس ١٣في  المنتهیةالمالیة  الفترة عن

 نبذة عن الشركـة -١

وفقًا ألحكام  سابقا لالبترو شركة مصر لتصنیع  " 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  ٤وتعدیالته الصادرة بالقانون رقم 

 التنفیذیة.بإصدار سوق رأس المال والئحته  ١٩٩٢لسنة 

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

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

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

 التراخیص الالزمة لمباشرة نشاطها.

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

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

علیه أصبحت الشركة ال تعمل بنظام المناطق الحرة ل صناعة األسمدة و المناطق الحرة الخاصة في مجااالستثمار بنظام 

 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  القوائم المالیةیتم إعداد   -

 ٢٠٢١ مایو ٢٤ في  اعتمد مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالیة -

 من "اإلیراد  ٤٨ رقم المصرى المحاسبة معیار تطبیق فیها تم والتيللشركة  االولىهي القوائم المالیة المستقلة  هذه -
 السیاسات في التغییرات أثر توضیح تم  وقد". التأجیر"عقود  ٤٩ رقم  المصرى  المحاسبة ومعیار" العمالء مع العقود

 ). ٥- ٢( رقم اإلیضاح  في الهامة المحاسبیة

 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.  

 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةالمستقلة عن  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة –تابع 

٢ 

 

 عملة التعامل وعملة العرض  ٣-٢

 والذي یمثل عملة التعامل للشركة.  بالجنیة المصريتم عرض القوائم المالیة 

 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   على وتعتمد 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

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

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

 المستقبلیة. والسنواتالتي تم فیها التعدیل  السنة في عندئذ 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.           -

 التغییرات في السیاسات المحاسبیة الهامة  ٥-٢

بتعدیل بعض احكام معاییر المحاسبة المصریة الصادرة  ٢٠١٩/ ١٨/٣قامت وزیرة االستثمار والتعاون الدولي بتاریخ 
والتي تتضمن بعض معاییر المحاسبة الجدیدة وتعدیالت على بعض المعاییر   ٢٠١٥لسنة    ١١٠ستثمار رقم  بقرار وزیر اال

أصدرت الهیئة العامة للرقابة المالیة قرار بشأن تأجیل تطبیق التعدیالت في معاییر  ٢٠٢٠ابریل  ١٢القائمةوبتاریخ 
 . ٢٠٢٠ها علي القوائم المالیة السنویة بنهایة عام المحاسبة المصریة الجدیده علي القوائم المالیة الدوریة وقصر 

بتاجیل تطبیق معاییر  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٧١صدر قرار السید/ رئیس مجلس الوزراء رقم  ٢٠٢٠سبتمبر  ١٧بتاریخ    
 .٢٠٢١اول ینایر   إلىالمحاسبة المصریة التالیة  

 االدوات المالیة   –) ٤٧معیار ( −
 االیراد عن العقود مع العمالء  –) ٤٨معیار ( −
  عقود التاجیر –) ٤٩معیار ( −

 
 
 
 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةالمستقلة عن  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة –تابع 

٣ 

 
 األدوات المالیة - )٤٧( رقم المصرى المحاسبة معیار -١

لتطبیق  على السماح بتأجیل إظهار التأثیر المحاسبيحاسبة المصریة والفحص المحدوداللجنة العلیا لمراجعة معاییر الم  وافقت
لألدوات المالیة على القوائم المالیة الدوریة حتى موعد أقصاه تاریخ إعداد القوائم المالیة السنویة في نهایة  ٤٧رقم  المعیار

مع   ٢٠٢١دیسمبر عام  ٣١حتى  ٢٠٢١مع إدراج األثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل بدایة من أول ینایر  ٢٠٢١عام 
 .التزام الشركات باإلفصاح الكافي عن ذلك

 
 العمالء مع العقود  من اإلیراد –) ٤٨( رقم المصرى المحاسبة معیار -٢

 محل  المعیار هذا ویحل باإلیراد، األعتراف وتوقیت قیمة لتحدید شامل اطار) ٤٨( رقم المصرى المحاسبة معیار یحدد
العمیل  نكیتم عندما اإلیرادات إثبات یتمو ) "االیراد" ١١( رقم المصرى المحاسبة(معیار  التالیة المصرىة المحاسبیة المعاییر

على مدى فترة زمنیة او عند نقطة من الزمن   -من السیطرة على الوحدات أو الخدمات. كما ان تحدید توقیت نقل السیطرة 
 یتطلب قدر من الحكم الشخصي.   والذي 

 

 باإلیراد  اإلعتراف  -
  المصري ة، فإن تأثیر معیار المحاسبة شركالسیاسات المحاسبیة الحالیة لل إلى باإلضافة، الشركة نشاطنظًرا لطبیعة 

حیث یتم االعتراف باالیراد عند نقطة من الزمن وهو  جوهرًیا، غیر على االعتراف باإلیراد من قبل الشركة سیكون ٤٨رقم 
)  ١١معیار المحاسبة المصري رقم (  إستالم العمیل للبضاعة المباعة والذي الیختلف أختالفًا جوهریا بالنسبة للشركة عن

 ."االیراد"
 

 عقود التأجیر  – )٤٩( رقم المصرى المحاسبة معیار -٣
القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة  - ) ٢٠) محل معیار المحاسبة المصرى رقم ( ٤٩معیار المحاسبة المصرى (  یحل

 بعملیات التأجیر التمویلى.  
) "عقود التأجیر" نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر والمستأجر حیث یقوم ٤٩معیار المحاسبة المصرى رقم (  یقدم

كما یعترف بالتزام والذي یمثل القیمة الحالیة  الشركةاالنتفاع باألصل المؤجر ضمن أصول المستأجر باالعتراف بحق 
  بالنسبة  االیجار عقود تصنیف یتم ال انه االعتبار في االخذ مع الشركة،لدفعات االیجار غیر المدفوعة ضمن التزامات 

  التأجیر   وعقود  األجل  قصیرة  التأجیر  لعقود  اختیاریة  إعفاءات  وهناك.  تمویلي  تأجیر  عقد  أنه  أو  تشغیلي  تأجیر  عقد  للمستأجر
 . المنخفضة القیمة ذات

للمؤجر یجب على المؤجر تصنیف كل عقد من عقود إیجاراته إما على أنه عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر   بالنسبة -
 تمویلي. 

 المركز   قائمة  في  تمویلي  تأجیر  عقد  بموجب  بها  المحتفظ  باألصول  االعتراف  المؤجر  على  فیجب  التمویلي  لإلیجار  بالنسبة -
 .التأجیر  عقد في االستثمار لصافي مساوي بمبلغ حصیلالت مستحقة  مبالغ أنها على وعرضها المالي

  دخل  أنها على التشغیلیة التأجیر عقود من التأجیر عقود بدفعات االعتراف المؤجر على یجب التشغیلي لإلیجار بالنسبة -
 .آخر منتظم أساس أي أو الثابت القسط بطریقة إما
 
 
 

https://www.youm7.com/story/2020/10/11/1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/5015256
https://www.youm7.com/story/2020/10/11/1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/5015256
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 القیاس و اإلعتراف  -

بتقییم ما اذا كان العقد یحتوي علي ترتیبات تأجیر، وبالنسبة لمثل هذه الترتیبات لعقود التأجیر  الشركةبدء العقد، تقوم  عند
بأصول حق إنتفاع والتزامات عقود التأجیر باستثناء عقود التأجیر قصیرة االجل وعقود األصول ذات القیمة  الشركةتعترف 

 المنخفضة علي النحو التالي: 
 مبدئیاً  قیاسها یتم والتي اإلیجار اللتزامات المساوي  المبلغ أنه  على  االنتفاع حق  أصل قیاس یتم األولي، االعتراف عند

  التقدیریة  للتكالیف  المخصومة  والقیمة  اإلیجار  وحوافز   األولیة  المباشرة  والتكلفة  العقد   على   السابقة  اإلیجار  بمدفوعات  والمعدلة 
 خسائر  ومجمع  االستهالك  مجمع  منه  مخصوما  بالتكلفة  االنتفاع  حق  أصل  قیاس  یتم  الالحق،  سالقیا  وفى.  األصل  وٕازالة  لفك

 مدة  أو  االنتفاع  حق  ألصول  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  على  الثابت  القسط  أساس  على  االستهالك  احتساب  یتم.  االضمحالل
 .أقل أیهما اإلیجار

  

  على  یخ ر لتاا ك لذ في  عة وفدم الغیر رإلیجالدفعات ا لحالیةا بالقیمة التأجیر عقد  بدایة  في  قیاسة  یتم التأجیر عقد  التزام -
اإلضافي السائد بالدولة بشكل عام، تستخدم    االقتراض  لدمع  امدباستخ  رإلیجاا  تفعاد   مخص  بیج  كما  اإلیجار،  فترة  مدار

معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. بعد ذلك یتم قیاس التزام عقود التأجیر بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة   الشركة
   معدل الفائدة الفعلي.

 : التالیة األحداث من أحد حدوث حالة في الحًقا التأجیر عقود والتزام اإلنتفاع حق أصول قیاس إعادة  یتم وسوف هذا -
 باألسعار أو المعدل الذي أصبح ساري المفعول في الفترة.  الربط بسبب التأجیر سعر في التغیر •
 .اإلیجار عقد على تعدیالت •
 .اإلیجار مدة تقییم إعادة •

 األجل   قصیرة  بطبیعتها  هي  والتي  للشركة،  الرئیسیة  التشغیل  بأنشطة  المتعلقة  وغیر  األساسیة  غیر  األصول  تأجیر  عقود  إن -
  عند  الدخل قائمة في  إدراجها یتم القیمة منخفضة السلع تأجیر وعقود) التجدید خیارات ذلك  في  بما شهًرا ١٢ من(أقل 
 .تكبدها

 

تطبیق الوسیلة العملیة الستثناء التقییم الذى بموجبه تمثل  ٤٩عند التحول إلى معیار المحاسبة المصرى  الشركة اختارت -
فقط على العقود التي سبق تحدیدها كعقود إیجار.  ٤٩المعامالت عقود تأجیر. وقامت بتطبیق معیار المحاسبة المصرى 

 .  ٢٠جیر بموجب معیار المحاسبة المصرى لم یتم إعادة تقییم العقود التي لم یتم تحدیدها كعقود تأ

 معدل متوسط بلغ - معقول حد إلى المتشابهة الخصائص ذات التأجیر عقود مجموعة على واحد خصم معدل تطبیق -
 .سنویاً  ٪١١.٥٠  نسبة ٢٠٢١ ینایر ١ في بها المعترف التأجیر عقود التزامات على المطبق اإلضافیة الفائدة

 اإلعفاء بعدم اإلعتراف باألصول وااللتزامات الخاصة بأصل حق اإلنتفاع والتي تنتهى صالحیتها خالل  تطبیق -
 . ٢٠٢١ عام

 .األولى التطبیق تاریخ في اإلنتفاع حق أصل قیاس من األولیة المباشرة التكلفة استبعاد -
شهر أو أقل وذلك   ١٢أیضا استخدام إعفاءات االعتراف لعقود التأجیر التي ال تتجاوز مدة إیجارها عن  الشركة اختارت -

من تاریخ التطبیق األولى وال تحتوى على خیار شراء "عقود تأجیر قصیرة األجل" وكذلك عقود التأجیر ذات القیمة المنخفضة  
 " األصول منخفضة القیمة". 

  ٢٠٢١ینایر  ١العتراف باصل والتزام عقد الـتأجیر بدایة من  ) با٤٩المحاسبة المصرى رقم (بتطبیق معیار  الشركة قامت -
 محسوبًا علي أساس المدة المتبقیة من عقود الـتأجیر وبالتالي لم یتم تعدیل أرقام المقارنة. 
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 التجدید خیارات على تشتمل التي للعقود التأجیر عقد مدة تحدید في الهامة األحكام
مدة عقد التأجیر على أنها المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد التأجیر، إلى جانب أي فترات یغطیها خیار تمدید عقد   الشركة   تحدد

التأجیر إذا كان من الممكن أن تتم ممارسة هذا الحق وبدرجة معقولة، أو أي فترات یغطیها خیار إنهاء عقد التأجیر، إن  
 كان من المؤكد أن تمارس هذا الحق.

الحكم في تقییم ما إذا   الشـركةالخیار بموجب بعض عقود التأجیر في إسـتئجار األصـول لفترات إضـافیة، تطبق   ركةالشـ   لدى

كان من المؤكد وبدرجة معقولة ممارســــة خیار التجدید، وهذا یعنى، أنه یؤخذ بعین اإلعتبار جمیع العوامل ذات الصــــلة التي 

مدة عقد التأجیر إذا كان هناك حدث كبیر أو تغییر في   الشركةاریخ البدء تعید تخلق حافزًا إقتصادیًا لممارسة التجدید، بعد ت

ــبیل المثال)  ــة) خیار التجدید (على ســــ ــة (أو عدم ممارســــ ــیطرتها ویؤثر على قدرتها على ممارســــ الظروف التي تقع تحت ســــ

 تغییر في استیراتیجیة العمل.

