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 ف  ا�مار�د –مالحیة والبترولیة الخدمات الشر�ة  
 )الخاصة بنظام المناطق الحرة(شر�ة مساهمة مصر�ة  

 المختصرة   المجمعةلدور�ة القوائم المالیة ا
 ٢٠٢١ یونیو ٣٠فى  المالیة المنتهیة الفترةعن 

 
 

 الصفحة المحتو�ات

الفحص المحدود   تقر�ر  - 
المختصرة  المجمعة ةالدور� ئمة المر�ز المالى قا  ١ 

المختصرة  المجمعة الدور�ة  و الخسائرأاألر�اح  قائمة  ٢ 
المختصرة  المجمعة ةر�الدو  قائمة الدخل الشامل   ٣ 

 ٤ ة   ر تصالمخ المجمعة  �ةالدور  فى حقوق الملكیة اتقائمة التغیر 
ة صر تالمخ المجمعة الدور�ة   قائمة التدفقات النقد�ة  ٥ 

المختصرة  المجمعة ةالدور� اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة  ٥٢-٦  
 

 



 المجمعةالدورية  فحص محدود للقوائم الماليةتقرير 
 "ماريدايف"شركة الخدمات المالحية والبترولية  ةدار إأعضاء مجلس إلى السادة / 

 هبنظام المناطق الحرة الخاص شركة مساهمة مصرية

 المقدمة
-ية ولوالبتر  الخدمات المالحيةركة لش ة فقر ملا ةالمختصر  ةالمجمع ةالدوري لقائمة المركز المالي قمنا بأعمال الفحص المحدود 

رية  الدو المجمعة  قوائمالوكذا  2021يونيو  30في  - طق الحرة الخاصةبنظام المنا يةر همة مصشركة مسا - فريدايما
هر شأ الستة المتعلقة بها عنوالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية والدخل الشامل  خسائرال وأرباح لأل المختصرة

 سئولةميضاحات المتممة األخرى. واإلدارة هي الإلغيرها من او  ة الهامةخصًا للسياسات المحاسبيك التاريخ، وملتهية في ذلالمن
والعرض العادل والواضح لها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية،   المختصرةالمجمعة  قوائم المالية الدوريةال ه ذد هعدا عن إ 

 في ضوء فحصنا المحدود لها. ةمختصر الالمجمعة  لدورية ستنتاج على هذه القوائم المالية اى اإلل صوتنحصر مسئوليتنا في التو 

 نطاق الفحص المحدود 
حص المحدود للقوائم المالية الدورية ( "الف2410حدود رقم ) م لا مهام الفحصل مصري ر الطبقًا للمعيا قمنا بفحصنا المحدود

بصورة أساسية  -عمل استفسارات  يةور المالية الد فحص المحدود للقوائم يشمل الو  ا".هتاحساب بقامنشأة والمؤدى بمعرفة مر لل
اءات الفحص  ها من إجر ر يغتحليلية، و  جراءاتوتطبيق إ -من األشخاص المسئولين بالشركة عن األمور المالية والمحاسبية 

لمصرية،  تم طبقًا لمعايير المراجعة ات لتيا ةاجعمر ال المحدود األخرى. ويقل الفحص المحدود جوهريًا في نطاقه عن عملية
فها من المحدود قد ال تمكنا من الحصول على تأكيدات بجميع األمور الهامة التي قد يمكن اكتشا الفحص الي فإن أعماللتوبا

.رةصتخمال المجمعة   ةمراجعة، وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية الدوريلا  خالل عملية

 تنتاج ساال
تعبر ال المرفقـة  المختصرةالمجمعة دورية ال ـةئم الماليانعتقد أن القو  علنالم ينم إلى علمنا ما يجوفى ضوء فحصنا المحدود، 

 وعن أداؤها المالي 2021يونيو  30ي للشركــة ف المجمع عن المركز المـالي - في جميع جوانبهـا الهامـة -بعدالـة ووضوح 
 . خ طبقًا لمعايير المحاسبة المصريةالمنتهيـة في ذلك التاري  أشهر الستةعن   المجمعة ةينقدلا اهوتدفقات المجمع



 لفت انتباه راتفق
 :يليما  نلفت االنتباه إلى نود ان مع عدم اعتبار ذلك تحفظا على استنتاجنا،

فــر   ى أنر إلــ شــيي يذوالــ  الدوريــة المجمعــة المتممــة للقــوائم الماليــة( مــن اإليضــاحات 23)  باإليضــاح رقــمكمــا هــو مبــين تفصــيال−
استلم الربط الضريبي من الهيئة العامة للزكاة وضريبة الـدخل  قد السعودية العربية بالمملكةشركة ماريديف اوف شور بروجكتس 

2018وحتــى  2015لســنوات مــن اعــن  يبة الخصــم تحــت حســاي الضــريبة()ضــر   ضــريبة االســتقطالكــال مــن ضــريبة الــدخل و 
الشــركة  قامــتهــذا وقـد  ،دوالر أمريكـي 10 034 688 ضــريبي إضـافي بمبلــ لتـزام إاســتحقاق وذلـك ب، 2020وفمبر نــ  3بتـاريخ 

الربــوا الضــريبية حســب  علــىخــالل الفتــرة القانونيــة لالعتــراض  2020ديســمبر  30بتــاريخ  الضــريبي علــى الــربط بــاالعتراض
زالــت إجــراءات االعتــراض لــدى الهيئــة العامــة للزكــاة ماو  التقريــر تــاريخ هــذاتــى حو  ،ديةة الســعو متطلبــات القــانون بالمملكــة العربيــ 

لـم يـتم تكـوين أي و فـي الوقـت الحـالي،  الضـريبي النتيجة النهائية لمبل  الـربطال يمكن تحديد انه  اإلدارةوترى  .ذالتنفيوالدخل قيد 
  .ذلك فيوالدخل  دم احقية الهيئة العامة للزكاةنظرًا لع مااللتزالمقابلة هذا مخصص 

م تعرضـت معظـ ، المختصـرةالمجمعـة يـة دور ال وائم الماليـةقـ ( من اإليضـاحات المتممـة لل24مبين تفصيال باإليضاح رقم )ما هو ك−
( 19-الي حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونـا )كوفيـد 2020م ومنها مصر خالل عام عالدول ال

حكومــة المصــرية بعمــل حــزم مــن اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع انتشــار الوبــاء، وقــد نهــا الكومــات العــالم ومــن بيالمســتجد، وقامــت ح
دي على المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافـة األنشـطة بصـور تصااطؤ االقة من التبأدت هذه اإلجراءات لحال

 مختلفة.
 روللبتا تكار ش تلبااب راتأث راداتإليا ضخفانا على سنعكا مما دايدش راتأث ناورو ك روسفي داثبأح كةر لشا رتتأث دقو 

 ملتعقيا راءاتإلج نتيجة دثلحا سبنف راتأث فيلتكالا  تفار ال افةضا ي،لالا ضنخفاا نتيجة نللسف ميةو ليا راتإليجاا ضلتخفي
 تايضو لتعا  تفاار  يضاوأ ،يهاف لمشتبها تلحاالا ضبع على فللكش لمصاحبةا لتكلفةا يضاوأ ن،لسفوا دارةإلا في ذةلمتخا
 كتل رييتغ على ةدر لقا دمعو  بها لنعم لتيا رى ألخا دوللا نبيو  بيننا رلسفا فقو ت نتيجة دلبالا رجخا زةلمحتجا مقالأل عةو فدلما
 .مقاألا



وأنشـطة  المختصـرةعـة المجميـة دور ال حجم وطبيعة أهم التأثيرات المالية المحتملة لهـذا الخطـر علـى بنـود القـوائم الماليـة ويتلخص
خالل الفترة / الفترات التالية في: الشركة

 مخاطر االئتمان الممنوح للعمالء وارتفا  مؤشرات اإلخفاق عن السداد. • 
 جود عقود محملة بخسارة.التالي مؤشرات احتمال و وب كاليفالتزيادة  • 
ناسب.خطر عدم القدرة على توفير مستلزمات التشغييل في الوقت وبالسعر الم • 

 تصرمننعم عبد المحاتم 

 سجل مراقبي الحسابات
(225) قمالهيئة العامة للرقابة المالية ر 

KPMG حازم حسن 

2021 اغسطس 11القاهرة في 



 (بنظام المناطق الحرة الخاصة)- شركة مساهمة مصرية  

2020/12/31 2021/6/30 إيضاح

األصول
األصول غير المتداولة

728 199 162 711 196 018 3 (بالصافي)أصول ثابتة 
5 978 105 8 607 449 4 مشروعات تحت التنفيذ
 131 976  109 600 5 أصول غير ملموسة

9 840 659 9 840 659 6 الشهرة
 834 925  834 925 2-15 قروض مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 744 984 827  730 588 651 مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
18 244 240 17 608 438 مخزون 
57 625 924 56 361 589 8 العمالء 
21 593 699 16 121 898 9 مبالغ مستحقة من العمالء 
33 413 315 34 332 067 10 المدينون واألرصدة المدينة األخرى

 221 716  235 102 1-15 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 3 346 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر                   -

7 918 365 9 084 106 النقدية وما في حكمها 
 139 020 605  133 743 200 مجموع األصول المتداولة
 884 005 432  864 331 851 اجمالي األصول

حقوق الملكية
 188 102 296  188 102 296 16 رأس المال المصدر والمدفوع  
 113 062 570  113 115 940 اإلحتياطيات

( 2 556 743) ( 2 556 743) 17 إحتياطى ناتج عن التجميع 
( 48 076 432) ( 80 072 816) خسائر مرحلة

 250 531 691  218 588 677 إجمالي حقوق الملكية للشركة األم 
 10 611 687 10 136 714 18 أصحاب الحقوق غير المسيطرة 

 261 143 378  228 725 391 إجمالي حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة
290 768 697 271 166 481 12 أقساط قروض طويلة األجل
16 728 279 16 061 171 7 ألتزامات عقود اإليجار

 307 496 976  287 227 652 مجموع اإللتزامات غير المتداولة

اإللتزامات المتداولة
6 405 553 6 526 585 1-14 مخصصات

47 516 299 49 394 976 11 بنوك تسهيالت أئتمانية 
67 855 340 84 918 628 12 أقساط القروض طويلة األجل تستحق خالل عام 
71 985 801 80 711 944 موردون وأوراق دفع

102 136 191 107 407 878 13 الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
19 465 894 19 418 797 3-15 مستحق الى أطراف ذات العالقة

315 365 078 348 378 808 مجموع االلتزامات المتداولة
622 862 054 635 606 460 اجمالي اإللتزامات

 884 005 432  864 331 851 اجمالي حقوق الملكية واإللتزامات 
    

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها25 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والمدير المالي 
محمد أشرف 

رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب 
محمد لطفي الجمل 

ماريدايف- شركة الخدمات المالحية والبترولية 

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

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

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

عن الفترة المالية  عن الفترة المالية  عن الفترة المالية  عن الفترة المالية 
2020/04/01من  2020/01/01من  2021/04/01من  2021/01/01من 
2020/06/30حتى  2020/06/30حتى  2021/06/30حتى  2021/06/30حتى  إيضاح

 57 599 945 122 763 303 29 479 384  67 196 916 إيرادات النشاط
(56 951 596) (131 896 475) (30 572 203) (75 916 722) تكلفة النشاط

