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 الصفحة المحتو�ات

الفحص المحدود   تقر�ر  - 
المختصرة   ةالمستقل ةالدور� المالى  قائمة المر�ز  ١ 

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

 ٤ ة   ر تصالمخ المستقلة  �ةالدور  فى حقوق الملكیة اتقائمة التغیر 
المختصرة  لةالمستق الدور�ة   قائمة التدفقات النقد�ة  ٥ 

المختصرة  ةمستقلال ةالدور� اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة  ١٩  - ٦  
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تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية المستقلة 
إلى السادة / أعضاء مجلس إدا رة شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف"

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة

المقدمة 
قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي الدورية  المستقلة المختصر ة المرفق لشركة الخدمات المالحية والبترولية 

ماريدايف - شركة مساهمة مصر ية بنظام المناطق الحرة الخاصة - في 30 يونيو 2021 وكذا القوائم المستقلة الدو رية  
المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الستة أشهر  
المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى. واإلدارة هي المسئولة 
عن إ عداد هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة والعرض العادل والواضح لها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، 
وتنحصر مسئوليتنا في التوصل إ لى استنتاج على هذه القوائم المالية الدورية  المستقلة المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لها. 

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

للمنشأة والمؤدى بمعر فة مراقب حساباتها. ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الد ورية عمل استفسارات - بصورة أساسية من  
األشخاص المسئولين بالشركة عن األمور المالية والمحاسبية - وتطبيق إجراءات تحليلية، و غير ها من إجر اءات الفحص  
المحدود األخرى. ويقل الفحص المحدود جوهريًا في نطاقه عن  عملية المر اجعة التي تتم طبقًا لمعايير المراجعة المصرية،  
وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد ال تمكنا من الحصول على تأكيدات بجميع األمور الهامة التي قد يمكن اكتشافها من 

خالل عملية  المراجعة، وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية الدورية  المستقلة ال مختصرة. 

االستنتاج  
وفى ضوء فحصنا المحدود، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القو ائم الماليـة الدورية المستقلة المختصرة المرفقـة ال تعبر 
بعدالـة ووضوح - في جميع جوانبهـا الهامـة - عن المركز المـالي المستقل للشركــة في 30 يونيو 2021 وعن أداؤها المالي 

المستقل و تدفقاتها النقدية المستقلة عن  الستة أشهر  المنتهيـة في ذلك التار يخ طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية
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فقرة لفت انتباه 
مع عدم اعتبار ذلك تحفظا على استنتاجنا، كما هو مبين تفصيال باإليضاح رقم )22( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  
الدورية المستقلة المختصر ة، تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام 2020 الي حالة من التباطؤ واالنكماش 
االقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونا )كوفيد-19( المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم  
من اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار الوباء، وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي على المستوي العالمي  

والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافة األنشطة بصور مختلفة 
و قد تأثرت الشر كة بأحداث فيروس كور ونا تأثرا شديدا مما انعكس على انخفاض اإليرادات تأثرا بطلبات شر كات البترول 
ار  بنفس الحدث نتيجة إلجراءات التعقيم  لتخفيض اإليجارات اليو مية للسفن نتيجة انخفاض الطلب، اضافة الر تفاع التكاليف تأث
المتخذة في اإلدارة والسفن، وأيضا التكلفة المصاحبة للكشف على بعض الحاالت المشتبه فيها، وأيضا ار تفاع التعو يضات 
المدفو عة لألطقم  المحتجزة خارج البالد نتيجة تو قف السفر بيننا و بين الدول األخرى  التي نعمل بها و عدم القدر ة على تغيير تلك 

األطقم. 
ويتلخص حجم وطبيعة أهم التأثيرات المالية المحتملة لهذا الخطر على بنود القوائم المالية  ال دو رية المستقلة المختصرة وأنشطة  

الشركة خالل الفترة / الفترات التالية في
 •
 •
 •

 مخاطر االئتمان الممنوح للعمالء وارتفاع مؤشرات اإلخفاق عن السداد
 زيادة التكاليف وبالتالي مؤشرات احتمال و جود عقود محملة بخسارة. 

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



 (بنظام المناطق الحرة الخاصة)- شركة مساهمة مصرية  

2020/12/31 2021/6/30 إيضاح

األصول
األصول غير المتداولة

306 465 496 298 870 861 4 (بالصافي)أصول ثابتة 
4 915 382 5 072 860 5 مشروعات تحت التنفيذ

236 889 413 236 889 413 6 استثماارت فى شركات تابعة
 98 734  82 225 7 أصول غير ملموسة

 548 369 025  540 915 359 مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
4 976 476 4 756 806 مخزون 

20 425 085 18 811 478 9 عمالء 
4 187 140 5 084 064 10 أرصدة مدينة أخرى

29 743 808 29 861 373 1-16 المستحق من الشركات التابعة 
 588 468  724 778 النقدية وما في حكمها

 59 920 977  59 238 499 مجموع األصول المتداولة
 608 290 002  600 153 858 اجمالي األصول

حقوق الملكية
 188 102 296  188 102 296 15 رأس المال المصدر والمدفوع 
 113 111 157  113 111 157 اإلحتياطيات
( 19 748 377) ( 36 508 988) خسائر مرحلة

 281 465 076  264 704 465 مجموع حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة
155 311 021 145 476 225 12 أقساط قروض طويلة األجل

7 258 212 6 835 018 1-8 إلتزامات عقود اإليجار
 162 569 233  152 311 243 مجموع اإللتزامات غير المتداولة

اإللتزامات المتداولة
 228 305  529 507 1-14 مخصصات

17 676 913 18 349 779 11 بنوك تسهيالت ائتمانية
40 503 752 50 937 504 12 أقساط قروض طويلة االجل تستحق خالل عام
15 724 995 15 200 679 موردون وأوراق دفع
56 391 593 64 537 753 13 أرصدة دائنة أخرى
24 428 854 24 340 031 3-16 المستحق الى الشركات تابعة 
9 301 281 9 242 897 2-16 المستحق الى أطراف ذات عالقة

164 255 693 183 138 150 مجموع االلتزامات المتداولة
326 824 926 335 449 393 اجمالي اإللتزامات

 608 290 002  600 153 858 اجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية 
    

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها19 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 المستقلة 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 المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى 

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

 يونيو30عن الفترة المالية المنتهية في 

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

11 022 318  24 034 009  10 680 579  20 776 852 إيرادات النشاط
(12 385 768) (24 796 881) (12 040 507) (24 926 179) تكلفة النشاط
(1 363 450) ( 762 872) (1 359 928) (4 149 327) مجمل خسارة النشاط 

 520 413  565 413  151 712  191 318  إيرادات أخري
(1 747 210) (3 674 594) (2 005 265) (4 211 764) مصروفات ادارية
(4 265 982) (5 724 915) ( 531 416) (1 297 754) المخصصات واالنخفاض في قيمة األصول
(3 639 173) (8 430 406) (3 752 231) (7 293 084) 17 (بالصافي)تكاليف تمويلية 

