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2     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 

 
 

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 

 نبذة عن الشركة:

نتاج األسمدة النيتروجينية وتوزيعها في مصر إلبموجوداتها  "أو سي آي إن في" ساهمت ،2019. في مارس 2015 لسنة أبوظبي العالمي وقس شركاتلوائح  بموجب  2018ديسمبر  23في  ليمتدنج يفيرتيغلوب هولدتأسست 
، أصبحت 2019سبتمبر    30في  باستكمال عملية الدمج  في الشركة.  لألسمدة  اتفاقية مساهمة لدمج أعمال أدنوك  وأدنوك    أو سي آيوقعت    2019يونيو    26وفي  شركة فيرتيغلوب  والجزائر واإلمارات العربية المتحدة في  

"أو سي آي إن  بحت  . أصمليون طن سنوي ا من اليوريا واألمونيا القابلة للبيع 6  .5في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ نتِج  م  وأكبر  ،عالميا  أكبر منصة لألسمدة النيتروجينية تركز على التصدير  فيرتيغلوب 
 ٪.42بحصة بلغت األقلية مساهم أدنوك في حين أصبحت ٪ 58بلغت حصتها  حيث مساهم األغلبية  في"

 

 تشمل الموجودات الرئيسية للشركة ما يلي:

 : أو سي آيالموجودات المساهم بها من قبل 
نتِج الشركة المصرية لألسمدة: أكبر   مليون طن سنوي ا من األمونيا.   0 .9مليون طن سنوي ا من اليوريا و 1  .65مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ بالقطاع الخاص   على مستوىحبيبات اليوريا لم 

 مليون طن سنوي ا.  0 . 73 تبلغ إنتاجيةطاقة ب "الشركة المصرية للصناعات األساسية" – مصربفي مصنع األمونيا  ٪60 أو سي آي إن في"" تبلغ حصة : الشركة المصرية للصناعات األساسية
نتِج ، وهي سورفيرت٪ في 51 "أو سي آي إن في"تبلغ حصة : سورفيرت  مليون طن سنوي ا على التوالي.  1  .26ومليون طن سنوي ا  1 .6بطاقة إنتاجية جزائري لألمونيا واليوريا م 

  والشراكات / العالقات اإلستراتيجية في البرازيل وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية. لوجستية للتصدير  مدعومة بشبكة    اإلمارات العربية المتحدةدولة  منصة تداول في      أو سي آي إن في""أنشأت  :  أوراسكوم فيرتليزر ترايدنج

 أدنوك: من قبلالموجودات المساهم بها 

 مليون طن سنوي ا من األمونيا.  1 .2ومليون طن سنوي ا من اليوريا  2  .1لشركة تبلغ الطاقة اإلنتاجية ل (.2 فيرتيلو 1  فيرتيل) بتصنيع األمونيا واليوريا من خالل مصنعين  فيرتيلتقوم  ظبي،أبو  في : مقرها الرئيسيفيرتيل

 :التالية التكاملمن خالل أوجه  قيمة اللوب إلى تحقيق يغتهدف فيرت

  (،إفريقيا  وتقليل االعتماد على المتداولين من خالل شبكة توزيع أوسع والوصول إلى األسواق النهائية الرئيسية )بما في ذلك البرازيل والهند وشرق  القياسية ألسعار  المتزايدة على ا  والعالوات: توقيت المبيعات  التجاري  التكامل
 .لوبيغفيرت وتبادل أفضل الممارسات عبر منصة وأسعار شحن مخفضة الخدمات اللوجستية  وتعزيزاألحجام من خالل الشحن  تحديدوإعادة 

 وتجميع قطع الغيار. وتحسين الشراء   المنسق والتطوير المشتركة التقني: خبرة الصيانة  التعاون

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 أعضاء على النحو التالي:  4 بتعيين أدنوك وتقومأعضاء  6ن تعيي ب أو سي آي تقوم  على أنأعضاء  10لوب يغفيرت على أن يتضمن مجلس إدارة مبدئيا  االتفاق  تم

 

 أدنوك  نين من قبليالُمع عضاءاأل

 رئيس مجلس اإلدارة   -معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر 

 عضو   -العزيز عبد هللا إسماعيل محمد الهاجري  عبد

 عضو  - األرياني عابدمحمد سيف علي 

 عضو –وفاء ابراهيم علي محمد الحمادي 
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 اإلدارة تقرير أعضاء مجلس 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة )تابع(:

 أو سي آينين من قبل ياألعضاء الُمع

 عضو  –ناصف أنسي ساويرس 

 عضو –حسن بدراوي 

 عضو – هشام عبد السميع 

 عضو  -دافيد ولش 

 عضو  –فيليب ريكارت 

 عضو  - زي إريك بول

 ( 2019سبتمبر  30 في استقالته لحين تقديم) عضو -حسين مرعي 

 

 : السنة الحالية نتائج 

طن ا من األمونيا    1108وطن ا من اليوريا    2980مليار دوالر أمريكي من خالل بيع    1 .06الربع الرابع. حققت الشركة إيرادات بقيمة  خالل    فيرتيلمن خالل دمج  مليار دوالر أمريكي    5 .0الموجودات  بلغ إجمالي    ،2019في  
 مليون دوالر أمريكي على أساس موحد. 38  .4 بقيمة أرباحصافي إجمالي ترتب عليه مما 

 

 الحسابات:  مدققيإلى  بيان اإلفصاح 

 كأعضاء مجلس إدارةالخطوات التي كان ينبغي عليهم اتخاذها  كافة، وأنهم اتخذوا عليها  حسابات الشركة يمدققلم يتم إطالع  بأعمال التدقيق   تتعلق، على حد علمهم، أنه ال توجد معلومات لوب يغ فيرت  أعضاء مجلس إدارةيشهد 
 حسابات الشركة على تلك المعلومات.والتحقق من إطالع مدققي  المتعلقة بأعمال التدقيق  كافة المعلوماتالطالع على ل

 

 باإلنابة عن المجلس

 

 حسين مرعي 

 سكرتير الشركة 
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 الموحد بيان المركز المالي 5   الموحدة البيانات المالية 
 

 الموحد  األخرىواإليرادات الشاملة بيان األرباح أو الخسائر  7      
        

 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 8
 

 الموحد بيان التدفقات النقدية 9
 
 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية  11
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 البيانات المالية الموحدة 
 بيان المركز المالي الموحد 

 كما في  
 

 إيضاح مليون دوالر أمريكي

 ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر  31

2018 
 يناير   1

2018 
     

     الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة 

 1.981 .9 1.789 .0 3.448 .5 ( 1-7) الممتلكات واآلالت والمعدات 
 - - 94 .7 ( 2-7) موجودات حق االستخدام

 440 .0 440 .0 604 .8 ( 8) الشهرة التجارية 
 0 .4 0 .4 0 .4 ( 9) الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 0 .7 0 .7 0 .6  شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 1 .9 - -  موجودات الضريبة المؤجلة

 2.424 .9 2.230 .1 4.149 .0  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     
     الموجودات المتداولة

 99 .8 75 .6 100 .4 ( 11) المخزون 
 145 .7 247 .5 317 .1 ( 9) خرى الذمم المدينة التجارية واأل

 - - 0 .8 ( 10) ضريبة الدخل القابلة لالسترداد
 2 .7 16 .9 16 .5 ( 2-12) النقد الٌمقيد

 119 .1 306 .2 408 .1 ( 1-12) النقد وما يعادله

 367 .3 673 .2 842 .9  إجمالي الموجودات المتداولة 

 2.792 .2 2.903 .3 4.991 .9  إجمالي الموجودات

     

 

_______________________ 

 عبد السميع )عضو مجلس إدارة(هشام 

 
  

iPad
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 البيانات المالية الموحدة 
 بيان المركز المالي الموحد )تابع(

 كما في  

 إيضاح مليون دوالر أمريكي

 ديسمبر  31
2019 

 ديسمبر  31

2018 
 يناير   1

2018 
     

     حقوق الملكية
 - - 3.328 .2 ( 13) رأس المال 

 ( 480 .3) ( 490 .7) (1.200 .4) ( 14) االحتياطيات 
 271 .7 148 .3 515 .1  المحتجزة األرباح 

 ( 208 .6) ( 342 .4) 2.642 .9  حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 
 307 .7 468 .6 365 .9 ( 15) الحصة غير المسيطرة 

 99 .1 126 .2 3.008 .8  إجمالي حقوق الملكية
     

     المطلوبات 

     المطلوبات غير المتداولة 
 1.000 .4 867 .6 713 .3 ( 16) والسلفياتالقروض 

 - - 87 .7 ( 17) يجارالتزامات اإل
 10 .4 2 .9 14 .2 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 7 .4 7 .1 - ( 19) المخصصات
 166 .7 157 .5 448 .0 ( 10) مطلوبات الضريبة المؤجلة

 1.184 .9 1.035 .1 1.263 .2  إجمالي المطلوبات غير المتداولة  
     

     المطلوبات المتداولة
 1.171 .4 1.166 .1 168 .9 ( 16) القروض والسلفيات

 - - 12 .5 ( 17) يجارالتزامات اإل
 210 .7 425 .2 408 .9 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 123 .5 110 .3 128 .9 ( 19) المخصصات
 2 .6 40 .4 0 .7 ( 10) ضريبة الدخل مستحقة الدفع

 1.508 .2 1.742 .0 719 .9  إجمالي المطلوبات المتداولة  

 2.693 .1 2.777 .1 1.983 .1  إجمالي المطلوبات

 2.792 .2 2.903 .3 4.991 .9  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى   11الصفحات من ت شكل اإليضاحات المدرجة على 

 

 ___ _______ __ __________ __ 

 عبد السميع )عضو مجلس إدارة( هشام

iPad
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 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

 1.237 .5 1.055 .5  ( 20) اإليرادات
 ( 878 .3) ( 858 .9)  ( 21) تكلفة المبيعات

 359 .2 196 .6   إجمالي األرباح 
  

   

 52 .6 4 .6  ( 22) إيرادات أخرى
 ( 37 .9) ( 57 .1)  ( 21) والمصروفات العمومية واإلداريةمصروفات البيع  
 (0 .1) (1 .9)   مصروفات أخرى 

 373 .8 142 .2   إجمالي األرباح 
     

 8 .7 15 .4  ( 23) إيرادات التمويل
 ( 135 .3) ( 104 .0)  ( 23) تكلفة التمويل 

 ( 126 .6) ( 88 .6)  ( 23) صافي تكلفة التمويل 

 - (0 .1)   شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(إيرادات من 

 247 .2 53 .5   األرباح قبل ضريبة الدخل 

 ( 30 .3) ( 15 .1)  ( 10) ضريبة الدخل

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     

     اإليرادات الشاملة األخرى:
     تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائرالبنود التي يتم أو قد يتم إعادة  
 ( 17 .3) (8 .6)   فروق صرف عمالت أجنبية 

 ( 17 .3) (8 .6)   اإليرادات الشاملة األخرى، صافية من الضريبة

 199 .6 29 .8   اإليرادات الشاملة إجمالي 

     منسوبة إلى:األرباح صافي 
 82 .0 3 .9   مالكي الشركة 
 134 .9 34 .5   المسيطرة الحصة غير 

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     

     إجمالي اإليرادات الشاملة منسوبة إلى:
 71 .6 (0 .3)   مالكي الشركة 

 128 .0 30 .1   الحصة غير المسيطرة 

 199 .6 29 .8   إجمالي اإليرادات الشاملة

 .الموحدةجزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



8     2019فيرتيغلوب التقرير السنوي لشركة   

 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 إيضاح مليون دوالر أمريكي
رأس المال  

(13) 

 االحتياطيات  

(14) 
األرباح 

 المحتجزة

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
 مالكي الشركة 

الحصة غير 
 المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

        
 99 .1 307 .7 ( 208 .6) 271 .7 ( 480 .3) -  2018يناير  1الرصيد في 

 (4 .8) (0 .2) (4 .6) (4 .6) - -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9تأثير تطبيق المعيار رقم 

 94 .3 307 .5 ( 213 .2) 267 .1 ( 480 .3) -  2018يناير  1الرصيد الُمعدل في 
        

 216 .9 134 .9 82 .0 82 .0 - -  صافي األرباح 
 ( 17 .3) (6 .9) ( 10 .4) - ( 10 .4) -  اإليرادات الشاملة األخرى

 199 .6 128 .0 71 .6 82 .0 ( 10 .4) -  إجمالي اإليرادات الشاملة 
        

 36 .1 36 .1 - - - -  أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة 

 ( 203 .8) (3 .0) ( 200 .8) ( 200 .8) - -  توزيعات على األطراف ذات العالقة

 126 .2 468 .6 ( 342 .4) 148 .3 ( 490 .7) -  2018ديسمبر  31الرصيد في 

        

 38 .4 34 .5 3 .9 3 .9 - -  صافي األرباح

 (8 .6) (4 .4) (4 .2) - (4 .2) -  اإليرادات الشاملة األخرى

 29 .8 30 .1 (0 .3) 3 .9 (4 .2) -  إجمالي اإليرادات الشاملة

        

 10 .5 10 .5 - - - -  غير المسيطرة أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص 

 ( 143 .3) ( 143 .3) - - - -  توزيعات األرباح إلى الحصة غير المسيطرة 

 - - - - ( 1.930 .4) 1.930 .4  ميناي آأو سي إعادة هيكلة 

 1.224 .9 - 1.224 .9 - 1.224 .9 -  مساهمة عينية

 1.768 .2 - 1.768 .2 370 .4 - 1.397 .8  لوبيغ دمج أعمال فيرت
 (7 .5) - (7 .5) (7 .5) - -  مساهمة عينية إلى طرف ذي عالقة 