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(موبكو) األسمدة إلنتاج مصر شركة

2021 مارس 31 في المنتهية المالية السنة عن المستقلة الدورية المالية للقوائم المتممة اإليضاحات–  تابع

(بالصافي)األصول الثابتة - 3
نشاءاتبيــــــــان اإلجماليأجهزة كمبيوترأثاثعدد  وسائل نقل  آالت ومعداتمباني وا 

ومنقوالتوأدواتوانتقالوعوامل مساعدة
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

التكلفة

569 289 495 3052 165 23 147 252 10 030 240 33 317 886 16 811 001 286 9592 743 125 2020/1/1التكلفة في 

671 106 29 611 735 3 212 110 1 034 538 1 560 404 7 564 308 15 690 9  اإلضافات

240 396 524 9162 900 26 359 362 11 064 778 34 877 290 24 375 310 301 6492 753 125 2020/12/31التكلفة في 

240 396 524 9162 900 26 359 362 11 064 778 34 877 290 24 375 310 301 6492 753 125 2021/1/1التكلفة في 
912 547 3 550 035 1 195 460  962 786  --205 265 1 اإلضافات

152 944 527 4662 936 27 554 822 11 026 565 35 877 290 24 375 310 301 8542 018 127 2021/12/31التكلفة في 

مجمع االهالك

912 636 351 0971 580 15 949 770 6 678 722 17 766 381 11 914 283 244 5081 897 55 2020/1/1مجمع اإلهالك في 

644 501 148 528 360 3 461 752  997 266 3 746 393 2 399 058 133 513 669 5 إهالك السنة

556 138 500 6251 940 41018 523 6757 989 51220 775 31313 342 377 0211 567 2020/12/3161مجمع اإلهالك في 

556 138 500 6251 940 18 410 523 7 675 989 20 512 775 13 313 342 377 0211 567 61 2021/1/1مجمع اإلهالك في 

068 890 35 994 767  829 161  612 806  117 731  824 005 32 692 416 1 إهالك الفترة

624 028 536 6191 708 19 239 685 7 287 796 21 629 506 14 137 348 409 7131 983 62 2021/03/31مجمع اإلهالك في 

657 652 143 2081 585 7 198 481 3 352 517 15 551 504 5 897 717 041 4511 846 69 2020/1/1صافي األصول الثابتة  في 

684 257 024 2911 960 7 949 838 3 389 788 13 365 515 10 062 968 923 628 186 64 2020/12/31صافي األصول الثابتة  في 

528 915 991 847 227 8 315 137 4 739 768 13 248 784 9 238 962 891 141 035 64 2021/03/31صافي األصول الثابتة  في 

6   
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 مشروعات تحت التنفیذ -٤

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٢٥٣ ٤٦٧  ١٩١ مبانى وطرق    ٢٥٣ ٣٨٩  ٣٥١  

٩ ٠٠٢  ٣٦٨ رخص وبرامج   ٩ ٠٠٢  ٣٦٨  

٥١٤  ٠٤٠  إعتمادات مستندیة   ٥١٤  ٠٤٠  

٢٧ ١٧٤  ٣٤٩ دفعات مقدمة    ٢٦ ٣١٨  ٥٥٦  

٢٩٠ ١٥٨ ٠٩٢ اإلجمالى    ٢٨٩ ٢٢٤ ٣١٥  

 

 (بالصافي) أصول أخرى -٥
مساهمة الشركة في  

أصول غیر مملوكة 

 للشركة وتخدم أغراضها

 االجمالى  رخص وبرامج  خط الغاز

 جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري 

        التكلفة

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

 -  -  -  - اإلضافات

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

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢١/ ٠١/ ٠١التكلفة في    ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

 -  -  -  - اإلضافات

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢١/ ٠٣/ ٣١التكلفة في    ١٥ ٦٢٧ ٣٧٢   ٨ ٩٥٧ ١٢٢   ٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤  

        مجمع االستهالك 

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

١ ٠٧٢ ٠٣٨  - السنةاستهالك    ١١٤ ٨٠٢   ١ ١٨٦ ٠٨٤  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١مجمع االستهالك في    ١٠ ٦٦١ ٨٢٢   ٨ ٧٥٥ ٢٨٩   ٢٤ ٤١٦ ٥١٧  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢١/ ٠١/ ٠١مجمع االستهالك في    ١٠ ٦٦١ ٨٢٢   ٨ ٧٥٥ ٢٨٩   ٢٤ ٤١٦ ٧٥١  

٢٨ ٢٧٠   ٢٦٨ ٠٠٩  -   الفترةاستهالك    ٢٩٦ ٧١١  

٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٢١/ ٠٣/ ٣١مجمع االستهالك في    ١٠ ٩٢٩ ٧٢٣   ٨ ٧٨٣ ٩١٩   ٢٤ ٧١٣ ٢٢٨  

        صافي القیمة الدفتریة

٦ ٠٣٨ ١٨٢  - ٢٠٢٠/ ٠١/ ٠١صافي القیمة الدفتریة في    ٣١٦ ٦٣٥   ٦ ٣٥٤ ٨١٧  

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

٤ ٦٩٨ ٥١٣  - ٢٠٢١/ ٠٣/ ٣١ صافي القیمة الدفتریة في   ١٧٣ ١١٣   ٤ ٨٧١ ٦٢٦  
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 (بالصافى ) أصول حق استخدام   -٦

فى القیمة االیجاریة للمدة المتبقیة من عقد االرض المســــتأجرة والمقام علیها المصــــنع بالمنطقة الحرة   االســــتخدامحق   تتمثل أصــــول

     -وبیانها كما یلي :العامة بدمیاط 
   أراضي    التكلفة   

   جنیه مصري 

   - ١/٢٠٢١/ ١الرصید فى 

٢٨ ٦٣٩  ٠٧١ خالل العام االضافات     

٢٨ ٦٣٩ ٠٧١ ٣/٢٠٢١/ ٣١التكلفة فى      

    مجمع اإلستهالك  

   - ٢٠٢١/ ١/١مجمع اإلستهالك فى 

   ٦٦٠ ٧٥٣  إستهالك الفترة 

٧٥٣ ٦٦٠ ٣/٢٠٢١/ ٣١مجمع االستهالك فى     

٢٧ ٨٨٥ ٤١١ صافى القیمة الدفتریة     

 

 الشركة التابعةفي استثمارات  -٧

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

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

ویتطلب تنفیذ ذلك العقد استیفاء   للشركة من خالل عقد مبادلة أسهم.التعاقدیة  لكل المزایا وااللتزامات    سابقا) باإلضافة سى (إي أجریوم  

 . ٢٠٠٨أغسطس  ٣١ها بعدمن المتوقع أن یتم تحقیق بعض الشروط واألحداث والتي

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

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

الشركة المصریة للمنتجات جنیه مصري للسهم لمساهمي    ١٠، بقیمة اسمیة  أس المال “موبكو”دة ر سهم الناتجة عن زیا  ٩٩  ٦١٦  ١٨٨

 . ٢٠٠٨نوفمبر  ٨ بتاریخمة غیر العادیة لمساهمي “موبكو” طبقا لموافقة الجمعیة العا سى (إي أجریوم سابقا) بين إى أ النیتروجینیة

 تم نقل ملكیة األسهم بالقیمة األسمیة. ٢٠٠٩ینایر  ١١وبتاریخ 

                                  مبلغ  ٢٠٢١مارس 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  ٨٨٠وقدرة  

وذلك بالقیمة األسمیة لألسهم    ٢٠٠٨أغسطس    ١١إى إن بي سى بموجب اتفاقیة االستحواذ الموقعة بین مساهمي الشركتین بتاریخ  

ملیون جنیه مصري والتي حصل علیها مساهمو الشركة المصریة   ٩٩٦  الناتجة عن زیادة رأس مال شركة موبكو بمبلغ وقدرة نحو

  للمنتجات النیتروجینیة في ذلك التاریخ باإلضافة إلى التكالیف الخاصة بالحصول على االستثمار بمبلغ وقدرة

   .جنیة مصري ٥  ٦٧٥ ٠٠٠  
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 التابعة قرض للشركة  -٨

 

ــید  الیتمثل  − ــركة    إلى الممنوح  ضفي القر رصـ ــریة  الشـ ــى   بين  للمنتجات النیتروجینیة إى إالمصـ ــركة تابعة)سـ طبقا  (شـ

 الموقع من الشركة. لعقد الكفالة التضامنیة

 بين  المصــــریة للمنتجات النیتروجینیة إى إ  حیث قامت الشــــركة (الكفیل المتضــــامن) والمســــاهم الرئیســــي في الشــــركة −

تقریبا بإصــدار كفالة تضــامنیة لصــالح وكیل ضــمان القرض الممنوح للشــركة المصــریة للمنتجات   ٪١٠٠ســى بنســبة 

ــاركة) والذي(نیابة عن البنوك  بي ســـــــــىإى إن   النیتروجینیة  المالیة للشـــــــــركة االلتزاماتبموجبه یتم تأمین كل   المشـــــــ

 ك القرض.سى الناشئة من ذل بين المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إ

 ٪٣٣.٣ وطبقا لعقد الكفالة التضـامنیة تتعهد الشـركة ( الكفیل المتضـامن) تعهدا غیر قابل لإللغاء بان تسـاهم بنسـبة  −

بقي الالزم ملیون دوالر أمریكي لتغطیـة المبلغ المت ١٣٠من فـائض التـدفقـات النقـدیـة بـإجمـالي مبلغ كحـد أقصــــــــــــــى  

ســـى" إلى جانب باقي  بين  إ  إيالمصـــریة للمنتجات النیتروجینیة  بالشـــركة التابعة "الشـــركةإلنشـــاء المشـــروع الخاص  

ــروع وذلك   ــنة المالیة نفقات ذلك المشـــــــ ــروعوحتى تاریخ إ  ٢٠٠٩  ابتداء من الســـــــ ، وقد وافق مجلس إدارة نتهاء المشـــــــ

امن) بتاریخ الجمعیة العامة العادیة للشـركة (الكفیل المتضـ و    ٢٠١١سـبتمبر   ٢٢تضـامن)  بتاریخ الشـركة (الكفیل الم

ن تكون طریقة احتساب الفوائد كما بالقرض المشترك طویل األجل للشركة التابعة "الشركة على أ  ٢٠١١دیسمبر   ١٨

 االســتخدامالعملة التي تم بها الســحب أو  القرض بنفسن بى ســى". ویتم ســداد  مصــریة للمنتجات النیتروجینیة إى إال

المشـــروع   ذلك بعد االنتهاء من من إیرادات الشـــركة التابعة "الشـــركة المصـــریة للمنتجات النیتروجینیة اى ان بى ســـى"

ة الغیر عادیة للشــــــــركة على زیادة نســــــــبة وافقت الجمعیة العام  ٢٠١٣یونیو   ٢٦المشــــــــروع بتاریخ  ذلك ومن إیرادات

ــاهمـة من وافقـت الجمعیـة العـامـة  ٢٠١٤مـایو  ٤ملیون دوالر وبتـاریخ  ٢٠٠لتكون ملیون دوالر أمریكي  ١٣٠المســــــــــــ

 ملیون دوالر أمریكي. ٢٧٥الغیر عادیة للشركة على زیادة نسبة المساهمة لتصبح 

اإلنتاج بالشــــركة التابعة "الشــــركة المصــــریة للمنتجات النیتروجینیة إي إن   ا لتوقف اســــتكمال اإلنشــــاءات في خطونظر  −

التابعة حیث  وافقت البنوك المقرضـة على إعادة هیكلة القرض المشـترك للشـركةفقد   شـهر  ٢٩عن   لمدة تزیدبي سـى" 

المعادل بالجنیه 

المصري        

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 المعادل بالجنیه  

المصري        

٣١/١٢/٢٠٢١ 

 الرصید في

٣١/١٢/٢٠٢٠ 

 

 الرصید في

٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 

 البیان العملة

٢  ٤٥٧ ١٧٢  ٤٠٤   ٢  ٤٥٥ ٨٤٥  ٥١٩  ١٥٦ ١٠٤  ١١٣  ١٥٦ ١٠٤  ١١٣  قرض دوالر أمریكي 

١  ١٦٨ ١٧٦  ٧٠٣   ١  ١٩٣ ٦٨٣  ٠١٦  فوائد  دوالر أمریكي ٦٣١ ٨٧٥ ٧٥ ٢٤٢ ٢١٤ ٧٤ 

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

 فوائد   جنیة مصري ٥٣٥ ٨٠٨ ٤٥٤ ٥٠٥ ٧٧٥ ٤٤٣ ٥٣٥ ٨٠٨ ٤٥٤  ٥٠٥ ٧٧٥ ٤٤٣

٤ ٤٥٢ ٨٨٢ ١٧٠   ٤ ٤٨٨ ٠٩٤ ٦٢٨      
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المخصــــصــــة لعقد القرض المشــــترك األصــــلي لمدة ســــنتین وعلیه أصــــبح تاریخ اســــتحقاق ســــداد الدفعة تم تمدید المدة 

 .٢٠١٥دیسمبر  ٣١هو   األولى من القرض

) باإلضــافة الى أن الشــركة ٢٠١٥یولیو   ١هاء المشــروع بحلول تاریخ الوقف (لم تقم الشــركة التابعة بتحقیق تاریخ انت −

ــــــ التابعة لم تستطع سداد القس ــــــ من القوالثاني والثالث    ط األولــــــ ــــــ رض المشتــــــ   ٣٠و  ٢٠١٥دیسمبر   ٣١رك في تاریخ ــــــ

إخالل، ولم تتســــــلم الشــــــركة التابعة إخطار بحالة   والذي یمثل حالةعلى التوالي    ٢٠١٦دیســــــمبر   ٣١و  ٢٠١٦یونیو 

إخالل من قبل وكیل تســـــهیل القرض المشـــــترك ووفقا لذلك فإن رصـــــید القرض المشـــــترك للشـــــركة التابعة غیر واجب 

دوالر امریكي الى   ملیون  ١٠قامت الشركة بدفع مبلغ   ٢٠١٦ینایر   ٢١وفي  .  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١السداد الفوري في  

 . ٢٠١٥دیسمبر   ٣١ذلك لسداد جزء من قیمة الفوائد المستحقة للقرض المشترك على الشركة التابعة الشركة التابعة و 

وافقت البنوك المقرضــــة على  طلبت الشــــركة إدخال بعض التعدیالت على أحكام وشــــروط عقد القرض المشــــترك وقد −

 .٢٠١٧سبتمبر  ١٩عقد التعدیل الثاني في تاریخ إبرام  

قامت اللجنة الوزاریة لتسویة منازعات عقود االستثمار بالموافقة على إبرام اتفاقیتي التسویة   ٢٠٢٠خالل دیسمبر   −

وشراء األسهم إلنهاء النزاع القائم بین شركة اجریوم سابقًا "نیوترن حالیًا" وجمهوریة مصر العربیة والشركة المصریة  

 النتاج األسمدة  "موبكو".للمنتجات النیتروجینیة المملوكة لشركة مصر 

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

االستثمار یفید اعتماد قرار مجلس الوزراء، قرار اللجنة الوزاریة بالموافقة على إبرام اتفاقیتي التسویة وشراء األسهم 

بین شركة نیوترن (أجریوم سابقًا)، وجمهوریة مصر العربیة، والشركة المصریة للمنتجات إلنهاء النزاع القائم 

 النیتروجینیة المملوكة لشركة موبكو.