(10 495 402) (18 027 374) (7 497 128) (16 760 611) صافي خسارة الفترة
(0.022) (0.038) (0.016) (0.036) 18 (سهم/ دوالر امريكي )نصيب السهم األساسى فى صافى خسائر الفترة 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها19 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 المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى 
(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

 يونيو30عن الفترة المالية المنتهية في 
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 

(10 495 402) (18 027 374) (7 497 128) (16 760 611) صافي خسارة الفترة 
بنود الدخل الشامل اآلخر

(10 495 402) (18 027 374) (7 497 128) (16 760 611) اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها19 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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 2021 يونيو 30قائمة التغيرات فى حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى 
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

صافى خسارة اجمالي (خسائر)/ أرباح  اإلحتياطي  إحتياطي رأس المال
الفترة / العام  مرحلة القانوني اإلحتياطات المصدر والمدفوع خاص

 340 947 326 -  39 733 873  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296   2020 يناير 1الرصيد في 
تسويات على رصيد اول المدة

 4 486 706 -  4 486 706 - - - - رد خسائر أضمحالل أصول حق أنتفاع
 345 434 032 -  44 220 579  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296  المعدل 2020 يناير 1الرصيد في 

 345 434 032 -  44 220 579  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296  المعدل 2020 يناير 1الرصيد في 
الدخل الشامل

( 18 027 374) ( 18 027 374) - - - - -  2020 يونيو 30 حتى 2020 يناير 1صافىي خسارة الفترة من 
- - - - - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 18 027 374) ( 18 027 374) - - - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة

 327 406 658 ( 18 027 374)  44 220 579  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296  2020 يونيو 30الرصيد في 
الدخل الشامل

( 45 941 582) ( 45 941 582) - - - - -  2020 ديسمبر 31 حتي 2020 يوليو 1صافىي خسارة الفترة من 
- - - - - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 45 941 582) ( 45 941 582) - - - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة
-  63 968 956 ( 63 968 956) - - - - المحول إلي الخسائر المرحلة 

 281 465 076 - ( 19 748 377)  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296 2020  ديسمبر 31الرصيد في 

 281 465 076 - ( 19 748 377)  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296 2021 يناير 1الرصيد فى 
الدخل الشامل

( 16 760 611) ( 16 760 611) - - - - -  2021 يونيو 30 حتى 2021 يناير 1صافىي خسارة الفترة من 
- - - - - - - بنود الدخل  الشامل االخر

( 16 760 611) ( 16 760 611) - - - - - اجمالي الدخل الشامل عن الفترة
-  16 760 611 ( 16 760 611) - - - - المحول إلي الخسائر المرحلة 

 264 704 465 - ( 36 508 988)  113 111 157  36 234 019  76 877 138  188 102 296  2021 يونيو 30الرصيد في 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها19 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 

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

اإلجمالى
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(بنظام المناطق الحرة الخاصة)- شركة مساهمة مصرية  
2021 يونيو 30قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة اشهر المنتهية فى 

(جميع المبالغ بالدوالر االمريكي)

 يونيو30عن الفترة المالية المنتهية في 
عن الفترة المالية  عن الفترة المالية 

2020/01/01من  2021/01/01من 
2020/06/30حتى  2021/06/30حتى  إيضاح

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(18 027 374) (16 760 611) صافي خسارة الفترة 

:تسويات 
8 111 258 7 765 803 4 إهالك أصول ثابتة  - 

 25 210  16 509 7 إستهالك أصول غير ملموسة - 
( 475 413) أرباح بيع أصول ثابتة -                  -
5 724 915 1 297 754 14 المخصصات واألضمحالل في قمة العمالء - 
8 072 213 7 039 097 17 مصروفات تمويلية - 
 723 263  782 304 إستهالك تكلفة الحصول على القروض - 

4 154 072  140 856
:التغيرات في

1 075 743  219 670 المخزون  - 
(4 322 704)  617 678 العمالء  -  
1 298 296 ( 896 924) أرصدة مدينة أخري  - 
 407 386 ( 117 565) المستحق من شركات تابعة  - 

 1 551 المستحق من شركات ذات عالقة  -                  -
( 107 245) ( 524 316) موردون وأوراق دفع  - 
4 327 680 2 440 712 دائنون وأرصدة دائنة أخري  - 
 544 703 ( 88 823) المستحق الى الشركات تابعة  - 
( 29 163) ( 58 384) المستحق  الى أطراف ذات عالقة  - 

7 350 319 1 732 904 التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
(4 712 764) (1 159 147) المدفوع من الفوائد المدينة
( 426 602) (  621) المستخدم من المخصصات 

2 210 953  573 136 صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

:التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(1 626 850) ( 328 646) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 705 397 مقبوضات من بيع أصول                 -
( 66 435) مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة                 -

( 987 888) ( 328 646) صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

:التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(1 080 847) ( 177 231) مدفوعات لسداد قروض

 59 347  211 781 مقبوضات من قروض 
 551 060  672 866 مقبوضات من تسهيالت بنكية قصيرة األجل
( 227 367) ( 217 900) مدفوعات تكاليف الحصول علي القرض

(1 249 025) ( 597 696) مدفوعات لسداد التزامات ناتجة من عقود االيجار
(1 946 832) ( 108 180) التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

( 723 767)  136 310 في النقدية وما في حكمها خالل الفترة (النقص)صافي الزيادة 
1 114 071  588 468 النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
 390 304  724 778 النقدية وما في حكمها فى نهاية الفترة 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة وتقرأ معها19 إلى 6اإليضاحات المرفقة من صفحة 
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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  فترة الستة أشهرعن المستقلة المختصرة الدور�ة   ات المتممة للقوائم المالیة�ضاحاإل
 �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 

- 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 

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

 .  ١٩٥٦٤برقم  ١٩٧٨مارس  ١٩تم قید الشر�ة �السجل التجاري بتار�خ 

الصادر عن   ٢٠١٧لسنة  ٢٧وذلك ط�قًا للقرار رقم  ،٢٠١٧یولیو  ٢٠تم مد ترخیص مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات تبدأ من 
 .  ٢٠١٧أغسطس   ٢١فى  الحرة والمؤرخالهیئة العامة لالستثمار والمناطق 

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

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 -٢
ل البحر�ة في المناطق الحرة �كافة أنحاء جمهور�ة مصر العر�یة من خدمات وصیانة وتر�یبات وأنشاءات وانتشال القیام �كافة األعما - أ

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

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

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

 أسس اإلعداد -٣
   ننیوالقوا لمحاسب�ةا ر�المعایی زاماللتا ١-٣  

   ، �ةر لمصا لمحاس�ةا رلمعایی �قاً ط  فقةر لما  ٢٠٢١ یونیو ٣٠أشهر المنتهیة في    الستةالمختصرة عن   لمستقلةا لمال�ة ا  مئوالق ا داد عإ  مت
 .لعالقةذات ا  �ة ر لمصا ئحواللوا ننیوالقوا