 3.008 .8 365 .9 2.642 .9 515 .1 (1.200 .4) 3.328 .2  2019ديسمبر  31الرصيد في 

 الموحدة.جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 البيانات المالية الموحدة 

 الموحد النقديةالتدفقات بيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

 216 .9 38 .4   أرباح السنة
     تسويات لـ:

  
   

 174 .7 222 .7  ( 21)  االهالك
 (2 .8) (3 .9)  ( 23) إيرادات الفائدة 

 133 .3 84 .5  ( 23) مصروفات الفائدة 
 (3 .9) 8 .0  ( 23) صافي خسائر صرف عمالت أجنبية وأخرى 

 - 0 .1   الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )صافية من الضريبة(
 36 .1 10 .5  ( 13) أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة 

 30 .3 15 .1  ( 10) مصروفات ضريبة الدخل 
     

     التغيرات في: 
 22 .8 (0 .3)  ( 11) المخزون 

 ( 126 .5) (9 .7)  ( 9) الذمم المدينة التجارية واألخرى 
 ( 14 .2) 0 .4  ( 2-12) النقد الٌمقيد

 35 .1 (1 .3)  ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ( 12 .7) (0 .7)  ( 19) المخصصات

     
     التدفقات النقدية: 

 ( 81 .9) ( 59 .2)   مدفوعة فوائد
 2 .8 2 .7    فوائد مقبوضة 

 (0 .1) ( 51 .8)   الدخل المدفوعة  ضرائب

 409 .9 255 .5   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

     
 ( 17 .2) ( 50 .8)  ( 1-7) استثمارات في ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 45 .8   دمج أعمال من  صافي النقد المستحوذ عليه

 ( 17 .2) (5 .0)   النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 البيانات المالية الموحدة 

 )تابع( الموحد التدفقات النقديةبيان 

 ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 

 2018 2019  إيضاح مليون دوالر أمريكي
     

  
   

 449 .0 70 .0  ( 16) طراف أخرى قروض ألمتحصالت من 
 6 .0 0 .7  ( 16) طراف ذات عالقةقروض ألمتحصالت من 

 ( 598 .3) ( 211 .7)  ( 16) سداد قروض أطراف أخرى 
 ( 27 .0) -  ( 16) أطراف ذات عالقة قروضسداد 

 - (1 .4)   سداد التزامات ايجار تمويلي 
 (7 .9) -  ( 16)  قروض جديدةتكاليف معامالت  

 ( 23 .4) (6 .1)  ( 15(، ) 13) توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصة غير المسيطرة 

 ( 201 .6) ( 148 .5)   النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

     

 191 .1 102 .0   صافي التدفقات النقدية

     
 191 .1 102 .0   صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

 119 .1 306 .2   يناير  1النقد وما يعادله في 
 (4 .0) (0 .1)   المحتفظ بهتأثير التغيرات في معدالت الصرف على النقد 

 306 .2 408 .1   ديسمبر  31النقد وما يعادله في 

     

 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 38إلى   11ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر   31للسنوات المنتهية في 
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 حول الشركةمعلومات  -1
 

باألسهم بموجب  محدودة كشركة خاصة 2018ديسمبر   23)"الشركة"( في فيرتيغلوب هولدينج ليمتد تم تأسيس 
، الطابق بي  2476-2475المسجل في    مكتب الشركةيقع  .  2015  لسنةسوق أبوظبي العالمي  لوائح شركات  

الشركة إن  ، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.  الماريا  سوق أبوظبي العالمي، جزيرة  مربعة، برج السلع،  24
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ذات الصلة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وبما يتوافق مع األحكام 
 . 2015 لسنةن النظام األساسي للمجموعة ومتطلبات الئحة شركات سوق أبوظبي العالمي م
 

 خالف ذلك. ي ذكر ما لم  ،التاريخيةتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق ا لمبدأ التكلفة 
 

 ديسمبر.   31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للمجموعة في 
 

لمجموعة.  عرض تقارير اوعملة    التشغيليةوهو العملة    األمريكي،تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالدوالر  
 ، ما لم يذكر خالف ذلك.  مليونالمبالغ ألقرب تقريب كافة تم 

 

، وبيان  2018و  2019ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنوات المنتهية في  
مجلس عن    لتقارير المالية الصادرةإلعداد اوفق ا للمعايير الدولية    2018يناير    1المركز المالي الموحد كما في  

التاريخ  ذلك  وللسنة المنتهية في   2019ديسمبر   31  البيانات المالية الموحدة كما في إن  معايير المحاسبة الدولية.  
هذه هي أول بيانات مالية موحدة للمجموعة وتم إعدادها وفق ا للمعايير الدولية    .بيانات مالية موحدة للشركةأول  هي  

من المعايير الدولية إلعداد    1عيار رقم  المنصوص عليها في الم  تلتزم باللوائحإلعداد التقارير المالية وعليه، سوف  
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة".التقارير المالية "

 
ا لمساهمة   في البيانات   بإعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة بها  قامت الشركة في المجموعة،    ميناي  آأو سي  نظر 
الموحدة إعداد    المالية  فترة  تاريخوتعديل  قبل  الحالية  )مساهمة    التقارير  أوالمعاملة  في   ميناي  آسي    منشآت 

 . ل أول فترة تم عرضهاقبتم ( كما لو أن االندماج قد  فيرتيغلوب
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أعمال أدنوك  عملية دمج  ، أتمت المجموعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية )"أدنوك"(  2019سبتمبر    30في  
 لشرق األوسط وشمال إفريقيا.في منصة شركة أو سي آي لألسمدة النيتروجينية في منطقة الألسمدة 

من   ٪100استحوذت على  و  ميناعلى أو سي آي  مشتركة  على سيطرة  ، حصلت المجموعة  المعاملةكجزء من  
االقتصادية   والعائدات  التصويت  بالرويس    من شركةحقوق  تابعة   رتيل(ي)فالمحدودة  صناعات األسمدة  شركة 

ا  فيرتيل تم توحيد   .أدنوكسابقا  من قبل  بالكاملمملوكة   من قبل المجموعة اعتبار 

 
الغاز  معالجة  وتزاول أنشطة  ، اإلمارات العربية المتحدة  إمارة أبوظبي  في  فيرتيلمقر شركة    يقع.  2019سبتمبر    30من  

من خالل .  فيرتيغلوب إلى أدنوك  ٪ من إجمالي رأس مال42بتحويل  قامت المجموعة مقابل ذلك  إلنتاج األسمدة النيتروجينية.  
 شمال إفريقيا.ألسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق األوسط ولأكبر منتج  فيرتيغلوب، ستصبح فيرتيلاالستحواذ على 

 

اإليرادات    حذفبإيرادات )قبل  في نتائج المجموعة    2019ديسمبر    31األشهر الثالثة المنتهية في    خالل فترة  فيرتيل ساهمت  
بين  تم    في حالماليين دوالر أمريكي.    4  بقيمة  الضريبةقبل    وخسائر مليون دوالر أمريكي    131  بقيمةالشركات(    فيما 

اإليرادات  2019يناير    1االستحواذ في   أن  اإلدارة  تقدر  أمريكي واألرباح   1.436كانت ستبلغ    الموحدة،  مليون دوالر 
افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة    المبالغ،مليون دوالر أمريكي. عند تحديد هذه    71الضريبة كانت  قبل    الموحدة
 . 2019يناير  1تم االستحواذ في  في حالفي تاريخ االستحواذ كانت ستصبح هي نفسها الناشئة 

 

 والمطلوبات المفترضةلموجودات المستحوذ عليها ا
 االستحواذ كانت:كما في تاريخ  فيرتيللشركة  القابلة للتحديدالقيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات إن 

 

 
 

 مليون دوالر أمريكي  

القيمة العادلة 
المعترف بها  

 عند االستحواذ
  
  

  الموجودات 
 1.843 .4 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 84 .9 موجودات حق االستخدام 
 25 .7 المخزون 

 33 .9 الذمم المدينة التجارية واألخرى*
 45 .8 وما يعادله النقد 

 2.033 .7 إجمالي الموجودات 

  
  المطلوبات

 ( 11 .0) امتيازات الموظفين
 ( 86 .4) يجار التزامات اإل

 ( 45 .5) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 ( 287 .4) مطلوبات الضريبة المؤجلة 

 (430 .3) إجمالي المطلوبات 

 1.603 .4 إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

 
 قيمها العادلة.قيمة تعاقدية تقارب إجمالي *إن الذمم المدينة التجارية المستحوذ عليها ذات 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 الشهرة التجارية
 تم االعتراف بالشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على النحو التالي:

 
 مليون دوالر أمريكي 

 1.768 .2 المقابل المحول** 
 ( 1.603 .4) القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد 

 164 .8 الشهرة التجارية

 
 من خالل تطبيق أسلوب األرباح المخصومة.   مينا٪ من أو سي آي  42** تم قياس المقابل المحول الذي يمثل  

 
لم يتم االعتراف بأي التزامات طارئة أخرى ضمن المعاملة. على الرغم من وجود عقد إيجار ألرض منشأة  
اإلنتاج، لدى فيرتل التزام بإعادة الموقع إلى حالته األصلية فور إيقاف التشغيل. لم تقم المجموعة بتسجيل  

مدى لتواريخ قول لتقدير تاريخ أو  هذا األصل المشروط باستبعاد األصل حيث أنها ال ترى حاليا  أساس مع
 توقف العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيمة العادلة لهذا االلتزام.  

 
وأي أعمال تطوير أخرى سوف يتم تنفيذها بصورة   والتحسينمع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة  

أة اإلنتاج إلى أجل غير مسمى )مع  دورية كما كان يتم سابقا ، فإن ذلك يمكن أن ي طيل العمر المادي لمنش
مطلوبات الضريبة الوضع في االعتبار أيضا  التغيرات المحتملة في التكنولوجيا وتوفر المواد الخام(. تتألف 

المؤجلة من التأثير الضريبي لالستهالك المتسارع ألغراض ضريبية خاصة بالموجودات الملموسة وتتعلق 
عل المطبقة  العادلة  القيمة  الشهرة بزيادة  تتألف  األعمال.  دمج  من  كجزء  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ى 

البالغة   أمريكي من  164  .8التجارية  دوالر  القوى   مليون  من  المستقبلية  واالمتيازات  المتوقع  الدمج  قيمة 
ن  العاملة التي تم دمجها وارتفاع ربحية األعمال التي تم االستحواذ عليها. ليس من المتوقع أن يكون أي م

 عناصر الشهرة التجارية المعترف بها قابلة للخصم ألغراض ضريبة الدخل. 
 

 فيما يتعلق بهذه المعاملة. ةلم تتكبد فيرتيغلوب تكاليف معامل
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قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات التي تم عرضها في  
 .  4هذه البيانات المالية الموحدة، باستثناء ما ورد في اإليضاح رقم  
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التابعة و المالية للمجموعة وشركاتها  البيانات  المالية الموحدة على  البيانات  حصص المجموعة في تشتمل 
 شركات زميلة وائتالفات مشتركة.   

 

 الشركات التابعة  
 

تتمثل الشركات التابعة في كافة الشركات التي تكون على المجموعة التزامات تجاهها أو يكون لديها حقوق 
في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بالمنشأة المستثمر بها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من  

 أكثر من نصف األسهم المصدرة  خالل سيطرتها على تلك المنشأة ويصاحب ذلك بصورة عامة امتالك
 

 
وحقوق التصويت ذات الصلة. يتم تجميع الشركات التابعة بصورة كاملة اعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى 
تاريخ انتهاء هذه السيطرة. عندما تنتهي سيطرة المجموعة على الشركة التابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات 

تابعة والحصص غير المسيطرة ذات الصلة ومكونات حقوق الملكية األخرى. يتم االعتراف ومطلوبات الشركة ال
بالقيمة العادلة بأي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة. سوف يتم اعتبار القيمة العادلة بأنها  

مناسبا ، التكلفة عند االعتراف األولي باالستثمار  القيمة العادلة عند االعتراف األولي لألصل المالي أو، حيثما يكون
في شركة زميلة أو ائتالف مشترك. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن ذلك في األرباح أو الخسائر بما  

قائمة بالشركات التابعة   إدراجفي ذلك تعديالت التحويل ذات الصلة المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى. يتم  
 .  28الرئيسية في اإليضاح رقم 

 
 المعامالت المحذوفة في البيانات المالية الموحدة

 
ناتجة عن  محققة  غير  إيرادات ومصروفات  أي  وكذلك  المجموعة  بين شركات  والمعامالت  األرصدة  يتم حذف 

. ويتم أيضا  حذف األرباح غير المحققة الناتجة المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة
عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية مقابل االستثمار في تلك الشركات إلى مدى  
ستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح  حصة المجموعة في الشركات الم 

 ير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة. غ
 

 الحصص غير المسيطرة
 

في   تحديدها  يمكن  التي  الموجودات  في صافي  التناسبية  لحصتها  وفقا   مبدئيا   المسيطرة  الحصص غير  قياس  يتم 
ستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب أي تغيرات في ح  صة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب  الشركة الم 

 عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
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يتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ على أنها إجمالي المقابل الم حول، 
ستحوذ عليها. عند كل   المقاس في تاريخ االستحواذ، والقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة الم 

ستحوذ عليها بالقيمة العادلة عملية تجميع أعمال، تختار المجموعة إما قياس الح  صص غير المسيطرة في الشركة الم 
ستحوذ عليها. يتم احتساب التكاليف  أو وفقا  لنسبة ملكيتها في صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الم 

 المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها في المصروفات اإلدارية.  
 