 648 349 (9 133 172) (1 092 819) (8 719 806) ربح النشاط  / (خسارة)مجمل 

1 869 384 1 838 117  268 333  457 146  إيرادات أخري
(5 299 051) (10 883 938) (4 672 362) (9 454 690) مصروفات ادارية
(7 174 276) (12 314 046) ( 575 086) (1 478 251) المخصصات واالنخفاض في قيمة األصول
(7 015 941) (14 767 489) (6 047 029) (11 933 226) (بالصافي)تكاليف تمويلية 

(16 971 535) (45 260 528) (12 118 963) (31 128 827) صافي خسارة الفترة قبل ضرئب الدخل 
(3 351 852) (3 364 342) ( 347 116) (1 149 940) ضريبة الدخل عن الفترة

(20 323 387) (48 624 870) (12 466 079) (32 278 767) صافي خسارة الفترة  

:يتم توزيعها على النحو التالى
(19 750 384) (47 866 674) (12 341 338) (31 981 471) مساهمي الشركة األم 

( 573 003) ( 758 196) ( 124 741) ( 297 296) أصحاب الحقوق غير المسيطرة 

(20 323 387) (48 624 870) (12 466 079) (32 278 767)
(0.042) (0.102) (0.026) (0.068) 19 (سهم/ دوالر امريكي )نصيب السهم األساسى فى صافى خسارة الفترة 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها25 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 

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

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

عن الفترة المالية  عن الفترة المالية  عن الفترة المالية  عن الفترة المالية 
2020/04/01من  2020/01/01من  2021/04/01من  2021/01/01من 
2020/06/30حتى  2020/06/30حتى  2021/06/30حتى  2021/06/30حتى 

(20 323 387) (48 624 870) (12 466 079) (32 278 767) صافي خسارة الفترة 
بنود الدخل الشامل األخر

( 27 404)  60 504 ( 14 982)  81 646 فروق ترجمة العمليات األجنبية
(20 350 791) (48 564 366) (12 481 061) (32 197 121) إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 

: إجمالي الدخل الشامل يتم توزيعه علي النحو التالي
(19 763 812) (47 839 977) (12 348 395) (31 943 014) مساهمي الشركة األم 

( 586 979) ( 724 389) ( 132 666) ( 254 107) أصحاب الحقوق غير المسيطرة 
(20 350 791) (48 564 366) (12 481 061) (32 197 121)

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة وتقرأ معها25 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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 2021 يونيو 30قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المجمعة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

اإلجمالى أصحاب الحقوق غير  إجمالي حقوق الملكية  صافى خسارة إحتياطي ناتج عن  (خسائر)/ أرباح  اجمالي إحتياطي فروق ترجمة  اإلحتياطي  إحتياطي رأس المال
المسيطرة  للشركة األم  الفترة / العام  مرحلة التجميع  العمليات األجنبية  اإلحتياطات القانوني المصدر والمدفوع خاص

 400 018 842  13 303 080  386 715 762 -  88 053 284 ( 2 556 743)  113 116 925   5 768  36 234 019  76 877 138  188 102 296 2020 يناير 1الرصيد فى 
تسويات على رصيد اول المدة

 4 486 706 -  4 486 706 -  4 486 706 - - - - - - رد خسائر أضمحالل أصول حق أنتفاع
 404 505 548  13 303 080  391 202 468 -  92 539 990 ( 2 556 743)  113 116 925   5 768  36 234 019  76 877 138  188 102 296  المعدل 2020 يناير 1الرصيد في 

الدخل الشامل
( 48 624 870) (  758 196) ( 47 866 674) ( 47 866 674) - - - - - - -  2020 يونيو 30 وحتى 2020 يناير 1صافىي خسارة الفترة من 

  60 504   33 807   26 697 - - -   26 697   26 697 - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 48 564 366) (  724 389) ( 47 839 977) ( 47 866 674) - -   26 697   26 697 - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
- - -  47 866 674 ( 47 866 674) - - - - - - المحول إلي الخسائر المرحلة 

 355 941 182  12 578 691  343 362 491 -  44 673 316 ( 2 556 743)  113 143 622   32 465  36 234 019  76 877 138  188 102 296 2020  يونيو 30الرصيد في 

الدخل الشامل
( 94 634 642) ( 1 884 894) ( 92 749 748) ( 92 749 748) - - - - - - - 2020 ديسمبر 31 حتي 2020 يوليو 1صافىي خسارة الفترة من 

(  163 162) (  82 110) (  81 052) - - - (  81 052) (  81 052) - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 94 797 804) ( 1 967 004) ( 92 830 800) ( 92 749 748) - - (  81 052) (  81 052) - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
- - -  92 749 748 ( 92 749 748) - - - - - - المحول إلي الخسائر المرحلة 

 261 143 378  10 611 687  250 531 691 - ( 48 076 432) ( 2 556 743)  113 062 570 (  48 587)  36 234 019  76 877 138  188 102 296 2020  ديسمبر 31الرصيد في 

 261 143 378  10 611 687  250 531 691 - ( 48 076 432) ( 2 556 743)  113 062 570 (  48 587)  36 234 019  76 877 138  188 102 296   2021 يناير 1الرصيد في 
الدخل الشامل

( 32 278 767) (  297 296) ( 31 981 471) ( 31 981 471) - - - - - - -  2021 يونيو 30 وحتى 2021 يناير 1صافىي خسارة الفترة  من 
  81 646   43 189   38 457 - - -   38 457   38 457 - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 32 197 121) (  254 107) ( 31 943 014) ( 31 981 471) - -   38 457   38 457 - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
- - -  31 981 471 ( 31 981 471) - - - - - - المحول إلي الخسائر المرحلة 
- - - - (  14 913) -   14 913 -   14 913 - - المحول لإلحتياطى القانونى

(  220 866) (  220 866) - - - - - - - - - توزيعات أرباح للمساهمين
 228 725 391  10 136 714  218 588 677 - ( 80 072 816) ( 2 556 743)  113 115 940 (  10 130)  36 248 932  76 877 138  188 102 296 2021 يونيو 30الرصيد في 
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(بنظام المناطق الحرة الخاصة)- شركة مساهمة مصرية  
2021 يونيو 30قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى 

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

2020/6/30 2021/6/30 إيضاح

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(48 624 870) (32 278 767) صافي خسارة الفترة بعد ضريبة الدخل

:تسويات 
17 839 538 17 602 385 3 إهالك أصول ثابتة  - 

 31 077  22 376 5 إستهالك أصول غير ملموسة - 
12 314 046  784 147 14 المخصصات واألضمحالل في قيمة العمالء - 

( 610 837) رد مخصصات  -                -
14 044 226 10 764 727 مصروفات تمويلية - 

( 457 857) أرباح بيع أصول ثابتة -                -
 723 263  782 304 إستهالك تكلفة الحصول على القروض - 

3 364 342 1 149 940 ضرائب الدخل  - 
(1 377 072) (1 172 888)

:التغيير في
2 387 285  635 802 المخزون  - 
9 499 026 5 515 559 العمالء والمبالغ المستحقة من العمالء واألرصدة المدينة األخري  -  

( 26 130) ( 13 386) مستحق من أطراف ذات عالقة  - 
(7 566 428) 8 726 143 موردون وأوراق دفع  - 
8 063 626 (2 431 835) دائنون وأرصدة دائنة أخري  - 
( 359 495) ( 47 097) مستحق الى أطراف ذات عالقة  - 

10 620 812 11 212 298 التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
( 195 157) ( 361 290) المستخدم من المخصصات 

(9 894 973) (4 501 423) المدفوع من الفوائد المدينة 
( 38 020) ضرائب الدخل المدفوعة               -

 492 662 6 349 585 صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

:التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(3 820 364) (3 228 585) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 729 206 مقبوضات من بيع أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ               -
-                3 346 مقبوضات من بيع أستثمارات في شركات تابعة

( 66 435) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة               -
(3 157 593) (3 225 239) صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

:التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(12 111 027) (3 103 332) مدفوعات لسداد قروض

2 644 233 مقبوضات من قروض                -
9 321 156 1 878 677 مقبوضات من تسهيالت بنكية قصيرة األجل
( 227 367) ( 217 900) مدفوعات تكاليف الحصول علي القرض

(1 736 088) ( 597 696) مدفوعات لسداد التزامات ناتجة من عقود االيجار
(2 109 093) (2 040 251) التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

(4 774 024) 1 084 095 في النقدية وما في حكمها خالل الفترة (النقص)صافي الزيادة 
 60 504  81 646 فروق ترجمة العمليات األجنبية

22 723 667 7 918 365 النقدية وما فى حكميا فى بداية الفترة
18 010 147 9 084 106 النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة 
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 مار�دا�ف   –شر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة 
 )الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة   ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإل
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

 

- ٦ - 
 

 نبذة عن الشر�ة -١
تأسست شر�ة الخدمات المالح�ة والبترول�ة " مار�دایف " شر�ة مساهمة مصر�ة بنظام المناطق الحرة ط�قًا ألحكام نظام استثمار 

  ١٩٨٩لسنة    ٢٣٠والملغى �قانون االستثمار رقم    ١٩٧٤لسنة    ٤٣المال العر�ي واألجنبي والمناطق الحرة الصادر �القانون رقم  
، تم نشر القرار الوزاري ٢٠١٧لسنة  ٧٢والملغى �قانون اإلستثمار رقم   ١٩٩٧لسنة    ٨قم  وقانون ضمانات وحوافز االستثمار ر 

 ٢بتار�ـــخ  ٢٩المرخص بتأسیس الشر�ة و�ذا عقـد تأسیس الشر�ة ونظامها األساسي فى الوقائع المصر�ة �العدد رقـم 
 .  ١٩٧٨فبرایر

 .  ١٩٥٦٤برقم  ١٩٧٨مارس  ١٩تم قید الشر�ة �السجل التجاري بتار�خ 
   ٢٠١٧لسنة   ٢٧، وذلك ط�قًا للقرار رقم  ٢٠١٧یولیو  ٢٠تم مد ترخیص مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات تبدأ من 

 .  ٢٠١٧أغسطس  ٢١الصادر عن الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  والمؤرخ فى 
 .��ةر لعا رمص �ةور جمه –عید شرق داخل المنطقة الحرة العامة ببورس F�الصف  ١٣القطعة رقم  وه المقر الرئیسى للشر�ة 

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

 غرض الشر�ة
القیام �كافة األعمال البحر�ة في المناطق الحرة �كافة أنحاء جمهور�ة مصر العر�یة من خدمات وصیانة وتر�یبات وأنشاءات  - أ

 وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه.  
�یبات ونقل االعمال المتعلقة �الخدمات الصناعیة �المیاه اإلقلیمیة للمنشأت البحر�ة واألرضیة من نظافة وصیانة و�نشاءات وتر  -ب

 وتمو�ن وتزو�د �افة المعدات الالزمة وقطع الغیار المتعلقة بها.
 �ة.  ر لبحا  داتلمعا �افةو  نلشحوا  ن�و لتما  نسفو  �ةر لبحا فع روالوا طراتلقاوا تللنشاا رتأجیو  كمتالا -ج
أو   �أعمالها  شبیهة  عماًال أ   زاولت  لتي ا  ت�ار لشوا  رادألفا  مع  جهو ألا  نم  جهو   ي�أ  ركتشتأو    مصلحة  لها   ون تكأن    �ةر للش  وز�جو  - د

 ت�ار ش  متقیان    لهاو   ،بها  تلحقهاأو    �هار تشتأو    لسالفةا  ت�ار لشا  في  مجدتنأن    لها  وزیج  �ما  ضهار غ  قتحقی  في  نهاو تعا  دق  لتىا
 . رةلحا طقلمناوا رلالستثما لعامةا لهیئةا  فقةوابم كلذ  ل �و  ،ضهاراغأ  في خلة دالا ةطألنشا نمأي  في متخصصة �ةو بن