   .٢٠٢١ أغسطس ١١تم اعتماد القوائم المالیة المستقلة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 

 السیاسات المحاسبیة الهامة  ٢-٣
  أعدت القوائم المالیة الدور�ة المستقلة المختصرة �إتباع نفس السیاسات المحاسبیة التي �انت مطبقة ومتبعة عند إعداد القوائم المالیة 

، هذا وقد تم إتباع تلك السیاسات �صورة ثابتة علي �افة الفترات المعروضة  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١لمالیة المنتهیة في  للشر�ة عن السنة ا
" ٤٨بتلك القوائم المالیة الدور�ة المستقلة المختصرة، مع األخذ في االعتبار التغیرات الناتجة عن تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم"

 " اإلیراد من العقود مع العمالء



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ٧ - 

 

 اإلیراد من العقود مع العمالء  –) ٤٨معیار المحاسبة المصري رقم ( ١-٢-٣
) إطار شامل لتحدید قیمة وتوقیت االعتراف �اإلیراد، و�حل هذا المعیار محل المعاییر ٤٨�حدد معیار المحاسبة المصري رقم ( 

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

 یتطلب قدر من الحكم الشخصي.   – زمنیة او عند نقطة من الزمن 

لمتعلق �التطبیق ) �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 المعیار على أرصدة ٢٠٢١المبدئي لهذا المعیار في تار�خ التطبیق االولي في أول ینایر  

 األر�اح المرحلة.
 

 القیاس  سسأ ٣-٣ 
 : ر�ز الماليالم يأعــدت القوائم المالیة على أساس التكلفة التار�خیة فیما عدا البنود الهامة التالیة ف 

 األدوات المالیة غیر المشتقة �القیمة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر تقاس �القیمة العادلة.  •

 فتراضاتستخدام التقدیرات واالا ١-٣-٣
فتراضات تؤثر  اتقدیرات و ستخدام الحكم الشخصي وعمل ایتطلب من اإلدارة  المصر�ةالمحاسبة   لمعاییرإن إعداد القوائم المالیة وفقا  

وقد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه   ، والمصروفات المدرجة اإلیراداتلتزامات و على تطبیق السیاسات المحاسبیة وقیم األصول واال
 التقدیرات.

المحاسبیة في الفترة التي تم عتراف �أ�ة تعدیالت في التقدیرات اال مستمرة و�تمفتراضات �صفة هذا و�تم مراجعة هذه التقدیرات واال
 .تم تأثرها فیها هذا التعدیل لتلك التقدیرات وعلى أ�ة فترات مستقبلیة

 قیاس القیم العادلة ٤-٣
الدور�ة    ةیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس القیمة السوقیة لألداة المالیة أو ألدوات مالیة مثیلة في تار�خ القوائم المالی

بدون خصم أي تكالیف بیع مستقبلیة مقدرة. یتم تحدید قیم األصول المالیة �أسعار الشراء الحالیة لتلك األصول، بینما یتم  ستقلةالم
 تحدید قیمة االلتزامات المالیة �األسعار الحالیة التي �مكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 

لمالیة فإنه یتم تقدیر القیمة العادلة �استخدام أسالیب التقییم المختلفة في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحدید القیمة العادلة لألدوات ا
مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخرًا، واالسترشاد �القیمة العادلة الحالیة لألدوات األخرى المشابهة �صوره 

 �مكن االعتماد علیها.قیم  ینتج عنها أو أي طر�قة أخرى للتقییم  -أسلوب التدفقات النقد�ة المخصومة   - جوهر�ه

عند استخدام أسلوب التدفقات النقد�ة المخصومة �أسلوب للتقییم فإنه یتم تقدیر التدفقات النقد�ة المستقبلیة على أساس أفضل تقدیرات 
لألدوات   المستقلة دور�ة ال لإلدارة. و�تم تحدید معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في تار�خ القوائم المالیة

 .المالیة المشابهة من حیث طبیعتها وشروطها
 
 
 



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

2021 يونيو 30تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة عن فترة الستة أشهر  المنتهية فى 
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

(بالصافى)األصول الثابتة - 4
اإلجمالى أثاث ومعدات مكاتب وسائل نقل وإنتقال  مباني وتجهيزات وديكورات االت ومعدات عمرات بحرية *وحدات بحرية اراضى

التكلفة
 498 204 249  2 499 904   893 803  9 284 115  9 222 862  44 998 189  428 904 384  2 400 992 2020 يناير 1 التكلفة  في 

 4 118 670   68 265 −   476 585   690 153  2 883 667 − − اإلضافات خالل العام
( 49 068 659) (  12 544) − ( 6 267 664) (  300 319) ( 8 030 218) ( 32 056 922) ( 2 400 992) اإلستبعادات خالل العام
 453 254 260  2 555 625   893 803  3 493 036  9 612 696  39 851 638  396 847 462 − 2020 ديسمبر 31التكلفة فى 

 453 254 260  2 555 625   893 803  3 493 036  9 612 696  39 851 638  396 847 462 − 2021 يناير 1التكلفة في 
  171 168   20 775 − − −   150 393 − − 2021 يونيو 30 حتى 2021 يناير 1اإلضافات خالل الفترة من 

 453 425 428  2 576 400   893 803  3 493 036  9 612 696  40 002 031  396 847 462 − 2021 يونيو 30التكلفة فى 

االهالك وخسائر االضمحالل 
 175 665 956  2 171 771   893 803  6 168 650  9 035 124  30 467 294  126 929 314 − 2020 يناير 1مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 
 16 007 662   107 923 −   210 021   153 775  6 214 200  9 321 743 − اهالك العام

  438 271 − −   438 271 − − − − خسائر األضمحالل خالل العام
( 40 836 421) (  4 222) − (  790 063) (  296 733) ( 7 688 481) ( 32 056 922) − مجمع إهالك اإلستبعادات 
( 4 486 704) − − ( 4 486 704) − − − − رد خسائر االضمحالل 

 146 788 764  2 275 472   893 803  1 540 175  8 892 166  28 993 013  104 194 135 − 2020 ديسمبر 31مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 

 146 788 764  2 275 472   893 803  1 540 175  8 892 166  28 993 013  104 194 135 − 2021 يناير 1مجمع االهالك وخسائر االضمحالل فى 
 7 765 803   53 005 −   70 193   103 011  2 878 725  4 660 869 − 2021 يونيو 30 حتى 2021 يناير 1اهالك الفترة من 

 154 554 567  2 328 477   893 803  1 610 368  8 995 177  31 871 738  108 855 004 - 2021 يونيو 30مجمع االهالك وخسائر األضمحالل فى 
 298 870 861   247 923 −  1 882 668   617 519  8 130 293  287 992 458 - **2021 يونيو 30الصافي فى 
 306 465 496   280 153 −  1 952 861   720 530  10 858 625  292 653 327 - 2020 ديسمبر 31الصافى في 
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 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ٩ - 

 

 .دةیدلجا �ةر لبحا داتحو لا ءنشاإ ل�و لتم علیها وللحصا مت لتىا روضللق ن�ضما �ةر لبحا تهاداحو  ض�ع نه ر ب �ةر لشا تقام *
  �ةر للش حةو لممنا الئتمان�ةا تللتسه�ال ضماناً  ليدو لا �ير لعا رف لمصا لصالح  )٢١٢و ٢٠٨(  مقاأر   �ةر لبحا داتح و لا نه ر  :الأو 

 ٥٢١و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٨و  ٥١٥و  ٥١٠و  ٢٣٢و  ٢٣١و  ٢٣٠و  ٢٢٩و  ٤٣و ٤٢ارقام ( رهن الوحدات البحر�ة :ثانیاً 
) لصالح مصرف أبو ظبي االسالمي MWM  ٦٠١و    ٣٦و    ٣٥و    ٣٢و    ٧٠٤و    ٧٠٣  و ٧٠٢ و  ٧٠١و    ٦٠٢و    ٦٠١و    ٥٢٢و  

 ضمانا للقرض الممنوح للشر�ة.  