لمجموعة على أعمال، تقوم بتقييم تصنيف موجودات مالية محددة ومطلوبات مالية مفترضة بالقيمة  عندما تستحوذ ا
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو بالقيمة المطفأة أو كأصل مالي مقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

ستحوذ عليها عن  الشاملة األخرى. تقوم المجموعة بإجراء تقييم ما إذا كان يجب فصل   المشتقات الضمنية للشركة الم 
 عقودها األساسية.    

 
عندما يتم تجميع األعمال على مراحل، تتم إعادة قياس حصص الملكية المحتفظ بها سابقا  بالقيمة العادلة في تاريخ  

اإليرادات الشاملة االستحواذ، مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ضمن األرباح أو الخسائر أو  
 األخرى، حسبما يكون مناسبا .  

 
يشمل المقابل المحول مقابل الشركة المستحوذ عليها أي أصل أو التزام ناتج عن االتفاق الخاص بالمقابل المحتمل 

ول دفعه. تقوم المجموعة باالعتراف بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للثمن المحتمل دفعه كجزء من المقابل المح 
 نظير الشركة المستحوذ عليها.  
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 سوف يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للمقابل التي ال تمثل تعديالت فترة القياس كما يلي: 
 

 لم يتم إعادة قياس المقابل المحتمل دفعه المصنف كحقوق ملكية.  •

أو   • األرباح  في  بها  المعترف  التغيرات  مع  العادلة  بالقيمة  اآلخر  دفعه  المحتمل  المقابل  قياس  يتم  سوف 
 الخسائر. 
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 المعامالت بالعمالت األجنبية 
 

الصرف  وفقا  ألسعار  المجموعة  التشغيلية لشركات  العمالت  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  يتم تحويل 
 السائدة في تواريخ المعامالت. 

 

تشغيلية وفقا  لسعر الصرف يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة ال
السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة 
يتم  العادلة.  القيمة  التاريخ الذي تم فيه تحديد  التشغيلية وفقا  ألسعار الصرف السائدة في  العملة  أجنبية إلى 

لية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقا  لسعر الصرف السائد في تحويل البنود غير الما
تاريخ المعاملة. يتم بصورة عامة االعتراف بفروقات العمالت األجنبية في األرباح أو الخسائر ويتم عرضها 

 ضمن تكاليف التمويل.  
 

الناتجة يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية  أنه  التالية ضمن اإليرادات الشاملة   إال  البنود  عن تحويل 
 األخرى:  

 

استثمار في سندات ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )باستثناء االنخفاض  •
في القيمة، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف فروقات العمالت األجنبية التي تم االعتراف بها في اإليرادات 

 شاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر(؛  ال

التحوط   • المدى الذي يكون فيه هذا  التزام مالي محدد في تحوط لصافي االستثمار في عملية أجنبية إلى 
 فعال؛ و 

 تحوطات مؤهلة للتدفق النقدي إلى المدى الذي تكون فيه هذه التحوطات فعالة.  •
  

 العمليات الخارجية 
 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة 
يتم تحويل   التقرير.  الناتجة عن االستحواذ، إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

وفقا   األمريكي  الدوالر  إلى  الخارجية  العمليات  تواريخ   إيرادات ومصروفات  في  السائدة  الصرف  ألسعار 
القيمة  بيان  ويتم  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن  األجنبية  العمالت  بفروقات  االعتراف  يتم  المعامالت. 
 التراكمية في احتياطي التحويل إلى المدى الذي يتم فيه تخصيص فرق التحويل إلى الحصص غير المسيطرة.  
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 ت الماليةالموجودا
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات   9يتضمن المعيار رقم  
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  المطفأة،  بالتكلفة  قاسة  الم  المالية  الموجودات  وهي:  المالية 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يرتكز تصنيف اإليرادات الشاملة األخرى، والموجودات المالية ب
للمعيار رقم   المالية وفقا   المالية بشكل عام على نموذج   9الموجودات  التقارير  الدولية إلعداد  من المعايير 

يير  من المعا  9األعمال الذي يتم فيه إدارة األصل المالي وسمات تدفقاته النقدية التعاقدية. يلغي المعيار رقم  
والتي تتضمن   39الدولية إلعداد التقارير المالية، الفئات السابقة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

تاحة للبيع.   الموجودات المالية المحتفظ بها  لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية الم 

 
 التكلفة المطفأة  

 

المدينة التجارية واألخرى لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن يترتب عليها تدفقات نقدية  يتم االحتفاظ بالذمم  
تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة. قامت المجموعة بتحليل سمات التدفقات النقدية التعاقدية لتلك األدوات وتوصلت إلى  

لمحتفظ بها لالستحقاق‘ للقياس بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج إيرادات الفائدة من  أنه ينطبق معايير نموذج أعمال ’الموجودات ا
هذه الموجودات في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف 

 االعتراف مباشرة في األرباح أو الخسائر.  
 

بعض الذمم المدينة التجارية بموجب اتفاقية توريق إلى طرف آخر. فيما يتعلق بالمدينين المختارين،  تقوم المجموعة ببيع  
من المعايير الدولية    9سوف تستخدم المجموعة ’نموذج االحتفاظ بغرض التحصيل والبيع‘ الوارد تعريفه في المعيار رقم  

 بال  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. إلعداد التقارير المالية وسوف تقيس هذه الذمم المدينة مستق
 

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة التي تحتفظ بها المجموعة في فئة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ما لم يتم  
من المعايير الدولية إلعداد    9تحوط بمتطلبات محاسبة التحوط. طبقا  للمعيار رقم  تحديد األداة في عالقة تحوط ويفي هذا ال

التقارير المالية، ال يتم مطلقا  فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األساسي عبارة عن أصل مالي ضمن  
 ة بشكل كلي بغرض التصنيف. نطاق هذا المعيار. وبدال  من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلط

 

 المطلوبات المالية 
 

يتم قياس المطلوبات المالية، مثل القروض والسلفيات والذمم الدائنة التجارية واألخرى، بالتكلفة المطفأة، ما لم يكن االلتزام  
 المالي: 

 يمثل أداة مشتقة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ •

 ير مؤهل إليقاف االعتراف أو ينطبق عليه منهجية التدخل المستمر؛  نتج عن تحويل أصل مالي غ •

 يمثل عقد ضمان مالي؛ •

 يمثل التزام بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من المعدل السائد لدى السوق؛ و   •

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3يمثل مقابل محتمل دفعه ناتج عن دمج أعمال ينطبق عليه المعيار رقم   •
 ويقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 

 انخفاض القيمة 
 

يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة استنادا  إلى خسائر االئتمان المتوقعة بدال  من  
. بناء  على التقييم الذي تم إجراؤه على البيانات التاريخية،  39خسائر االئتمان المتكبدة فقط وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

الئتمان المتوقعة محدود. سوف تقوم المجموعة بتقييم أي تأثير محتمل مستقبال . فيما يتعلق بتقييم  فإن تأثير نموذج خسائر ا
مخصص الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة يتم تطبيق نموذج مبسط للذمم المدينة التجارية. يتم قياس مخصص الخسائر عند  

ل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. يتم تقدير خسائر  االعتراف األولي وعلى مدى أعمار الذمم المدينة بقيمة تعاد
االئتمان المتوقعة استنادا  إلى القيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدي على مدى العمر المتوقع المتبقي لألصل المالي، أي  

 الفرق بين:  
 

 التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقا  للعقد؛ و   •

 تدفقات النقدية التي يتوقع حامل األداة أن يحصل عليها.  ال •
 

من أجل تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمار الذمم المدينة التجارية، يتم تقييم كل من خسائر االئتمان التاريخية 
 والمعلومات االستشرافية.  

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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فيما يتعلق بالذمم المدينة األخرى )والموجودات المالية األخرى( تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر 
بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة إذا زادت مخاطر االئتمان لألداة المالية بصورة 

 االعتراف األولي.   جوهرية منذ
 

المدينة األخرى بصورة جوهرية منذ للذمم  االئتمان  لم تزداد مخاطر  تاريخ  إذا  االعتراف األولي كما في 
 شهرا .  12التقرير، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
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ه من أرصدة نقدية وودائع تحت الطلب تمتد فترات استحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر يتألف النقد وما يعادل
أو أقل من تاريخ االستحواذ )تاريخ االستحقاق األصلي( وتخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في 

 .قيمتها العادلة وتستخدمها المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل
 

ة من األرصدة النقدية التي يوجد قيود محددة على قدرة المجموعة على استخدامها وتشتمل تتألف النقدية المقيد
قبل   اعتمادات مستندية مصدرة من  مقابل  المودعة كضمان  النقدية  المقيدة  المجموعةعلى  األموال  . تشمل 

   تحجز عليها المؤسسة المقرضة لسداد أقساط القرض في المستقبل المنظور.أرصدة لدى البنوك 
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يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلصدار 
 أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كاقتطاع، بعد خصم الضريبة، من المتحصالت.
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يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما  منها االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. 
تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بشكل مباشر إلى االستـحواذ على األصل. تشتمل تكلفة الموجودات 

اليف متكبدة أخرى منسوبة مباشرة لتهيئة الموجودات  المشيدة داخليا  على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تك
إلى االستخدام المحدد لها وتكلفة االلتزامات المتعلقة باستبعاد الموجودات باإلضافة إلى تكاليف االقتراض  

 المرسملة.    
 

دات ذات تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي يتم شراؤها والتي ت عتبر جزءا  ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمع
عدات. عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية  الصلة كجزء من تلك الم 

 مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة )عناصر رئيسية( من الممتلكات واآلالت والمعدات.  
 

الممتلكات واآلالت و بنود  أحد  استبعاد  االعتراف باألرباح والخسائر من  أنها يتم  )المحتسبة على  المعدات 
رسملة  تتم  الخسائر.  أو  األرباح  في  للبند(  الدفترية  والقيمة  االستبعاد  من  المتحصالت  صافي  بين  الفرق 
بهذه  المرتبطة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  تتدفق  أن  المرجح  من  يكون  عندما  الالحقة  المصروفات 

تك كافة  احتساب  يتم  المجموعة.  إلى  عند  المصروفات  كمصروفات  المستمرة  والصيانة  اإلصالحات  اليف 
تكبـدها. يتم االعتراف بقطع الغيار للممتلكات واآلالت والمعدات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان 

 شهر أو أكثر وبخالف ذلك يتم االعتراف بها ضمن المخزون.    12متوسط معدل الدوران 
 

 
 

 عقود اإليجار التمويلي
 

المرتبطة   واالمتيازات  المخاطر  كافة  فعلية  بصورة  المجموعة  بموجبها  تتحمل  التي  الموجودات  إيجار  عقود  تصنيف  يتم 
. عند االعتراف األولي،  الممتلكات واآلالت والمعداتبالملكية إلى المجموعة كعقود إيجار تمويلي ويتم االعتراف بها ضمن  

ه العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيهما أقل. يتم تخصيص الحد  المؤجر بقيمة تساوي قيمت يتم قياس األصل  
االعتراف   يتم  القائم.  االلتزام  وانخفاض  الفوائد  مصروفات  إلى  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  اإليجار  لدفعات  األدنى 

ع تكاليف التمويل على كل فترة من مدة عقد بمصروفات الفوائد كتكاليف تمويل أخرى على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم توزي
 اإليجار لتحديد معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات قيد اإلنشاء
    

االنتهاء من    على أنها "قيد اإلنشاء" لحين  الممتلكات واآلالت والمعداتيتم مبدئيا  تسجيل المصروفات المتكبدة لشراء وإنشاء  
إنشاء األصل ويصبح جاهز لالستخدام. عند االنتهاء من إنجاز الموجودات، تتم إعادة تصنيف التكاليف المعترف بها من "قيد  

. ال يتم احتساب االستهالك للموجودات قيد اإلنشاء ويتم قياسها  لممتلكات واآلالت والمعداتاإلنشاء" إلى الفئة النهائية المناسبة ل
 مخصوما  منها خسائر انخفاض القيمة.  بالتكلفة

 

 االستهالك 
 

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل   الممتلكات واآلالت والمعداتيتم احتساب االستهالك لبنود  
بند مع األخذ باالعتبار القيم المتبقية. يتم احتساب االستهالك للموجودات المستأجرة بموجب عقود إيجار تمويلي على مدى  

ن تؤول الملكية إلى المجموعة في فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر. إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أ
نهاية عقد اإليجار. يتم احتساب االستهالك للموجودات المستأجرة بموجب عقود إيجار تمويلي على مدى أعمارها اإلنتاجية. 

اعتبارا  من التاريخ الذي يتم    الممتلكات واآلالت والمعداتال يتم احتساب استهالك لألراضي. يتم احتساب االستهالك لبنود  
فيه تركيبها وتصبح جاهزة لالستخدام، أو فيما يتعلق بالموجودات المشيدة داخليا ، اعتبارا  من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك 

 الموجودات وتصبح جاهزة لالستخدام.
 

 سنوات فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات: 

   50 – 10 مباني 
   25 – 5 آالت ومعدات  

   10 – 3 تجهيزات وتركيبات 
 

تقوم المجموعة بمراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها حيثما يكون  
 مناسبا . 
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 الشهرة التجارية 
 

تتمثل الشهرة التجارية في الزيادة في سعر الشراء والتكاليف ذات الصلة عن القيمة المخصصة لحصة المجموعة 
من الموجودات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات المفترضة لألعمال التي تم االستحواذ عليها التي  

المجموعة. عندما تزيد القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم   كانت منسوبة مباشرة للمنشآت القانونية التي تشكل
 االستحواذ عليها عن إجمالي المقابل المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن األرباح أو الخسائر.  
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يتم عرض الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤهلة أن تكون شركات تابعة ضمن "الشهرة 
التجارية". يتم بيان الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤهلة أن تكون شركات زميلة أو 

تثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية". يتم تخصيص الشهرة التجارية ائتالفات مشتركة ضمن "الشركات المس
 الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة إلى الوحدات المنتجة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة. 