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

المالیة، بموجب سعر تفاوضي تم االتفاق علیه بین  ملیون سهم إلى وزارة  ٥٩.٦٧موبكو والبالغ عددهم 

األطراف.وبموجب اتفاق التسویة قامت شركة أجریوم بالتنازل عن الدعاوى التحكیمیة المقامة ضد مصر والشركات  

ذات الصلة و جدیر بالذكر ان اتفاقیتي التسویة وشراء األسهم لم ینتج عنهما أي التزام مالي على موبكو، أو 

 صریة للمنتجات النیتروجینیة، ولیس لها أي تأثیر على النشاط التشغیلي والتمویلي ألي من الشركتین. الشركة الم

لم تتســــــلم الشــــــركة ایة إخطارات أو مراســــــالت عن وكیل التســــــهیل بحالة إخالل كما ان الشــــــركة التابعة تقوم بســــــداد  −

 . االقساط المستحقة والفوائد فى المواعید المتفق علیها بجدول السداد
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 المخزون -٩

   ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٥ ٣٤٥  ٠٦٨ مخزن الخامات   ٥ ١٧٦  ٤٣٣  

١٨٣ ٦٣٠  ٤٩٨  ٤٢٠ ٢١٢ ١٨٧ مخزن قطع الغیار  

٢٣ ٧٣٠  ١١٩ مخزون المواد والمهمات المتنوعة   ٢٣ ٥٤٩  ٥١٧  

 ٢٦٧ ٧٠٢  ٩٣٧ ٦٩٠ مخزون الوقود والزیوت

٩ ٠٩٦  ٩٥٠ تحت التشغیل بالتكلفة مخزون إنتاج    ١٣ ٣٧٣  ٢٩٥  

٢٣ ٨٧٠  ٧٠٤ مخزون إنتاج تام بالتكلفة   ١٢ ٠٧٤  ٢٠٤  

١٣ ٠٥٠  ٨٠٥ مخزن بضاعة بالطریق    ١٠ ٢٤٨  ٩٢٥  

 ٢٦٢ ٩٩٧ ٦١٥   ٢٤٨ ٧٥٥ ١٣٩  

 عمالء واوراق قبض  -١٠

   ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٥٢ ٩٢٦  ٤٩٦ غیر متأخرة فى السداد  عمالء   ٥٥ ٠٤٩  ٤٠٨  

 ٥٧٦ ٠٨٨  ٣  ٩٧٠ ١٨٧  ٨   أوراق قبض

 ٦١ ١١٤ ٤٦٦   ٥٨ ١٣٧ ٩٨٤  

 

 مدینة أخرى  أرصدةو مدینون  -١١

   ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٤ ١٣١  ٠٥٣ أقساط وسلف عاملین   ٣ ٩١٨  ٤٨٩  

١٠ ٣١٠  ١٩٩ تأمینات لدى الغیر   ١٠ ٣١٠  ١٩٩  

   ٣٠٢  ٤٠٨    ٣١  ٨٦٦ فوائد مستحقة  

١٣ ٤١٠  ٢٢٢ مدینون متنوعون   ٨٤٤ ٤٧٦ ١١ 

١٥٩ ٤٠٦  ١٢٨ مصلحة الضرائب العامه    ١٥٥ ٩٢٧  ٧٣٨  

١٢ ٢٠٩  ٨٤٨ مصروفات مدفوعة مقدما   ٥ ٦٠٤  ٨٩٢  

 ٣١٠ ٣٦٣ ٢٣  ٧٠٤ ٣٥٠ ٢٣ غطاء خطابات ضمان

 ٢٢٢ ٨٥٠ ٠٢٠   ٢١٠ ٩٠٣ ٨٨٠  
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 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة -١٢

 العالقة:ذات بیان األطراف  –أ 

 ٪٣٠.٧٥ساهم رئیسي بنسبة م "وكیماویات "إیكمالشركة المصریة للبتر  -

 ٪٥.٧٢ساهم رئیسي بنسبة م الشركة المصریة للغازات الطبیعیة "جاسكو" -

 ٪٢.٩٧بنسبة ساهم رئیسي م 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

 (الشركة المنقسمة بالسویس)

 

 شركة منقسمة من الشركة  

 العالقة:بیان المعامالت مع األطراف ذات  –ب

 : لمعامالت مع األطراف ذات العالقةوفیما یلي ملخص با

 المنتهیة فى المالیة الفترة طبیعة المعاملة   البیان 

  ٣١/٠٣/٢٠٢٠ ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیة مصري جنیة مصري     -

٢٩٠  ٣٠٥  الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات "ایكم" -  - 

١٨١ ٤٨٧  ٧١٧ تورید غاز جاسكو"الشركة المصریة للغازات الطبیعیة "  -  ١٣٦ ١٣٨  ٠٤٤  

١ ١٥٨  ٨٣٣ تأمین خدمات شركة مصر للتأمین -  ٤ ٧٦٣  ٨٢٠  

سداد مدفوعات نیابة عن   الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة -

اتفاقیة تقسیم   /الشركة 

 التكالیف والمصروفات

٣٦ ٨٦٠  ٨١٣  ٩٠ ٣٥١  ٨٠٦  

٥٣ ٣٣٩  ٣٣٢ فوائد القرض    ٥٢ ٠١٠  ٨٢٤  

 شركة السویس لمشتقات المیثانول             -

( السویس للخدمات البترولیة " سوبسك " 

 سابقًا ) (الشركة المنقسمة بالسویس)

خدمات / سداد الشركة  

 لمدفوعات نیابة عن الشركة  

٣٢٥  ٩٠٥   

 

         

٢٨٩  ٠١٧  

 

ــــــ قامت الش*   ــ ــــــ ومصروفات تشغیل لمصبتوقیع عقد تقسیم تكالیف   ٢٠١٥دیسمبر   ٩ركة في  ــــ ــ ــــــ انع الشــــ ــ ــــــ ركة التــــ ــ عة ( الشركة ابــــ

 ) اتفقا فیه من أجل ترشید النفقات ومن أجل التشغیل األمثل للموارد ومصروفات ENPCالنیتروجینیة  للمنتجاتالمصریة 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةالمستقلة عن  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة –تابع 

١٣ 

ــركة التابعة عل ــغیل وٕادارة خطوط اإلنتاج للشـ ــركة في تشـ ــتخدام كافة العمالة في الشـ ــغیل على ان یتم اسـ ــركة التشـ ى ان تتحمل الشـ

ــة بعمالة  ــرة في حالة اإلنتاجالتابعة ثلثي التكلفة الخاصــــــ ــرة وثلثي تكلفة عمالة اإلنتاج الغیر المباشــــــ ــغیل خطي انتاج    المباشــــــ تشــــــ

وتم  تین معاـــــــــــــــ الى تحمل الشـركة التابعة ثلثي تكلفة كافة العقود والمصـروفات الخدمیة والتي تخدم الشـرك  الشـركة التابعة باإلضـافة

 .٢٠١٦ینایر  ١تفعیل االتفاقیة في 

ــر ثلثي التكالیف تم االتفاق   ١٥/١٢/٢٠١٩بتاریخ *   علي الغاء العمل باالتفاقیة المذكورة وتم ابرام اتفاقیة اخري حیث تم حصـــــــــــ

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

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

 نتج عن هذه التعامالت األرصدة التالیة وقد-ج

 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 
 جنیه مصري  جنیه مصري 

 الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة

 

٤٧ ٧٨٩  ٤٩٤   ٤٤ ١٨٦  ٩٨٢  
٦٩٧  ٩٥٧ شركة السویس لمشتقات المیثانول( السویس  للخدمات البترولیة    ٣٧٢  ٢٢٤  

    سوبسك " سابقًا ) (الشركة المنقسمة بالسویس)
 

 

 

 

 

٤٨ ٤٨٧ ٤٥١  

 

 ٤٤ ٥٥٩ ٢٠٦  

 بالبنوك والصندوقالنقدیة  -١٣ 

   ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

١٥٧  ٠٦٥ شیكات تحت التحصیل   ٢٥  ٨٨٤  

 ٠٢٩ ٢٨٨ ١٣٤  ٢٤٧ ٠٣٩ ٩٩١          بنوك حسابات جاریة

 ٠٤٠ ٩٢٤ ٥٣٣  ١٨٠ ٥٦٧ ٢٤٨ ودائع ألجل

 ١ ٢٣٩  ٩٥٣ ٢٣٧ ٦٦٨  ٤٩٢ ٧٦٣ 

 مخصصات -١٤

  
٠١/٠١/٢٠٢١ ٣١/٠٣/٢٠٢١ فروق العملة   المستخدم التدعییم    

  
 جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري

٣٠ ٦٤٣ ٢٢١ مخصص االلتزامات المتوقعة   ٢٧ ٩٦٣ ٧٨٧  - ( ٨ ٩٣٤ ) ١٦٤ ٥٩٨  ٥٨ 

٣٠ ٦٤٣ ٢٢١ مخصص االلتزامات المتوقعة  ٢٧ ٩٦٣ ٨٧٧  - ( ٨  ٩٣٤ ) ١٦٤ ٥٩٨ ٥٨ 

 

 لم یتم اإلفصــــــــــــــــاح عن المعلومـــات المعتـــاد نشــــــــــــــرهـــا حول المخصــــــــــــــصــــــــــــــــات وفقـــا لمعیـــار المحـــاســــــــــــــبـــة المصــــــــــــــري رقم 

 ) نظرًا الن إدارة الشركة تري ان قیامها بذلك سوف یؤثر على نتائج المفاوضات مع األطراف االخري . ٢٨(
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١٤ 

 

 موردین  -١٥
 

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

 ٥٩٢ ٦٢٩ ٩٦  ٨٨٥ ٤٤٦ ٩٦ موردین *

 ٥٩٢ ٦٢٩ ٩٦  ٨٨٥ ٤٤٦ ٩٦ 

 

 ملیون جنیه مصري في   ٥٤ملیون جنیه مصري (مبلغ  ٦٩بلغ م ٢٠٢١مارس ٣١یتضمن الرصید في * 

في رأس مال   ٪٥.٧٢للشركة المصریة للغازات الطبیعیة "جاسكو" المساهم بنسبة  -) یتمثل في الرصید  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١

 . الشركة

 

 دائنة أخرى  أرصدةدائنون و   -١٦

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٧٠٤  ١٤٦ ضریبة أرباح تجاریة وصناعیة والمهن الحرة   ٧٩٤  ٥٤٠   

 -  ٩٧٢ ٦٢٣ ٢ ضریبة كسب عمل

١٧ ٥٦٦  ٩٠١  ٢٥٠ ٣٩٤ ١٨ تأمینات من الغیر  

٨ ١٦٧  ٦٤٣  ٦٢٤ ٥١٥ ١٥٦ مصروفات مستحقة  

٨٠٥ ٩٦٧  ٥٠٢  دائنو توزیعات المساهمین*   ٤ ٠٦٥  ٥٦١  

١٠٨ ٦٤٨  ٠٥٨ دائنو توزیعات عاملین *   ٩٣٧  ٧٠٥  

 -  ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ دائنو توزیعات اعضاء مجلس االدارة*

٧ ٥٣٤  ١٣٣  ٩٠٥ ١٨٨ ١٥ ضرائب القیمة المضافة   

٧ ١٠٠  ٧٧٥ مستحقات لصغار المساهمین عن مزاد بیع االسهم    ٧ ١٠٢  ٠٢٤  

٤ ٦٨٨  ٩٣٤ حسابات دائنة لدي شركات أخري   ٣ ٩٥٩  ٩٠٨  

٢ ٢٩٣  ٩٩٣  ٥٣٢ ٧٠٢ ٢ تأمینات إجتماعیة مستحقة   

٨ ٢٤٧  ٩٥٨ الهیئة العامة للتأمین الصحي   ٦ ٥٢٣  ٢١٣  

٥ ٧١٠  ١٩٨ أرصدة دائنة أخري     ٣ ٠١٥  ٥٣٦  

 ١ ١٤٠ ٤٩٣ ٦٣٧   ٦١ ٩٦١ ٢٣٧  

ــید* ــاهمین والعاملین ومجلس االدارة )  یتمثل رصــــــ فى قیمة التوزیعات التى أقرتها الجمعیة العامة للشــــــــركة   دائنو التوزیعات (المســــــ

 .٢٠٢١مارس ٣٠المنعقدة بتاریخ 
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 ضریبة الدخل الجاریة   -١٧

 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري  جنیه مصري 

 ٣٥٠ ٠٨٣  ٤١٢  ٤٦٠ ٥٠٦  ٢٨٨ ضریبة الدخل الجاریة 

 ١٥ ٤٤٠  ٣٠٧  - فروق ضریبیة

 ٤٦٠ ٥٠٦ ٢٨٨   ٣٦٥ ٥٢٣ ٧١٩  

 

 

 رأس المال -١٨

 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 

 رأس المال المصدر والمدفوع  -ب

ملیاران ومائتان وواحد وتسعون  ملیون جنیه مصري ( ٢ ٢٩١مبلغ  ٢٠٢١ مارس ٣١بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في  −

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

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

ملیون جنیة مصري (ملیار وتسعمائة وأربعة وثمانون ملیون جنیة مصري) وتم استكمال باقي األقساط المتأخرة  ١  ٩٨٤

. حیث  ٢٠١١یونیو  ٩لیتم استكمال رأس المال المصدر والمدفوع وتم التأشیر بالسجل التجاري بتاریخ   ٢٠١١خالل سنة 

بزیادة رأس مال الشركة نتیجة لالستحواذ على شركة المصریة   ٢٠٠٩ینایر  ٢٦التأشیر بالسجل التجاري بتاریخ سبق أن تم

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

بي سى بناءا على التقییم المعد لهذا الغرض والذي أسفر عن قیمة عـادلة لكَال من   المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إن

ملیون دوالر أمریكي  وعلیه قررت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة مصر إلنتاج األسمدة موبكو  ١ ٢٦٦الشــركتین بواقــع 

ي شركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى % لصالح مساهم ١٠٠بنسبة  الشركة زیادة رأس مال ٢٠٠٨نوفمبر  ٨بتاریخ 

إن بي سى واالستحواذ على الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة إى إن بي سى وٕاثبات قیمة اإلستثمار بالقیمة االسمیة 

 جنیه مصري/ للسهم. ١٠للسهم بواقع  

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

  ٣١في   ـةــة المنتهیــجنیه مصري عن طریق توزیع أسهم مجانیة من خالل توزیعات أرباح السنة المالی   ٢٩٨ ٤٨٤  ٥٦٠
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  ١١٧  ٢٣٢  على  وزع جنــــیه مصـــري مـــ   ٢ ٢٩١ ١٧٢  ٣٢٠وبذلك یصبح راس المال المصدر مبلغ  ٢٠١٣دیسمبر 

 .  ٢٠١٥ینایر  ٢٨تم الـتأشیر بالسجل التجاري للشركة بتــاریخ  جنیه مصري و ١٠للسهم   ة سهم  بقیمة اسمی ٢٢٩

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

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

 :یتمثل هیكل مساهمي الشركة كما یلي −

  عدد األسهم  نسبة المساهمة  المساهمین
 القیمة

 جنیه مصري

٧٠ ٤٦٣  ٢٠٥  ٪ ٣٠.٧٥ الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات " إیكم"   ٧٠٤ ٦٣٢  ٠٥٠  

١٧ ٤٦٧  ٠٦٥  ٪ ٧.٦٢ الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة " ایجاس"    ١٧٤ ٦٧٠  ٦٥٠  

١٣ ١٠٠  ٢٧٧  ٪ ٥.٧٢ الشركة المصریة للغازات الطبیعیة " جاسكو"   ١٣١ ٠٠٢  ٧٧٠  

٢٩ ٣٦٠  ١٨٩  ٪ ١٢.٨١ بنك االستثمار القومي    ٢٩٣ ٦٠١  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 الشركة العربیة لالستثمارات البترولیة "أبیكورب"   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 لقرار جنیه مصري    ٣٥٢  ٣٨٣  ٧٤٢بقیمة  یتمثل البند في قیمة المحول لالحتیاطي العام  

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

 نتیجة انقسام شركة مصر إلنتاج األسمدة "موبكو".