  (لصالح البنك االهلي المصري)  )٤٠٠٠( مقر  �ةر بح دةحو رهن  :اً ثالث

األعمار  دةاـإلعاألورو�ي  ـكلبنا ـنع لبنك المشرق (و�یالً  ٢-ـرهظ فیـدا�ر ماو  ١-رهظ فیدا�ر ما �ةر لبحا داتحو لا نه : ر را�عاً 
 والتنمیة) 

 ) وفقًا للتعاقد مع شر�ة جلو�ال لیس للتأجیر التمو�لي.  رهن الوحدة البحر�ة (هارمونیادوا ًا:خامس

 . ٢٠٢١یونیو  ٣٠ دوالر أمر�كي في ٨٧٧ ٢٠٠ ٢٣األصول الثابتة أصول مهلكة دفتر�ًا ومازالت تعمل بلغت تكلفتها ** تتضمن 

 

 مشروعات تحت التنفیذ -٥
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ 

 ٤ ٩١٥  ٣٨٢  ٨٦٠ ٠٧٢ ٥ ووحدات �حر�ة   ثابتة دفعات مقدمة لشراء أصول
 ٤ ٩١٥ ٣٨٢  ٨٦٠ ٠٧٢ ٥ 

 شر�ات تا�عة  في استثمارات -٦

     نسبة 
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  المساهمة %  

 ١٧٠ ٨٢٦  ٦٠٠  ١٧٠ ٨٢٦  ٦٠٠  ٪ ١٠٠ شر�ة فالنتین مار�تیم المحدودة 
 ١١ ٢٤٨  ١٥٥  ١١ ٢٤٨  ١٥٥  ٪ ٩٩.٤٦ للخدمات المالحیة والبترولیة  مار�تاید

   ٢٩ ٠٠٥  ٦٦٢    ٢٩ ٠٠٥  ٦٦٢  ٪ ٦٤.٣٠ شر�ة أوشن مار�ن (ش.م.ح)  
 ٢٥ ٨٠٨  ٩٩٦  ٢٥ ٨٠٨  ٩٩٦  ٪ ٩٩.٩٨ مار�دا�ف اوف شور بروجكتس 

   ٢٣٦ ٨٨٩ ٤١٣  ٢٣٦ ٨٨٩ ٤١٣ 

 أصول غیر ملموسة  -٧
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  

 ٥٨٤  ٣٣٩    ٦٥٠  ٧٧٤  ینایر  ١التكلفة في  
 ٦٦  ٤٣٥  -  العامالفترة /  اإلضافات خالل

 ٦٥٠ ٧٧٤   ٦٥٠ ٧٧٤   نها�ة الفترة / العام  فيالتكلفة في 
 ) ٥٠٩ ٨٥٨(  ) ٥٥٢ ٠٤٠(  ینایر  ١في  االستهالكمجمع 

 ) ٤٢ ١٨٢(  (٥٠٩ ١٦)  العامالفترة /  استهالك
 ) ٥٥٢ ٠٤٠(  )٥٦٠ ٥٢٨(   نها�ة الفترة / العام  في االستهالكمجمع 

 ٧٣٤ ٩٨  ٢٢٥ ٨٢  نها�ة الفترة / العام الصافى فى 
 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٠ - 

 

 تأجیر تمو�لي  عقود -٨

المتعلق �عقود اال�جار فإن التطبیق األولى  ٢٠١٩لسنة  ٤٩والمتعلقة �معیار المحاسبة المصري رقم  االنتقالیةوفقا ألحكام القواعد 
وتعدیالته وصدور قانون   ١٩٩٥لسنة    ٩٥هو بدا�ة فترة التقر�ر السنوي التى تم فیها إلغاء قانون التأجیر التمو�لي رقم  )  ٤٩(لمعیار  

لسنة  ٩٥التي �انت تخضع لقانون  اإل�جاروذلك �النسبة لعقود  ٢٠١٨لسنة  ١٧٦تنظیم نشاطى التاجیر التمو�لي والتخصیم رقم 
وقد نتج عن ذلك  ٢٠١٩) وقد تم إجراء التعدیالت خالل عام ٢٠و�ان یتم معالجتها وفقًا لمعیار المحاسبة المصري رقم ( ١٩٩٥

 التحول االتي  

 ٢ ٤٠٠  ٩٩٢ إثبات تكلفة االراضي 
   ٨ ٦٩٣  ٦٤٨ إثبات تكلفة مباني و�نشاءات 

 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 لألصول  إثبات خسائر إضمحالل

   ٢ ٥٨٤  ٨٢٢ أثر التعدیل على األر�اح المرحلة 
 
 إلتزامات ناتجة عن عقود اإل�جار  ١-٨

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  ا�ضاح 

الجزء المتداول (مدرجة ضمن    -التأجیر التمو�لي  تزامإل
 ١ ٥٢٨  ٥٠١  ٣٥٣ ٧٣٧ ١  ١٣ األرصدة الدائنة الخري) 
 ٧ ٢٥٨  ٢١٢  ٠١٨ ٨٣٥ ٦   المتداولالغیر الجزء   -إلتزام التأجیر التمو�لي 

   ٨ ٧٨٦ ٧١٣  ٣٧١ ٥٧٢ ٨  
 

 الناتجة عن عقود اال�جار �ما یلى  و�تم سداد اإللتزامات

   ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١    ٢٠٢١یونیو  ٣٠  
 سداد الفائدة    سداد أصل االلتزام    سداد الفائدة    سداد أصل االلتزام    

 ٧٣٣ ٧٣٤  ١ ٥٢٨ ٥٠١  ٩٤٦ ٥٠٥  ٣٥٣ ٧٣٧ ١  أقل من عام 
  ٥٨٧ ٠٦٩  ١ ١٦٤ ٤٩٧  ٠٠٢ ٥٦٥  ٣٨٣ ٠٣٢ ١  أكثر من عام وأقل من عامین  