 اإلعدادأسس  -٢
  ننیوالقوا لمحاسب�ةا ر�المعایی زاماللتا  ١-٢

 لمحاس�ةا رلمعایی �قاً ط فقةر لم ا ٢٠٢١ یونیو ٣٠أشهر المنتهیة في  الستة المختصرة عن  المجمعة لمال�ةا  مئوالقا دادعإ  مت
 . لعالقةذات ا �ةر لمص ا ئح واللوا ننیوالقوا ،�ةر لمصا

   . ٢٠٢١ اغسطس ١١لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  المختصرة المجمعةتم اعتماد القوائم المالیة 
 

 السیاسات المحاسبیة الهامة  ٢-٢
أعدت القوائم المالیة الدور�ة المجمعة المختصرة �إتباع نفس السیاسات المحاسبیة التي �انت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم  

، هذا وقد تم إتباع تلك السیاسات �صورة ثابتة علي �افة  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المالیة للشر�ة عن السنة المالیة المنتهیة في 
المختصرة، مع األخذ في االعتبار التغیرات الناتجة عن تطبیق معیار  المجمعةم المالیة الدور�ة الفترات المعروضة بتلك القوائ

 اإلیراد من العقود مع العمالء" "  ٤٨المحاسبة المصري رقم"
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٧ - 

 

 اإلیراد من العقود مع العمالء  –) ٤٨معیار المحاسبة المصري رقم ( ١-٢-٢
) إطار شامل لتحدید قیمة وتوقیت االعتراف �اإلیراد، و�حل هذا المعیار محل المعاییر ٤٨�حدد معیار المحاسبة المصري رقم (

) "عقود االنشاء)، ٨) "االیراد" ومعیار المحاسبة المصري رقم (١١المحاسبیة المصر�ة التالیة (معیار المحاسبة المصري رقم ( 
على  -تمكن العمیل من السیطرة على البضائع أو الخدمات. �ما ان تحدید توقیت نقل السیطرة یتم إثبات اإلیرادات عندما ی

 یتطلب قدر من الحكم الشخصي.   –مدي فترة زمنیة او عند نقطة من الزمن 
لمتعلق ) �استخدام طر�قة األثر التراكمي (بدون التسهیل العملي) مع االعتراف �األثر ا٤٨قامت الشر�ة بتطبیق معیار رقم (

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

 أسس القیاس ٣-٢
 العادلة. على أساس التكلفة التار�خیة، فیما عدا األصول وااللتزامات التي یتم إثباتها �القیمة المجمعة أعدت القوائم المالیة  

 
 عملة التعامل وعملة العرض  ٤-٢

 والذي �مثل عملة التعامل للشر�ة.  دوالر األمر�كيالعملة المستخدمة في عرض القوائم المالیة المجمعة للشر�ة هي ال 
 
 االفتراضاتاستخدام التقدیرات و  ٥-٢

إن إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة المصر�ة یتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي وعمل تقدیرات وافتراضات  
تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة وقیم األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات المدرجة، وقد تختلف النتائج الفعلیة  

 ات.عن هذه التقدیر 
االعتراف �أ�ة تعدیالت في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي   مستمرة و�تمهذا و�تم مراجعة هذه التقدیرات واالفتراضات �صفة 

 تم فیها هذا التعدیل لتلك التقدیرات وعلى أ�ة فترات مستقبلیة تم تأثرها.
المعلومات الخاصة �التقدیرات الهامة �شأن تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر الهام على المبالغ المدرجة فى القوائم المالیة  

 فیتم عرضها فى اال�ضاحات.  
الل المؤ�دة والتي لدیها مخاطر هامة لما قد ینتج عنها من تسو�ات هامة خ والتقدیرات غیرالمعلومات الخاصة �االفتراضات 

 القوائم المالیة التالیة فیتم عرضها في اإل�ضاحات التالیة: 
 المخصصات. ):١٤-١إ�ضاح رقم (
 االنخفاض والتخفیض في قیمة األصول. ): ١٤-٢إ�ضاح رقم (

 
 قیاس القیم العادلة ٦-٢

  مالیة مثیلة في تار�خ القوائم المالیةیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة السوقیة لألداة المالیة أو ألدوات 
بدون خصم أي تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم األصول المالیة �أسعار الشراء الحالیة لتلك األصول،  المجمعة    الدور�ة

 بینما یتم تحدید قیمة االلتزامات المالیة �األسعار الحالیة التي �مكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 
حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة فإنه یتم تقدیر القیمة العادلة �استخدام أسالیب التقییم في 

المختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا، واالسترشاد �القیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة 
 �مكن االعتماد علیها.قیم  أو أي طر�قة أخرى للتقییم ینتج عنها -ب التدفقات النقد�ة المخصومة  أسلو  - �صوره جوهر�ه



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٨ - 

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

المجمعة    الدور�ة   ي ضوء السعر السائد في السوق في تار�خ القوائم المالیةتقدیرات لإلدارة. و�تم تحدید معدل الخصم المستخدم ف
 .لألدوات المالیة المشابهة من حیث طبیعتها وشروطها

 
 إعداد القوائم المالیة المجمعة  أسس ٧-٢

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

�ما یؤخذ فى اإلعتبار حقوق التصو�ت مشار�تها وقدرتها في التأثیر علي العوائد من خالل سلطتها علي المنشأة المستثمر فیها،  
تقبلیة فى القدرة على السیطرة والتحكم وال یتم تجمیع شر�ة تا�عة فى القوائم المالیة المجمعة عندما تفقد الشر�ة األم سیطرتها المس

 فى التحكم فى السیاسات المالیة أو التشغیلیة للشر�ة المستثمر فیها.
 

 المعامالت المستبعدة ألغراض التجمیع
 �ل شر�ة تا�عة ونصیب الشر�ة األم في حقوق الملكیة في �ل شر�ة تا�عة. الشر�ة األم في استثمارقیمة  استبعاد
 �افة األرصدة والمعامالت واألر�اح غیر المحققة الجوهر�ة بین شر�ات المجموعة.  استبعاد
تسیطر علیها الشر�ة األم   التي حقوق الملكیة وفى نتائج أعمال الشر�ات  صافي  في أصحاب الحصص غیر المسیطرةحقوق 

المجمع وتم حسابها �ما تساوى حصتهم  ر�ز المالي" �المأصحاب الحصص غیر المسیطرةإدراجها تحت بند مستقل "حقوق تم 
 المجمع.  ر�ز الماليتار�خ الم فيأصول الشر�ات التا�عة   لصافيالقیمة الدفتر�ة  في

  
 شر�ات المجموعة 

 مار�دا�ف الشر�ات التا�عة التالیة �طر�قة مباشرة  –تمتلك شر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة 
 نسبة المساهمة في  التصنیف  اسم الشر�ة التا�عة

 ٢٠٢١ یونیو ٣٠
 ٪١٠٠ شر�ة تا�عة  شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة 

 ٪٩٩٬٤٦ شر�ة تا�عة  شر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة والبترولیة 
 ٪٩٩.٩٨ شر�ة تا�عة  شر�ة مار�دا�ف أوف شور بروجكتس  

 ٪٧٥ شر�ة تا�عة  شر�ة أوشن مار�ن (ش.م.ح)
 

 ا التا�عة التالیة:اتهمار�دا�ف (الشر�ة األم) وشر� –تتضمن القوائم المالیة المجمعة لشر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة 
 .شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة والشر�ات التا�عة لها -
 شر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة والبترولیة (ش.م.م) والشر�ات التا�عة لها. -
 مار�دا�ف أوف شور بروجكتس (ش.م.م).شر�ة  -
 شر�ة أوشن مار�ن (ش.م.ح).  -

 
 
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٩ - 

 
 ت المالحیة والبترولیة " مار�دا�ف"االخدم القوائم المالیة لشر�ةفي  المجمعة الشر�ات   -أ

�ف " �إعداد قوائم مالیة مجمعه و التي تضم  امار�د �ةشر  تقوممعاییر المحاسبة المصر�ة و القوانین واللوائح السار�ة ؛ لطبقا 
 القوائم المالیة للشراكات التالیة

 �ف" الشر�ه األم للمجموعةاشر�ه الخدامات المالحیة و البترولیة ش.م.م " مار�د -
في جمهور�ة لیبر�ا وذلك طبقآ لقانون الشــــــر�ات   ١٩٩٠ینونیو   ١٥شــــــر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة و التي تأســــــســــــت بتار�خ   -

من   ٪١٠٠ �أقتناء شـــــــــر�ه الخدمات المالحیة و البترولیة "مار�دا�ف" قامت  ١٩٩٦  عامخالل   ١٩٩٧اللیبري لســـــــــنه    ةالتجار�
بحت قادرة  على التحكم  في السـیاسـات المالیة والتشـغیلیة لشـر�ة فالنتین مار�تا�م رأس المال المصـدر لشـر�ة فالنتین و�ذلك أصـ 

المحدودة من أجل الحصـول على المنافع الناتجة من أنشـطتها, وتسـیطر شـر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة على الشـر�ات التا�عة 
  :التالیة

رات العر�یة المتحدة وتمتلك شر�ة فالنتین مار�تا�م  امإلدوله اشر�ة فالنتین مار�تا�م الخلیج (ش.ذ.م.م.) و التي تأسست في  •

          % من أسهمها وتعتبر المساهم الرئیسي فیها وتتحكم شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة في السیاسات المالیة  ٤٩المحدودة 

 ١٩٩٦مارس  ١٣وقعة بتار�خ التشغیلیة لشر�ة فالنتین مار�تا�م الخلیج (ش.ذ.م.م.) طبقا ألتفاقیة اإلدارة المو 

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

 فالنتین مار�تا�م المحدودة

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

 أسهمها 

العر�یة المتحدة؛ وتمتلك شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة   ماراتاإل ةدول  في شر�ة فالنتین مار�تا�م جلف أند�ستز والتي تأسست  •

عتبر المساهم الرئیسي فیها وتتحكم شر�ة فالنتاین مار�تا�م المحدودة في السیاسات المالیة والتشغیلیة لشر�ة من أسهمها وت  ٪٤٩

 مار�تا�م جلف اندستر�ز (ش.ذ.م.م.)

من   ٪١٠٠شر�ة فالنتین مار�تا�م الخلیج سنغافورة والتي تأسست في سنغافورة  وتمتلك فالنتین مار�تا�م  الخلیج (ش.ذ.م.م)  •

تعتبر المساهم الرئیسي فیها وتتحكم شر�ة فالنتین مار�تا�م الخلیج (ش.ذ.م.م) في السیاسات المالیة والتشغیلیة لشر�ة  أسهمها و 

 فالنتین مار�تا�م الخلیج سنغافوره.

و تمتلك شر�ة فالنتین  ٢٠١٦د�سمبر  ٣٠جمهور�ة لیبر�ا في  فى شر�ة فالنتین للخدمات البحر�ة المحدودة والتي تأسست •

المحدودة وتمت الموافقة على تقسیم  من أسهمها وفقا لقرار مجلس اإلدارة لشر�ة فالنیتن مار�تا�م ٪١٠٠مار�تا�م المحدودة 

والت اشر�ة وهما نشاط المقشر�ات فالنتین مار�تا�م لیمتید الى شر�تین �ل شر�ة تختص بنشاط واحد من النشاطین الرئیسین لل

 ونشاط الخدمات البحر�ة.