 

تجميع   من  تستفيد  أن  المتوقع  من  التي  الوحدات  أو مجموعات  للنقد  المنتجة  الوحدات  لتلك  التخصيص  يتم 
 األعمال والتي نشأت من خاللها الشهرة التجارية، استنادا  إلى الخبرة السابقة.   

 

ار الشهرة التجارية يتم مبدئيا  قياس الشهرة التجارية بالتكلفة مخصوما  منها خسائر انخفاض القيمة. يتم اختب
سنويا  للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة؛ ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يعادل قيمة 
الزيادة في القيمة الدفترية للوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 

يمتها العادلة ناقصا  تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. ال يتم عكس للوحدة المنتجة للنقد بأنها ق
خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. تتضمن األرباح أو الخسائر من استبعاد منشأة القيمة الدفترية للشهرة 

خرى المرتبطة بالشهرة التجارية التجارية المتعلقة بالمنشأة التي تم بيعها. ويتم االعتراف بكافة المصروفات األ
 المنتجة داخليا  وكافة الموجودات غير الملموسة األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 

 

 المخزون       3-9
 

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. ترتكز تكلفة مخزون المواد الخام  
والتور الغيار  لالستحواذ على وقطع  المتكبدة  المصروفات  على  وتشتمل  المرجح،  المتوسط  مبدأ  على  يدات 

المخزون وإيصاله إلى موقعه الحالي ووضعه الراهن. فيما يتعلق بالمخزون المصنع، تشتمل التكلفة على جزء 
القيمة القابلة لالسترداد    مناسب من التكاليف العامة لإلنتاج استنادا  إلى الطاقة التشغيلية االعتيادية. تتمثل صافي

 في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية مخصوما  منها تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصروفات البيع. 
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 الموجودات المالية غير المشتقة 
 

تقوم المجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان دليل موضوعي على تعرض أصل مالي غير 
مشتق أو مجموعة من الموجودات المالية غير المشتقة النخفاض في القيمة. يتم اعتبار األصل المالي غير  

داد المتفق عليها أو في حالة الطرف المقابل بشروط الس   ييفالمشتق أنه تعرض النخفاض في القيمة إذا لم  
األدلة على  باالعتبار  المجموعة  تأخذ  القيام ذلك.  قادرا  على  يكون  لن  المقابل  الطرف  أن  دليل على  وجود 
انخفاض قيمة هذه الموجودات لكل أصل على حدة وبشكل جماعي. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ي الحظ 

تم تقييمها بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد تعرضت النخفاض أنها لم تتعرض النخفاض في القيمة، ي
في القيمة ولم يتم تحديده حتى اآلن. فيما يتعلق بالموجودات التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها 

جودات بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة. يتم إجراء تقييم جماعي من خالل تجميع المو
المالية التي لها خصائص مماثلة من حيث المخاطر. عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستند المجموعة إلى 
كانت  إذا  ما  الالزم  التعديل  إجراء  مع  المتكبدة،  الخسارة  وقيمة  االسترداد  توقيت  بشأن  السابقة  المعلومات 

سائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل مما الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخ 
تشير إليه التجارب السابقة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بالقيمة التي تزيد بها القيمة الدفترية لألصل 
يتم   الفائدة األصلي.  النقدية المستقبلية المقدرة بعد تخفيضها باستخدام معدل  تدفقاته  المالي غير المشتق عن 

ختبار الموجودات غير المالية غير المشتقة التي تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق مما إذا ا
 كانت التدفقات النقدية المستقبلية قد زادت ومن ثم يجب عكس انخفاض القيمة.

 
 

فترة الحقة بعد االعتراف ال يتم رد خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في  
بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط هذا النقص بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف 

 بخسائر انخفاض القيمة.
 

 في حالة تصنيف األصل المالي كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن االنخفاض الجوهري 
أو طويل المدة في القيمة العادلة لألصل المالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ألقل من تكلفة االستحواذ  
يعتبر مؤشر على تعرض األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. في حالة وجود هذا المؤشر  

المقاسة على أنها الفرق بين    –ن خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن الخسائر المتراكمة  لألصل المالي بالقيمة العادلة م
أو   األرباح  في  سابقا   به  المعترف  المالي  القيمة لألصل  انخفاض  ناقصا  خسائر  الحالية،  العادلة  والقيمة  االستحواذ  تكلفة 

 األرباح أو الخسائر.     في اف بهايتم حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتر –الخسائر 
 

بالقيمة  كأصل مالي  الملكية المصنفة  حقوق    أدواتعلى  خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في األرباح أو الخسائر  إن  
     من خالل األرباح أو الخسائر. عكسهايتم  ال  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى من خالل األرباح أو الخسائر

 

 الموجودات المالية المشتقة 
 

يتم قياس الموجودات المالية المشتقة بالقيمة العادلة وتقوم المجموعة بالتحقق مما إذا كانت الجدارة االئتمانية للطرف المقابل 
 لمدينة.   قد تؤدي إلى انخفاض في القيمة. عند تحديد القيمة العادلة، يتم األخذ في االعتبار التعديالت على القيم الدائنة وا

 

 الموجودات غير المالية 
 

ال تخضع الموجودات غير المالية التي لها أعمار إنتاجية غير محددة، الشهرة التجارية على سبيل المثال، لالستهالك ولكن  
يتم اختبارها للتحقق من مدى تعرضها لالنخفاض في القيمة مرة واحدة سنويا  أو عدة مرات خالل السنة إذا ظهرت مؤشرات 
على انخفاض القيمة. تخضع الموجودات التي لها أعمار إنتاجية محددة لالستهالك أو اإلطفاء وتتم مراجعتها في تاريخ كل  
تقرير للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر على تعرضها لالنخفاض في القيمة. في حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة 

بخسائر االعتراف  يتم  لالسترداد.  القابلة    القابلة  قيمته  عن  لألصل  الدفترية  القيمة  في  الزيادة  يعادل  بما  القيمة  انخفاض 
لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل في القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما  

نقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من األصل أو الوحدة  أكبر. تتمثل القيمة من االستخدام في القيمة الحالية للتدفقات ال
المنتجة للنقد نتيجة االستخدام المستمر. ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات استنادا  إلى أدنى مستوى  

فاض القيمة في األرباح أو  له تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة )وحدات منتجة للنقد(. يتم االعتراف بخسائر انخ 
 الخسائر. 

 

يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوال  لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد، ثم  
لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي. يتم اختبار الموجودات غير المالية  
التي تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق ما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد قد زادت ومن ثم يجب عكس  
انخفاض القيمة )بشكل جزئي(. ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم  

زيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها،  عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال ت
بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، في حال لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يجوز عكس انخفاض القيمة فقط 

قيمة وأمكن ربط هذا النقص بصورة  إذا حدث في فترة الحقة بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر انخفاض ال
 موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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يتم االعتراف بالمخصصات عندما يوجد التزام قانوني أو ضمني حالي بناء  على أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن 
 يتطلب تدفق خارجي لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام. إذا كان التدفق الخارجي محتمل، ولكن ال يمكن تحديده 

 جزء غير المتداول من المخصصات من خالل خصم  بصورة موثوقة، يتم اإلفصاح عن االلتزام. يتم تحديد ال
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التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة بحيث يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
 عليها االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. للمال والمخاطر التي ينطوي 

 

 التزامات استبعاد الموجودات  
 

تعترف المجموعة بمخصص إذا ترتب على المجموعة التزام بإعادة األصل المستأجر إلى حالته األصلية  
في نهاية مدة اإليجار وفي حالة وجود متطلبات قانونية بتنظيف األرض من الملوثات ويمكن تقدير هذا 

آت اإلنتاج، تلتزم بعض  االلتزام بصورة موثوق بها. استنادا  إلى عقد إيجار األرض التي توجد عليها منش
الشركات بإعادة الموقع إلى حالته األصلية بعد إيقاف العمليات. لم تسجل المجموعة التزام يتعلق بهذا االلتزام  

مدى لتواريخ توقف  المشروط باستبعاد الموجودات، حيث أنها ال ترى حاليا  أساس معقول لتقدير تاريخ أو  
ة العادلة لهذا االلتزام. مع الوضع بعين االعتبار أن أعمال الصيانة  العمليات وهو أمر ضروري لتقدير القيم

والتجديد وأي أعمال تطوير أخرى سوف يتم تنفيذها بصورة دورية كما كان يتم سابقا ، فإن ذلك يمكن أن 
ي طيل العمر المادي لمنشأة اإلنتاج إلى أجل غير مسمى )مع الوضع في االعتبار أيضا  التغيرات المحتملة 

    في التكنولوجيا وتوفر المواد الخام(.
 

 المطالبات وااللتزام الطارئة
 

تخضع المجموعة إلجراءات قانونية وتنظيمية في دول مختلفة. قد يترتب على هذه اإلجراءات عقوبات 
جنائية أو مدنية أو غرامات ضد الشركة أو تنازل منها. إذا كان من المرجح أن يترتب التزام على المجموعة 

يتم االعتراف ي التدفق الخارج بصورة موثوقة،  ؤدي إلى تدفق خارج للموارد وإذا أمكن قياس قيمة هذا 
 بالمخصص. 

 

 مخصص المنح  
 

يتم االعتراف بمخصص المنح كالتزام ضمني وال يتم خصم المبلغ إلى قيمته الحالية نظرا  ألن المجموعة  
 ال تعرف تاريخ السداد الفعلي.   
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ألنشطة   االعتيادي  السياق  ضمن  العمالء  إلى  الخدمات  أو  البضائع  نقل  لبيان  باإليرادات  االعتراف  يتم 
لمبالغ التي تعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أنها تستحقه نظير تلك البضائع أو الخدمات.  المجموعة، با

األداء من خالل نقل البضائع أو الخدمات التي   تزاماتالبالمجموعة  تفي  يتم االعتراف باإليرادات عندما  
تجات الكيميائية إلى العمالء.  يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة في نقل األسمدة والمن وعدت العميل بها.  

 تمثل اإليرادات من بيع األسمدة والمنتجات الكيميائية المصدرين الرئيسيين إليرادات المجموعة.
 

يتم نقل البضائع عندم يسيطر العميل على األصل. يتوقف توقيت نقل السيطرة على شروط البيع والشحن 
المتفق عليها. استنادا  إلى طبيعته وشروط البيع المتفق عليه، يتم الوفاء بالتزام األداء إما في نقطة زمنية 

 محددة أو على مدى فترة زمنية.  
 

باإليرادات بعد خصم الخصومات والحسومات المتوقعة للعمالء. يتم االعتماد على الخبرة  يتم االعتراف  
المتراكمة وأحكام اإلدارة لتقدير وتكوين مخصص الخصومات والحسومات ويتم االعتراف باإليرادات إلى  
ية  المدى الذي يكون من المرجح فيه بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس جوهري. ال يوجد لدى المجموعة أ 

عقود تزيد فيها الفترة الزمنية التي تفصل بين نقل البضائع أو الخدمات التي تم الوعد بها إلى العميل والسداد 
من قبل العميل عن سنة واحدة. وعليه، ال يتم إجراء تعديل على أسعار المعامالت حسب القيمة الزمنية 

 للمال.

 
 
 

لمحدد في العقد المبرم مع العميل. تعترف المجموعة باإليرادات عندما  يتم قياس إيرادات العقود استنادا  إلى المقابل ا
الوفاء  التالي معلومات عن طبيعة وتوقيت  الجدول  يقدم  العميل.  إلى  الخدمة  أو  السلعة  السيطرة على  بنقل  تقوم 

راف باإليرادات  بالتزامات األداء في العقود المبرمة مع عمالء، بما في ذلك شروط السداد الجوهرية وسياسات االعت
 ذات الصلة:  

 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء وشروط السداد الجوهرية  نوع المنتج / الخدمة 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،    15طبقا  للمعيار رقم   بيع منتجات الغاز الطبيعي  
إرسال ي يتم  عندما  الطبيعي  الغاز  منتجات  على  العمالء  سيطر 

البضائع من موقع التخزين التابع للمجموعة. يتم إصدار الفواتير 
سداد   عادة   يتم  الزمنية.  النقطة  هذه  في  باإليرادات  واالعتراف 

 يوما .  30الفواتير خالل 
 

يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم إرسال البضائع من مستودع  
 المجموعة.

 

يتم إصدار فواتير بيع البضائع عندما يتم شحن البضائع ويتم سدادها 
 يوما .  30عادة  خالل 
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يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار 
التشغيلي )بعد خصم أي حوافز  المبالغ المدفوعة من قبل المجموعة بموجب عقود اإليجار  يتم تحميل  تشغيلي. 