 ١ ١٨٣ ٢٠٢   ٦ ٠٩٣ ٧١٥  ٧٠٣ ٠٤٩ ١  ٦٣٥ ٨٠٢ ٥  أكثر من عامین  
  ٢ ٥٠٤ ٠٠٥    ٨ ٧٨٦ ٧١٣  ٦٥١ ١٢٠ ٢  ٣٧١ ٥٧٢ ٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١١ - 

 

 عمالء  -٩

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ٦٤ ١٢٠  ٥٩٠  ٠٣٥ ٤٧٨ ٦٣   عمالء 
      �خصم:

 ) ٤٣ ٦٩٥ ٥٠٥(  (٥٥٧ ٦٦٦ ٤٤)  ٢- ١٤ العمالءاالنخفاض في قیمة 
   ٢٠ ٤٢٥ ٠٨٥  ٤٧٨ ٨١١ ١٨ 

 
  أخرى أرصدة مدینة  -١٠

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ١٦٦  ٣٥٩  ٩٨٠ ٢١٤   ت مستحقة ایرادإ
 ١ ٨٧٩  ٢٦٨  ٠٧٥ ٥٦١ ٢   موردون دفعات مقدمة 

   ١ ٢٥٤  ٦٤٩  ٢٩٢ ٤٠٤ ١   عاملین عهد وسلف 
   ٢٨٢  ٦١٨  ٦٢٩ ٨٧   ماً دمق عة و فدم تفارو مص

   ٥٢٥  ٦٧٣  ٦٧٣ ٥٢٥   رةلحا طقلمناوا رلألستثما لعامةا لهیئةا
 ١٠٠  ٥١٢  ٥٩٢ ١٠٠   نلتامیا تال�اطم

 ١ ٠٣٢  ٧١٧  ٤٧٩ ٢٤٤ ١   أرصدة مدینة أخري 
   ٧٩٦ ٢٤١ ٥  ٧٢٠ ١٣٨ ٦ 

      �خصم:
ة المدینون واألرصدة المدینة  االنخفاض في قیم

 األخرى 
١ ٠٥٤ ٦٥٦(  ) ١ ٠٥٤ ٦٥٦(  ٢- ١٤ ( 

  
   ٤ ١٨٧ ١٤٠  ٠٦٤ ٠٨٤ ٥ 

  
 تسهیالت بنكیة قصیرة االجل -١١

  ٩١٣ ٦٧٦ ١٧(مبلغ  أمر�كيدوالر  ١٨ ٣٤٩ ٧٧٩مبلغ  ٢٠٢١یونیو  ٣٠في بلغت أرصدة التسهیالت البنكیة قصیرة االجل 
  فترة الستة أشهر تسهیالت بنكیة جدیدة خالل  علىاالشارة �ان الشر�ة لم تحصل  وتجدر ) ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١دوالر أمر�كي في 

   . ٢٠٢١یونیو  ٣٠ فيالمنتهیة 

 
 القروض طو�لة االجل  -١٢

دوالر امر�كي في القروض الممنوحة للشر�ة من   ١٩٦ ٤١٣ ٧٢٩والبالغ رصیدها  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تتمثل القروض القائمة في 
 األعمار والتنمیة و البنك ألعادهوالبنك االورو�ي  يبي. سإتش.إس.بنك  )،االمارات (التمو�ل المشترك –بنك أبو ظبى االسالمي 

   التجاري وفا والتي تم منحها مقابل رهن �عض الوحدات البحر�ة.

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



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٢ - 

 
 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ 

 ٧٥٢ ٥٠٣ ٤٠  ٥٠٤ ٩٣٧ ٥٠ أقساط قروض طو�لة االجل تستحق خالل عام 
 ٠٢١ ٣١١ ١٥٥  ٢٢٥ ٤٧٦ ١٤٥ أقساط قروض طو�لة االجل 

 ٧٧٣ ٨١٤ ١٩٥  ٧٢٩ ٤١٣ ١٩٦ 
 

  األخرى الدائنون واألرصدة الدائنة  -١٣

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١یونیو  ٣٠  إ�ضاح  

 ١١ ٤١٢  ٢٥٠  ٤٣١ ٥٠١ ١٢   مصلحة الضرائب 
 ٢٢ ٦٠٣  ٠٧٤  ١٣٠ ٠١٩ ٢٩   مصروفات مستحقة 
 ١ ٥٢٨  ٥٠١  ٣٥٣ ٧٣٧ ١  ٨ الجزء المتداول   – عقود اال�جار إلتزامات ناتجة عن 

 ٢٠ ٠١٢  ٥٩٥  ١٨٩ ٢٣٣ ٢٠   عمالء دفعات مقدمة 
   ٨٣٥  ١٧٣  ٦٥٠ ٠٤٦ ١   أرصدة دائنة أخري 

   ٥٦ ٣٩١ ٥٩٣  ٧٥٣ ٥٣٧ ٦٤ 
 

 المخصصات واألنخفاض في قیمة األصول  -١٤
 المخصصات   ١-١٤

 الرصیــــــــــــد  المستخدم  المحمل على   الرصیــــــــــــد  
قائمة األر�اح او    فى  

 الخسائر 
 في  خالل  

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

 ٥٠٧ ٥٢٩  (٦٢٣)  ٨٢٥ ٣٠١    ٢٢٨  ٣٠٥   *مخصص مطالبات متوقعة
  ٥٠٧ ٥٢٩  (٦٢٣)  ٨٢٥ ٣٠١   ٢٢٨ ٣٠٥ 

 

مطالبات غیر محددة التوقیت وال المقدار فیما یتعلق �أنشطة الشر�ة وتقوم اإلدارة �مراجعة  یتمثل مخصص مطالبات متوقعة في قیمة  *
 .تتلك المخصصات دور�ًا وتعدیل مبلغ المخصص وفقًا ألخر التطورات والمناقشات واالتفاقیا

المخصصات  ٢٨لم یتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة المصري رقم 
 واألصول وااللتزامات المحتملة نظرًا الن ذلك قد یؤثر على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٣ - 

 
 
 

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

 الخسائر 
 في  خالل  

   ٢٠٢١/ ٣٠/٦  الفترة    الفترة خالل   ٠١/٠١/٢٠٢١  
األضــــــــــــمحالل في قیمة األصــــــــــــول 

 الثابتة  
 ١ ١٧٢  ٩٢٠  -  -  ١ ١٧٢  ٩٢٠ 

 ٥٥٧ ٦٦٦ ٤٤  (٨٧٧ ٢٤)  ٩٢٩ ٩٩٥  ٤٣ ٦٩٥  ٥٠٥  في قیمة العمالء  األنخفاض
االنخفاض في قیمة أرصــــــــــدة مدینة 

 أخرى 
 ١ ٠٥٤  ٥٦٥  -  -  ١ ٠٥٤  ٥٦٥ 

  ٠٤٢ ٨٩٤ ٤٦  (٨٧٧ ٢٤)  ٩٢٩ ٩٩٥  ٤٥ ٩٢٢ ٩٩٠ 
 
 