 

 

 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٠ - 

 

، طبقا لإلتفاقیة بین شـــــر�ة ١٩٩٨شـــــر�ة مار�تاید للخدامات المالحیة والبترولیة وهي شـــــر�ة مســـــاهمة مصـــــر�ة تأســـــســـــت عام   -
ــر مار�دا�ف" ــم "أم زد للخدامات المالحیة والبترولیة"�" وشـ ــیســــها  (ش.م.م.)    ة ز�اتا جلف مار�ن أو�یر�تورز، تحت أسـ وقد تم تأسـ

و الملغي �قانون   ١٩٧٤لســــــــنه    ٤٣وفقآ ألحكام نظام أســــــــتثمار المال العر�ي واألجنبي والمناطق الحرة الصــــــــادر �القانون رقم  
 ٧٢و الملغى �قانون االسـتثمار رقم    ١٩٩٧لسـنة   ٨وقانون ضـمانات وحوافز االسـتثمار رقم    ١٩٨٩لسـنه    ٢٣٠االسـتثمار رقم  

  ٢٠١٧لسنه 
، تم تغیر اسم الشر�ة لیصبح مار�تاید للخدمات المالحیة و البترولیة (ش.م.م) بنظام المناطق الحرة   ١٩٩٤مارس   ٣١بتار�خ  -

 ١٩٩٤مارس  ٢٧بتار�خ  ٧٠والمنشور في الوقائع المصر�ة �العدد رقم  ١٩٩٤لسنة  ٨٧وذلك طبقآ للقرار الوزاري رقم 
ــر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة "مار�دا�ف"  - ــر�ة   ٪٩٩.٤٦�اقتناء قامت شـــــــ ــدر لشـــــــ  مار�تاید للخدماتمن رأس المال المصـــــــ

. و�ــذلــك أصــــــــــــــبحــت قــادرة على التحكم في ٢٠٠٢و  ٢٠٠١و  ١٩٩٩والبترولیــة على ثالثــة مراحــل خالل أعوام  المالحیــة
المالحیة والبترولیة  البترولیة وتسـیطر شـر�ة مار�تاید للخدماتو والتشـغیلیة لشـر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة   السـیاسـات المالیة

 على الشر�ات التا�عة التالیة:
نیرا نیجیري  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥تم تأسیس شر�ة مار�تاید نیجیر�ا برأس مال قدرة  ٢٠١٤أبر�ل  ٧شر�ة مار�تاید نیجیر�ا : بتار�خ  •

  ٦.١٦لمعادل نیرا نیجیري ا ٠٠٠ ١سهم القیمة األسمیة للسهم    ٠٠٠ ٢٥دوالر أمر�كي لعدد   ١٨٠ ١٥٤المعادل لمبلغ 

                                       سهم �مبلغ  ٨٠٠ ٢٤من رأس مال الشر�ة لعدد  ٪ ٩٩.٢دوالر أمر�كي تقر�با وتبلغ نسبة مساهمة الشر�ة 

 دوالر أمر�كى.  ٩٤٧ ١٥٢نیجیري المعادل لمبلغ  نیرا  ٢٤ ٨٠٠  ٠٠٠

تمت الموافقة على االستثمار في رأس مال  ٢٠١٥نوفمبر  ١٧شر�ة مار�دا�ف تونس: وفقآ لقرار مجلس إدارة الشر�ة بتار�خ  •

دوالر أمر�كي  ٠٠٠ ٢٤٥دینار تونسي �ما �عادل   ٠٠٠ ٤٩٠شر�ة مار�دا�ف تونس  شر�ة ذات مسئولیة محدودة �مبلغ 

 من رأس مال الشر�ة. ٪٤٩بنسبة 

و   ١٩٨٩لسـمة    ٢٣٠ا�ف أوف شـور بروجكتس شـر�ة مسـاهمة مصـر�ة طبقآ ألحكام قانون االسـتثمار رقم  تاسـسـت شـر�ة مار�د -
ــتثمار رقم   ــمانات وحوافز االســ ــنة   ٨الملغى �قانون ضــ ــتثمار رقم    ١٩٩٧لســ ــنة   ٧٢و الملغى �قانون االســ ، تم نشــــر ٢٠١٧لســ

ــر�ة ونظامها ــیس الشـ ــر�ة و�ذا عقد تأسـ ــیس الشـ ــر�ة �العدد رقم  القرار الوزاري المرخص بتأسـ ــي في الوقائع المصـ ــاسـ  ٢٤٥األسـ
ــعید بتار�خ  ١٩٩٣أكتو�ر   ٣١بتار�خ  ــجل التجاري ببورســـــ ــر�ة �الســـــ  ٩. بتار�خ ٢٩٨٧٥بؤقم   ١٩٩٣أكتو�ر   ٢٧. تم قید الشـــــ
ف أوف شــور بروجكتس، قامت شــر�ة الخدامات المالحیة و البترولیة "مار�دا�ف" �االســتحواذ على شــر�ة مار�دا�  ٢٠٠٨ أبر�ل

وذلك عن طر�ق عقد مبادلة أســـــهم الز�ادة في رأس مال شـــــر�ة الخدامات المالحیة و البترولیة "مار�دا�ف" مقابل  �امل أســـــهم 
 شر�ة مار�دا�ف أوف شور بروجكتس تا�عة لشر�ة الخدمات المالحیة و البترولیة "مار�دا�ف".

 

المتحدة، وهى شـــــر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل لشـــــر�ة شـــــر�ة أوشـــــن مار�ن(ش.م.ح) و التي تأســـــســـــت في دولة اإلمارات العر�یة  -
خالل  تم إعادة هیكلة ملكیة الشـــر�ة أوشـــن مار�ن (ش.م.ح) وذلك من  ٢٠١٣أغســـطس   ١فالنتاین مار�تا�م المحدودة ، بتار�خ 

من رأس   ٪٧٥مار�دا�ف وشــــــر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة والبترولیة على  -إســــــتحواذ شــــــر�ة الخدمات المالحیة و البترولیة 
ــر�ة  ــاهمة شــــ ــبة مســــ ــر�ة ، وقد بلغت نســــ ــارة نتیجة إعادة هیكلة الشــــ ــر�ة وذلك �القیمة الدفتر�ة ولم ینتج برح أو خســــ المال الشــــ

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



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١١ - 

 
 المجموعة غرض   -ب

المالحیة والبترولیة: یتمثل غرض الشـــــــر�ة في القیام، في المناطق الحرة ، �كافة األعمال البحر�ة من  الخدماتغرض شـــــــر�ة  -
خدمات وصـــیانة وتر�یبات و�نشـــاءات ســـواء تحت الماء أو خارجة واألعمال المتعلقة �الخدمات الصـــناعیة للمنشـــآت البحر�ة و 

 وتزو�د �افة المعدات الالزمة وقطع الغیار المتعلقة بها.األرضیة من نظافة وصیانة إنشاءات وتر�یبات ونقل وتمو�ن 
شـــــر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة : یتمثل غرض الشـــــر�ة في القیام �األنشـــــطة التجار�ة وتقد�م الخدمات البحر�ة. وتجري أعمال  -

 تحدة.اإلمارات العر�یة الم –الشر�ة في مختلف أنحاء العالم إنطالقا من مر�زها الرئیسي في أبو ظبي 
للخدامات المالحیة والبترولیة : یتمثل غرض الشر�ة في تقد�م الخدمات الفنیة المتمیزة ألى الشر�ات البترولیة و  مار�تایدشر�ة  -

الشــــر�ات المتخصــــصــــة العاملة في هذا المجال من إمداد وقطر ومناولة للمخاطیف ومقاومة الحرائق ومعالجة التلوث ومعاونة 
مال المتعلقة �المســــــــاعدات المطلو�ة لحقول البترول البحر�ة �مناطق إمتیاز شــــــــر�ات البترول و�ذلك أعمال الغطس و�افة األع

 إمتالك الوحدات البحر�ة التي تم بناؤها حدیثا
شـــــر�ة مار�دا�ف أوف شـــــور بروجیكتس یتمثل غرض الشـــــر�ة في القیام �مزاوله نشـــــاط الخدمات الفنیة البحر�ة، عدا الخدمات  -

ضـــــــمن أهم أنشـــــــطتها الخدمات الفنیة البحر�ة المتخصـــــــصـــــــة ســـــــواء فوق ســـــــطح الماء أو خارجها في مجال االســـــــتثمار�ة. وتت
المشـــــــــــروعات البترولیة البحر�ة و المجالت البحر�ة األخرى و ما یتعلق بها من أعمال هندســـــــــــیة و�نشـــــــــــائیة، ومن ذلك أعمال 

ــات ــیانه المنصـ ــیانة �كافة أنواعها وصـ والوحدات البحر�ة ومعالجة ودهان معادن و�ذلك أعمال واآل�ار  الغطس و األنقاذ و الصـ
ــاحـة البحرـ�ة وأ�حـاث ترـ�ه ـقاع البحر وـمد الكـابالت وخطوط األـنابـیب تحـت ســــــــــــــطح المـاء وخـارجـه والخـدـمات المالحـیة  المســــــــــــ

ئجار وتأجیر للموانئ والمنائر وذلك في المیاة األقلیمیة المصــــــر�ة وخارجها، وفي ســــــبیلها الى ذلك تقوم الشــــــر�ة �إمتالك وأســــــت
 الوحدات البحر�ة المتخصصة و األصول والمعدات واللنشات والقاطرات و البارجات والروافع الالزمة لتأد�ة أغراضها.

شــــــر�ة أوشــــــن مار�ن ( ش.م.ح.) : یتمثل غرض الشــــــر�ة في القیام �إمتالك الوحدات البحر�ة و��جار البحر�ة و�ذلك تســــــو�ق  -
 المشروعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

األصول الثابتة - 3
أثاث ومعدات مكاتب وسائل نقل وإنتقال  االت و معدات  معدات غطس عمرات وحدات بحرية وحدات بحرية اراضى أصول حق انتفاع مباني وتجهيزات وديكورات

1088 122 059 8 520 764 1 387 495 80 973 790 18 707 186 53 429 884 900 544 829 2 671 126 10 344 230 11 542 755 2020 يناير 1 التكلفة  في 
102 879 823  219 591 -                   1 076 403 2 498 899 2 363 799 2 815 690 -                  -                  93 905 441 اإلضافات خالل العام 
(50 602 805) ( 12 544) -                   (1 713 075)   (8 119 608) (32 088 922) (2 400 992) -                  (6 267 664) اإلستبعادات خالل العام  

1140 399 077 8 727 811  1 387 495  80 337 118  21 206 085  47 674 075  871 271 597   270 134  10 344 230  99 180 532 2020 ديسمبر 31التكلفة فى 

1140 399 077 8 727 811 1 387 495 80 337 118 21 206 085 47 674 075 871 271 597  270 134 10 344 230 99 180 532 2021 يناير 1التكلفة في 
 599 241  39 217 -                    140 179  32 296  177 923  209 626  2021 يونيو 30االضافات خالل الفترة المنتهية في                    -                  -                  -

1140 998 318 8 767 028 1 387 495 80 477 297 21 238 381 47 851 998 871 481 223  270 134  10 344 230  99 180 532 2021 يونيو 30التكلفة فى 

399 266 200 7 956 633 1 379 229 64 046 209 14 125 060 36 357 852 267 531 896 -                  -                  7 869 321 2020 يناير 1 مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 
37 992 423  201 586  4 525 5 048 338  994 035 6 682 263 20 066 407 -                   468 418 4 526 851 اهالك العام
21 013 639 -             -                   -                   -                    -                    -                    -                  -                  21 013 639 خسائر األضمحالل خالل العام
(41 581 421) -             -                   ( 965 930) -                    (7 747 807) (32 077 621) -                  -                  ( 790 063) مجمع إهالك اإلستبعادات 
(4 490 926) ( 4 222) -                   -                   -                    -                    -                    -                  -                  (4 486 704) رد خسائر االضمحالل 