املة األخرى المجمعة على أساس ’القسط الثابت‘ مستلمة من المؤجر( على بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الش
 على مدى فترة عقد اإليجار.   
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 تتألف إيرادات التمويل من:  
 

إيرادات الفائدة على المبالغ المستثمرة )بما في ذلك الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   •
 الشاملة األخرى(؛ 

 األرباح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ •

 إيرادات توزيعات األرباح؛  •

 دات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛أرباح القيمة العادلة من موجو •

األرباح من أدوات التحوط المتعلقة بمشتقات العمالت األجنبية وأسعار الفائدة التي يتم االعتراف بها في  •
 األرباح أو الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى؛ و  

 بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف  •
 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في 
ت األرباح في حالة األوراق المالية الحصول على دفعات األرباح ويكون ذلك عادة  في تاريخ اإلعالن عن توزيعا

 المدرجة. 
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 تشمل تكلفة التمويل ما يلي:

 مصروفات الفائدة على القروض؛ •

 عكس الخصم من المخصصات والثمن المحتمل؛ •

 المتعلقة بالتزامات اإليجار؛مصروفات الفوائد  •

 الخسائر من استبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ •

 خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ •

أسعا • األجنبية ومشتقات  بالعمالت  المتعلقة  التحوط  أدوات  أو خسائر  بها في األرباح  المعترف  الفائدة  ر 
 الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى؛ و 

 خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات المالية )بخالف الذمم المدينة التجارية(. •
 

لى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل في  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض غير المنسوبة بشكل مباشر إ
 األرباح أو الخسائر، ويتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها. 

 

يتم االعتراف بأرباح وخسائر العمالت األجنبية على أساس صافي القيمة كإيرادات تمويل أو تكلفة تمويل،  
 بح أو صافي خسارة. وذلك بناء  على ما إذا كانت تحركات العمالت األجنبية في مركز صافي ر
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 خطة المساهمات المحددة 
توفر بعض الشركات التابعة للمجموعة خطط للمعاشات التقاعدية وخطط لمكافآت نهاية الخدمة وتعويضات 
يتم احتساب  التقاعدية مؤهلة ألن تكون خطط مساهمات محددة.  المعاشات  الخدمة طويلة األجل. إن خطط 
االلتزامات الخاصة بالمساهمات في خطط المساهمات المحددة كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم 
أو تخفيض   النقدي  فيه االسترداد  الذي يمكن  المدى  إلى  المدفوعة مقدما  كموجودات  بالمساهمات  االعتراف 

 الدفعات المستقبلية. 
 

 تعويضات الموظفين قصيرة األجل 
احتساب   االعتراف يتم  يتم  الصلة.  ذات  الخدمة  تقديم  عند  األجل كمصروفات  الموظفين قصيرة  تعويضات 

بااللتزام مقابل المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع هذا المبلغ نتيجة 
 خدمات الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق. 

 

 ت الموظفين طويلة األجل تعويضا
يتم االعتراف بتعويضات الموظفين طويلة األجل للمجموعة إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني 
حالي بدفع هذا المبلغ نتيجة خدمات الموظف السابقة، وكان من الممكن تقدير االلتزام بشكل موثوق لتحديد  

في تاريخ الميزانية العمومية على السندات ذات التصنيف االئتماني   قيمته الحالية. يتمثل معدل الخصم في العائد
(AAA)   إعادة بنتائج  االعتراف  يتم  المجموعة.  التزامات  آجال  تقارب  استحقاق  تواريخ  تنطوي على  التي 

 القياس في األرباح أو الخسائر في الفترة التي نشأت فيها. 
 

 تعويضات نهاية الخدمة 
خدمة للموظفين عندما يتم إنهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد العادي، أو عندما يقبل يتم دفع تعويضات نهاية ال

 الموظف التسريح الطوعي مقابل هذه التعويضات. تعترف المجموعة بتعويضات نهاية الخدمة عندما يكون  

 
ة الرجوع، أو عندما  لديها التزام واضح إما بإنهاء خدمات الموظفين الحاليين وفقا  لخطة رسمية مفصلة دون إمكاني

تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة نتيجة لعرض تم تقديمه لتشجيع التسريح الطوعي. يتم تخفيض التعويضات  
 شهر من تاريخ الميزانية العمومية إلى القيمة الحالية. 12المستحقة بعد أكثر من 
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 الضريبة الحالية 
الحالية في الضريبة مستحقة الدفع أو مستحقة القبض عن اإليرادات أو الخسائر الخاضعة للضريبة  تتمثل الضريبة  

للسنة، باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو السارية بشكل فعلي في تاريخ التقرير، وأي تعديل على الضريبة  
ضريبة الحالية المستحقة أيضا  أي التزام مستحقة الدفع أو مستحقة القبض فيما يتعلق بالسنوات السابقة. تشمل ال

الدفع   القبض ومستحقة  الحالية مستحقة  الدخل  تتم مقاصة ضريبة  ضريبي ناشئ عن إعالن توزيعات األرباح. 
عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ بإجراء المقاصة، وذلك حيثما تتعلق ضريبة الدخل الحالية بنفس الهيئة  

 المالية.
 

 مؤجلة الضريبة ال
يتم االعتراف بمطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق الضريبية المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبية  
للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة )طريقة "االلتزام"(. يتم االعتراف بموجودات  

لمؤقتة القابلة للخصم، والخسائر المرحلة غير المستخدمة واالعتمادات ضريبة الدخل المؤجلة مقابل كافة الفروق ا 
الضريبية المرحلة غير المستخدمة، إلى المدى الذي يحتمل معه وجود أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في 

 مقابلها استخدام موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.
 

عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ال تمثل دمج  ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا نشأت 
أعمال، وعندما ال تؤثر المعاملة على العملية الحسابية وال على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة. عالوة 

في   على ذلك، ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة فيما يتعلق بالتحقق المبدئي للشهرة وكذلك االستثمارات
الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى المدي الذي تكون فيه المجموعة قادرة على التحكم 

 في توقيت عكس الفروق المؤقتة وال يكون من المحتمل عكسها في المستقبل المنظور.
 

الفترة التي يتم فيها تحقيق األصل أو يتم قياس ضريبة الدخل المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على  
تسوية االلتزام، وذلك بناء  على معدالت الضريبة )والقوانين الضريبية( السارية أو السارية بشكل فعلي في تاريخ  
الميزانية العمومية. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني واجب 

موج  بمقاصة  الدخل النفاذ  تتعلق ضريبة  حيثما  وذلك  الحالية،  الضريبة  التزامات  مقابل  الحالية  الضريبة  ودات 
 المؤجلة بنفس الهيئة المالية.
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رات يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل منتظم بإصدار معايير محاسبية جديدة وتعديالت للمعايير والتفسي
 الحالية. 
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 : 2019يناير  1قامت المجموعة بتطبيق المعايير التالية ألول مرة في فترة التقرير السنوي التي تبدأ في 

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

18     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16المعيار رقم 
للفترات التي تبدأ    2016يناير    13من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادر في    16يسري المعيار رقم  

 . 2019يناير  1في أو بعد  
رير المالية مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح من المعايير الدولية إلعداد التقا  16يحدد المعيار رقم  

من المعايير الدولية إلعداد    16عن عقود اإليجار للعميل )"المستأجر"( والمورد )"المؤجر"(. يقدم المعيار رقم  
 التقارير المالية نموذج محاسبي واحد للمستأجر.

 
 لي:عند تطبيق هذا النموذج، يتعين على المستأجر االعتراف بما ي

الموجودات وااللتزامات لكافة عقود اإليجار مع استثناءات طوعية لعقود اإليجار قصيرة األجل )أقل من  •
 شهر( وعقود اإليجار التي تنطوي موجوداتها األساسية على قيمة ضئيلة؛  12

الخسائر؛ استهالك موجودات اإليجار بشكل منفصل عن الفوائد على التزامات اإليجار في بيان األرباح أو   •
 و

 يتم عرض دفعات التزامات اإليجار كتدفقات نقدية من األنشطة التمويلية.  •
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام منهجية معدلة   16اختارت المجموعة تطبيق المعيار رقم  
ا يتم تطبيق هذه المنهجية المعدلة . لم تتم إعادة بيان أرقام المقارنة. بينم2019يناير    1بأثر رجعي اعتبارا  من  

بأثر رجعي، اختارت المجموعة قياس موجودات حق االستخدام بناء  على قيمة التزام اإليجار، الستبعاد التكلفة 
المباشرة المبدئية واستخدام معدل االقتراض اإلضافي لتحديد القيمة الحالية اللتزامات اإليجار. سيتم تحديد معدل  

لمتوسط    االقتراض اإلضافي إيجار كمجمل  التزام  يعكس ضمان لكل  للمنشأة وخصم  المحدد  االقتراض  معدل 
 معدل االقتراض ومدة عقد اإليجار.أصل حق االستخدام ذي الصلة، مع مراعاة فارق الهيكل الزمني بين متوسط  

 
تعديل لحقوق الملكية بالنسبة    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عن أي  16لم يسفر تطبيق المعيار رقم  
 ، وال يؤثر على أي تعهدات. 2019لألرصدة االفتتاحية لسنة 

 
 اختارت المجموعة اإلجراءات العملية التالية، وقامت بتطبيقها بشكل متناسق على كافة عقود اإليجار:

 

واردة في المعايير الدولية  عدم إعادة تقييم ما إذا كانت أي عقود حالية تم تقييمها بالفعل وفقا  للتوجيهات ال •
 إلعداد التقارير المالية السابقة تنطوي على عقود إيجار؛

 استبعاد التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام في مرحلة التحول االنتقالية؛  •

لتالية كعقود إيجار قصيرة األجل. توضح الجداول ا  2019احتساب عقود اإليجار التي تنتهي خالل سنة   •
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: 16تأثير تطبيق المعيار رقم 

 : موجودات حق االستخدام

 مليون دوالر أمريكي 
األرض  
 اإلجمالي  والمباني 

   
من المعايير الدولية إلعداد   16تأثير تطبيق المعيار رقم 

 12.8 12.8 التقارير المالية 

 12.8 12.8 2019يناير  1في 

 
 
 

 
 

 التزامات اإليجار:
 

 مليون دوالر أمريكي 

التزامات  
اإليجار غير  

 المتداولة

التزامات  
اإليجار  

 اإلجمالي  المتداولة
    

من المعايير الدولية   16تأثير تطبيق المعيار رقم 
 12.8 1.4 11.4 إلعداد التقارير المالية

 12.8 1.4 11.4 2019يناير  1في 
 

 ٪. 8.0المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي اللتزامات اإليجار المتوسط يبلغ 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقيمة المخصومة   16عند مقارنة قيمة التزامات اإليجار وفقا  للمعيار رقم  
، يتضح أن الفروق 17ي الدولي رقم )باستخدام نفس معدل االقتراض اإلضافي( اللتزامات اإليجار وفقا  للمعيار المحاسب 

التي تم احتسابها كمصروفات بحسب اإلجراءات العملية    2019نتيجة عقود اإليجار قصيرة األجل التي تستحق في سنة  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وكذلك العناصر غير اإليجارية المستبعدة من    16الواردة في المعيار رقم  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  16اإليجار بموجب المعيار رقم بعض عقود 
 

من المعايير الدولية إلعداد   16لقد استخدمنا نفس قاعدة البيانات الخاصة بعقود اإليجار لحساب القيمة وفقا  للمعيار رقم  
، ويتضح أن الفروق في القيمة تنشأ فقط  17ولي رقم  التقارير المالية كما تم استخدامها سابقا  وفقا  للمعيار المحاسبي الد

في العقود التي تتم معاملتها كما لو أنها عقود إيجار تشغيلية. تتم معاملة عقود اإليجار "العادية" التي تنطوي على قيمة  
 ء المبدئي.ضئيلة وعقود اإليجار قصيرة األجل على أنها غير هامة، وبالتالي فإن االختالف الرئيسي يكمن في اإلعفا 

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16السياسة المحاسبية للمعيار رقم 

 
 محاسبة الشركة بصفتها الطرف المستأجر

يتم تقييم ما إذا كان الترتيب يمثل أو ينطوي على عقد إيجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم بشكل عام معاملة الترتيب 
 ينطوي على عقد إيجار عندما تنطبق كافة البنود التالية: على أنه يمثل أو 

 يوجد أصل محدد؛ •
 تحصل فيرتيغلوب على كافة المنافع االقتصادية من استخدام األصل؛ و  •
 بإمكان فيرتيغلوب توجيه استخدام األصل المحدد. •
 

تقييم موجودات حق  يتم  المستقبلية.  الدنيا  اإليجار  لدفعات  الحالية  القيمة  أساس  اإليجار على  بالتزامات  االعتراف  يتم 
االستخدام بقيمة معادلة اللتزامات اإليجار. نظرا  لعدم إمكانية الحصول على معدل ضمني من عقود اإليجار بسهولة،  

قد تتضمن شروط اإليجار خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار، وذلك  تستخدم فيرتيغلوب معدل االقتراض اإلضافي.  
 عندما يكون من المؤكد بشكل معقول أننا سنمارس هذا الخيار. 

 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها دون أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات 

 المالية 
 ؛"عدم اليقين بشأن المعالجات الضريبية"الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  23 التفسير رقم •
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(؛   9سمات الدفع المسبق مع تعويض سلبي )تعديالت على المعيار رقم   •
ديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة )تع •

28.) 
 (؛ و19تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
على    تعديالت  -  2015/2017فترة    –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية   •

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. من  23و  12و  11و  3المعايير رقم 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

19     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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، ويجوز تطبيقها بشكل مسبق؛  2020يناير    1تسري مجموعة من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  
المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  إال أن  

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة والمعدلة على البيانات المالية الموحدة 
ما يكون مناسبا . قد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات أو حيث  2020يناير    1للمجموعة للسنة التي تبدأ في  

 والتعديالت الجديدة أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي. 

• ( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في  الواردة  المفاهيمي  اإلطار  مراجع  على  يناير    1تعديالت 
 ؛ (2020

 1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( )   3تعريف األعمال التجارية )تعديالت على المعيار رقم   •
 (؛ 2020يناير 

 (؛ 2020يناير   1( )8و 1تعريف األهمية النسبية )تعديالت على المعيارين المحاسبيين الدوليين رقم  •

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9ار رقم  تعديل السعر المرجعي لمعدل الفائدة )تعديالت على المعي •
 1من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( )  7والمعيار رقم    39المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 ( 2020يناير 

 (. 2022يناير   1) "عقود التأمين"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  17المعيار رقم  •
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أحكام  وضع  اإلدارة  من  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا   الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب 
التقديرات تستند  الموحدة.  المالية  البيانات  في  المعلنة  المبالغ  على  تؤثر  أن  شأنها  من  وافتراضات   وتقديرات 
واالفتراضات إلى الخبرة والعديد من العوامل األخرى التي ي عتقد بأنها معقولة في ظل الظروف الجارية، حيث 
يتم استخدامها لتحديد القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها بسهولة من مصادر 

تمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مس
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير أو في الفترة المراجعة والفترات المستقبلية، إذا كانت التقديرات 
ة المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تنطوي على درجة عالي

من األحكام والتعقيد في تطبيق مبادئ التقييم حيث قد يترتب عن التغييرات في االفتراضات والتقديرات نتائج 
 مختلفة بشكل جوهري عن تلك المسجلة في البيانات المالية:

 
 الشهرة التجارية  

التجارية قد تعرضت النخفاض القيمة تقوم المجموعة مرة واحدة على األقل سنويا  باختبار ما إذا كانت الشهرة  
من خالل مقارنة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المنتجة للنقد بقيمها الدفترية. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد  
اد،  في القيمة العادلة ناقصا  تكلفة االستبعاد أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عند تحديد القيمة القابلة لالسترد

تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات حول اإليرادات المستقبلية والتكاليف المستقبلية واألعمال الرأسمالية 
 المرجح لتكلفة رأس المال ومعدالت التضخم المستقبلية. المستقبلية واالستثمارات المستقبلية والمتوسط 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
االستهالك باستخدام طريقة "القسط الثابت" استناد ا إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة، مع مراعاة أي قيم  يتم احتساب  

متبقية. تضع اإلدارة تقديرات فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية، كما تفترض االستهالك على أساس 
تاجية للموجودات، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا ، في "القسط الثابت". تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلن

 تاريخ كل ميزانية عمومية. 

 

 

 
تقوم المجموعة بإجراء تقييم على أساس سنوي أو أكثر من مرة سنويا ، فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات على تعرض  

القابلة لالسترداد مع قيمها الدفترية.   أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات النخفاض القيمة من خالل مقارنة المبالغ
عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد من الممتلكات واآلالت والمعدات، تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات حول 
التدفقات النقدية المستقبلية بناء  على القيمة من االستخدام. يعتمد معدل الخصم الذي سيتم استخدامه الحتساب صافي 

 يمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في تحليل انخفاض القيمة على المتوسط المرجح لمعدل رأس المال.الق
 

 األدوات المالية 
في النظام المتدرج   1تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة )األدوات المالية ضمن المستوى  

أسعار السوق المدرجة في تاريخ الميزانية العمومية. يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية لقياس القيمة العادلة( على 
في النظام المتدرج   2غير المتداولة في سوق نشط بأسعار السوق التي يمكن مالحظتها )األدوات المالية ضمن المستوى  

بشكل عام. تتضمن أساليب التقييم تقديرات وافتراضات   لقياس القيمة العادلة( باستخدام أساليب التقييم المتعارف عليها 
حول األسعار اآلجلة، ومعدالت الخصم على أساس سعر فائدة واحد، أو على منحنى العائد على أساس ظروف السوق  

لقيمة القائمة في تاريخ الميزانية العمومية. يتم احتساب القيمة العادلة للقروض وعقود مقايضة أسعار الفائدة على أساس ا
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس منحنى العائد المطبق في تاريخ الميزانية العمومية. إذا كانت األداة  
المالية تنطوي على سعر فائدة متغير، يتم تحديد أسعار الفائدة المستقبلية المتوقعة بناء  على األسعار اآلجلة. يتم تحديد  

لع العادلة  الميزانية  القيمة  تاريخ  في  المدرجة  اآلجلة  الصرف  أسعار  باستخدام  اآلجلة  األجنبية  العمالت  قود صرف 
العمومية. يتم تقييم خيار سعر الغاز وعقود مقايضة الغاز باستخدام منحنيات عائد السوق المطبقة. تمثل كافة المدخالت 

لمالحظة التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية الخاصة بعمليات احتساب القيمة العادلة معطيات السوق القابلة ل
تعتبر مستقلة وموثوقة. يفترض أن صافي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية يقارب القيمة  

 قصيرة األجل.  ا طبيعتهبسبب العادلة 
 

سوقية يمكن مالحظتها )األدوات المالية ضمن المستوى  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية في حال عدم وجود أسعار  
في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة( على االفتراضات التي سيستخدمها األطراف المشاركة في السوق عند تسعير    3

اطر تلك هذه الموجودات أو المطلوبات، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالمخاطر. تشمل االفتراضات المتعلقة بالمخ 
المخاطر الكامنة في أسلوب تقييم معين يستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج التسعير( والمخاطر الكامنة في مدخالت 

 أسلوب التقييم، بما في ذلك تعديل سجل المخاطر عندما تنطوي عملية القياس على درجة عالية من عدم اليقين. 
 

مالية غير المتداولة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام منحنيات  يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات ال
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ضمن  المدرجة  غير  المالية  األوراق  قياس  يتم  األصلي.  الفعلي  العائد 

لقياس القيمة العادلة( بالتكلفة ناقصا  في النظام المتدرج    3اإليرادات الشاملة األخرى )األدوات المالية ضمن المستوى  
من خالل   العادلة  بالقيمة  المالي  لألصل  العادلة  القيمة  في  والمستمر  الجوهري  االنخفاض  إن  القيمة.  في  االنخفاض 
اإليرادات الشاملة األخرى ألقل من تكلفة الشراء يعد بمثابة مؤشر على انخفاض قيمة األصل المالي بالقيمة العادلة من 

 اإليرادات الشاملة األخرى. خالل
 

الدليل بالنسبة ألصل مالي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف    هذافي حال وجود مثل  
المقاسة على أنها   –ضمن األرباح أو الخسائر بالخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى  

لفة الشراء والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  أي خسائر انخفاض في قيمة ذلك األصل المالي المعترف بها الفرق بين تك
 سابقا  في األرباح أو الخسائر، أي يتم حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر.

 

 لمدينة التجارية(انخفاض قيمة األدوات المالية )بما في ذلك الذمم ا
 

 قد ينشأ دليل موضوعي في الظروف الجارية التي قد يتعرض فيها الطرف المقابل لإلفالس،
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كانت الموجودات أو عجز في سداد أصل الدين والفائدة. في ظروف أخرى، تستخدم المجموعة أحكام لتحديد ما إذا  
االنخفاض في  يمكن عكس  إذا كان  ما  لتحديد  أحكام  المجموعة  تستخدم  القيمة.  قد تعرضت النخفاض  المالية 
القيمة، في حال افتراض تحسن التصنيف االئتماني للمدين أو استالم الدفعات المستحقة. بالنسبة لألوراق المالية 

لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تفترض المجموعة أن المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العاد
 أشهر بمثابة دليل على تعرض األصل النخفاض القيمة. 6وألكثر من  ٪ 25انخفاض القيمة السوقية ألكثر من 

 

الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ضمن  المدرجة  غير  الملكية  لسندات  بالنسبة 
قيمة األخرى انخفاض  احتمال  على  للمجموعة  موضوعي  دليل  توفر  إذا  القيمة  انخفاض  اختبار  إجراء  يتم   ،
 األصل. 

 

بالنسبة لسندات الدين، تنشأ مؤشرات انخفاض القيمة في حال عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزامات الدفعات 
ات مالية. يتم تحديد االنخفاض في القيمة على التعاقدية أو إذا كان هناك دليل على أن الطرف المقابل يواجه أزم

 أساس القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد. 
 

يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدل الفائدة  
 الفعلي األصلي.

 
 المخزون 

القيمة الممكن تحقيقها من المخزون، تقوم المجموعة بتقدير أسعار البيع في سياق األعمال عند تحديد صافي  
بناء  على أسعار   تقديرات وافتراضات  القيام بذلك، تقوم المجموعة بوضع  البيع. عند  االعتيادية، ناقصا  تكلفة 

ال المنتجات مقابل مستويات  التاريخي لمختلف فئات  تقادم  السوق الحالية واالستخدام  مخزون الحالية ومخاطر 
الجديدة(.   البيئية  المثال، نهاية عمر سلع وقطع غيار محددة وتأثير التشريعات  المخزون المحددة )على سبيل 
األعمال  سياق  في  البيع  أسعار  بتقدير  المجموعة  تقوم  المخزون،  من  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي  لتحديد 

 لبيع. االعتيادية، وتكلفة اإلنجاز وتكلفة ا
 

 المخصصات 
تنطوي عملية االعتراف بالمخصصات على تقديرات وافتراضات وأحكام الهامة. تتطلب المعايير الدولية إلعداد  
التقارير المالية االعتراف بهذه المخصصات فقط إذا كان من المتوقع إجراء تدفق خارج للموارد في المستقبل 

 ارجة بشكل موثوق.المنظور، وأمكن تقدير تكلفة هذه التدفقات الخ 
 

وعليه، تضع اإلدارة أحكام هامة لتحديد ما إذا كان من المرجح وجود التزام حالي نتيجة لحدث سابق في نهاية 
الفترة المالية، وما إذا كان من المحتمل أن يترتب عليه تدفق خارج للموارد، وما إذا كان يمكن تقدير قيمة االلتزام 

للتغيير كلما توفرت معلومات جديدة. قد تتغير القيمة الالزم رصدها كمخصص  بشكل موثوق. تخضع هذه األحكام  
في المستقبل في ضوء التطورات الجديدة ذات الصلة. قد تؤثر التعديالت على التقديرات بشكل جوهري على 

مرصودة  األرباح أو الخسائر في المستقبل. عند اتخاذ القرار، قد تتحمل المجموعة مبالغ تزيد عن المخصصات ال
 لمثل هذه األمور. 

 
التكاليف المقدرة إليقاف التشغيل. نظرا  لطول الموجودات    استبعادتمثل المخصصات المرصودة مقابل التزامات  

الفترة الزمنية التي يتوقع خاللها إجراء تدفقات نقدية خارجة مستقبلية، بما في ذلك الفائدة المتراكمة ذات الصلة، 
ن أن تتغير التدفقات النقدية الخارجة المقدرة بشكل جوهري، من ضمن أمور أخرى،  يتعين وضع افتراضات. يمك

الموجودات. لم تعترف   باستبعادفي حال أثرت التطورات السياسية على القوانين واللوائح المستقبلية فيما يتعلق  
 االلتزامات.   الموجودات، نظرا  لعدم إمكانية وضع تقدير موثوق لقيمة استبعادالمجموعة بأي التزام  

 

 
 

 
فيما يتعلق بالقضايا القانونية، يتعين على المجموعة تقدير النتائج. غالبا  ما تنطوي اإلجراءات التنظيمية والقانونية وكذلك  
أعمال التحقيقات الحكومية على درجة عالية من التعقيد القانوني وعدم اليقين. تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة حالة  

 اإلجراءات مع المستشارين القانونيين الداخليين والخارجيين. هذه 
 

 ضرائب الدخل 
 

مستوى   على  الدخل  ضريبة  مخصص  لتحديد  تقديرات  وضع  يتعين  دول.  عدة  في  الدخل  لضرائب  المجموعة  تخضع 
تيادية. تعترف المجموعة. إن الوضع الضريبي النهائي لبعض المعامالت والحسابات يكون غير مؤكد في سياق األعمال االع

المجموعة بالمخصصات المتوقعة من أعمال التدقيق الضريبي المتعلقة بأي ضرائب إضافية مستحقة. عندما يكون الناتج  
الضريبي النهائي لهذه األمور مختلفا  عن المبالغ التي تم تسجيلها في البداية، فإن هذه الفروق من شأنها أن تؤثر على ضريبة  

الحالية ومخصصا الضريبة  الدخل  بموجودات  المجموعة  تعترف  فيها.  تحديدها  تم  التي  الفترة  في  المؤجلة  الضرائب  ت 
المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية ألصل الضريبة المؤجلة المراد استرداده، ويعتمد ذلك على  

يها المجموعة والفترة التي يتوقع خاللها استرداد  تقديرات الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة حسب المنطقة التي تعمل ف
على  بناء   السابقة،  التقديرات  عن  الجديدة  التقديرات  أو  الفعلية  النتائج  اختالف  حالة  في  المؤجلة.  الضرائب  موجودات 

بة المؤجلة، االستراتيجيات الضريبية المحتملة التي يمكن تطبيقها، قد يتعين إجراء تغييرات في االعتراف بموجودات الضري
 على نحو من شأنه أن يؤثر على المركز المالي واألرباح أو الخسائر.

 
 عقود اإليجار 

 
يتعين وضع أحكام لتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار، وما إذا كان المؤجر يتمتع بحقوق استبدال فعلية،  

من الذي يتخذ القرارات المتعلقة بكيفية وأغراض االستخدام  ومن الذي يحصل على منافع اقتصادية من استخدام األصل و
 خالل الفترة. 