 رأس المال  -١٥
 �ه صخر لما للمارأس ا

 تتم ٢٠١٩ رسبتمب ١٦ �خر بتا �ة دعا  رلغیا  لعامةا لجمع�ةا رارلق فقاو  �كىر مأ ر الدو  رمل�ا مبلغ �ه صخر لما �ة ر لشا لمارأس  بلغ
  ى ـ لإ ) ىـ�كر مأ رالدو  ـون ملی ناـمائت ـطفق(  ىـ�كر مأ رالدو  ـون ملی ٢٠٠ مبلغ ـنم هـب صخـر لما �ةـر لش ا لاـمرأس  دةاـ�ز  ى ـعل فقة والما

  ة ـنیو لقانا  ـراءاتإلجا  ءاـ�إنه  �ةـر لشإدارة ا  ماـقی  ىـلإ  رةإلشاا  درتجو )  ىـ�كر مأ  رالدو   راـملی  ـطفق(    ىـ�كر مأ   رالدو   ١  ٠٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠  غـمبل
 ماظــلنا  ــوادم  لیــدتع  ــرنش  ــمتو   ٦٥٠١  ــداعیإ  مقــر ب  ٢٠١٩  رمبــیسد  ١٦  �خر اـبت   رى اـلتجا  لجـ�الس  ریـلتأشا  ـمت  ـدقو   دةاـ�ز لا  ـكبتل  ةـلمتعلقا
 .  ٢٠١٩ ریسمبد  ٢٥ بتار�خ  ٥٧٦٦٨ ــمقر  ــدد�الع �ةــر لمصا ائعــقو �ال �ةــر للش ىــألساسا

  وعفدلموا درلمصا للمارأس ا
 �عمائة ار  طفق م سه ٤٧٠ ٢٥٥ ٧٤٠  على  وزعم �كىر مأ رالدو  ١٨٨ ١٠٢ ٢٩٦ مبلغ وعفدلموا  درلمص ا �ة ر لشا ل مارأس  بلغ
 لعامةا لجمع�ةا رارلق فقاو   )�كىر مأ تسن ٤٠ ملسها قیمة(  مسه ون �عوأر  س�عمائةو  فلأ ون خمسو  ةسخم نمائتاو  ون ملی ون س�عو 
 ر ال دو  ١٦٣ ٨٤٠ ٠٠٠ ـنم ـدرلمصا �ةـر لشا لاـمرأس  دةاـ�ز  ىـ عل ةـ فقوالما ـتتم ٢٠١٩ ربتمبـس ١٦ �خر بتا �ةر للش �ةدعا رلغیا
 رعــبس(  مهـس  ٦٠  ٦٥٥  ٧٤٠  ىـ عل  ةـعوز م  ىـ�كر مأ  رالدو   ٢٤  ٢٦٢  ٢٩٦  هاـدر ق  دةاـ�ز ب  ىـ�كر مر أالدو   ١٨٨  ١٠٢   ٢٩٦ىـلإ  ىـ�كر مأ
 دار ص إ  وة عال  �كىر مأ  رالدو   ٠.٢١و  مللسه  م�ةــسأ  ةـقیم  ىــ�كر مأ  رال دو   ٠.٤٠  ـنع  رةاـعب(  )ىــ�كر مأ  رالدو   ٠.٦١  غــیبل  مهـللس  باـكتتأ

 �نىز   دنجا/    دللسی  ل�الكام  دة�از لا  صتخصی  متو   رالدو   ـون ملی  ٣٧  الىـجمإ  غـمبل  ـلتمث   )ىـ�كر مأ  رالدو   ١٢  ٧٣٧  ٧٠٤  مبلغ  �إجمالى
 دة�از لا  كبتل  لمتعلقةا  ن�ةو لقانا  راءاتإلجا  ء�إنها  �ةر لشا  إدارة  ماـقی  ىـلإ  رةاـإلشا  ـدرتج، و   ناهمیـلمسا  مىـدالق  �ةو لو ألا  وق حق  لعمادون إ 

  قائع و �ال  �ةر للش  ألساسىا  ماظلنا  وادم  لیدتع  رنش  متو   ٦٥٠١  ـداعیإ  مقـر ب  ٢٠١٩  رمبـیسد  ١٦  �خر اـبت   رى اـلتجا  لجـ�الس  رلتأشیا  مت  دقو 
 وراقألا ــدقی ةــلجن ــلقب ــنم ةــفقوالما ــتتم ٢٠١٩ رمبــیسد ٢٦ �خر اـبت،  ٢٠١٩ ریسمبد ٢٥ �خر بتا  ٥٧٦٦٨ مقر  دد�الع �ةر لمصا
 وع فدلموا درلمصا  للمارأس ا دة�از  مسهأ دقی على ٢٠١٩ رمبــیس د ٢٥  �خر اــبت ــدةلمنعقا تهاــبجلس �ةــر لمصا  ةــصور �الب ةــلمالیا

 .  �ةر للش
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طبيعة نوع  المستحق من الشركات التابعة1-16
2021/06/302020/12/31دائنمدينالتعامل العالقة

940 124 25 984 808 24 479 202 11 523 886 10 إيرادات تشغيل شركة تابعة شركة أوشن مارين 
872 061 2 914 592 2 315 460  357 991  جاريشركة تابعة شركة فالنتين مارتيم المحدودة

551 219 1 239 990  425 583 6 113 354 6 إيجار وحدات بحرية شركة تابعة شركة ماريتايد للخدمات المالحية والبترولية
895 298 1 524 433 1 284 102  913 236  جاريشركة تابعة شركة ماريدايف تونس

550 38  712 35  838 2            -جاريشركة تابعة د نايجريايتايركة ماشر
29 861 37329 743 808

 المستحق الي اطراف ذوى عالقة2-16

409 11  683 2  158 1  884 9  جاريشركة شقيقة  نوسكو- الشركة الوطنية للنقل وأعالي البحار 
269 289 9 311 239 9 129   087 50  جاري مجلس األدارة حسابات دائنة ألعضاء مجلس االدارة

603   903   347   47   جاري شركة شقيقة  شركة الروضة للتنمية الزراعية
9 242 8979 301 281

 المستحق الي شركات تابعة3-16
إيرادات تشغيل 

استشارات 

خدمات غطس 

24 340 03124 428 854

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

(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

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

  والمدرجة ضمن األصول 2021 يونيو 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 
:المتداولة وااللتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى 

حجم المعامالت خالل الفترة

854 428 24 شركة تابعة  شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس  24 340 031  2 221 496 2 132 673
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 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٥ - 

 

 واإلیرادات التمو�لیة التكالیف صافي -١٧
 عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   
٠١/٢٠٢١/ ٠١من    ٤٠/٢٠٢١/ ٠١من    ٠١/٢٠٢٠/ ٠١من    ٤٠/٢٠٢٠/ ٠١من     
٣٠/٠٦/٢٠٢١حتى    ٣٠/٠٦/٢٠٢١حتى    ٣٠/٠٦/٢٠٢٠حتى    ٣٠/٠٦/٢٠٢٠حتى     