412 199 915 8 153 997 1 383 754 68 128 617 15 119 095 35 292 308 255 520 682 -                    468 418  28 133 044 2020 ديسمبر 31مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 

412 199 915 8 153 997 1 383 754 68 128 617 15 119 095 35 292 308 255 520 682 -                   468 418 28 133 044 2021 يناير 1 مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 
17 602 385  81 573  1 488 1 938 402  569 912 3 059 345 9 861 294 -                   234 209 1 856 162 2021 يونيو 30اهالك الفترة المنتهية في 

429 802 300  8 235 570  1 385 242  70 067 019  15 689 007  38 351 653  265 381 976 -                    702 627  29 989 206 2021 يونيو 30مجمع االهالك وخسائر األضمحالل فى 
711 196 018   531 458   2 253  10 410 278  5 549 374  9 500 345  606 099 247   270 134  9 641 603  69 191 326 **2021 يونيو 30 الصافي فى 
728 199 162   573 814   3 741  12 208 501  6 086 990  12 381 767  615 750 915   270 134  9 875 812  71 047 488 2020 ديسمبر 31الصافى في 

اإلجمالى

- 12 -



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٣ - 

 

 �ةر لبحا داتحو لا ءنشاإ ل�و لتم علیها وللحصا مت لتىا روضللق ن�ضما �ةر لبحا تهاداحو  ض�ع نه ر ب المجموعة تقام *
 .دةیدلجا
  �ةر للش  حةو لممنا  الئتمان�ةا  تللتسه�ال  ضماناً   ليدو لا  �ير لعا  رفلمصا  لصالح  )٢١٢و  ٢٠٨(  مقا أر   �ةر لبحا  داتحو لا  نه : ر الً أو 

  ٥٢١و  ٥٢٠و ٥١٩و  ٥١٨و  ٥١٥و ٥١٠و  ٢٣٢و ٢٣١و  ٢٣٠و  ٢٢٩و ٤٣و ٤٢(   أرقام الوحدات البحر�ة رهن: ثانیاً 
) لصالح مصرف أبو ظبي  MWM ٦٠١و  ٣٦و  ٣٥و  ٣٢و  ٧٠٤و  ٧٠٣و٧٠٢  و ٧٠١و ٦٠٢و   ٦٠١و ٥٢٢و

 االسالمي ضمانا للقرض الممنوح للشر�ة.  
  (لصالح البنك االهلي المصري)  )٤٠٠٠( مقر  �ةر بح دةحو رهن  :اً ثالث
األعمار    دة اـإلع  األورو�ي  ـكلبنا   ـن ع  (و�یالً  لبنك المشرق  )٢- ـرهظ  فیـدا�ر ماو   ١-رهظ  فیدا�ر ما  �ة ر لبحا  دات حو لا   نه : ر را�عاً 

 والتنمیة) 
 رهن الوحدة البحر�ة (هارمونیادوا) وفقًا للتعاقد مع شر�ة جلو�ال لیس للتأجیر التمو�لي.  : اً خامس
مصرف   التا�عة) لصالحالشر�ات  إحدى رهن �عض الوحدات البحر�ة الخاصة �شر�ة فالنتین وشر�ة أوشن مار�ن (: سادساً 

دبي و�نك الفجیرة الوطني وشر�ة �ور�لیس للـتأجیر  – يالدولالهالل ومصرف أبو ظبي اإلسالمي والبنك العر�ي األفر�قى 
 التمو�لي. 

 

 مشروعات تحت التنفیذ -٤
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  

 ٥ ٥٨٩  ٧٤٠  ٠٨٤ ٢١٩ ٨   ثابتةدفعات مقدمة لشراء أصول 
 ٣٨٨  ٣٦٥  ٣٨٨  ٣٦٥ أخري 
  ٥ ٩٧٨ ١٠٥  ٤٤٩ ٦٠٧ ٨  

 

 أصول غیر ملموسة -٥
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  

 ١ ٠٠٣  ٠٧٦  ١ ٠٦٩  ٥١١  ینایر  ١التكلفة في  
 ٦٦  ٤٣٥  -  العامالفترة /  اإلضافات خالل

 ١ ٠٦٩ ٥١١  ١ ٠٦٩ ٥١١   نها�ة الفترة / العام  التكلفة في
 ) ٨٨٣ ٦١٩(  ) ٩٣٧ ٥٣٥(  ینایر  ١في  االستهالكمجمع 

 ) ٥٣ ٩١٦(  ) ٢٢ ٣٧٦(  العامالفترة /  استهالك
 )٩٣٧ ٥٣٥(  )٩٥٩ ٩١١(   نها�ة الفترة / العام  في االستهالكمجمع 
 ١٣١ ٩٧٦  ١٠٩ ٦٠٠  نها�ة الفترة / العام  في الصافي

 

 الشهرة  -٦
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  

 ٤ ٧٠٩  ٣٨٤  ٤ ٧٠٩  ٣٨٤ شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة 
 ٥ ١٣١  ٢٧٥  ٥ ١٣١  ٢٧٥ شر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة والبترولیة  

  ٩ ٨٤٠ ٦٥٩  ٩ ٨٤٠ ٦٥٩ 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٤ - 

 

 تأجیر تمو�لي  عقود  -٧

ــبة المصـــري رقم  ــنة    ٤٩وفقا ألحكام القواعد األنتقالیة والمتعلقة �معیار المحاسـ المتعلق �عقود اال�جار فإن التطبیق   ٢٠١٩لسـ
وتعدیالته  ١٩٩٥لسـنة    ٩٥هو بدا�ة فترة التقر�ر السـنوي التى تم فیها إلغاء قانون التأجیر التمو�لي رقم  )  ٤٩(األولى لمعیار 

ــیم رقم   ــاطى التاجیر التمو�لي والتخصــ ــدور قانون تنظیم نشــ ــنة    ١٧٦وصــ ــبة لعقود   ٢٠١٨لســ التي �انت  اإل�جاروذلك �النســ
) وقد تم إجراء التعدیالت خالل ٢٠ار المحاسـبة المصـري رقم (و�ان یتم معالجتها وفقًا لمعی  ١٩٩٥لسـنة   ٩٥تخضـع لقانون 

  :وقد نتج عن ذلك التحول االتي ٢٠١٩عام 
 ٢ ٤٠٠  ٩٩٢  إثبات تكلفة االراضي 

   ٨ ٦٩٣  ٦٤٨  إثبات تكلفة مباني و�نشاءات 
 ١٠ ٣٤٤  ٢٣٠  إثبات تكلفة أصول حق أنتفاع 

 ٤ ٤٨٥  ٧٣٢  إثبات تكلفة أالت ومعدات 
 ٥ ١٩٣  ٦١١  إثبات مجمع إهالك 

 ١١ ٤٢٤  ٢٨٥  إثبات إلتزامات ناتجة عن عقود اإل�جار 
 ٤ ٨٧٧  ٦٣٩  تسو�ة األرصدة المدفوعة مقدما 

   ٦ ٧٢٣  ٢٥٠  تسو�ة اإلیراد المؤجل 
   ٥ ٢٢١  ٣٥٤  إثبات خسائر إضمحالل لألصول 

   ٢ ٥٨٤  ٨٢٢  األر�اح المرحلة  علي أثر التعدیل 
 

 إلتزامات ناتجة عن عقود اإل�جار  ١-٧

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  

  الجزء المتداول (مدرجة ضمن  -تزام التأجیر التمو�لي إل
 ١ ٧٥٧  ٥٢٩  ٢٩٦ ٢١٠ ٢  )خرى األالدائنون واألرصدة الدائنة 

 ٢٧٩ ٧٢٨ ١٦  ١٦ ٠٦١  ١٧١  المتداولالغیر الجزء   -إلتزام التأجیر التمو�لي 
  ١٨ ٤٨٥ ٨٠٨  ١٨ ٢٧١ ٤٦٧ 

 : الناتجة عن عقود اال�جار �ما یلى االلتزاماتو�تم سداد 
 ٣ ١٢١  ٧٠٤  ٢٣٧ ٩٦٢ ٣  أقل من عام 

 ٥ ١٨٩  ٤٤٢  ٣٢٣ ٣١٦ ٣  أكثر من عام وأقل من عامین 
 ٢١ ٠٢٨  ٤٢٣  ٣١٣ ٤٦٣ ٢١  أكثر من عامین 

 ٢٩ ٣٣٩ ٥٦٩  ٢٨ ٧٤١ ٨٧٤  الناتج عن عقود األ�جار   االلتزامأجمالي 
 ) ١٠ ٨٥٣ ٧٦١(  ) ١٠ ٤٧٠ ٤٠٧(  الفوائد المؤجلة  �خصم: 

 ١٨ ٤٨٥ ٨٠٨   ١٨ ٢٧١ ٤٦٧  القیمة الحالیة لاللتزام الناتج عن عقود األ�جار  
 
 
 

 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٥ - 

 

 

 عمالء  -٨

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ١١٨ ٤٤٦  ٠٦٤  ١١٨ ١٥١  ١٨٢   عمالء 
      �خصم:

 ) ٦٠ ٨٢٠ ١٤٠(  ) ٦١ ٧٨٩ ٥٩٣(  ٢- ١٤ العمالء االنخفاض في قیمة 
   ٥٧ ٦٢٥ ٩٢٤  ٥٦ ٣٦١ ٥٨٩ 
 

 مبالغ مستحقة من العمالء  -٩

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ٢٦ ٦٩٣  ٦٩٩    ٢١ ٢٢١  ٨٩٨   مبالغ مستحقة من العمالء 
      �خصم:

 ) ٥ ١٠٠ ٠٠٠(  ) ٥ ١٠٠ ٠٠٠(  ٢- ١٤ مبالغ مستحقة من العمالء االنخفاض في قیمة 
   ٢١ ٥٩٣ ٦٩٩  ١٦ ١٢١ ٨٩٨  

 

  األخرى المدینون واألرصدة المدینة  -١٠

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

   ٥ ٨٥٣  ٦٣٨  ٥٤٣ ٥٢٤ ٣   ت مستحقة اأیراد
 ٨ ٤٥٥  ٦٤٠  ٣٢٠ ٥٣٩ ١٠   موردون دفعات مقدمة 
   ٣ ٢٢٠  ٤٦٤  ٦٩٣ ٧٧٨ ٣   غطاء خطا�ات ضمان 

 ٤ ٣١٩  ٣٧٢  ١٦٩ ٣٠٤ ٢   عاملین عهد وسلف 
 ١ ٣٨٧  ١٤٢  ٠٥٢ ٠٩٠ ١   ماً دمق عة و فدم تفارو مص
   ٨ ٤٠٤  ٩١٠  ٦٤٦ ١٨٨ ٢   لدي الغیر  اتتـامین

 ١٦٧  ٩٠٤  ١٦٧  ٩٨٤   نلتامیا تال�اطم
 ٨ ٠٣٨  ٣٨٩  ٠٠٣ ٢٣٤ ١٧   أرصدة مدینة أخري 

      �خصم:
ة المدینون واألرصدة المدینة  االنخفاض في قیم

 األخرى 
٦ ٤٣٤ ١٤٤(  ) ٦ ٤٩٥ ٣٤٣(  ٢- ١٤ ( 

  
   ٣٣ ٤١٣ ٣١٥  ٣٤ ٣٣٢ ٠٦٧ 

  
 متداولة بنو�ك تسهیالت ائتمانیة  -١١

 (مبلغ أمر�كيدوالر  ٤٩ ٣٩٤ ٩٧٦مبلغ  ٢٠٢١یونیو  ٣٠في بلغـــت أرصــــــــــــــــدة التســــــــــــــهیالت البنكیـــة قصــــــــــــــیرة االجـــل 
لم تحصل علي تسهیالت بنكیة جدیدة   المجموعةاالشارة �ان    وتجدر  )٢٠٢٠د�سمبر   ٣١كي في  �دوالر أمر   ٢٩٩ ٥١٦ ٤٧