 
يتم أيضا  تطبيق الحكم لتقييم ما إذا كانت المنشأة ستمارس أي خيارات تمديد أو إلغاء عقد اإليجار. تطبق المجموعة األحكام 

 بغرض تحديد معدل االقتراض اإلضافي المزمع الحتساب التزام اإليجار.
 

 السيولةمخاطر 
 

قامت المجموعة في إطار إعداد البيانات المالية بتقييم مخاطر السيولة ومبدأ االستمرارية. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر  
تعرض المجموعة لصعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها إما من خالل تسليم نقد أو  

لمجموعة بوضع مجموعة من االفتراضات لتقييم قدرتها على تلبية متطلبات التعهدات واإللتزامات  أصل مالي آخر. قامت ا
عند استحقاقها. تتضمن هذه االفتراضات أحكام هامة حول النتائج المستقبلية والتدفقات النقدية. هذا وتتضمن االفتراضات 

قدرة على ترتيب التمويل واحتمالية الحصول على إعفاءات الرئيسية أسعار المنتجات وتسعير الغاز ومعدالت االستخدام وال
 من مخالفة التعهدات.
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 نظرة عامة
تنشأ هذه   المالية.  األدوات  السوق من  السيولة ومخاطر  االئتمان ومخاطر  لمخاطر  المجموعة  تتعرض 
المخاطر من التعرضات في سياق األعمال االعتيادية وتتم إدارتها على أساس مركزي كشركة موحدة. 

المجموعة    يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف
 وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة هذه المخاطر، باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.

 
 إطار إدارة المخاطر 

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. إن 
 ونظم المراقبة الداخلية بشكل فعال. اإلدارة العليا )المحلية( هي المسؤولة عن إدارة المخاطر

 

إن قسم الشؤون المالية هو المسؤول عن تسهيل أعمال إدارة المخاطر واإلشراف عليها، وااللتزام بإطار 
 الرقابة الداخلية لدى لمجموعة، كما يدعم مجلس اإلدارة في ممارسات إدارة المخاطر. 

 

لجنة التدقيق على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى    تشرف
 المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة.

 
 مخاطر االئتمان 6-1

 
حال عجز العميل أو الطرف المقابل تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تكبد المجموعة خسائر مالية في  

المستحقة   المبالغ  من  أساسي  بشكل  االئتمان  مخاطر  وتنشأ  التعاقدية،  بالتزاماته  الوفاء  عن  مالية  ألداة 
للمجموعة من العمالء واالستثمارات في سندات الدين. تعمل المجموعة على تخفيف التعرض لمخاطر 

القائمة من خال النقدية  ذات تصنيف  االئتمان من األرصدة  متعددة  مالية  األموال في مؤسسات  إيداع  ل 
ائتماني مناسب. تتم مراقبة تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من العمالء وتخفيفها من خالل تقييمات 

 االئتمان قبل بيع أي بضاعة. لم يتم استالم أي ضمانات.
 

ل تقديرها للخسائر المتوقعة  تقوم المجموعة، حيثما تقتضي الضرورة، برصد مخصص انخفاض قيمة يمث
 من الذمم المدينة التجارية واألخرى. 

 

تتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص في عنصر خسائر محدد يتعلق بالتعرضات الجوهرية في حالتها 
الفردية، وعنصر خسائر جماعية متوقعة على أساس األداء التاريخي لمجموعات الموجودات المماثلة.  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج انخفاض القيمة ضمن ثالث مراحل،   9م  يضع المعيار رق
 بناء  على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي به. 

 

مخاطر االئتمان ، قامت اإلدارة بتقييم ما إذا كانت هناك أي زيادة جوهرية في  2019ديسمبر    31في  
مخاطر   وجود  عدم  إلى  وخلصت  المالية،  باألدوات  المتعلقة  والخارجية  الداخلية  العوامل  إلى  استنادا  

 االئتمانية جوهرية، ومن ثم، لم يتم االعتراف بأي مخصص لمخاطر االئتمان.
 

االئتما للتصنيف  أدنى  المجموعة حد  المالية، تضع  المؤسسات  بالمعامالت مع  يتعلق  ني لألطراف فيما 
المالية. يمكن الرجوع إلى   الدفترية لألدوات  القيمة  يتمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في  المقابلة. 
جداول األدوات المالية حسب الفئة، لمزيد من اإليضاح. ال يوجد تركيز جوهري لمخاطر االئتمان من 

لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الذمم التجارية المدينة واألخرى أو الموجودات المالية بالقيمة ا
 أو النقد وما يعادله. 

  

 
 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

 
 2018 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي 

    
300 .6 (9) الذمم المدينة التجارية واألخرى  9. 274  

424 .6 (12) الٌمقيدالنقد وما يعادله والنقد   1. 323  

725 .2  اإلجمالي   0. 598  

 
 فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية واألخرى بحسب القطاع الجغرافي: 

 
 2018 2019  مليون دوالر أمريكي 

    

122 .4  الشرق األوسط وأفريقيا  1. 79  
86 .7  والمحيط الهادي أسيا   4. 30  

105 .8  األمريكتان  6. 142  
2 .6  أوروبا  6. 22  

317 .5  اإلجمالي   7. 274  

 
 

 مخاطر السيولة    6-2
 

 نظرة عامة 6-2-1
 

السيولة في أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم    تتمثل مخاطر
 تسويتها إما من خالل تسليم النقد أو أصل مالي آخر.

 
 سوية: فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، باستثناء تأثير اتفاقيات الت

 

 2019ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي 

القيمة  
 الدفترية 

التدفقات 
النقدية  

 التعاقدية 
من  أقل 

 سنة 
1-5 

 سنوات 

أكثر من 
5 

 سنوات 
       المطلوبات المالية 
       :التدفقات النقدية

 560 .8 436 .7 225 .9 1.223 .4 882 .2 ( 16) القروض والسلفيات
القروض والسلفيات من أطراف  

 - - - - - ( 26) ذات عالقة
 61 .4 43 .8 12 .2 117 .4 100 .2  التزامات اإليجار

 - 14 .2 407 .6 421 .8 421 .8 ( 18) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 - - 1 .3 1 .3 1 .3  المستحقة ألطراف ذات عالقة

 - - - - -  األدوات المشتقة 

  622 .2 494 .7 647 .0 1.763 .9 1.405 .5  اإلجمالي

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

22     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 )تابع( المالية وإدارة رأس المال  المخاطر - 6
 

  2018ديسمبر  31في 
 مليون دوالر أمريكي 

 
 إيضاح

 القيمة  
 الدفترية

التدفقات  
النقدية  

التعاقدية  
 أقل من سنة  للخارج

سنة إلى  
 خمس سنوات 

 أكثر من 
 خمس سنوات 

       
       االلتزامات المالية 
       التدفقات النقدية: 

 227 .0 873 .1 222 .5 1.322 .6 1.022 .2 ( 16) القروض والسلفيات
قروض وسلفيات من  
 - - 1.021 .1 1.021 .1 1.011 .5  أطراف ذات عالقة

 - 2 .9 220 .4 223 .3 223 .3 ( 18) ذمم دائنة تجارية وأخرى
ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 - - 199 .3 199 .3 199 .3  ألطراف ذات عالقة 
 - - 5 .5 5 .5 5 .5 ( 18) المشتقات

 227 .0 876 .0 1.668 .8 2.771 .8 2.461 .8  اإلجمالي
 

الفترة. قد يتغير يستند معدل الفائدة المتغير على القروض والسلفيات إلى معدالت الفائدة اآلجلة في نهاية  
 هذا المعدل وفقا  لتغير معدالت الفائدة السائدة لدى السوق.

 

تصنف مبالغ القروض تحت الطلب ضمن فئة "أقل من سنة" ستتم إدارة االلتزامات المستقبلية بالنقد الوارد  
قيمته   البالغ  المتاح حاليا   المقيد  يعادله غير  المستقبل والنقد وما  العمليات في  مليون دوالر   408  .1من 

 .16أمريكي والمبالغ غير المستخدمة من ترتيبات التسهيالت االئتمانية، وتم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح  
 

يهدف منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة إلى ضمان امتالكها دائما  سيولة كافية، قدر اإلمكان،  
العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة   للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف

من   العديد  مع  التعامل  خالل  من  المجموعة  حماية  أيضا   ويتم  للضرر.  المجموعة  سمعة  تعرض  أو 
 المؤسسات المالية من أجل الحد من تركز مخاطر السيولة.   

 
ورة مستمرة توقعات للتحقق تتم إدارة مخاطر السيولة داخليا  على مستوى المجموعة. تضع المجموعة بص

مما إذا كانت المجموعة قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها المستقبلية. قامت المجموعة بعناية بتقييم تمويل 
خطة أعمالها على األقل لفترة االثني عشر شهرا  التالية من تاريخ إصدار البيانات المالية، مع األخذ في  

أدناه الواردة  القياسات  المتاحة   االعتبار  السيولة  مقدار  مستوى  على  الحساسية  عوامل  بتطبيق  وقامت 
المتوقع. تشتمل االفتراضات الرئيسية على تسعير المنتجات وأسعار الغاز الطبيعية ومعدالت االستخدام. 

 قامت اإلدارة بتطبيق هذه االفتراضات على التوقعات، مما يوفر مقدار كافي من السيولة.
 

 السوق  مخاطر 6-3
 

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية  
وأسعار الفائدة وأسعار السلع وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف 

ضمن حدود مقبولة مع تحقيق   من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة حاالت التعرض لمخاطر السوق
 أعلى عائد ممكن. 

 
 
 

 تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية تنتج من طرق منفصلة: 
 

 مخاطر تحويل العمالت األجنبية 
نظرا  لتواجد المجموعة في العديد من الدول، تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف حيث يؤثر 
التابعة المعروضة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي   ذلك على تحويل أصول والتزامات الشركات 

ال الصلة بصورة رئيسية في  العمالت ذات  تتمثل  للمجموعة(.  التشغيلية  الجزائري.   والدينار يورو  )العملة 
العالمي؛   الصعيد  المجموعة على  العمالت األجنبية جزء من طبيعة عمل  لمخاطر تحويل  التعرض  ي عتبر 
إلى مقاييس  العمالت األجنبية  المجموعة على تخفيف مخاطر تحويل  التحوط منها. تحرص  يتم  ولذلك ال 

 ية بصورة عامة. االئتمان من خالل مطابقة عملة الدين مع التدفقات النقد
 

 مخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية 
المجموعة   أن  إال  الصلة.  ذات  التشغيلية  بعمالتها  أعمالها  بتنفيذ  رئيسية  بصورة  المجموعة  تقوم شركات 
المبيعات  بها  المقّوم  العمالت  بين  تباين  وجود  مدى  إلى  أجنبية  بعمالت  المعامالت  لمخاطر  تتعرض 

واالستثمارا تقوم والمشتريات  المجموعة.  لشركات  الصلة  ذات  التشغيلية  العمالت  وبين  والقروض  ت 
المجموعة بمراقبة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن األنشطة التشغيلية وتقوم بشكل اختياري  
العمالت  تتمثل  األجنبية.  العمالت  لمخاطر  التعرض  من  للتحوط  األجنبية  العمالت  صرف  عقود  بإبرام 

لية لشركات المجموعة بصورة رئيسية في الدوالر األمريكي والدينار الجزائري واليورو. يوجد لدى  التشغي
المصرية لألسمدة   الشركة  لتقلبات أسعار صرف   والشركةكل من  للصناعات األساسية تعرض  المصرية 
 الدوالر األمريكي / الجنيه المصري.

 
لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية، والتي تختلف  فيما يلي ملخص األرصدة المتعلقة بتعرض المجموعة  

 فيها عمالت التعرض الرئيسي عن العمالت التشغيلية، بما في ذلك األرصدة بين شركات المجموعة:
 

 الجنيه المصري  اليورو   الدوالر األمريكي    2019ديسمبر  31في 
    مليون دوالر أمريكي  

    
 77 .8 6 .4 7 .3 واألخرى الذمم المدينة التجارية 

 0 .1 3 .4 1.090 .3 الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات 
 (16 .3) (0 .8) (4 .7) الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 (0 .2) (1 .0) (8 .8) الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات 
 (51 .4) - - القروض والسلفيات 

 - - ( 1.082 .4) والسلفيات بين الشركاتالقروض 
 (118 .7) - - المخصصات

  23 .4 19 .0 224 .2 النقد وما يعادله 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

23     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 )تابع(المالية وإدارة رأس المال  المخاطر -6
 

 الجنيه المصري اليورو   الدوالر األمريكي     2018ديسمبر  31في 
    مليون دوالر أمريكي   

    
 68 .0 6 .3 44 .6 المدينة التجارية واألخرى الذمم 

 0 .7 -  16 .4 الذمم المدينة التجارية واألخرى بين الشركات 

 ( 7  .8) ( 4  .2) -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ( 1  .2) ( 6  .1) ( 4  .6) الذمم الدائنة التجارية واألخرى بين الشركات 

 ( 59  .9) -  -  القروض والسلفيات 
 -  -  -  والسلفيات بين الشركات القروض 

 ( 106  .5) -  -  المخصصات 
 22 .6 18 .8 185 .5 النقد وما يعادله 

 
إن الدينار الجزائري غير مدرج في جدول التعرض لمعامالت صرف العمالت األجنبية أعاله، حيث  
أنه ال يوجد شركات للمجموعة لديها بنود نقدية مقومة بالدينار الجزائري، باستثناء شركة سورفيرت  

 لديها دينار جزائري كعملة تشغيلية. 
 