 

 إلتزامات ضریبیة مؤجلة  -١٩

 ٣١/١٢/٢٠٢٠   ٣١/٠٣/٢٠٢١ 

 جنیه مصري      جنیه مصري    

   ١٩٢ ٩٠٩  ٧٣٥    ١٨٦ ٨٠٠  ٣٧٦  أصول ثابتة وأصول أخري

٣٥١ ٩٤٤  ٨٩١ فروق ترجمة االرصدة بالعمالت االجنبیة     ٣٥٢ ٣٧٩  ٩٩٥  
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) ٢ ٠٠٢ ٢٩٨( اصول ضریبیة    )١ ٦٠٩ ٨٤٢ (  

 ٥٣٦ ٧٤٢ ٩٦٩   ٥٤٣ ٦٧٩ ٨٨٨  

 

 إلتزامات عقود إیجار  -٢٠

 :یلى ما االستخدام حقوق عن الناتجة االلتزامات إلجمالى الحالیة القیمة بلغت

  جنیه مصري    

  -  ٢٠٢١ینایر ١الرصید فى 

٢٨ ٦٣٩  ٠٧١ )إجمالي التزامات عقود التأجیر غیر المخصومة(االضافات    

٧٨٨  ٤٧٨  الفوائد على إلتزامات عقود التأجیر   

) ١ ٢١٣ ٦٢٨( المدفوعات خالل الفترة   

٢٨ ٢١٣ ٩٢١ ٢٠٢١مارس  ٣١الرصید فى    

 

٤ ٨٥٤  ٩٨٩                متداولة   إلتزامات    

٢٣ ٣٥٨  ٩٣٢ إلتزامات غیرمتداولة      

 ٢٨ ٢١٣  ٩٢١    

 مصروفات عمومیة وٕاداریة: -٢١

 

 

 

 

 

 

  ٢٠٢١ینایر  ١من  

 ٢٠٢١ مارس ٣١الى 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

 ٢٠٢٠ مارس ٣١الى 

     جنیه مصرى                    جنیه مصرى      

    

 ) ٢٥٦ ٩٩٣(  ) ١ ١٠٥ ٧١٤( مواد وكهرباء وماء

 (١١٨ ٩٨٣ ٥)  (٠٥٨ ٢٩٦ ٨) أجور ومرتبات

 (٩٩٤ ١٤١ ١)  (٣١٥ ١٧٨ ١) إهالك

) ٩ ٨٨١ ٤٩٧( مصروفات أخرى    (٧٧٥ ٤٨٩ ٦) 

 )٢٠ ٤٦١ ٥٨٤(   (٨٨٠ ٨٧١ ١٣) 
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 مصروفات تمویلیة  -٢٢

 إیرادات تمویلیة -٢٣

 

  ٢٠٢١ینایر  ١من  

٢٠٢١ مارس ٣١الى    

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠ مارس ٣١الى    

 جنیه مصرى        جنیه مصرى       

٣٧ ١٤٦  ٢٥١ قرض الشركة التابعة)فوائد دائنة (   ٨٢٤ ٠١٠ ٥٢ 

١٦ ١٩٣  ٠٨١ حصة الشركة فى توزیعات أرباح الشركة التابعة    - 

١٥ ١١٣  ٢٣٤  ١٣٨ ٩٩٤ ١٣ فوائد دائنة أخرى    

 ٠٥٨ ١٢٤ ٦٧  ٤٧٠ ٣٣٣ ٦٧ 

 ضرائب الدخل -٢٤

  ٢٠٢١ینایر  ١من    

  مارس ٣١الى  

٢٠٢١ 

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

  مارس ٣١الى  

٢٠٢٠ 

 جنیه مصرى        جنیه مصرى 

٧٨٨  ٤٧٨ عقود االیجار  فوائد التزامات   - 

 ٧٨٨ ٤٧٨   - 

  ٢٠٢١ینایر  ١من    

١٢٠٢ مارس ٣١الى   

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠ مارس ٣١الى   

 جنیه مصرى        جنیه مصرى       

    ضرائب الدخل الجاریة

) ٩٤ ٩٨٢ ٥٦٩( ضرائب الدخل الجاریة   )٨٦ ١٣٣ ١٩٢ (  

)٩٤ ٩٨٢ ٥٦٩( جاریةضرائب الدخل ال   )٨٦ ١٣٣ ١٩٢(  

    ضرائب الدخل المؤجلة

٦ ١٠٩  ٣٥٩ األصول الثابتة واألخرى   ٥ ٧٢٢  ٧٢٩  

٤٣٥  ١٠٣ فروق ترجمة األرصدة بالعمالت االجنبیة     ١٤ ٥٧١  ٦٧٥  

 -  ٤٥٨ ٣٩٢ أصول ضریبیة 

٦ ٩٣٦ ٩٢٠ ضرائب الدخل المؤجلة   ٤٠٤ ٢٩٤ ٢٠ 

)٨٨ ٠٤٥ ٦٤٩( ضرائب الدخل   )٦٥ ٨٣٨ ٧٨٨(  



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةالمستقلة عن  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة –تابع 

١٩ 

 

 تسویات الحتساب السعر الفعلي لضریبة الدخل -

 

 

 المخفض من الربحو  نصیب السهم األساسي -٢٥

    

  ٢٠٢١ینایر  ١من  

٢٠٢١ مارس ١٣الى   

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠ مارس١٣ الى   

 جنیه مصري  مصريجنیه  

 ٢٢٤ ٦٥٤  ٥١١  ٢٨٩ ٢٨٩  ١٧٩  الفترةصافي ربح  

٢٢٩ ١١٧  ٢٣٢ عدد األسهم المصدرة   ٢٢٩ ١١٧  ٢٣٢  

٦٢.١ و المخفض من الربح األساسي نصیب السهم   ٩٨.٠  

دیسمبر  ٣١وافقت  الجمعیة العامة للشركة على توزیع أرباح عن السنة المالیة المنتهیة فى   ٢٠٢١مارس ٣٠بتاریخ  -

 كالتالي : ٢٠٢٠

 جنیة مصري ١٠٧  ٧١٠ ٣٥٣حصة العاملین  -

 جنیة مصري   ٤  ٠٠٠ ٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس االدارة  -

م وفقًا للمواعید القانونیة ،  جنیة مصري للسهم على ان یصرف كامل قیمة الكوبون لمساهمي االكتتاب العا٣.٥توزیع  -

 . یصرف الكوبون لكبار المساهمین عند توافر السیولة 

 

 

 

    

 

 

  ٢٠٢١ینایر  ١من 

٢٠٢١ مارس ٣١الى   

  ٢٠٢٠ینایر  ١من  

٢٠٢٠ مارس ٣١الى   

 جنیه مصري  جنیه مصري 

٣٧٧ ٢٩٤  ٣٤٥  األرباح قبل ضرائب الدخل   ٢٩٠ ٤٩٣  ٢٩٩   

٦٥ ٣٦٠  ٩٩٢  ٢٢٨ ٨٩١ ٨٤ ٪٢٢.٥ضریبة الدخل المحسوبة طبقًا لقانون الضرائب   

٦ ٢٠  ٥٥٢  ٩٢٨ ٦٥٥ ٩ مصروفات غیر قابلة للخصم   

٤٣٥  ٤١٣ فروق عملة غیر محققة    ١٤ ٥٧١  ٦٧٥  

٩٤ ٩٨٢  ٥٦٩  ضرائب الدخل الجاریة    ٨٦ ١٣٣  ١٩٢  

٪ ٨٠.٥٢ السعر الفعلى لضریبة الدخل   ٦٥.٢٩ ٪  
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 المتعلقة بها رالقیمة العادلة لألدوات المالیة وٕادارة المخاط -٢٦

  ، عالقةمن األطراف ذات األرصدة المستحقة ، احكمه فيوما أرصدة النقدیة المالیة (  األصولفي  تتمثل األدوات المالیة للشركة

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

  . )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   فإنالشركة    والتزاماتالتقییم المتبعة في تقییم أصول  وطبقا ألسس  

 .العادلة

 خطر سعر الفائدة -أ

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

 خطر العمالت األجنبیة -ب

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

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

 :كالتالي  ٢٠٢١ مارس ٣١ المالي

 األجنبیة العمالت 

 
 فائض بالملیون المبلغ

 

 ١٨٦,٢١٦ دوالر

١٢٠.٠ 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

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

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

 الرأسمالیة االرتباطات -٢٧

 فیما یلي: ٢٠٢١ مارس ٣١تتمثل االرتباطات الرأسمالیة للشركة في 

 العملة باأللف االرتباطات 

٢  ٤٥٥ مشروعات   جنیه مصري 

١  ٣٨٨ اخرى  جنیه مصري 

 یورو   ٦٣

 دوالر أمریكي ١٢٥

إسترلینيجنیة  ٢٨  
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 الضــرائب -٢٨

 أوًال: الضریبه علي أرباح االسخاص االعتباریة

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

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

 الضریبى لكبار الممولین . 

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

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

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

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

 المادة الثالثة.  ٢٠٠٥لسنة   ٩١الضریبى التى تستحقها وفقًا للقانون 

ــي  - ــركه فـــ ــب الشـــ ــرفض طلـــ ــرة بـــ ــاطق الحـــ ــتثمار والمنـــ ــة لالســـ ــة العامـــ ــتثمار بالهیئـــ ــاع االســـ ــیس قطـــ ــن رئـــ ــركة ردًا مـــ تلقـــــت الشـــ

 التمتع باالعفاء الضریبي الخمسي.

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

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

 .باالعفاءات الضریبیة المقررة قانونا

ق وذلك للمطالبة باحقیة الشـــــــــركة بالتمتع باالعفاء   ٧١لســـــــــنة    ٢٨٩٠٦وعلیة قد قامت الشـــــــــركة برفع الدعوي القضـــــــــائیة 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  -

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

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

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

 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. 

 . ٢٠٠٩/٢٠١٠قضائیة على قرار اللجنة عن السنوات  ٧٣لسنة  ١٣٢٥٠قامت الشركة برفع الدعوى القضائیة رقم   -
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 :٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص والربط والسداد. 

 :٢٠١٠حتي  ٢٠٠٩السنوات من 

طعــــن علیــــه فــــي المواعیــــد ضــــریبة شــــركات أمــــوال وتــــم ال ١٩تــــم االنتهــــاء مــــن فحــــص تلــــك الســــنوات واخطــــرت الشــــركة بنمــــوذج 

ــان  ــي اللجـــــ ــه الخـــــــالف الـــــ ــم احالـــــ ــود و تـــــ ــى بعـــــــض البنـــــ ــي علـــــ ــاق جزئـــــ ــة باتفـــــ ــة بالمأموریـــــ ــة داخلیـــــ ــل لجنـــــ ــم عمـــــ ــة وتـــــ القانونیـــــ

 المتخصصه و التي ایدت راي الماموریه ثم الي لجنه الطعن،

ــنوات  ــن الســ ــریبة عــ ــركة للضــ ــاط الشــ ــوع نشــ ــي خضــ ــة فــ ــرار الماموریــ ــد قــ ــن تأییــ ــة الطعــ ــب  ٢٠٠٩/٢٠١٠قــــررت لجنــ ورفــــض طلــ

 الشركة بالتمتع باالعفاء الضریبى عن تلك السنوات.

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

 . لوقف إحتساب غرامات التأخیر ولم یتم سداد غرامات التأخیر  قامت الشركه بسداد اصل الدین -

ــانون رقــــــم  ٢٠٢٠أغســــــطس  ١٦فــــــى  - ــنة  ١٧٣صــــــدر القــــ ــأخیر ) والــــــذي  ٢٠٢٠لســــ ــانون التجــــــاوز عــــــن مقابــــــل التــــ ( قــــ

ــد  ــان قــ ــول إذا كــ ــددة الممــ ــم یســ ــذي لــ ــأخیر الــ ــل التــ ــاوز عــــن مقابــ ــا یتجــ ــة " كمــ ــى منــ ــادة األولــ ــرة مــــن المــ ــالفقرة األخیــ ــاء بــ جــ

 داد أصل دین الضریبة أو تاالسم المستحق كامًال قبل تاریخ العمل بهذا القانون "بسقام 

المســـــتحق عـــــن أكتـــــوبر بالتجـــــاوز عـــــن مقابـــــل  ١٥وعلیـــــة تقـــــدمت الشـــــركة بطلـــــب لمصـــــلحة الضـــــرائب المصـــــریة بتـــــاریخ  -

ــام  ــغ  ٢٠١٠ضـــــریبة عـــ ــة والـــــذي یبلـــ ــار إلیـــ ــانون المشـــ ــل بالقـــ ــاریخ العمـــ ــل تـــ ــدادها قبـــ ــابق ســـ ــد  ملیـــــون ٩٦،٣الســـ ــة قـــ جنیـــ

ــًا للتســــویة  ــأخیر وفقــ ــاوز عــــن مقابــــل التــ ــلحة بالتجــ ــاریخ قامــــت المصــ ــا بتــ ــى  ٢٠٢٠أكتــــوبر  ٢٦الــــواردة منهــ ــا یــــؤدي إلــ ممــ

 ملیون جنیة . ٩٦.٣تخفیض مصروف الضریبة بمبلغ 

 .٢٠١٢حتى  ٢٠١١السنوات من 

أمــــوال وتــــم الطعــــن علیــــه فــــي المواعیــــد ضــــریبة شــــركات  ١٩تــــم االنتهــــاء مــــن فحــــص تلــــك الســــنوات واخطــــرت الشــــركة بنمــــوذج 

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

ــررت لجنــــــة  ــن، و قـــ ــه الطعـــ ــي لجنـــ ــالف إلـــ ــل الخـــ ــم أحیـــ ــه ثـــ ــدت راي الماموریـــ ــي ایـــ ــه و التـــ ــان المتخصصـــ ــي اللجـــ ــریبي) الـــ الضـــ

 الماموریة في خضوع نشاط الشركة للضریبة ورفض طلب الشركة بالتمتع باالعفاء الضریبى.الطعن تأیید قرار 

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

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

 . ٢٠٠٥لسنة  ٩١مكرر من القانون  ٨٧

ــانون  ــبه صـــــدور القـــ ــنه  ١٧٤وبمناســـ ــادة   ٢٠١٨لســـ ــافیة( مـــ ــدین والغرامـــــات اإلضـــ ــداد اصـــــل الـــ مكـــــرر)  ٨٧قامـــــت الشـــــركه بســـ

ــغ  ــریبیا للشـــــركه بمبلــ ــرا ضــ ــذي حقـــــق وفــ ــاخیر و الــ ــن مقابـــــل التــ ــاوز عــ ــتفادت بالتجــ ــم ١٩٤واســ ــري و تــ ــون جنیـــــه مصــ انهـــــاء  ملیــ

 الخالف.
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ــاده  ــام المــ ــافیه الناتجــــه عــــن تطبیــــق احكــ ــداد الغرامــــات االضــ ــم قامــــت  ٨٧وقامــــت الشــــركه بســ ــتقلة، ثــ ــة المســ مكــــرر علــــى األوعیــ

ــاریخ  ــة و بتــــ ــراء المأموریــــ ــي اجــــ ــاهره علــــ ــن بالقــــ ــان الطعــــ ــه للجــــ ــه الفنیــــ ــام االمانــــ ــر امــــ ــالطعن المباشــــ ــدرت   ١٧/٦/٢٠١٩بــــ أصــــ

ــق  ــأ حـ ــاء مثبتـ ــذي جـ ــا و الـ ــه قرارهـ ــي اللجنـ ــركة فـ ــة الشـ ــة احقیـ ــب علیـ ــا ترتـ ــي ممـ ــأثر رجعـ ــادة بـ ــق نـــص المـ ــدم تطبیـ ــي عـ ــركة فـ الشـ

 ملیون جنیة تم تسویتها مع مصلحة الضرائب. ١٥.٧الضریبة التي سبق سدادها من قبل والتي تبلغ 

 .٢٠١٤حتى  ٢٠١٣السنوات من 

ل وتم الطعن علیها في المواعید القانونیة ضریبة شركات األموا 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.