 . ٢٠٢١یونیو  ٣٠ فيخالل الفترة المالیة المنتهیة 
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٦ - 

 
 القروض طو�لة االجل  -١٢

دوالر امر�كي في القروض الممنوحــة  ٣٥٦ ٠٨٥ ١٠٩والبــالغ رصــــــــــــــیــدهــا  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تتمثــل القروض القــائمــة في 
والبنك  إتش.إس.بي.سـيبنك ،   الوطني، بنك الفجیرة  االمارات (التمو�ل المشـترك)  –االسـالمي  ظبيمن بنك أبو   للمجموعة
 تم منحها مقابل رهن �عض الوحدات البحر�ة.  وهذه القروضاألعمار والتنمیة والبنك التجاري وفا  ألعادهاالورو�ي 

 :یليیونیو �القوائم المالیة �ما  ٣٠وتم عرض الرصید القائم في 
 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ 

 ٣٤٠ ٨٥٥ ٦٧  ٦٢٨ ٩١٨ ٨٤ أقساط قروض طو�لة االجل تستحق خالل عام 
 ٦٩٧ ٧٦٨ ٢٩٠  ٤٨١ ١٦٦ ٢٧١ أقساط قروض طو�لة االجل 

 ٠٣٧ ٦٢٤ ٣٥٨  ١٠٩ ٠٨٥ ٣٦٥ 
 

 الدائنون واألرصدة الدائنة األخري  -١٣
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ١٧ ٨٩٩  ١٢٣  ١٦٣ ٩٦٠ ١٤   واإلضافة خصم  العمل و ال�سب  مصلحة الضرائب
 ٤٠ ٦٢٥  ٦٧٨  ٦٦٥ ٢٢٢ ٤٧   مصروفات مستحقة 
 ١ ٧٥٧  ٥٢٩  ٢٩٦ ٢١٠ ٢  ٧ الجزء المتداول   –  عقود إ�جارإلتزامات ناتجة عن 

 ٨ ٤٦٩  ٣٣٧  ٢٧٠ ٥٦٠ ٩   شر�ات تا�عة وفروع �الخارج   –ضرائب الدخل 
 ٢٤ ٩٦٣  ٣٠٠  ٢٧٠ ٣٩١ ٢٥   عمالء دفعات مقدمة 
   ٨ ٤٢١  ٢٢٤  ٢١٤ ٠٦٣ ٨   أرصدة دائنة أخري 

   ١٠٢ ١٣٦ ١٩١  ٨٧٨ ٤٠٧ ١٠٧ 
 

 المخصصات واألنخفاض في قیمة األصول  -١٤
 المخصصات   ١-١٤

 الرصیــــــــــــد  المستخدم  المحمل على   الرصیــــــــــــد  
األر�اح او  قائمة   فى  

 الخسائر 
 في  خالل  

   ٢٠٢١/ ٣٠/٦  الفترة    الفترة خالل   ٠١/٠١/٢٠٢١  
         

 ٢٩٧ ٨٧٨  -  ٨٢٥ ٣٠١  ٤٧٢ ٥٧٦   *مخصص مطالبات متوقعة
 ٢٨٨ ٦٤٨ ٥  (٢٩٠ ٣٦١)  ٤٩٧ ١٨٠  ٠٨١ ٨٢٩ ٥  مخصص مكافأة نها�ة الخدمة

  ٦ ٥٢٦ ٥٨٥  )٣٦١ ٢٩٠(   ٤٨٢ ٣٢٢  ٦ ٤٠٥ ٥٥٣ 
 
یتمثل مخصـص مطالبات متوقعة في قیمة مطالبات غیر محددة التوقیت وال المقدار فیما یتعلق �أنشـطة الشـر�ة وتقوم اإلدارة *

 .ت�مراجعة تلك المخصصات دور�ًا وتعدیل مبلغ المخصص وفقًا ألخر التطورات والمناقشات واالتفاقیا



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٧ - 

 
      ٢٨المخصـــــــــصـــــــــات وفقًا لمتطلبات معیار المحاســـــــــبة المصـــــــــري رقم  لم یتم اإلفصـــــــــاح عن المعلومات المعتاد نشـــــــــرها حول  

 المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة نظرًا الن ذلك قد یؤثر على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف. 
 

 األنخفاض في قیمة األصول  ٢-١٤
 الرصیــــــــــــد  المستخدم  المحمل على   الرصیــــــــــــد  
قائمة األر�اح او    فى  

 الخسائر 
 في  خالل  

   ٢٠٢١/ ٣٠/٦  الفترة    الفترة خالل   ٠١/٠١/٢٠٢١  
         
 ١ ١٧٢ ٩٢٠  -  -  ١ ١٧٢ ٩٢٠  األضمحالل في قیمة األصول الثابتة 

 ٦١ ٧٨٩ ٥٩٣  (٧٧٤ ١٤٥)  ٢٢٧ ١١٥ ١  ٦٠ ٨٢٠ ١٤٠  األنخفاض في قیمة العمالء 
االنخفاض في قیمة مبالغ مســتحقة من  

 العمالء
 ٥ ١٠٠ ٠٠٠  -  -  ٥ ١٠٠ ٠٠٠ 

األنخفاض في قیمة المدینون واألرصدة 
 المدینة االخري 

 ٣٤٣ ٤٩٥ ٦  -  ١٩٩ ٦١  ٦ ٤٣٤ ١٤٤ 

  ٨٥٦ ٥٥٧ ٧٤  ) ١٤٥  ٧٧٤(  ٤٢٦ ١٧٦ ١  ٧٣ ٥٢٧ ٢٠٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 يونيو 30تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة عن الستة اشهر المنتهية فى 

المعامالت مع االطراف ذوي العالقة -15

طبيعة نوع  المستحق من أطراف ذات عالقة15-1
2021/06/302020/12/31دائنمدينالتعامل العالقة

002 138  002 138  --إيرادات تشغيل شركة شقيقة  شركة نازكو
714 83  100 97  -386 13  جاريشركة شقيقة  قطر- شركة فالنتين مارتيم 

  235 102  221 716

طبيعة نوع  قروض مستحقة من أطراف ذات عالقة 15-2
2021/06/302020/12/31دائنمدينالتعامل العالقة

925 834  925 834  --تمويل شركة شقيقة  شركة البواردي
  834 925  834 925

طبيعة نوع  حسابات دائنة مستحقة الي اطراف ذات عالقة15-3
2021/06/302020/12/31دائنمدينالتعامل العالقة

-683 2  683 2  -جاريشركة شقيقة  نوسكو- الشركة الوطنية للنقل وأعالي البحار 
269 289 9 311 239 9 129   087 50  جاري مجلس األدارة ماريدايف- قروض من أعضاء مجلس االدارة
265 046 10 265 046 10 --جاري مجلس األدارة فالنتين- قروض من أعضاء مجلس االدارة

603   904   346   45   جاري شركة شقيقة  شركة الروضة للتنمية الزراعية
757 129  634 129  -123   جاري شركة شقيقة  شركة البواردي

 19 418 797 19 465 894

حجم المعامالت خالل الفترة

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

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

أو المجموعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة أسهم تخولهم حق السيطرة أو ممارسة تأثير قوى على تلك / تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فى المعامالت مع مساهمى المجموعة والشركات التى يمتلك فيها المساهمين و
.الشركات وتعطيهم نفوذ جوهري أو سيطرة عليها

 يونيو والمدرجة ضمن األصول الغير المتداولة والمتداولة وااللتزامات المتداولة 30 وفيما يلي بيان بقيمة حجم وطبيعة المعامالت التي تمت مع تلك األطراف خالل الفترة المالية وكذا األرصدة المتعلقة بها في تاريخ المركز المالى في 
:بقائمة المركز المالى 

حجم المعامالت خالل العام

حجم المعامالت خالل الفترة
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 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ١٩ - 

 
 رأس المال  -١٦

 �ه صخر لما للمارأس ا
 ٢٠١٩  رسبتمب  ١٦  �خر بتا  �ةدعا  رلغیا  لعامةا  لجمع�ةا  رارلق  فقاو   �كىر مأ  رالدو   رمل�ا  مبلغ  �ه  صخر لما  �ةر لشا  لمارأس    بلغ
ــر لشا  لاـــ مرأس  دةاـــ �ز   ىـــ عل  فقةوالما تتم ــر لما  �ةـ ــنم  هـــ ب  صخـ ــون ملی  ٢٠٠ مبلغ ـ ــطفق( ىـــ �كر مأ رالدو  ـ ــون ملی ناـــ مائت  ـ  رالدو  ـ
 �ةـــر لشإدارة ا ماـــ قی  ىـــ لإ رةإلشاا درتجو  )ىـــ �كر مأ رالدو   راـــ ملی ـــطفق( ىـــ �كر مأ رالدو   ١  ٠٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ غـــ مبل  ىـــ لإ  )ىـــ �كر مأ

  ــــداعیإ مقــــر ب  ٢٠١٩ رمبــــ یسد  ١٦ �خر اــ بت  رى اــ لتجا لجــ �الس ریــ لتأشا ــمت ــدقو  دةاــ �ز لا ــكبتل ةــ لمتعلقا ةــ نیو لقانا ــراءاتإلجا ءاــ �إنه
ــمتو   ٦٥٠١ ـــ ـــــرنش ـ ــدتع ـ ـــ ـــــوادم لیـ ـــــر للش  ىــــــ ألساسا ماظــــــ لنا  ـ ـــــر لمصا ائعــــــ قو �ال  �ةـ ــدد�الع  �ةـ ـــ ــمقر  ـ ـــ  ریسمبد ٢٥ بتار�خ  ٥٧٦٦٨  ـ
٢٠١٩ . 