 (٨٨١ ٣٠٨ ٤)  (٤٧٥ ٧٩٥ ٨)  (٣٩٨ ٥٧٤ ٣)  (٠٩٧ ٠٣٩ ٧)  فوائد مدینة
 -  -  (٣٤٣ ١٨١)  (٠٨٢ ٢٥٨)  فروق ترجمة عمالت أجنبیة 

 (٨٨١ ٣٠٨ ٤)  (٤٧٥ ٧٩٥ ٨)  (٧٤١ ٧٥٥ ٣)  (١٧٩ ٢٩٧ ٧)  اجمالي التكالیف التمو�لیة 
 

 ٨٢١ ٢  ٩٢٤ ٤  ٣٥١٠  ٠٩٥ ٤  فوائد دائنة
 ٨٨٧ ٦٦٦  ١٤٥ ٣٦٠  -  -  فروق ترجمة عمالت أجنبیة 

 ٧٠٨ ٦٦٩  ٠٦٩ ٣٦٥  ٣٥١٠  ٠٩٥ ٤  اجمالي اإلیرادات التمو�لیة 
 (١٧٣ ٦٣٩ ٣)  (٤٠٦ ٤٣٠ ٨)  (٢٣١ ٧٥٢ ٣)  (٠٨٤ ٢٩٣ ٧)  صافي التكالیف التمو�لیة 

 

 ر�حیة السهم  -١٨
السهم �قسمة او خسارة ر�حیة  احتساب و�تماو الخسارة األساسي في صافي الر�ح  بنصیب السهمتعرض الشر�ة البیانات الخاصة 

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

 عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة   عن الفترة المالیة  
٠١/٢٠٢١/ ٠١من   ٤٠/٢٠٢١/ ٠١من    ٠١/٢٠٢٠/ ٠١من    ٤٠/٢٠٢٠/ ٠١من     
٣٠/٠٦/٢٠٢١حتى   ٣٠/٠٦/٢٠٢١حتى    ٣٠/٠٦/٢٠٢٠حتى    ٣٠/٠٦/٢٠٢٠حتى     

ــارة الفترة (دوالر  ــافي خســــ صــــ
 أمر�كي)

(٦١١ ٧٦٠ ١٦) 
 

(١٢٨ ٤٩٧ ٧) 
 

(٣٧٤ ٠٢٧ ١٨) 
 

(٤٠٢ ٤٨٥ ١٠) 

خالل  القـائمـةعـدد األســــــــــــــهم         
 الفترة (سهم)

٧٤٠ ٢٥٥ ٤٧٠ 
 

٧٤٠ ٢٥٥ ٤٧٠ 
 

٧٤٠ ٢٥٥ ٤٧٠ 
 

٧٤٠ ٢٥٥ ٤٧٠ 

في   األســاســي  نصــیب الســهم
ــافي   ــارةصـ (دوالر   الفترة خسـ

 امر�كي / سهم)
(٠.٠٣٦) 

 
(٠.٠١٦) 

 
(٠.٠٣٨) 

 
(٠.٠٢٢) 

 

 االلتزامات العرضیة  -١٩
 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 
        

 ٤٧٧ ٤٥٢ ٥  ٧٣٤ ٠٩٦ ٥  ٥٤١ ٥٣٢  ٢٧٥ ٦٢٩ ٥ خطا�ات الضمان

 ٤٧٧ ٤٥٢ ٥  ٧٣٤ ٠٩٦ ٥  ٥٤١ ٥٣٢  ٢٧٥ ٦٢٩ ٥ 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٦ - 

 
 

 االیرادات الموسمیة والدور�ة  -٢٠
 . ٢٠٢٠  یونیو  ٣٠و  ٢٠٢١یونیو    ٣٠  في�ة خالل الفترات المالیة المنتهیة  ر إیرادات ذات طبیعة موسمیة أو دو   �أ�ةلم یتم األعتراف  

  
 أرقام مقارنة   -٢١

 .ةالحالی الفترة�عض أرقام المقارنة لتتماشى مع تبو�ب  تبو�ب أعادةتم 

 
 حداث هامة أ -٢٢

االقتصادي نتیجة انتشار و�اء �ورونا الي حالة من التباطؤ واالنكماش  ٢٠٢٠تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام 
) المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بینها الحكومة المصر�ة �عمل حزم من اإلجراءات االحتراز�ة لمنع انتشار الو�اء، ١٩-(كوفید

األنشطة �صور  وقد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي على المستوي العالمي والمحلي والذي ظهر تأثیره على �افة
 .مختلفة

 ض لتخفی روللبتا ت�ار ش تل�اطب راتأث راداتإلیا ضنخفاا على سنعكا مما دایدش راتأث ناورو � روسفی داث�أح �ةر لشا رتتأث دقو 
  في  ذةلمتخا ملتعقیا راءاتإلج نتیجة دثلحا سبنف راتأث فلتكالیا عتفار ال ضافة ا ب،لطلا ضنخفاا  نتیجة نللسف م�ةو لیا راتإلیجاا
 م قطلأل عةو فدلما ت�ضاو لتعا عتفاار  یضاوأ ،فیها لمشت�ها تلحاالا ض�ع على فللكش لمصاح�ةا لتكلفةا یضاوأ ن،لسفوا دارةإلا
 .مقطألا كتل رتغیی على درةلقا  دمعو  بها لنعم لتيا رى ألخا دوللا ن�یو  بیننا رلسفا فقو ت نتیجة دل�الا رجخا زةلمحتجا

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

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

 
 قائمة التدفقات النقد�ة   -٢٣

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

 

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

 ٦٧٨ ٦١٧ (٩٢٩ ٩٩٥) ٦٠٧ ٦١٣ ١ العمالء
 ٧١٢ ٤٤٠ ٢ (٤٤٨ ٧٠٥ ٥) ١٦٠ ١٤٦ ٨ أخرى  دائنةأرصدة 

    
 
 
 
 
 
 
 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٧ - 

 

 المعاییر الجدیدة او المعدلة -٢٤
احكام معاییر المحاسبة المصر�ة الصادرة �قرار وز�ر بتعدیل �عض  ٢٠١٩/ ١٨/٣قامت وز�رة االستثمار والتعاون الدولي بتار�خ 

والتي تتضمن �عض معاییر المحاسبة الجدیدة وتعدیالت على �عض المعاییر القائمة وفیما یلي  ٢٠١٥لسنة  ١١٠االستثمار رقم 
 .اهم هذه التعدیالت التي قد تكون لها تأثیر محتمل على القوائم المالیة للشر�ة حال تطبیقها

 

تأجیل تطبیق معاییر المحاسبة المصر�ة الجدیدة   ٢٠٢٠أبر�ل  ١٢قررت الهیئة العامة للرقا�ة المالیة في بیانها الصادر بتار�خ 
على القوائم المالیة الدور�ة (الر�ع سنو�ة) التي ستصدر خالل    ٢٠١٩لسنة    ٦٩والتعدیالت المصاحبة لها الصادرة �القرار الوزاري رقم  