 ٢٠١٥/٢٠١٨السنوات 

شـــــــــركات االمـــــــــوال لبتـــــــــاریخ  ضـــــــــریبة ١٩تـــــــــم االنتهـــــــــاء مـــــــــن فحـــــــــص تلـــــــــك الســـــــــنوات و اخطـــــــــرت الشـــــــــركة بنمـــــــــوذج  -

ــد اســـــفر الفحـــــص عنـــــد وجـــــود فـــــروق ضـــــریبیة عـــــن الســـــنوات االربـــــع تقـــــدر ب  ١١/١/٢٠٢١ ملیـــــون جنیـــــة  ١٥.٤٠. وقــ

% مــــــن قیمــــــة الضــــــریبة بــــــاالقرارات وقــــــد وافقــــــت الشــــــركة علــــــي نتیجــــــة الفحــــــص مباشــــــرة وقامــــــت بســــــداد  ١.٢٠بنســــــبة 

 فروق الضریبة المستحقة  .

 ومقابل تأخیر وجاري مراجعتها مع مصلحة الضرائبوجدت فروق سداد ضربیة  -

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩السنوات

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

 عن طریق الهیئة المصریة العامة للبترول. 
 

 ثانیًا: ضریبة كسب العمل 

 :٢٠١٤وحتى  ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص و الربط و السداد. 

 : ٣١/١٢/٢٠٢٠وحتي   ٢٠١٥الفترة من 

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

 : ٣١/٠٣/٢٠٢١وحتي   ١/١/٢٠٢١الفترة من 

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

 ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦والئحتة التنفیذیة وكذا القانون رقم  ٢٠٠٥لسنة   ٩١الشركة منتظمة فى تطبیق أحكام القانون رقم  

 ثالثًا: ضریبة الدمغة

 :٢٠١٣وحتى ١٩٩٩السنوات من 

 تم الفحص والربط والسداد. 

 :٢٠٢٠وحتى  ٢٠١٤السنوات من 

 الضریبي عن تلك السنوات.جاري االعداد للفحص 
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 رابعًا: ضریبة المبیعات والقیمة المضافة

 :٢٠١٥السنوات من بدایة النشاط وحتى 

 تم فحص الشركة وسداد فروق الفحص المستحقة.

 :٢٠١٨و حتي  ٢٠١٦السنوات  من 

 . ٢٠١٨حتى   ٢٠١٦یجرى حالیًا الفحص الضریبى للسنوات من 

 :٢٠٢١و حتي  ٢٠١٩السنوات  من 

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

 القانونیة.

 خامسا: الضریبه العقاریه

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

 م مخاطبة مأموریة ضرائب كفر البطیخ العقاریة بتمكینهم من اجراء معاینة لمنشأت الشركة الصناعیة  تم استال -   

 تم حضور اللجنة وتم اجراء المعاینة في ظل توضیح ووصف كامل للمنشأت . -   

 . ٢٠٢١حتي   ٢٠١٣قامت الشركة بسداد الضریبة عن السنوات من   -  

 

 النزاعات -٢٩

لســــــــــــــنـة ١٤٨٦قـامـت هیئـة المجتمعـات العمرانیـة الجـدیـدة وجهـاز تنمیـة وتعمیر دمیـاط الجـدیـدة الـدعوى رقم أ ١-٢٩

ــة للبتروكیماویات (إیكم ) كمدعى علیه   ٢٠١٢ ــریة القابضـ ــركة المصـ ــد كل من الشـ ــعد ضـ مدني كلى كفر سـ

ــركة كمدعي علیه ثاني والتي یطالب فیها المدعیین بإلزام المدعى علیه الثا ــركة) بدفع قیمة أول والشــ ني (الشــ

شـرق القناة المالحیة والتي تخص الشـركة التابعة" الشـركة    ٢م  ٦٠٨  ٣٢٤مقابل االنتفاع عن مسـاحة أرض  

ملیون جنیه باإلضــــــافة إلى الفوائد والتعویض ١٥٧المصــــــریة للمنتجات النیتروجینیة إي إن بي ســــــي" بمبلغ  

جنیهات / المتر/ الشهر)   ٦على اعتبار ان سعر المتر (وذلك قیمة مقابل االنتفاع لمساحة األرض المذكورة 

جنیهات / المتر /السـنه) وترى إدارة الشـركة عدم أحقیة هیئة المجتمعات   ٦وهو ما یخالف المعمول به وهو (

وقعت الشــــركة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بمقتضــــاها تم   ١/٢/٢٠١٥العمرانیة بالمطالبة بتلك القیم. بتاریخ 

 لى اآلتي:االتفاق ع

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

 الشركة التابعة لمقابل اإلیجار المستحق علیها.

سلطات  قیام وزارة النقل / هیئة میناء دمیاط بتوفیر موقع بدیل ألرض الرصیف البحري مع استصدار ضمان من ال •

المختصة بتجدید جمیع الموافقات الالزمة والتراخیص من الجهات المعنیة للموقع الجدید وتجدید ترخیص رئیس 

للموقع الجدید وكذلك توفیر مساحة مناسبة خلف الرصیف البحري للتخزین    ٢٠٠٧) لسنة  ٥٥٥مجلس الوزراء رقم ( 

 وتوفیر ممر خدمات بین الرصیف البحري والمصنع.
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 كة التابعة عن قطعة أرض المملوكة لها عن طریق منحها قطعة أرض بدیلة. تعویض الشر  •

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

وفیما یخض دعوى المطالبة المقامة من هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ضـــد الشـــركة فقد تأجلت لجلســـة خبیر  −

للمناقشــــة وحضــــور المســــتشــــار القانوني ألثبات طلب   ٢٠١٦مارس   ٢٨وتم تأجیلها لجلســــة    ١٤/٠٣/٢٠١٦في  

اصــیل إلخراج موبكو من الدعوى وٕادخال الشــركة التابعة شــركة أي ان بي ســي ألنها صــاحبة الصــفة في الدعوى 

لرد على المذكرة وبجلسـة وتم تقدیم مذكرة بدفاع الشـركة وحافظة مسـتندات وطلب هیئة المجتمعات العمرانیة اجل ا

وتم االنتهاء    ٢٠١٦مارس   ٢٨  تم حضـور المناقشـة والتأكید على ما تم ابداءه من طلبات بجلسـة  ٢٠١٦ابریل   ٣

 ٢٦اعداد التقریر من مكتب الخبراء لعرضــــــة على المحكمة والدعوى مؤجلة بالمحكمة لجلســــــة   تممن المناقشــــــة و 

 للتقریر. ٢٠١٦مایو 

ورد للمحكمـــة تقریر الخبیر المنتـــدب لنظر الـــدعوى وتـــأجلـــت الـــدعوى لإلعالن بورود  ٢٠١٦نوفمبر ١٠بتـــاریخ  −

 التقریر.

نوفمبر  ٢٤بالتدخل فى الدعوى وتم التأجیل لجلسـة   ENPCتم التصـریح للشـركة المصـریة للمنتجات النیتروجینیة  −

٢٠١٦. 

لالطالع على التقریر والمســـتندات وصـــرحت   ٢٠١٧ینایر   ٥لجلســـة    ٢٠١٦نوفمبر  ٢٤تم تأجیل الدعوى بجلســـة  −

ــریة للمنتجات النیتروجینیة  ــركة المصــــ ــركة   ENPCالمحكمة للشــــ ــتخراج المراســــــالت بین جهاز التعمیر والشــــ باســــ

 القابضة للبتروكیماویات.

 للحكم. ٣١/١٠/٢٠١٩قررت المحكمة التأجیل لجلسة  ٩/٢٠١٩/ ١٥ تاریخب −

ــبعة آالف جنیهًا وتم صــــــــــــدر حكم بالزام الشــــــــــــرك  ٣١/١٠/٢٠١٩تاریخ ب − ة بدفع مبلغ ثمانیة وثالثون ملیون وســــــــــ

 .االستئناف  على الحكم الصادر 

ــوعًا وتأیید حكم أول درجة   ٢٠/٠٢/٢٠٢١بتاریخ  − ــة موضـــ ــكًال ورفضـــ ــتئناف شـــ ــدر حكم بقبول االســـ ویبقي  –صـــ

 یوم من تاریخ صدور الحكم . ٦٠لجهاز التعمیر الطعن بالنقض خالل 

ــركة بتروترید بمبلغ وردت الى   ٢-٢٩ ــركة مطالبة شـ ــداد فواتیر الغاز ٤الشـ ملیون جنیة تتمثل فى فوائد تأخیر عن سـ

وتري الشــــــركة ومســــــتشــــــارها القانوني عدم أحقیة شــــــركة بتروترید فى المطالبة بفوائد التأخیر طبقًا لعقد تورید 

 الغاز .

 

 اهم االحداث الجوهریة -٣٠

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

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

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

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

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

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

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

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

التسویة وشراء األسهم لم ینتج عنهما أي التزام مالي على موبكو، أو الشركة المصریة للمنتجات النیتروجینیة، ولیس لها أي  

 على النشاط التشغیلي والتمویلي ألي من الشركتین. تأثیر

 

ــاح عن تأثیر وباء كورونا (كوفید -٣١ ــركة وقوائمها المالیة خالل عام ١٩-ایضـ ــاط الشـ ــتجد على نشـ الربع االول من ) المسـ

 والفترات التالیة: ٢٠٢١عام 

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

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

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

 كافة األنشطة بصور مختلفة في مصر.

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

یة للشركة والقدرة التشغیلیة لالفراد ولم تتأثر الوباء وبین استمرار عملیة اإلنتاج لذا لم تتأثر القدرات التشغیلیة التوزیع

 . ٢٠٢١عام  مستویات الطلب على منتجات الشركة وتوافر المواد الخام والتدفقات النقدیة الداخلة لها خالل  

وبناًء على ما سبق فال توجد تأثیرات محددة لهذا الخطر على بنود القوائم المالیة وأنشطة الشركة خالل الفترات التالیة   -

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

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

 خطر والحد من تأثیره على مركزها المالي ودعم قدرتها على االستمراریة.الشركة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا ال

 

 أرقام المقارنة -٣٢

 ٢٠٢١مارس  ٣١تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع التبویب الحالي للقوائم المالیة في 

 

 أهم السیاسات المحاسبیة المطبق -٣٣

 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة  ١-٣٣

تمسك حسابات الشركة (بالجنیه المصري) ویتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبیة بالدفاتر على أساس أسعار الصرف  

الساریة للعمالت األجنبیة وقت إثبات المعامالت وفى تاریخ المركز المالي یتم ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات  

النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى عملة التعامل باستخدام أسعار الصرف الساریة في هذا التاریخ. األرصدة ذات  الطبیعة 
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الطبیعة غیر النقدیة والتي یتم قیاسها على أساس التكلفة التاریخیة والمثبتة بالعمالت األجنبیة یتم ترجمتها على أساس  

لة من ربح أو خسارة والناتجة عن المعامالت خالل السنة وعن  سعر الصرف في تاریخ المعاملة. وتدرج فروق العم

 .إعادة التقییم في تاریخ المركز بقائمة الربح أو الخسائر

 

  األصول الثابتة وٕاهالكاتها   ٢-٣٣

 االعتراف والقیاس

یتم إثبات األصــول الثابتة المملوكة والتي یحتفظ بها الســتخدمها في اإلنتاج أو توفیر الســلع أو الخدمات أو لألغراض  -

ــول الثابتة  ــائر   بالمركز المالىاإلداریة بالتكلفة، وتظهر األصـــ ــومًا منها مجمع اإلهالك والخســـ بتكلفتها التاریخیة مخصـــ

"  هذا وتتضــــــــــــمن تكلفة األصــــــــــــل كافة التكالیف  Impairmentول "المجمعة الناتجة عن االنخفاض في قیم األـصـــــــــــ 

المباشـــــــــرة المرتبطة باألصـــــــــل والالزمة لتجهیزه إلى الحالة التي یتم تشـــــــــغیله بها في الغرض الذي قررت اإلدارة اقتناء 

  .األصل من أجله وفى موقعه

اإلنتاجیة، یتم اعتبار كل من هذه عندما یتكون األصـــــــــــــل من مجموعة من المكونات الرئیســـــــــــــیة التي تختلف أعمارها  -

  .المكونات أصًال بذاته

یتم تسجیل األصول في مرحلة اإلنشاء لإلنتاج أو لإلیجار أو لألغراض اإلداریة بالتكلفة مستنزًال منها الخسائر الناتجة  -

صـل. هذا ویتم البدء عن االنخفاض في القیمة، وتتضـمن التكلفة أتعاب المهنیین وكافة التكالیف المباشـرة المرتبطة باأل

في إهالك هذه األصـــــــــــول عندما یتم االنتهاء من إعدادها لالســـــــــــتخدام في الغرض المحدد لها وبإتباع نفس األســـــــــــس 

  .المتبعة مع باقي األصول

ــرة والتكالیف  - ــل تكلفة الخامات والعمالة المباشـ ــمن تكلفة األصـ ــاؤها داخلیا تتضـ ــول التي یتم إنشـ ــبة لألصـ ــرة بالنسـ المباشـ

األخرى التي تســـــتلزمها عملیة تجهیزها إلى الحالة التي یتم تشـــــغیلها بها في موقعها وفي الغرض الذي تم إنشـــــاؤها من 

 أجله.

 النفقات الالحقة على االقتناء  -

یتم االعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل بعد استبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد الشركة 

 تكلفة اإلحالل وٕاذا ما كان من المحتمل تتدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة للشركة كنتیجة إلحالل هذا المكون بشرط ل

إمكـانیـة قیـاس تكلفتـه ـبدرجـة عـالیـة من اـلدـقة. هـذا ویتم االعتراف ـبالتكـالیف األخرى بقـائمـة اـلدخـل كمصــــــــــــــروف عـند 

 تكبدها.