  وعفدلموا درلمصا للمارأس ا
 �عمائةار   طفق  مسه  ٤٧٠  ٢٥٥  ٧٤٠   على  وزعم  �كىر مأ  رالدو   ١٨٨  ١٠٢  ٢٩٦  مبلغ  وعفدلموا  درلمصا  �ةر لشا  لمارأس    بلغ
ــة نمائتاو  ون ملی ون س�عو   لجمع�ةا رارلق فقاو  ).�كىر مأ تسن ٤٠  ملسها قیمة(  مسه  ون �عوأر  س�عمائةو   فلأ ون خمسو  خمســــ
          ــــــــنم  ــــــــدرلمصا �ةــــــــر لشا لاــــــــ مرأس  دةاــــــــ �ز   ىــــــــ عل  ةــــــــ فقوالما ــــــــتتم  ٢٠١٩ ربتمبــــــــ س  ١٦ �خر بتا  �ةر للش  �ةدعا رلغیا  لعامةا

ــدر ق دةاـــ �ز ب ىـــ �كر مر أالدو   ١٨٨  ١٠٢  ٢٩٦ىـــ لإ ىـــ �كر مأ  رالدو   ١٦٣  ٨٤٠  ٠٠٠  ةـــ عوز م ىـــ �كر مأ رالدو   ٢٤  ٢٦٢  ٢٩٦ هاـ
 ةـــ قیم ىــــــ �كر مأ رالدو   ٠.٤٠  ـــنع رةاـــ عب( )ىــــــ �كر مأ رالدو   ٠.٦١ غــــــ یبل  مهـــ للس باـــ كتتأ رعــــــ بس( مهـــ س  ٦٠  ٦٥٥  ٧٤٠  ىـــ عل
ــلتمث  )ىـــ �كر مأ رالدو  ١٢  ٧٣٧  ٧٠٤ مبلغ �إجمالى  دارصإ  وةعال �كىر مأ  رالدو   ٠.٢١و  مللسه م�ةــــــ سأ  ٣٧  الىـــ جمإ غـــ مبل ـ

ــدالق �ةو لو ألا وق حق لعمادون إ  �نىز  دنجا/   دللسی ل�الكام دة�از لا صتخصی متو   رالدو  ــــــــون ملی  ــــــــدرتج، و  ناهمیــــــــ لمسا  مىــــــ
 ١٦ �خر اـــ بت  رى اـــ لتجا لجـــ �الس رلتأشیا مت  دقو  دة�از لا كبتل لمتعلقةا ن�ةو لقانا راءاتإلجا ء�إنها  �ةر لشا  إدارة ماـــ قی  ىـــ لإ رةاـــ إلشا
 ٥٧٦٦٨ مقر  دد�الع  �ةر لمصا قائعو �ال  �ةر للش ألساسىا  ماظلنا  وادم لیدتع رنش متو   ٦٥٠١ ــــــــــداعیإ مقــــــــــر ب  ٢٠١٩ رمبــــــــــ یسد

ـــــتتم  ٢٠١٩ رمبــــــ یسد  ٢٦ �خر اـــ بت،   ٢٠١٩ ریسمبد  ٢٥ �خر بتا ـــــنم  ةــــــ فقوالما ـ ـــــلقب ـ ـــــدقی ةــــــ لجن ـ  ةــــــ صور �الب ةــــــ لمالیا وراقألا ـ
 . �ةر للش وعفدلموا درلمصا للمارأس ا دة�از  مسهأ دقی على ٢٠١٩ رمبــیسد ٢٥  �خر اــبت ــدةلمنعقا تهاــبجلس �ةــر لمصا
 

 إحتیاطى ناتج عن التجمیع  -١٧
 یلي:  �ماأ اإلحتیاطى الناتج عن التجمیع من االستحواذ علي شر�ة مار�دا�ف أوف شور بروجكتس نش

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  
 ٢ ٥٥٦  ٧٤٣  ٢ ٥٥٦  ٧٤٣  شر�ة مار�دا�ف أوف شور بروجكتس (ش.م.م)

  ٢ ٥٥٦ ٧٤٣  ٢ ٥٥٦ ٧٤٣ 
 

�ف أوف شور  امار�دا�ف �االستحواذ علي شر�ة مار�د –قامت شر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة  ٢٠٠٨إبر�ل  ٩بتار�خ 
مار�دا�ف مقابل �امل أسهم   –عن طر�ق مبادلة أسهم الز�ادة في رأس مال شر�ة الخدمات المالحیة والبترولیة  وذلكبروجكتس 

للمجموعة قبل وحیث أن مار�دا�ف أوف شور بروجكتس هي ملك وتحت سیطرة المساهمین الرئیسین    أوف شور  شر�ة مار�دا�ف
و�عد عملیة مبادلة األسهم المشار إلیها أعاله فإن إدارة المجموعة تعتبر أن عملیة الشراء تعد في جوهرها شراء لشر�ة تحت 

 ة وأن هذة السیطرة غیر مؤقتة.  سیطرة مشتر�



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢٠ - 

 
  المسیطرة  أصحاب الحقوق غیر -١٨

من شـــــر�ة   ٪٥١من شـــــر�ة مار�تاید للخدمات المالحیة والبترولیة ونســـــبة   ٪٠.٥٤تتمثل حقوق غیر ذوي الســـــیطرة في نســـــبة 
 إلىمن شـر�ة أوشـن مار�ن، �اإلضـافة   ٪٢٥من شـر�ة مار�دا�ف أوف شـور بروجكتس ونسـبة   ٪٠.٠٢مار�دا�ف تونس ونسـبة 

 حقوق األقلیة للشر�ات التا�عة لشر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة
 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ 

 ٢ ٣٤٧  ٤٢٦  ٠١٨ ٣١٢ ٢ الحقوق غیر المسیطرة في شر�ة فالنتین مار�تا�م المحدودة 
المالحیة للخدمات الحقوق غیر المسیطرة في شر�ة مارتاید 

 والبترولیة  
٣٤  ٩٢١  ٠٥٦ ٣٤ 

 ٨٧٢  ٠١٣  ٣٤٨ ٧٤١ الحقوق غیر المسیطرة في شر�ة مار�دا�ف تونس 
 ٩  ٢٤٣  ٣٧٠ ٩ في شر�ة مایدا�ف أوف شور بروجكتس  الحقوق غیر المسیطرة
 ٧ ٣٤٨  ٠٨٤  ٧ ٠٣٩  ٩٢٢ في شر�ة أوشن مار�ن   الحقوق غیر المسیطرة

 ١٠ ٦١١ ٦٨٧  ١٠ ١٣٦ ٧١٤  
 

 ر�حیة السهم  -١٩
السهم �قسمة  أو خسارة ر�حیة احتساب و�تم الخسارةأو  األساسي في صافي الر�ح بنصیب السهمتعرض البیانات الخاصة 

المتوسط المرجح   على -خصم نصیب العاملین ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في تلك األر�اح  �عد- خسائر الشر�ة أوأر�اح 
  الفترة.لعدد األسهم القائمة خالل  

 
 عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   
 ١/٤/٢٠٢٠من   ١/١/٢٠٢٠من   ١/٤/٢٠٢١من   ١/١/٢٠٢١من   
 ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى   ٣٠/٦/٢٠٢٠حتى   ٣٠/٦/٢٠٢١حتى   ٣٠/٦/٢٠٢١حتى   

الفترة   خســــــــــــارةصــــــــــــافي  
 دوالر أمر�كي)  (

 
(٤٧١ ٩٨١ ٣١) 

 
(٣٣٨ ٣٤١ ١٢) 

 
(٦٧٤ ٨٦٦ ٤٧) 

 
(٣٨٤ ٧٥٠ ١٩) 

         
ــدد األســــــــــــــهم  ــةعـ ــائمـ  القـ
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 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢١ - 

 
 االلتزامات العرضیة  -٢٠

 الغیر منفذ من   الغیر منفذ من   منفذ من ال  إجمالي   
 االلتزامات   االلتزامات   االلتزامات   االلتزامات  
 ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٢٠٢١/ ٣٠/٦  ٢٠٢١/ ٣٠/٦  ٢٠٢١/ ٣٠/٦ 
        

 ٣٢ ٠١٧ ٦٩٤  ٧٢٠ ٨٠٤ ٣١  ٨٩٥ ٨٢٢ ١  ٦١٥ ٦٢٧ ٣٣ الضمانخطا�ات 
 ٤ ١٨٨ ٢٠٣  ١ ٣٥١ ٩٠٥  -  ١ ٣٥١ ٩٠٥ مستند�ة   اعتمادات

 ٣٦ ٢٠٥ ٨٩٧  ٦٢٥ ١٥٦ ٣٣  ٨٩٥ ٨٢٢ ١  ٥٢٠ ٩٧٩ ٣٤ 

 
 االیرادات الموسمیة والدور�ة  -٢١

 ٢٠٢١ یونیو ٣٠ في�ــــة خالل الفترات المــــالیــــة المنتهیــــة ر إیرادات ذات طبیعــــة موســــــــــــــمیــــة أو دو  �ــــأ�ــــة االعترافلم یتم 
 .٢٠٢٠ یونیو ٣٠و

  
 أرقام مقارنة   -٢٢

 .ةالحالی الفترةرقام المقارنة لتتماشى مع تبو�ب األ�عض  تبو�ب إعادةتم 
 

�المملكة العر�یة لفرع شــــــر�ة مار�دا�ف اوف شــــــور بروجكتس  واالســــــتقطاع الخاص �ضــــــر�بة الدخل  الضــــــر�بيالموقف  -٢٣
 السعود�ة
ــتالم  إدارة الفرع قامت،  ٢٠٢٠نوفمبر   ٣بتار�خ  ــر�بي من الهیئة العامة للز�اة  �اسـ ــر�بة الدخلو الر�ط الضـ �المملكة العر�یه   ضـ

 ضــــر�بي �اســــتحقاق ٢٠١٨وحتى   ٢٠١٥لســــنوات من عن اوضــــر�بة االســــتقطاع الر�ط الضــــر�ب لضــــر�بة الدخل   الســــعود�ة
ــافي �ملغ  ــتلم من   ١٠  ٠٣٤  ٦٨٨إضـ ــة الر�ط المسـ ــر�ة بدراسـ ــتقطاع. قامت الشـ ــر�بة اسـ ــر�بة دخل وضـ دوالر أمر�كي عن ضـ

عدم احقیة الهیئة و�ناًء على التقییم الذي تم إجراؤه، ترى الشـــــــر�ة    ٢٠٢٠د�ســـــــمبر   ٣٠ الهیئة وقدمت اعتراضـــــــًا علیه بتار�خ
، وال �مكن تحــدیــد النتیجــة ذالتنفیــ زالــت إجراءات االعتراض لــدى الهیئــة العــامــة للز�ــاة والــدخــل قیــد مــاو  العــامــة للز�ــاة في ذلــك

 .لمقابلة هذه االلتزاماتالنهائیة لمبلغ الر�ط في الوقت الحالي، و�التالي، لم یتم تكو�ن أي مخصص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢٢ - 

 
 حداث هامةأ -٢٤

ــر خالل عام   ــت معظم دول العالم ومنها مصـ ــار و�اء الي   ٢٠٢٠تعرضـ ــادي نتیجة انتشـ حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصـ
) المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بینها الحكومة المصر�ة �عمل حزم من اإلجراءات االحتراز�ة لمنع ١٩-كورونا (كوفید

والذي ظهر تأثیره على   انتشـار الو�اء، وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصـادي على المسـتوي العالمي والمحلي
 كافة األنشطة �صور مختلفة.