تقوم الشر�ات بتطبیق هذه المعاییر وهذه التعدیالت على القوائم المالیة السنو�ة لهذه الشر�ات في نها�ة السنة على ان  ٢٠٢٠عام 
وادراج االثر المجمع �الكامل بنها�ة العام، مع التزام الشر�ات �اإلفصاح الكافي في قوائمها  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المالیة المنتهیة فى 
  .لحقیقة واثرها المحاسبیة ان وجدتعن هذه ا ٢٠٢٠الدور�ة خالل عام 

 

�خصوص تأجیل تطبیق �عض معاییر   ٢٠٢٠سبتمبر    ١٧والصادر بتار�خ    ٢٠٢٠لسنة    ١٨٧١طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  
 :وهي �التالي  ٢٠٢١ینایر  ١المحاسبة حتى 

 األدوات المالیة  –) ٤٧معیار ( .١

 ءاالیراد من العقود مع العمال  –) ٤٨معیار ( .٢

 عقود التأجیر -)  ٤٩. معیار (٣

 
بتأجیل التأثیر   ٢٠٢١مایو    ٩والفحص المحدود" بتار�خ    المصر�ةذلك، فقد وافقت "اللجنة العلیا لمراجعة معاییر المحاسبة    إلى إضافة  

القوائم المالیة الدور�ة حتي موعد أقصاه تار�خ إعداد القوائم المالیة الر�ع  ) "االدوات المالیة" علي٤٧المحاسبي لتطبیق المعیار رقم ( 
  ٢٠٢١  د�سمبر  ٣١وحتي    ٢٠٢١ینایر    ١مع إدراج األثر المحاسبي المجمع للعام �الكامل بدا�ة من    ٢٠٢١د�سمبر    ٣١سنو�ة في  

 مع االلتزام �الفصاح الكافي لذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٨ - 

 
المعاییر الجدیدة او 

 المعدلة
 علىالتأثیر المحتمل   ملخص ألهم التعدیالت

 القوائم المالیة
 تار�خ التطبیق

معیار محاسبة 
مصري جدید رقم 

 )٤٧ ( 
 "األدوات المالیة"

 
 
 
 
 

 

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

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

) الجدید وتحدید نطاق ٤٧ناولها معیار ( الخاصة �الموضوعات التي ت
) المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من محاسبة ٢٦معیار ( 

 .التغطیة وفقًا الختیار المنشأة
طبقا لمتطلبات المعیار یتم تبوب األصول المالیة على أساس  -٢

إما �التكلفة المستهلكة، أو �القیمة العادلة من خالل -الحقاً –قیاسها 
الشامل اآلخر أو �القیمة العادلة من خالل األر�اح أو الدخل 

 الخسائر، وذلك طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدارة األصول المالیة
 وخصائص التدفق النقدي 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 
ألثر الحالي بتقییم ا

المحتمل على القوائم 
المالیة عند تطبیق 

علي  .�المعیار التعدیل
أن یدرج األثر 

المحاسبي المجمع 
 المعیار للعاملتطبیق 

 ١�الكامل بدا�ة من 
 ٣١ وحتى ٢٠٢١ینایر 

مع  ٢٠٢١د�سمبر 
االلتزام �الفصاح الكافي 
لذلك. وذلك تماشیا مع 

قرار اللجنة العلیا 
لمراجعة معاییر 

 المصر�ةالمحاسبة 
والفحص المحدود 
 المشار إلیة أعاله. 

 

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

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

طبیق معاییر �شرط ت
) ١المحاسبة المصر�ة رقم ( 

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

 .نفس التار�خ

 متطلبات هذا المعیار تم تعدیل �ال من المعاییر التالیة: علىبناء  -٤
) "عرض القوائم المالیة" المعدل ١معیار المحاسبة المصري رقم (  -

٢٠١٩ 
 "قائمة التدفقات النقد�ة") ٤معیار المحاسبة المصري رقم (  -
 ) "األدوات المالیة: العرض"٢٥معیار المحاسبة المصري رقم (  -
) "األدوات المالیة: االعتراف ٢٦معیار المحاسبة المصري رقم (  -

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

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

 



 ف یدا�ر ما - ل�ةرو لبتوا  لمالح�ةا تمادلخا �ةر ش
 ) الخاصة شر�ة مساهمة مصر�ة (بنظام المناطق الحرة

 ٢٠٢١یونیو  ٣٠ يالمنتهیة ففترة الستة أشهر الدور�ة المستقلة المختصرة عن   اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیةتا�ع 
  ذلك) (جمیع المبالغ �الدوالر األمر�كي ما لم یذ�ر خالف 

- ١٩ - 

 
 

    

 
معیار محاسبة 

رقم  مصري جدید
) "اإلیراد من ٤٨( 

 العقود مع العمالء"

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

 .٢٠١٥) "عقود اإلنشاء" المعدل  ٨معیار المحاسبة المصري رقم (   -أ
 .٢٠١٥) "اإلیراد" المعدل ١١معیار المحاسبة المصري رقم (  -ب

تم استخدام نموذج السیطرة لالعتراف �االیراد بدال من نموذج  -١
 المنافع والمخاطر.

یتم االعتراف �التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد مع عمیل  -٢
كأصل إذا �انت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالیف و�ذا االعتراف 

 بتكالیف الوفاء �عقد �أصل عند توافر شروط محددة. 
یتطلب المعیار ان یتوافر للعقد مضمون تجاري لكي یتم  -٣

 االعتراف �اإلیراد.
 فصاح والعرض.التوسع في متطلبات اإل -٤

  

قامت الشر�ة بتطبیق 
معیار المحاسبة 

) ٤٨المصري رقم ( 
"اإلیراد من العقود مع 

وذلك خالل  العمالء"
الر�ع األول من العام 

 ٢٠٢١المالي 

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

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

محاسبة معیار 
) ٤٩(  مصري جدید

 "عقود التأجیر "

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

 و�لغیه. ٢٠١٥المحاسبیة المتعلقة �عملیات التأجیر التمو�لي 
ستأجر حیث �قدم المعیار نموذج محاسبي واحد �النسبة للمؤجر والم . ٢

�قوم المستأجر �االعتراف �حق االنتفاع األصل المؤجر ضمن 
أصول الشر�ة �ما �عترف �التزام والذي �مثل القیمة الحالیة لدفعات 

مع االخذ في  sاال�جار غیر المدفوعة ضمن التزامات الشر�ة،
االعتبار انه ال یتم تصنیف عقود اال�جار �النسبة للمستأجر عقد 

 و أنه عقد تأجیر تمو�لي. تأجیر تشغیلي أ
�النسبة للمؤجر �جب على المؤجر تصنیف �ل عقد من عقود  . ٣

 إ�جاراته إما على أنه عقد تأجیر تشغیلي أو أنه عقد تأجیر تمو�لي. 
�النسبة لإل�جار التمو�لي فیجب على المؤجر االعتراف �األصول  . 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  . ٥

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

 

�التطبیق قامت الشر�ة 
الواردة  المبكر للمعالجة

�معیار المحاسبة رقم 
) عقود التأجیر ٤٩( 

 .٢٠١٩خالل عام 

) 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 ( 

حاسبیة المتعلقة والمعاییر الم
�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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