 اإلهالكات

وفقًا لطریقة القســــــــــط الثابت وذلك على مدار العمر   األرباح أوالخســــــــــائریتم تحمیل مصــــــــــروف اإلهالك على قائمة 

ــول التي یتم اعتبار كٍل  ــیة لألصــــ ــول أو العمر اإلنتاجي للمكونات الرئیســــ اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع األصــــ

 منها أصًال بذاته (فیما عدا األراضي حیث ال یتم إهالكها).
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 وفیما یلي بیانًا باألعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من بنود األصول الثابتة:

 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 –وٕانشاءات مباني 

 ٪ 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
 

ــول الثابتة عندما یتم  ــتخدام في الغرض یتم البدء في إهالك األصــــ ــبح متاحًا لالســــ ــل ویصــــ االنتهاء من إعداد األصــــ

 المحدد له.

على تعـدـیل األعمـار اإلنـتاجـیة   ١٠٩٤ـبالقرار رقم   ٢٠١٣اكتوبر  ٢بـتاریخ  ٢٣١مجلس اإلدارة بجلســـــــــــــــته رقم  وافق* 

ــنة اعتبارا من   ٢٠الى    ٢٥لآلالت والمعدات من   جي على الـ كما وافق على تعدیل العمر اإلنتا  ٢٠١٣ینایر   ١ســــــــــ

Gas Cooler   ولمدة   ٢٠١٤ینایر   ١اعتبارا من   ١١٢٨ســـــنوات بقرار من مجلس اإلدارة رقم    ٨ســـــنة الى    ٢٠من

 .ثالث سنوات 

 األرباح والخسائر من استبعاد أصول ثابتة

یتم تحدید األرباح أو الخســــائر الناتجة من اســــتبعاد أصــــل من األصــــول الثابتة بمقارنة صــــافي عائد االســــتبعاد لهذا 

  .االرباح أو الخسائراألصل بصافي قیمته الدفتریة وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد بقائمة 

 األصول األخري  ٣-٣٣

 االعتراف  -أ

المحددة ذات الطبیعة الغیر نقدیة والتي لیس لها وجود مادي والمقتناة ألغراض النشـــــــاط والمتوقع یتم معالجة األصـــــــول  

أن یتدفق منها منافع مســـــتقبلیة كأصـــــول أخرى. تتضـــــمن األصـــــول األخرى مســـــاهمة الشـــــركة في أصـــــول غیر مملوكة 

 للشركة وتخدم أغراضها، وخط الغاز، ورخص وبرامج.

 القیاس -ب
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ألخرى بالتكلفة والتي تتمثل في السعر النقدي في تاریخ اإلثبات. في حالة تأجیل السداد لفترات تزید یتم قیاس األصول ا

ــدد كفائدة. یتم عرض  ــعر النقدي وٕاجمالي المبلغ المســـــــــــ عن فترات االئتمان المتبعة فأنه یتم االعتراف بالفرق بین الســـــــــــ

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

 النفقات الالحقة  -ج

عندما تزید هذه النفقات من المنافع  -المرســـــــــــــملة فقط    -یتم رســـــــــــــملة النفقات الالحقة على اقتناء األصـــــــــــــول األخرى 

ــل المتعلقة به. ویتم تحمیل كافة النفقات األخرى عند تكبدها على قائمة  ــة باألصـ ــتقبلیة الخاصـ ــادیة المسـ االرباح االقتصـ

 .رأو الخسائ

 االستهالك  –د 

یتم تحمیل االســـــــــــتهالك على قائمة الدخل وفقًا لطریقة القســـــــــــط الثابت وذلك على مدار األعمار اإلنتاجیة لألصـــــــــــول 

األخرى. إذا كان العمر اإلنتاجي لألصــــول األخرى غیر محدد فأنه یتم إجراء اختبار االضــــمحالل بصــــفة منتظمة في 

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

 االستهالك بیان

 ٪ ٢٠ مساهمة الشركة في أصول غیر مملوكة للشركة وتخدم أغراضها

 ٪ ٤ خط الغاز

 ٪ ٢٥ رخص وبرامج
 

 

 

 االیراد من العقود من العمالء ٤-٣٣

. تم تقدیم معلومات حول ٢٠٢١ینایر  ١اعتباًرا من  ٤٨رقم   قامت الشركة بتطبیق معیار المحاسبة المصرى  -
  - ٢السیاسات المحاسبیة للشركة المتعلقة بالعقود مع العمالء وتوضیح أثر تطبیق المعیار (باألیضاح رقم 

٥(.  
تثبت الشركة اإلیرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في معیار  -

 :٤٨المحاسبة المصرى  
: تحدید العقد (العقود) مع العمیل: یعرف العقد بأنه اتفاق بین طرفین او اكثر ینشئ حقوقا والتزامات ١الخطوة 

 .قابلة للتنفیذ و یحدد المعاییر التي یجب الوفاء بها لكل عقد
عمیل لنقل سلعة او خدمة الى  : تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع  ٢الخطوة 

 .العمیل
: تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذى تتوقع الشركة الحصول علیه في نظیر ٣الخطوة 

 .نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن اطراف أخرى
مات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذى یتضمن اكثر من التزام أداء،  : توزیع سعر المعاملة على التزا٤الخطوة 

ستقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ مقابل العقد الذى تتوقع 
 .الشركة الحصول علیه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء

 .كلما) أوفت المنشاة بالتزام األداء: تحقق اإلیرادات عندما (او ٥الخطوة 
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 -:تفى الشركة بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمنى، اذا تم استیفاء احد المعاییر التالیة -
أداء الشركة ال ینشئ أي أصل له إستخدام بدیل للشركة وللشركة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل   ) أ(

 .األداء المكتمل حتى تاریخه
 .إنشاء أو تحسین أصل یتحكم فیه العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینهقیام الشركة ب )ب(
 .العمیل یتلقى المنافع التي یقدمها أداء الشركة ویستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت الشركة باألداء  ) ج(
 

زمنى بالنسبة إللتزامات األداء، في حالة الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله، یتم تحقق اإلیرادات على مدى  -
 .الذى یمثل الزمن الذى یتم فیه الوفاء بإلتزام األداء

عندما تستوفى الشركة إلتزامًا باألداء من خالل تقدیم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ أصًال مبنى على العقد  -
إلیرادات ، عندما یتجاوز مبلغ مقابل العقد المستلم من العمیل مبلغ ااالداء لالالتزام المقابل العقد مبلغ على

 .المحققة ینتج عن ذلك دفعات مقدمة من العمیل (إلتزام العقد)
تثبت اإلیرادات بالقدر الذى یوجد فیه إحتمال بتدفق منافع إقتصادیة للمجموعة وٕامكانیة قیاس اإلیرادات  -

 .والتكالیف بشكل موثوق حیثما كان ذلك مناسباً 
 - اإلدارة إستخدام األحكام التالیة: تتطلب من  ٤٨إن تطبیق معیار المحاسبة المصرى  -

  إستیفاء إلتزامات األداء  
یجب على الشركة إجراء تقییم لكل كل عقودها مع العمالء لتحدید ما إذا كان یتم الوفاء بإلتزامات األداء على   -

مدى زمنى أو عند نقطة من الزمن من أجل تحدید الطریقة المناسبة إلثبات اإلیرادات، قدرت الشركة أنه وبناًء 
وعادة ما یكون لدیها   للشركة صال له إستخدام بدیل على اإلتفاقیة المبرمة مع العمالء فإن الشركة ال تنشأ أ

 .حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل حتى تاریخه
وفى هذه الظروف تقوم الشركة بإثبات اإلیرادات على مدى زمنى، وٕاذا لم یكن ذلك هو الحال، فیتم إثبات  -

 .یرادات عادة عند نقطة من الزمناإلیرادات عند نقطة من الزمن بالنسبة لبیع البضاعة، تثبت اإل
 تحدید أسعار المعاملة

یجب على الشركة تحدید سعر المعاملة المتعلق في إتفاقیتها مع العمالء، وعند إستخدام هذا الحكم، تقوم  -
الشركة بتقدیر تأثیر أي مقابل متغیر في العقد بسبب الخصم أو الغرامات أو وجود أي مكون تمویل هام في  

 .مقابل غیر نقدى في العقدالعقد أو أي 
  تحویل السیطرة في العقود مع العمالء

في حالة ما إذا قامت الشركة بتحدید إستیفاء إلتزامات األداء عند نقطة من الزمن ، تثبت اإلیرادات عندما   -
 .تكون السیطرة على األصول موضوع العقد تم تحویلها إلى العمیل

 :أدى إلى ما یلي ٤٨بة المصرى باإلضافة لذلك، فإن تطبیق معیار المحاس -
 

 توزیع سعر المعاملة إللتزام األداء في العقود مع العمالء 
إختارت الشركة تطبیق طریقة المدخالت في توزیع سعر المعاملة على إلتزامات األداء بحیث یتم اإلعتراف  -

تتطلب إثبات اإلیرادات بناء باإلیرادات على مدى زمنى، تعتبر الشركة إن إستخدام طریقة المدخالت، والتي 
على جهود الشركة في الوفاء بإلتزامات األداء، توفر أفضل مرجع لإلیرادات المحققة فعلیًا، وعند تطبیق طریقة 
المدخالت، تقدر الشركة الجهود أو المدخالت إلستیفاء إلتزام األداء باإلضافة لتكلفة إستیفاء اإللتزام التعاقدى  

 .لتقدیرات تشتمل على الوقت المنصرف لعقود الخدماتمع العمالء، فإن هذه ا
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 أمور أخرى ینبغي أخذها في اإلعتبار
المقابل المتغیر إذا كان المقابل المتعهد به في عقد ما یتضمن مبلغًا متغیرًا، حینئذ یجب على الشركة تقدیر  -

بها إلى العمیل، تقدر الشركة    مبلغ المقابل الذى یكون لها حق فیه مقابل تحویل البضائع أو الخدمات المتعهد
سعر المعاملة على العقود ذات المقابل المتغیر بإستخدام القیمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر إحتماًال، 

 .تطبق الطریقة بإتساق خالل العقد وألنواع مماثلة من العقود
 

  مكون التمویل الهام
یتم تسلم البضاعة المباعة خالل أیام من تحصیل الدفعة  م الشركة بتحصل قیمة البیع مقدمًا على أن و تق -

یومًا وبالتالي ال  ١٥-المقدمة كما أن الشركة تقوم بالبیع األجل للجمعیة الزراعیة بفترة إئتمان ال تتجاوز ال
 یوجد مكون تمویل هام ذو قیمة زمنیة

  األعتراف باإلیــراد
  مبیعات التصدیر •

 وٕاصدار الفواتیر للعمالء. وٕانهاء أعمال الشحن شروط التعاقدیتم إثبات قیمة المبیعات وفقا ل
 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  •

االسـتثمارات المتمثلة في توزیعات األرباح النقدیة للشـركات المسـتثمر في أسـهمها بقائمة  یتم إثبات عائد  
 األرباح أو الخسائر، وذلك اعتبارا من تاریخ صدور قرارات الجمعیات العامة باعتماد هذه التوزیعات.

 یتم إثبات أرباح وخسائر بیع االستثمارات عند البیع بقائمة األرباح أو الخسائر.
 

 وات المالیة األد ٥-٣٣

تقوم المجموعة بتبویب األصــــول المالیة غیر المشــــتقة بین الفئات التالیة : أصــــول مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من  -
خالل األرباح أوالخســــــائر ، إســــــتثمارات محتفظ بها حتى تاریخ اإلســــــتحقاق ، قروض ومدیونیات ، أصــــــول مالیة 

 متاحة للبیع 
االلتزامات المالیة غیر المشـــــــــــــتقة بین الفئات التالیة : إلتزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة تقوم المجموعة بتبویب  -

 من خالل األرباح أوالخسائر وفئة إلتزامات مالیة أخري .
 اإلعتراف واإلستبعاد : –األصول المالیة واإللتزامات المالیة غیر المشتقة 

ــول تقوم المجموعة باالعتراف االلولى بالقروض وال - ــائها ، جمیع األصـ ــدرة فى تاریخ إنشـ مدیونیات وأدوات الدین المصـ

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

 االحكام التعاقدیة لالداة المالیة .

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

االصـــــــل المالي ، أو قامت بتحویل الحق التعاقدى إلســـــــتالم التدفقات النقدیة إلســـــــتالم التدفقات النقدیة من األصـــــــل 

ــورة جوهریة . أو إذا لم تقم المجموعة  ــل المالى بصـ المالى فى معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة االصـ
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بتحویل أو االحتفاظ بشــــــكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصــــــل المالى ولم تحتفظ المجموعة بالســــــیطرة على 

ــئة أو المحتفظ بها  ــل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو االلتزامات الناشــــ ــل المحول ، على أن تعترف فقط كأصــــ األصــــ

 عند التحویل .

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

یتم عمل مقاصة بین االصل المالى وااللتزام المالى وعرض صافى المقاصة فى المیزانیة عندما ، وفقط عندما تمتلك 

ــة بین المبالغ المعترف بها ولدیها ا لنیة إما إلجراء التســـویة المجموعة حالیًا الحق القانونى القابل للنفاذ إلجراء المقاصـ

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

 القیاس  : –األصول المالیة غیر المشتقة 

 األصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :

ــل المالى كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االربا ــل محتفظ بة ألغراض یتم تبویب االصــــــــ ــائر إذا تم تبویبة كأصــــــــ ح أوالخســــــــ

المتاجرة أو تم تبویبة عند االعتراف االولى لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخســــــــائر ، تكلفة المعاملة المرتبطة 

ــائر عند تكبدها ــمن االرباح والخسـ ــرة ضـ ــل المالى یتم االعتراف بها مباشـ ــدار االصـ ــرة بإقتناء أو إصـ ــول  مباشـ . تقاس االصـ

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

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

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق   :

االصـــــــــــول عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضـــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشـــــــــــرة بإقتناء أو یتم قیاس هذه 

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

 . الفائدة الفعلیة 

 القروض والمدیونیات :

االولى بالقیمة العادلة باالضـــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشـــــــــــرة بإقتناء أو   یتم قیاس هذه االصـــــــــــول عند االعتراف

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

 االصول المالیة المتاحة للبیع:

االولى بالقیمة العادلة باالضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة بإقتناء أو یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف 

إصدار االصل المالى  بعد االعتراف االولى یتم قیاسها بالقیمة العادلة ، ویت االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة  

وات الدین ضمن بنود الدخل الشامل  بخالف خسائر االضمحالل وآثار التغیر فى أسعار صرف العمالت االجنبیة ألد

االخر وتجمع فى إحتیاطى القیمة العادلة ، وعن إستبعاد هذة االصول یتم إعادة تبویب االرباح أوالخسائر المتراكمة 

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

 القیاس: -االلتزامات المالیة غیر المشتقة 

بویـب االلتزام المـالى كمقیم بـالقیمـة العـادلـة من خالل االربـاح أو الخســـــــــــــــائر إذا تم تبویبـة كـالتزام محتفظ بـة ألغراض یتم ت

ــائر تكلفـة المعـاملـة المرتبطـة  المتـاجرة أو تم تبویبـة عنـد االعتراف االولى لیقـاس ـبالقیمـة العـادـلة من خالل االرـباح أوالخســــــــــــ

لمالى یتم االعتراف بها مباشـرة ضـمن االرباح أو الخسـائر عند تكبدها ، تقاس االلتزامات  مباشـرة بإقتناء أو إصـدار االلتزام ا
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الـمالـیة المقیـمة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل االرـباح أو الخســــــــــــــائر ـبالقیـمة الـعادـلة ، ویتم االعتراف ـبالتغیرات فى القیـمة الـعادلة 

 متضمنة أي مصروف فوائد فى االرباح أو الخسائر .