 روللبتا ت�ار ش تل�اطب راتأث راداتإلیا ضنخفاا على سنعكا مما دایدش راتأث ناورو � روسفی داث�أح المجموعــة رتتأث دقو 
 ملتعقیا  راءاتإلج  نتیجة  دثلحا  سبنف  راتأث  فلتكالیا  عتفار ال  ضافةا  ب،لطلا  ضنخفاا  نتیجة  نللسف  م�ةو لیا  راتإلیجاا  ضلتخفی

 ت�ضاو لتعا عتفاار  یضاوأ ،فیها لمشت�ها تلحاالا ض�ع على فللكش لمصاح�ةا لتكلفةا یضاوأ ن،لسفوا دارةإلا في ذةلمتخا
 رتغیی على درةلقا دمعو  بها لنعم لتيا رى ألخا دوللا ن�یو  بیننا رلسفا فقو ت نتیجة دل�الا رجخا زةلمحتجا مقطلأل عةو فدلما
 .مقطألا كتل

وأنشـــــــــطة الشـــــــــر�ة خالل المجمعة  حجم وطبیعة أهم التأثیرات المالیة المحتملة لهذا الخطر على بنود القوائم المالیة   و�تلخص
 الفترة / الفترات التالیة في:

 مخاطر االئتمان الممنوح للعمالء وارتفاع مؤشرات اإلخفاق عن السداد • 
 �خسارة ز�ادة التكالیف و�التالي مؤشرات احتمال وجود عقود محملة • 
 في الوقت و�السعر المناسب. التشغیلخطر عدم القدرة على توفیر مستلزمات  • 
 

 قائمة التدفقات النقد�ة   -٢٥
تم اســـــــــــــتبعاد المعامالت غیر النقد�ة الهامة التالیة عند إعداد قائمة التدفقات النقد�ة حیث أن تلك المعامالت ال ینشـــــــــــــأ عنها 

 التالي:تدفقات نقد�ة، وذلك على النحو 
 

 القیمة �قائمة  معامالت  قیمة 
 التدفقات النقد�ة  غیر نقد�ة  التغیر  

 ٣١١ ٤٣٤ ٦ (٨٢٥ ٣٠١) ١٣٦ ٧٣٦ ٦ العمالء
 (٨٣٥ ٤٣١ ٢) (٥٢٣ ٧٠٣ ٧) ٦٨٨ ٢٧١ ٥ خرى األ دائنةالرصدة الدائنون واأل

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢٣ - 

 
 المعاییر الجدیدة او المعدلة -٢٦

ــتثمار  ــادرة �قرار   ١٨/٣/٢٠١٩والتعاون الدولي بتار�خ قامت وز�رة االسـ ــر�ة الصـ ــبة المصـ بتعدیل �عض احكام معاییر المحاسـ
والتي تتضـمن �عض معاییر المحاسـبة الجدیدة وتعدیالت على �عض المعاییر القائمة   ٢٠١٥لسـنة   ١١٠وز�ر االسـتثمار رقم 

 .القوائم المالیة للشر�ة حال تطبیقهاوفیما یلي اهم هذه التعدیالت التي قد تكون لها تأثیر محتمل على 
 

تأجیل تطبیق معاییر المحاســــــــــبة المصــــــــــر�ة   ٢٠٢٠أبر�ل   ١٢قررت الهیئة العامة للرقا�ة المالیة في بیانها الصــــــــــادر بتار�خ 
و�ة) على القوائم المالیة الدور�ة (الر�ع ســـــن  ٢٠١٩لســـــنة   ٦٩الجدیدة والتعدیالت المصـــــاحبة لها الصـــــادرة �القرار الوزاري رقم  

على ان تقوم الشـــــر�ات بتطبیق هذه المعاییر وهذه التعدیالت على القوائم المالیة الســـــنو�ة   ٢٠٢٠التي ســـــتصـــــدر خالل عام  
ــنة المالیة المنتهیة فى  ــر�ات في نها�ة الســ ــمبر   ٣١لهذه الشــ وادراج االثر المجمع �الكامل بنها�ة العام، مع التزام   ٢٠٢٠د�ســ

  .عن هذه الحقیقة واثرها المحاسبیة ان وجدت ٢٠٢٠وائمها الدور�ة خالل عام الشر�ات �اإلفصاح الكافي في ق
 

�خصـــــــوص تأجیل تطبیق  ٢٠٢٠ســـــــبتمبر  ١٧والصـــــــادر بتار�خ   ٢٠٢٠لســـــــنة   ١٨٧١طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  
 :وهي �التالي ٢٠٢١ینایر  ١�عض معاییر المحاسبة حتى 

 األدوات المالیة –) ٤٧معیار ( .١
 االیراد من العقود مع العمالء –) ٤٨یار (مع .٢
 عقود التأجیر -) ٤٩. معیار (٣
 

بتأجیل    ٢٠٢١مایو   ٩ذلك، فقد وافقت "اللجنة العلیا لمراجعة معاییر المحاسبة المصر�ة والفحص المحدود" بتار�خ   إلىإضافة  
) "االدوات المالیة" علي القوائم المالیة الدور�ة حتي موعد أقصــاه تار�خ إعداد القوائم ٤٧التأثیر المحاســبي لتطبیق المعیار رقم (

وحتي   ٢٠٢١ینایر   ١مع إدراج األثر المحاســبي المجمع للعام �الكامل بدا�ة من   ٢٠٢١مبر د�ســ   ٣١المالیة الر�ع ســنو�ة في 
 مع االلتزام �الفصاح الكافي لذلك. ٢٠٢١د�سمبر  ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢٤ - 

 
المعاییر الجدیدة 

 او المعدلة
التأثیر   ملخص ألهم التعدیالت

المحتمل علي 
 القوائم المالیة

 تار�خ التطبیق

معیار محاسبة 
مصري جدید رقم 

 )٤٧ ( 
 "األدوات المالیة"

 
 
 
 
 

 

) "األدوات المالیة" محل ٤٧�حل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم (  -١
) "األدوات ٢٦الموضوعات المقابلة في معیار المحاسبة المصري رقم ( 

المالیة: االعتراف والقیاس"، و�التالي تم تعدیل و�عادة اصدار معیار 
سحب الفقرات الخاصة �الموضوعات ) �عد ٢٦المحاسبة المصري رقم ( 

) المعدل للتعامل ٢٦) الجدید وتحدید نطاق معیار ( ٤٧ناولها معیار ( التي ت
 .فقط مع حاالت محدودة من محاسبة التغطیة وفقًا الختیار المنشأة

–طبقا لمتطلبات المعیار یتم تبوب األصول المالیة على أساس قیاسها  -٢
الشامل إما �التكلفة المستهلكة، أو �القیمة العادلة من خالل الدخل -الحقاً 

اآلخر أو �القیمة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر، وذلك طبقا 
وخصائص التدفق النقدي  لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالیة

 التعاقدي لألصل المالي.
تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قیاس االضمحالل لألصول  -٣

ة والذي یتطلب قیاس المالیة بنماذج الخسائر االئتمانیة المتوقع
االضمحالل لكل األصول المالیة المقاسة �التكلفة المستهلكة واألدوات 
المالیة التي یتم قیاسها �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

منذ لحظة االعتراف االولي لتلك �غض النظر عند وجود مؤشر لحدث 
 الخسارة.

تقوم اإلدارة في 
الوقت الحالي 

ألثر بتقییم ا
المحتمل على 
القوائم المالیة 
عند تطبیق 

 التعدیل
  .�المعیار

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

 ، ٢٠٢١ینایر  ١في أو �عد 
و�سمح �التطبیق المبكر، 

�شرط تطبیق معاییر 
) ١المحاسبة المصر�ة رقم ( 

) ٤٠) و( ٢٦) و( ٢٥و( 
معًا في  ٢٠١٩المعدلین 

 .التار�خنفس 

 بناء علي متطلبات هذا المعیار تم تعدیل �ال من المعاییر التالیة: -٤
 ٢٠١٩) "عرض القوائم المالیة" المعدل ١معیار المحاسبة المصري رقم (  -
 ) "قائمة التدفقات النقد�ة"٤معیار المحاسبة المصري رقم (  -
 ) "األدوات المالیة: العرض"٢٥معیار المحاسبة المصري رقم (  -
 ) "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"٢٦معیار المحاسبة المصري رقم (  -

 ) "األدوات المالیة: اإلفصاحات"٤٠معیار المحاسبة المصري رقم ( 
 

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

 
معیار محاسبة 

رقم  مصري جدید
) "اإلیراد من ٤٨( 

العقود مع 
 العمالء"

) "اإلیراد من العقود مع ٤٨�حل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم (  -
 العمالء" محل المعاییر التالیة و�لغیها:

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

 .٢٠١٥) "اإلیراد" المعدل ١١معیار المحاسبة المصري رقم (  -ب
تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف �االیراد بدال من نموذج المنافع  -

 والمخاطر.
یتم االعتراف �التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد مع عمیل �أصل إذا  -٣

كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالیف و�ذا االعتراف بتكالیف الوفاء 
 �عقد �أصل عند توافر شروط محددة. 

 عیار ان یتوافر للعقد مضمون تجاري لكي یتم االعتراف �اإلیراد. یتطلب الم -
 التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض. -

 اإلدارةقامت 
بتطبیق معیار 

المحاسبة 
المصري رقم 

) "اإلیراد ٤٨( 
من العقود مع 
العمالء" وذالك 

خالل الر�ع 
األول من العام 

 .٢٠٢١المالي 

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

، ٢٠٢١ینایر  ١في أو �عد 
 و�سمح �التطبیق المبكر.



 ) ش.م.م( فیدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا لمالح�ةا تمادلخا  �ةر ش
 )الخاصة المناطق الحرةشر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام 

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ ي المنتهیة ف  الستة أشهرعن المجمعة المختصرة الدور�ة  ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإلتا�ع 
 (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)

- ٢٥ - 

 
 

  
معیار محاسبة 

 مصري جدید
) "عقود ٤٩( 

 التأجیر "

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

 و�لغیه. ٢٠١٥�عملیات التأجیر التمو�لي 
�قدم المعیار نموذج محاسبي واحد �النسبة للمؤجر والمستأجر حیث �قوم  . ٢

المستأجر �االعتراف �حق االنتفاع األصل المؤجر ضمن أصول الشر�ة 
كما �عترف �التزام والذي �مثل القیمة الحالیة لدفعات اال�جار غیر 

مع االخذ في االعتبار انه ال یتم  sالمدفوعة ضمن التزامات الشر�ة،
تصنیف عقود اال�جار �النسبة للمستأجر عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد 

 تأجیر تمو�لي. 
�النسبة للمؤجر �جب على المؤجر تصنیف �ل عقد من عقود إ�جاراته  . ٣

 إما على أنه عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو�لي. 
ب على المؤجر االعتراف �األصول �النسبة لإل�جار التمو�لي فیج . ٤

المحتفظ بها �موجب عقد تأجیر تمو�لي في قائمة المر�ز المالي وعرضها 
على أنها مبالغ مستحقة التحصیل �مبلغ مساوي لصافي االستثمار في 

 عقد التأجیر.
�النسبة لإل�جار التشغیلي �جب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود  . ٥

تشغیلیة على أنها دخل إما �طر�قة القسط التأجیر من عقود التأجیر ال
 الثابت أو أي أساس منتظم آخر.

 

قامت الشر�ة 
�التطبیق المبكر 

الواردة  للمعالجة
�معیار المحاسبة 

) عقود ٤٩رقم ( 
خالل التأجیر 

 .٢٠١٩عام 

) على ٤٩�سري المعیار رقم ( 
الفترات المالیة التي تبدأ في أو 

، و�سمح ٢٠٢١ینایر  ١�عد 
المبكر إذا تم تطبیق �التطبیق 

معیار المحاسبة المصري رقم 
) "االیراد من العقود مع ٤٨( 

في نفس  ٢٠١٩العمالء" 
 .التوقیت

�االستثناء من تار�خ السر�ان 
�سري المعیار رقم أعاله، 

عقود على  ٢٠١٩) ٤٩( 
التأجیر التي �انت تخضع 
لقانون التأجیر التمو�لي رقم 

وتعدیالته   –  ١٩٩٥لسنة    ٩٥
و�ان یتم معالجتها وفقًا 

 لمعیار المحاسبة 
) "القواعد ٢٠المصري رقم ( 

والمعاییر المحاسبیة المتعلقة 
�عملیات التأجیر التمو�لي"، 

عقود التأجیر التمو�لي و�ذلك 
 التي تنشأ في ظل وتخضع

لقانون تنظیم نشاطي التأجیر 
 ١٧٦التمو�لي والتخصیم رقم 

بدا�ة وذلك من  ، ٢٠١٨لسنة 
التي تم  السنوي فترة التقر�ر 

 ٩٥لسنة    ٩٥فیها الغاء قانون  
لسنة  ١٧٦وصدور قانون 

٢٠١٨ .  
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