ت المالیة غیر المشـــــتقة االخر یتم قیاســـــها أولیًا بالقیمة العادلة مخصـــــوما منها أي تكلفة مرتبطة مباشـــــرة بإقتناء أو االلتزاما

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

 لتغطیة:االدوات المالیة المشتقة ومحاسبة ا

تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشـتقة لتغطیة تعرضـها لمخاطر أسـعار الصـرف ومخاطر أسـعار الفائدة یتم فصـل المشـتقات  

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

ــها أولیًا بالقیمة العادلة ویتم االعتراف  ــتقات یتم قیاســـــ ــائر عند المشـــــ ــمن االرباح أو الخســـــ بكالیف المعاملة ذات العالقة ضـــــ

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

 أوالخسائر .

 تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:

قات النقدیة . یتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیر فى القیمة العادلة عندما یتم تحدید مشــــــــــــــتق كأداة لتغطیة مخاطر التدف

للمشـــــــتق فى بنود الدخل الشـــــــامل االخر . ویتم تجمیعها فى إحتیاطي تغطیة المخاطر . أي جزء غیر فعال فى التغیر فى 

 القیمة العادلة یتم االعتراف به مباشرة ضمن االرباح أو الخسائر .

قوق الملكیة یتم االحتفاظ بها فى بنود الدخل الشـــــــــــــامل االخر ویتم اعادة تبویبها ضـــــــــــــمن االرباح أو القیمة المجمعة فى ح

الخســائر فى نفس الســنة أو الســنوات التى تؤثر فیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة على االرباح او الخســائر أو یؤثر 

 البند المغطي على االرباح أو الخسائر .

ــبة التغطیة ، أو إنتهي أجل إذا أصـــبحت الم ــتوفاة لشـــروط محاسـ عاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث ، أو التغطیة غیر مسـ

أو تم بیع أو فسـخ إداة التغطیة أو ممارسـة الحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مسـتقبلى عن محاسـبة التغطیة . إذا أصـبحت 

ن االرباح أو الخســائر بأیة أرباح أو خســائر مجمعة ذات الصــلة المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث یتم االعتراف ضــم

 على أداة التغطیة .

 )Impairmentاالنخفاض في قیمة األصول(

 األصول المالیة -أ

ــوعیة تبین أن هناك حدث أو أكثر یؤدى إلى تأثیر  - ــل المالي به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضـــــ یتم اعتبار األصـــــ

 مستقبلیة المقدرة لهذا األصل.سلبي على التدفقات النقدیة ال

یتم حســــــاب خســــــارة االنخفاض المتعلقة بأصــــــل مالي تم قیاســــــه بالتكلفة المســــــتهلكة بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة  -

ــائر االنخفاض المتعلقة  ــاب خســ ــعر الفائدة الفعلیة. یتم احتســ ــومة بســ ــتقبلیة المقدرة مخصــ الحالیة للتدفقات النقدیة المســ

 ح للبیع باالستعانة بالقیمة العادلة الحالیة.بأصل مالي متا

یتم اختبار االنخفاض لألصـــــــول المالیة الهامة بذاتها على مســـــــتوى كل أصـــــــل مســـــــتقل. یتم التقدیر لألصـــــــول المالیة  -

 المتبقیة على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.
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ــائر االنخفاض في قائمة   - ــائر المجمعة المتعلقة بأصـــــل یتم االعتراف بكافة خســـ ــائر. یتم تحویل الخســـ االرباح أو الخســـ

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

یتم إلغاء خســــــــــائر االنخفاض إذا كان یمكن ربط هذا اإللغاء بطریقة موضــــــــــوعیة لحدث وقع بعد االعتراف بخســــــــــائر  -

بأصول مالیة تم قیاسها بالتكلفة المستهلكة واألصول المالیة التي تعتبر أداة مدیونیة بقائمة الدخل. االنخفاض المتعلقة 

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

 األصول غیر المالیة  -ب

للشـــــركة بخالف االســـــتثمارات العقاریة والمخزون واألصـــــول الضـــــریبیة   تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصـــــول غیر المالیة -

المؤجلة في تاریخ كل مركز مالى لتحدید أي مؤشــــر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلســــتردادیة لألصــــل في حالة وجود 

ي لها أعمار أي مؤشــر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلســتردادیة في تاریخ كل مركز مالى األصــول غیر الملموســة الت

 غیر محددة أو غیر المتاحة لالستخدام.

یتم االعتراف بخســارة االنخفاض إذا كانت القیمة الدفتریة لألصــل أو وحدته المولدة للنقد تزید عن قیمته اإلســتردادیة.   -

ون تتمـثل الوحـدة الموـلدة للنـقد في أصــــــــــــــغر مجموعـة یمكن تحـدـیدهـا من األصــــــــــــــول التي توـلد ـتدفـقات نـقدـیة داخـلة وتك

مسـتقلة بشـكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من غیرها من األصـول أو مجموعات األصـول. یتم االعتراف بخسـائر 

 االنخفاض في قائمة األرباح أوالخسائر.

البیع تتمثل القیمة اإلســـتردادیة لألصـــل أو للوحدة المولدة للنقد في قیمته اإلســـتخدامیة أو قیمته العادلة ناقصـــًا تكالیف   -

أیهما أكبر. یتم خصــم التدفقات النقدیة المســتقبلیة المتوقع حصــولها للوصــول إلى القیمة الحالیة باســتخدام ســعر خصــم 

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

 

ــابقة  - ــنوات السـ ــائر االنخفاض المعترف بها في السـ ــول األخرى في تاریخ كل مركز مالى  لمعرفة یتم مراجعة خسـ لألصـ

مدى وجود مؤشـــــــــــــرات النخفاض الخســـــــــــــارة أو عدم وجودها. یتم عكس أثر خســـــــــــــائر االنخفاض إذا حدث تغییر في 

التقدیرات المسـتخدمة في تحدید القیمة اإلسـتردادیة.  یتم عكس خسـارة االنخفاض إلى حدود أن القیمة الدفتریة لألصـل 

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

 القیمة لم یتم االعتراف بها.

 عقود التأجیر   ٦-٣٣

 ال أم تأجیر عقد على یحتوي الترتیب كان إذا ما تحدید )١
 .ما إذا كان الترتیب هو أو یحتوي على عقد إیجار الشركةبدایه الترتیب، تحدد  في
المدفوعات والمقابل األخر التي   الشركة البدایه أو عند إعادة تقییم أي ترتیب یحتوي على عقد إیجار، تفصل  في

یتطلبها الترتیب في تلك الخاصة بعقد اإلیجار وتلك الخاصة بالعناصر األخرى على أساس قیمها العادلة النسبیة.  
إلى عقد إیجار تمویلي أنه من غیر الممكن فصل المدفوعات بطریقة موثوق بها، عندها یتم  الشركةخلصت إذا 

االعتراف باألصل وااللتزام بمبلغ یساوي القیمة العادلة لألصل محل العقد؛ بعد ذلك یتم تخفیض االلتزام عند إجراء  
 استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. الدفعات ویتم االعتراف بتكلفة تمویل محتسبة على االلتزام ب

 
 



 شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
 ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةالمستقلة عن  الدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة –تابع 

٣٥ 

 المؤجره  األصول )٢
كافه المخاطر  الشركةتصنیف عقود اإلیجار للممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحول الي درجه كبیره  إلى  یتم

والمنافع المرتبطه بالملكیة كعقود تأجیر تمویلي. یتم قیاس األصول المؤجرة مبدئًیا بمبلغ یساوي القیمة العادلة للقیمة  
العادلة والقیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار أیهما أقل. بعد االعتراف المبدئي، یتم احتساب األصول وفًقا 

 لمطبقة على ذلك األصل. للسیاسة المحاسبیة ا 
  قائمه في بها االعتراف یتم وال تشغیلي تأجیر كعقود أخرى إیجار عقود بموجب بها المحتفظ األصول تصنیف یتم

 .للشركة المالي المركز
 

 التأجیر مدفوعات ) ٣
  على  الثابت القسط أساس  على  الخسائر  او األرباح في  تشغیلیة إیجار عقود بموجب تتم التي المدفوعات إثبات یتم

  على  التأجیر، مصاریف إجمالي من یتجزأ ال كجزء المستلمة التأجیر بحوافز االعتراف یتم. اإلیجار عقد فترة مدى
 . اإلیجار عقد مدة مدار
 وتخفیض التمویل مصاریف بین التمویلي اإلیجار عقود بموجب تتم التي اإلیجار لمدفوعات  األدنى الحد تقسیم یتم

 دوري  فائدة  معدل  الي  للوصول  اإلیجار  فترة  خالل فترة  لكل  التمویل  مصروفات  تحمیل  یتم.  المسددة  غیر  االلتزامات
 .االلتزام من المتبقي  الرصید على ثابت

 

 إستثمارات فى الشركة التابعة ٧-٣٣

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   ٨-٣٣

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

مشـــروعات تحت التنفیذ وعندما یكون األصـــل في یتم إثبات المبالغ التي یتم إنفاقها على إنشـــاء األصـــول الثابتة في بند  -

ــول  ــافته على بند األصــــ ــغیل بالطریقة التي حددتها اإلدارة یتم إضــــ ــبح علیها قادرا على التشــــ مكانه وفي حالته التي یصــــ

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

 

 اإلقتراض بفوائد  ٩-٣٣

تكلـفة المعـامـلة . وبعـد االعتراف المـبدئي یتم منهـا  ◌ً ـبالقیمـة العـادـلة مخصــــــــــــــومـاً  مـبدئـیاالقروض ذات الـفاـئدة االعتراف بـ یتم 

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

 . ئدة الفعالخالل فترة االقتراض على أساس سعر الفاالخسائر 

 المخزون ١٠-٣٣
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ــعر البیع المقدر من  ــتردادیة في ســــ ــتردادیة أیهما أقل وتتمثل القیمة االســــ ــافى القیمة االســــ یتم تقییم المخزون بالتكلفة أو صــــ

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

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

 مخزون المحفزات یتم تقییمه بتكلفة المشتریات الفعلیة. -

ــروفات  - ــیبها من المصـ ــرة ونصـ ــرة واألجور المباشـ ــمل كل من المواد المباشـ اإلنتاج التام وغیر التام بتكلفة اإلنتاج الفعلیة وتشـ

 ناعیة الثابتة والمتغیرة.الص

 تكلفة اإلقتراض  ١١-٣٣

التي تتكبد فیها الشــركة تلك التكلفة باســتخدام طریقة  الفترةخالل   االرباح أو الخســائریتم تحمیل تكلفة االقتراض على قائمة 

 سعر الفائدة الفعال

  النقدیة وما فى حكمها  ١٢-٣٣

حكمها تتضمن أرصدة النقدیة بالبنوك والصندوق والودائع وأذون ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقدیة وما في  

والشـــــیكات تحت التحصـــــیل (المصـــــرفیة أو مقبولة الدفع) وكذا أرصـــــدة البنوك ســـــحب على  –شـــــهور   ٣أقل من  –الخزانة  

 .ركةالمكشوف (في حاله وجودها) التي یتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءًا مكمًال لنظام إدارة األموال بالش

 

 األدوات المالیة ١-٣٢

یتم االعتراف باالدوات المالیة فى قائمة المركز المالي عندما وفقط عندما تصبح الشركة طرفًا فى الترتیبات 

 التعاقدیة المبرمة لالداة المالیة حیث تحدد الشركة تصنیف أدواتها المالیة عند االعتراف االولي  

 : شتقة بین الفئات التالیةبتبویب األصول المالیة غیر الم الشركةتقوم 

 العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة)  مةیبالق - أ

 .المستهلكةبالتکلفة  -ب

التصنیف على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالیة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول   یعتمد -

 المالیة. 

 بین الفئات التالیة :بتبویب االلتزامات المالیة غیر المشتقة  الشركةتقوم  -

 إلتزامات مالیة مبوبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر  -

 لیة أخري .وفئة إلتزامات ما  -

 

 اإلعتراف واإلستبعاد : –األصول المالیة واإللتزامات المالیة غیر المشتقة 

ــركةتقوم  - ــول بالقر  االوليباالعتراف  الشــــ ــائها ، جمیع األصــــ ــدرة فى تاریخ إنشــــ وض والمدیونیات وأدوات الدین المصــــ

طرفًا فى االحكام   الشــــركةأولیًا فى تاریخ المعاملة عندما تصــــبح  المالیة وااللتزامات المالیة االخرى یتم اإلعتراف بهم

 التعاقدیة لالداة المالیة .
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بإســــتبعاد االصــــل المالى عندما تنتهي فترة ســــریان الحق التعاقدى فى الحصــــول على تدفقات نقدیة من   الشــــركةتقوم  -

ة إلســـــــتالم التدفقات النقدیة من األصـــــــل أو قامت بتحویل الحق التعاقدى إلســـــــتالم التدفقات النقدیاالصـــــــل المالي ، 

 الشـــــــركة. أو إذا لم تقم فى معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة االصـــــــل المالى بصـــــــورة جوهریة المالى  

بتحویل أو االحتفاظ بشــــــكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصــــــل المالى ولم تحتفظ المجموعة بالســــــیطرة على 

ــل المحول ،  ــئة أو المحتفظ بها األصــــ ــل أو التزام بالناتج عن الحقوق أو االلتزامات الناشــــ على أن تعترف فقط كأصــــ

 عند التحویل .

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

افى المقاصة فى المیزانیة عندما ، وفقط عندما تمتلك وعرض صیتم عمل مقاصة بین االصل المالى وااللتزام المالى  

ــركة ــویة حالیًا الحق القانونى القابل للنفاذ  الشــــ ــة بین المبالغ المعترف بها ولدیها النیة إما إلجراء التســــ إلجراء المقاصــــ

 أو اإلعتراف باالصل وتسویة االلتزام إن وجد .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 كأصــــــــ ــل المالى كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح أوالخســــــــ یتم تبویب االصــــــــ

لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح أو الخســــــــائر ، تكلفة المعاملة المرتبطة المتاجرة أو تم تبویبة عند االعتراف االولى  

ــرة  ــل الممباشـ ــدار االصـ ــائربإقتناء أو إصـ ــمن االرباح والخسـ ــرة ضـ ــول   الى یتم االعتراف بها مباشـ عند تكبدها . تقاس االصـ

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

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

 :  االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق 

عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضـــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشـــــــــــرة بإقتناء أو یتم قیاس هذه االصـــــــــــول  

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

 القروض والمدیونیات :

یتم قیاس هذه االصـــــــــــول عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضـــــــــــافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشـــــــــــرة بإقتناء أو 

ــتخدام طریقة الفائدة الفعلیة ــتهلكة بإســـ ــها بالتكلفة المســـ ــل المالى  بعد االعتراف االولى یتم قیاســـ ــدار االصـــ قرض عدا  (  إصـــ

 .الشركة التابعة الذي یتم قیاسة بالتكلفة بعد االعتراف االولى لعدم وجود تاریخ محدد للسداد )

 االصول المالیة المتاحة للبیع:

یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولى بالقیمة العادلة باالضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة بإقتناء أو 

االعتراف بالتغیرات فى القیمة العادلة   میتم قیاسها بالقیمة العادلة ، ویتإصدار االصل المالى  بعد االعتراف االولى 

ضمن بنود الدخل الشامل  فى أسعار صرف العمالت االجنبیة ألدوات الدین  بخالف خسائر االضمحالل وآثار التغیر

المتراكمة  والخسائرأاالخر وتجمع فى إحتیاطى القیمة العادلة ، وعن إستبعاد هذة االصول یتم إعادة تبویب االرباح 

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

 :القیاس -لمالیة غیر المشتقة االلتزامات ا
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بـالقیمـة العـادلـة من خالل االربـاح أو الخســـــــــــــــائر إذا تم تبویبـة كـالتزام محتفظ بـة ألغراض یتم تبویـب االلتزام المـالى كمقیم 

ــائر تكلفـة المعـاملـة المرتبطـة المتـاجرة  أو تم تبویبـة عنـد االعتراف االولى لیقـاس ـبالقیمـة العـادـلة من خالل االرـباح أوالخســــــــــــ

االرباح أو الخسـائر عند تكبدها ، تقاس االلتزامات  مباشـرة بإقتناء أو إصـدار االلتزام المالى یتم االعتراف بها مباشـرة ضـمن  

ویتم االعتراف ـبالتغیرات فى القیـمة الـعادلة الـمالـیة المقیـمة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل االرـباح أو الخســــــــــــــائر ـبالقیـمة الـعادـلة ، 

 فى االرباح أو الخسائر . متضمنة أي مصروف فوائد

مرتبطة مباشـــــرة بإقتناء أو االخر یتم قیاســـــها أولیًا بالقیمة العادلة مخصـــــوما منها أي تكلفة االلتزامات المالیة غیر المشـــــتقة  

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

 االدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة:

ومخاطر أسـعار الفائدة یتم فصـل المشـتقات  تحتفظ المجموعة بأدوات مالیة مشـتقة لتغطیة تعرضـها لمخاطر أسـعار الصـرف  

 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 ضـــــ ــتقات یتم قیاســـــ ــائر عند المشـــــ أو الخســـــ

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

 أوالخسائر .

 ات النقدیة:تغطیة مخاطر التدفق

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

أي جزء غیر فعال فى التغیر فى للمشـــــــتق فى بنود الدخل الشـــــــامل االخر . ویتم تجمیعها فى إحتیاطي تغطیة المخاطر .  

 اف به مباشرة ضمن االرباح أو الخسائر .القیمة العادلة یتم االعتر 

تبویبها ضـــــــــــــمن االرباح أو فى حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بها فى بنود الدخل الشـــــــــــــامل االخر ویتم اعادة القیمة المجمعة 

یؤثر  االرباح او الخســائر أوالخســائر فى نفس الســنة أو الســنوات التى تؤثر فیها التدفقات النقدیة المتنبئ بها المغطاة على  

 البند المغطي على االرباح أو الخسائر .

ــبة التغطیة ،  ــتوفاة لشـــروط محاسـ أو إنتهي أجل إذا أصـــبحت المعاملة المتوقعة غیر متوقعة الحدوث ، أو التغطیة غیر مسـ

أو تم بیع أو فسـخ إداة التغطیة أو ممارسـة الحق المرتبط بها یتم التوقف بأثر مسـتقبلى عن محاسـبة التغطیة . إذا أصـبحت 

غیر متوقعة الحدوث یتم االعتراف ضــمن االرباح أو الخســائر بأیة أرباح أو خســائر مجمعة ذات الصــلة المعاملة المتوقعة  

 التغطیة .على أداة 

 )Impairmentفي قیمة األصول(فاض االنخ

 األصول المالیة -أ

ــوعیة تبین أن هناك حدث أو أكثر یؤدى إلى تأثیر  - ــل المالي به انخفاض إذا كانت هناك أدلة موضـــــ یتم اعتبار األصـــــ

 سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لهذا األصل.

قیاســــــه بالتكلفة المســــــتهلكة بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة یتم حســــــاب خســــــارة االنخفاض المتعلقة بأصــــــل مالي تم  -

ــائر االنخفاض المتعلقة  ــاب خسـ ــعر الفائدة الفعلیة. یتم احتسـ ــومة بسـ ــتقبلیة المقدرة مخصـ الحالیة للتدفقات النقدیة المسـ

 بأصل مالي متاح للبیع باالستعانة بالقیمة العادلة الحالیة.
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لیة الهامة بذاتها على مســـــــتوى كل أصـــــــل مســـــــتقل. یتم التقدیر لألصـــــــول المالیة یتم اختبار االنخفاض لألصـــــــول الما -

 المتبقیة على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

ــائر االنخفاض في قائمة   - ــائریتم االعتراف بكافة خســـ ــائر المجمعة المتعلقة بأصـــــل االرباح أو الخســـ . یتم تحویل الخســـ

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

یتم إلغاء خســــــــــائر االنخفاض إذا كان یمكن ربط هذا اإللغاء بطریقة موضــــــــــوعیة لحدث وقع بعد االعتراف بخســــــــــائر  -

ــول مالیة تم قیا ــول المالیة التي تعتبر أداة مدیونیة بقائمة  االنخفاض المتعلقة بأصـــــ ــتهلكة واألصـــــ ــها بالتكلفة المســـــ ســـــ

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

 األصول غیر المالیة  -ب

تثمارات العقاریة والمخزون واألصـــــول الضـــــریبیة تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصـــــول غیر المالیة للشـــــركة بخالف االـســــ  -

لتحدید أي مؤشـر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلسـتردادیة لألصـل في حالة وجود   مركز مالىالمؤجلة في تاریخ كل 

األصول غیر الملموسة التي لها أعمار   مركز مالىأي مؤشر لالنخفاض. یتم تقدیر القیمة اإلستردادیة في تاریخ كل  

 ددة أو غیر المتاحة لالستخدام.غیر مح

یتم االعتراف بخســــارة االنخفاض إذا كانت القیمة الدفتریة لألصــــل أو وحدته المولدة للنقد تزید عن قیمته اإلســــتردادیة.  -

تتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصــــــــــــغر مجموعة یمكن تحدیدها من األصــــــــــــول التي تولد تدفقات نقدیة داخلة وتكون 

ــتقلة بشــــــــكل كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة من غیرها من األصــــــــول أو مجموعات األصــــــــول. یتم االعتراف  مســــــ

 .األرباح أوالخسائربخسائر االنخفاض في قائمة 

تتمثل القیمة اإلســــتردادیة لألصــــل أو للوحدة المولدة للنقد في قیمته اإلســــتخدامیة أو قیمته العادلة ناقصــــًا تكالیف البیع  -

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

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

ــول األخرى في تاریخ كل  - ــابقة لألصـ ــنوات السـ ــائر االنخفاض المعترف بها في السـ لمعرفة  مركز مالى یتم مراجعة خسـ

ــائر االنخفاض إذا حدث تغییر في  ــارة أو عدم وجودها. یتم عكس أثر خســــــــ ــرات النخفاض الخســــــــ مدى وجود مؤشــــــــ

ــتردادیةالتقدیرات المســـــــــــتخ ــارة االنخفاض إلى حدود أن القیمة الدفتریة   .دمة في تحدید القیمة اإلســـــــــ یتم عكس خســـــــــ

حســـــابها بعد خصـــــم اإلهالك أو االســـــتهالك إذا ما كانت خســـــارة لألصـــــل ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان ســـــیتم 

 االنخفاض في القیمة لم یتم االعتراف بها.

 

 العمالء والمدینون واألرصدة المدینة األخري ١٣-٣٣

أرصـــدة العمالء والمدینون واألرصـــدة المدینة األخرى التي ال تتضـــمن فوائد یتم إثباتها بالقیمة االســـمیة وتظهر مخصـــومًا 

، ویتم تكوین مخصــــــــص انخفاض القیمة عندما یكون هناك أدلة موضــــــــوعیة Impairment"االنخفاض في قیمتها "منها 

على أن الشـــركة لم تتمكن من تحصـــیل كل المبالغ المســـتحقة طبقا للشـــروط األصـــلیة للتعاقد، وتمثل قیمة االنخفاض في 

 ة في التدفقات النقدیة المتوقع حصول الشركة علیها.الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة القابلة لالسترداد والمتمثل
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٤٠ 

ــارة اإلئتمان المتوقعة على مدي عمر االداة  ــارة بمبلغ یعادل خســــ ــطًا لقیاس مخصــــــص الخســــ ــركة نهجًا مبســــ وتطبق الشــــ

 .المالیة

 

 الموردین والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة االخري ١٤-٣٣

 والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى بالقیمة العادلة. یتم إثبات الموردین

 

 مخصصات  ١٥-٣٣

یتم إثبات المخصــصــات عند وجود التزام قانوني قائم أو مســتدل علیه من الظروف المحیطة نتیجة لحدث في الماضــي ویكون 

ویمكن عمل تقدیر موثوق به لمبلغ من المحتمل أن یترتب علیه تدفق لمنافع اقتصـــــــــادیة یتم اســـــــــتخدامها لســـــــــداد ذلك االلتزام 

ــتقبلیة  ــم التدفقات النقدیة المســـــ االلتزام. وٕاذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود جوهریًا فإنه یتم تحدید قیمة المخصـــــــصـــــــات بخصـــــ

ــوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة بااللت ــریبة والذي یعكس التقدیر الحالي للســ ــم قبل الضــ ــعر خصــ زام إذا المتوقعة بســ

 كان ذلك مالئماً .

 وتعدیلها (عند الضرورة) إلظهار أفضل تقدیر حالي لها.  المركز الماليهذا ویتم مراجعة رصید المخصصات في تاریخ 

 

 مزایا العاملین  ١٦-٣٣

 التزامات معاشات التقاعد -١

ــتراكاتها إلي نظم الهیئة العامة للتأمینات االجتماعیة علي أســــــــــــاس  ــداد اشــــــــــ إلزامي طبقا لقانون التأمینات  تقوم الشــــــــــــركة بســــــــــ

وال یوجد على الشــــــــركة أي التزامات أخري بمجرد ســــــــدادها اللتزاماتها. ویعترف  وتعدیالته  ١٩٧٥لســــــــنة   ٧٩االجتماعیة رقم  

 .االرباح أو الخسائرباالشتراكات االعتیادیة كتكلفة دوریة في سنة استحقاقها وتدرج ضمن تكلفة العمالة بقائمة 

 

 المحددنظام االشتراك  -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 كحصـــــة العاملین في األرباح بما ال یزید على مجموع األجور   ٪١٠تســـــدد الشـــــركة نســـــبة 

للعاملین بالشــــــــــركة. یتم االعتراف بحصــــــــــة العاملین في األرباح كتوزیعات أرباح في قائمة التغیر في حقوق الملكیة الســــــــــنویة 

وكالتزام خالل الســنة التي قام فیها مســاهمي الشــركة باعتماد هذا التوزیع. وال یتم االعتراف بالتزام لحصــة العاملین في األرباح 

 فیما یخص األرباح الغیر موزعة.

 اطي قانوني  إحتی ١٧-٣٣

من صــافي أرباح الســنة على األقل لتكوین احتیاطي   ٪٥طبقًا لمتطلبات قانون الشــركات ونظام الشــركة األســاســي، یتم تجنیب 

ــدر، وٕاذا مـا   ٪٥٠ـقانوني. یجوز التوقف عن التحوـیل إلى االحتـیاطي الـقانوني عـندمـا یبلغ االحتـیاطي  من رأس المـال المصــــــــــــ

على األقل   ٪٥رأس المال المصـــــــدر تعین على الشـــــــركة معاودة تدعیم االحتیاطي بتجنیب من   ٪٥٠انخفض االحتیاطي عن  
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٤١ 

ــل إلى   ــنویة حتى یصـ ــافي أرباحها السـ ــدر. وهذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع ولكن یمكن   ٥٠من صـ % من رأس المال المصـ

 .استخدامه لزیادة رأس المال أو تخفیض الخسائر

الشــركة هذا  المالیة التي اعتمدت فیها الجمعیة العامة العادیة لمســاهمي  ســنةالقانوني في ال هذا ویتم إثبات التحویل لالحتیاطي

 .التدعیم

 المحاسبة عن ضریبة الدخل ١٨-٣٣

االرباح 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 فیتم  والخسائر

 أثباتها ضمن حقوق الملكیة. 

ة باسـتخدام أسـعار الضـریبة السـاریة في تاریخ هذا ویتم إثبات ضـریبة الدخل الحالیة علي صـافي الربح الخاضـع للضـریب -

 باإلضافة إلى الفروق الضریبیة الخاصة بالسنوات السابقة. المركز الماليإعداد 

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

تحدید قیمة األصـول وااللتزامات الضـریبیة المؤجلة في ضـوء الطریقة التي وقیمتها طبقًا لألسـاس الضـریبي. هذا ویتم 

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

 .المالي

مكانیة تحقیق أرباح تخضـــــــــع یتم االعتراف باألصـــــــــول الضـــــــــریبیة المؤجلة للشـــــــــركة عندما یكون هناك احتمال قوي بإ -

للضــــریبة في المســــتقبل یمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصــــل. ویتم تخفیض قیم األصــــول الضــــریبیة المؤجلة بقیمة  

 الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة الضریبیة المتوقعة خالل السنوات التالیة.

 قائمة التدفقات النقدیة   ١٩-٣٣

 .ة باستخدام الطریقة الغیر مباشرةیتم إعداد قائمة التدفقات النقدی    
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