 أسعار الصرف الهامة
 

 ت الهامة المطبقة خالل السنة: فيما يلي أسعار صرف العمال
 

متوسط سعر  
 الصرف 
2019 

متوسط سعر 
 الصرف 
2018 

 سعر اإلغالق
2019 

 سعر اإلغالق
2018 

     
 1  .1428 1  .1213 1  .1813 1  .1193 اليورو 

 0  .0559 0  .0623 0  .0562 0  .0596 الجنيه المصري 
 0  .0085 0  .0084 0  .0086 0  .0084 الدينار الجزائري 

 

توضح الجداول التالية الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف اليورو والجنيه  
المصري والدينار الجزائري مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. إن تعرض المجموعة لمخاطر تغير  

 العمالت األجنبية فيما يتعلق بكافة العمالت األخرى غير جوهري. 

 
 )تابع( أسعار الصرف الهامة         

 

 2019ديسمبر  31
 مليون دوالر أمريكي 

 التغير في   
 سعر الصرف 

 التأثير على األرباح 
 قبل الضريبة  

 التأثير على 
 حقوق الملكية  

     

 -  0 .5 ٪ 5  دوالر أمريكي  –يورو 
  (5 ٪) (5. 0 )  - 

 -  ( 2 .6) ٪ 3  دوالر أمريكي  –جنيه مصري 
  (3 ٪) 6. 2  - 

 -  ( 6 .9) ٪ 3  دوالر أمريكي  –دينار جزائري 
  (3 ٪) 9. 6  - 

 

 2018ديسمبر  31
 مليون دوالر أمريكي 

 التغير في   
 سعر الصرف 

 التأثير على األرباح 
 قبل الضريبة  

 التأثير على 
 حقوق الملكية  

     

 -  ( 1.1) ٪ 7  دوالر أمريكي  –يورو 
  (7 ٪) 1. 1  - 

 -  ( 3 .4) ٪ 3  دوالر أمريكي  –جنيه مصري 
  (3 ٪) 4. 3  - 

 -  ( 7 .0) ٪ 3  دوالر أمريكي  –دينار جزائري 
  (3 ٪) 0. 7  - 

 

يتم تحديد األرقام المبينة أعاله على أساس تقلب أسعار صرف العمالت خالل السنوات المعنية. يتعلق  
لمخاطر   المجموعة  تعرض  من  كبير  شركات جزء  بين  باألرصدة  األجنبية  بالعمالت  المعامالت 

 المجموعة. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفق النقدي لدى المجموعة من التعرض لمخاطر التغير في   تنشأ مخاطر

التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي تخضع لمعدل فائدة متغير. تقوم المجموعة بانتظام  
 أسعار الفائدة العالمية.  لمخاطر بمراجعة تعرضها 

 

. تقوم المجموعة باحتساب تأثير  بصورة فعالةتقوم المجموعة بتحليل تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة  
التغير في سعر الفائدة المحدد على األرباح أو الخسائر. يتم استخدام نفس التغير في سعر الفائدة لكافة  

في أسعار الفائدة على   العمالت. يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة
هذا الجزء من القروض المتأثرة بالتغير. في ظل ثبات كافة المتغيرات األخرى، تتأثر أرباح المجموعة  

إعادة باإلضافة إلى  قبل الضريبة من خالل التأثير على القروض التي يترتب عليها معدل فائدة متغير  

 :لتاليفائدة ثابت على النحو االخاضعة لمعدل تمويل القروض 
 

 2018 2019 نقاط األساس مليون دوالر أمريكي 
    

 التأثير على األرباح قبل الضريبة للسنة التالية 
 ( 6 .4) ( 5 .4) نقطة أساس  100+
  6 .4 5 .4 نقطة أساس  100-

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

24     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 )تابع(المالية وإدارة رأس المال  المخاطر -6
 

 )نتبع( مخاطر أسعار الفائدة 
 

الحركة   السوق  إن  معطيات  على  ترتكز  الفائدة  أسعار  حساسية  لتحليل  األساس  نقاط  في  المفترضة 
احتساب   يرتكز  السابقة.  السنوات  أقل بصورة ملحوظة عن  تقلب  ت ظهر وجود  والتي  حاليا   الملحوظة 

 . 16حساسية أسعار الفائدة على المطلوبات التي تحمل فائدة، يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح 
 

 ألدوات المالية:فئات ا

 2019ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي

القروض والذمم  
المدينة / الذمم الدائنة  

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات

 بالقيمة العادلة 
     

     الموجودات 
 -  317 .5 ( 9)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 -  424 .6 ( 12)  النقد وما يعادله والنقد المقيّد

 -  742 .1   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 -  882 .2 ( 16)  القروض والسلفيات 
 -  423 .1 ( 18)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 -  1.305 .3   اإلجمالي 

     

 2018ديسمبر  31
 إيضاح  مليون دوالر أمريكي

والذمم   القروض 
الدائنة   الذمم  المدينة / 

 بالتكلفة المطفأة 
 المشتقات

 بالقيمة العادلة 
     

     الموجودات 
 -  274 .9 ( 9)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 -  323 .1 ( 12)  النقد وما يعادله والنقد المقيّد

 -  598 .0   اإلجمالي 

     
     المطلوبات 

 -  2.033 .7 ( 16)  القروض والسلفيات 
 5 .5 422 .6 ( 18)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  5 .5 2.456 .3   اإلجمالي 

 
 
 

إن األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة لدى المجموعة محدودة. بالنسبة لألدوات المالية المشتقة، 
 في النظام المتدرج للقيمة العادلة.  2يتم احتساب القيمة العادلة ضمن المستوى 

 
، لم تكن هناك تحويالت بين فئات النظام المتدرج للقيمة العادلة. يتم 2018و    2019في عامي  

 على التوالي.  9و    16اإلفصاح عن القيمة العادلة للقروض والسلفيات والذمم المدينة في اإليضاحين  
 

 إدارة رأس المال  6-4
 

مستثمر والدائن  تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال للحفاظ على ثقة ال
وثقة السوق باإلضافة إلى ضمان التطوير المستقبلي لألعمال. تتألف أسهم المجموعة من األسهم  
العادية واألرباح المحتجزة واالحتياطات والحصص الغير مسيطرة للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة 

العادية. يفرض على بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح إلى حاملي األسهم  
المجموعة من مؤسسات مالية خارجية االحتفاظ بمتطلبات رأسمالية مقارنة بالدين لدى المجموعة.  

 عن وصف التعهدات المالية.  16يوجد إشارة إلى ذلك في اإليضاح 
 

 فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لدى المجموعة في تاريخ التقرير: 
 

 2018 2019 إيضاح مليون دوالر أمريكي
    
    

 2.033 .7 882 .2 ( 16) قروض وسلفيات  
 323 .1 424 .6 ( 12) ناقصا : النقد وما يعادله 

 1.710 .6 457 .6  صافي الدين  

 126 .2 2.959 .1  إجمالي حقوق الملكية 

 13 .6 0 .1  ديسمبر  31نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية في  

    
 

 

 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

25     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  -7-1
 

 مليون دوالر أمريكي 
راضي  األ

 معدات الالت واآل   والمباني
ثاث  األُ 
 اإلجمالي  قيد االنشاء تجهيزات  الو

      
 3.179 .3 6 .7 15 .4 3.009 .1 148 .1 التكلفة  
 ( 1.197 .4) - ( 13.0) ( 1.145 .1) ( 39 .3) المتراكم   االهالك

 1.981 .9 6 .7 2 .4 1.864 .0 108 .8 2018يناير  1في 
      

      التغيرات في القيمة الدفترية: 
 18 .5 13 .9 1 .2 3 .4 - اإلضافات 

 - - - - - االستبعادات 
 ( 174 .7) - ( 1 .1) ( 167 .4) ( 6 .2) االهالك

 - ( 11 .5) 2 .4 9 .1 - التحويالت  
 ( 36 .7) ( 0 .1) - ( 34 .1) ( 2 .5) تأثير التغير في أسعار الصرف

 1.789 .0 9 .0 4 .9 1.675 .0 100 .1 2018ديسمبر  31في 
      
      

 3.142 .8 9 .0 18 .8 2.970 .1 144 .9 التكلفة  
 ( 1.353 .8) - ( 13 .9) ( 1.295 .1) ( 44 .8) المتراكم   االهالك

 1.789 .0 9 .0 4 .9 1.675 .0 100 .1 2018ديسمبر  31في 
      

      التغيرات في القيمة الدفترية: 
 50 .5 16 .4 2 .8 31 .2 0 .1 اإلضافات 

 1.843 .5 23 .2 2 .0 1.714 .5 103 .8 دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 3 .5) ( 2 .0) ( 0 .2) ( 1 .3) - االستبعادات 

 ( 219 .4) - ( 1 .6) ( 210 .6) ( 7 .2) االهالك
 - - - - - التحويالت  

 ( 11 .6) ( 0 .1) - ( 10 .7) ( 0 .8) التغير في أسعار الصرفتأثير 

 3.448 .5 46 .5 7 .9 3.198 .1 196 .0 2019ديسمبر  31في 
      

 5.816 .3 46 .5 43 .2 5.427 .9 298 .7 التكلفة  
 ( 2.367 .8) - ( 35 .3) ( 2.229 .8) ( 102 .7) المتراكم   االهالك

 3.448 .5 46 .5 7 .9 3.198 .1 196 .0 2019ديسمبر  31في 

 
 

 

مليون دوالر    22  .2، كان لدى المجموعة قطعة أرض تبلغ قيمتها الدفترية  2019ديسمبر    31كما في   
 مليون دوالر أمريكي(.  22 .2: 2018أمريكي ) 

 
البالغة   اإلضافات  بشركة    50  . 5إن  رئيسية  بصورة  تتعلق  مبالغ  تتضمن  أمريكي  دوالر  مليون 

بمبلغ   أمريكي    26  .4سورفيرت  دوالر  بمبلغ    وشركةمليون  أمريكي   11  .7فيرتيل  دوالر  مليون 
بمبلغ   لألسمدة  المصرية  أسعار   10  .2والشركة  في  الحركة  تأثير  ويتعلق  أمريكي.  دوالر  مليون 

التشغيلية في بصورة رئيسي  2019الصرف في عام   تتمثل عملتها  والتي  إلى شركة سورفيرت،  ة 
مقابل   ٪1ج .2)الدينار الجزائري(، مقابل العملة التشغيلية للمجموعة. انخفض الدينار الجزائري بنسبة 

 .2019الدوالر األمريكي في عام 
 

الواردة في بيان إن الفرق بين اإلضافات المبينة أعاله واالستثمارات في الممتلكات واآلالت والمعدات  
التدفقات النقدية الموحد يرجع بصورة رئيسية إلى التغيرات في الذمم الدائنة للمصروفات الرأسمالية  
الفائدة  التي لم يتم دفعها بعد وتكاليف القروض المرسملة، التي يتم عرضها كجزء من مصروفات 

 نقدية الموحد.ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في بيان التدفقات ال
 

 حق االستخدام موجودات 7-2

 
  األثاث  األرض    

 اإلجمالي  والتجهيزات  والمباني   مليون دوالر أمريكي
     

من   16تأثير تطبيق المعيار رقم 
 12 .8 -  12 .8  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 12 .8 -  12 .8  2019يناير  1في 

     
     القيمة الدفترية:الحركة في 
 0 .8 0 .8 -   اإلضافات 

 84 .9 48 .5 36.4  دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 3 .3) ( 2 .2) ( 1   .1)  االهالك

 ( 0 .5) -  ( 0 .5)  االستبعادات 
 -  -  -   تأثير الحركة أسعار صرف العمالت 

  94 .7 47 .1 47 .6  2019ديسمبر  31في 
 

  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

26     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الشهرة التجارية  - 8
 

 الشهرة التجارية      مليون دوالر أمريكي
      

 1.777 .6     التكلفة  
 ( 1.337 .6)     انخفاض القيمة المتراكم 

 440 .0     2018يناير  1في 
      

 التكلفة  
    6. 1.777 

 انخفاض القيمة المتراكم 
    (6. 1.337 ) 

 2018ديسمبر  31ي ف
    0. 440 

      

      التغيرات في القيمة الدفترية:  
 164 .8     دمج أعمال فيرتيغلوب

 604 .8     2019ديسمبر  31في 
      

 1.942 .4     التكلفة 
 ( 1.337 .6)     انخفاض القيمة المتراكم 

 604 .8     2019ديسمبر  31في 
 

 الشهرة التجارية 
 

 المنتجة للنقد على النحو لتالي: تم تخصيص الشهرة التجارية للوحدات 
 

      الوحدات المنتجة للنقد
 2018 2019    مليون دوالر أمريكي

      

 440 .0 440 .0    الشركة المصرية لألسمدة 
 -  164 .8   "( فيرتيلشركة صناعات االسمدة بالرويس )"

 440 .0 604 .8    اإلجمالي 
 

(، وبالتالي لم يتم إجراء أي  2- 2)راجع اإليضاح  2019سبتمبر   30تم دمج أعمال شركة فيرتيل في 
 لهذه الوحدة المنتجة للنقد. 2019اختبار النخفاض القيمة في عام 

 

 اختبار انخفاض الشهرة التجارية 
 

ا وتقديرات هامة، بما    يتطلب تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )الشركة المصرية لألسمدة( أحكام 
في ذلك توقعات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من األعمال. تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة 

 من االستخدام.  
 

تم إجراء االختبارات باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة التي ستنتج من االستخدام المستمر 
قد التي تتعلق بها الشهرة التجارية وعلى أساس افتراض أعمار إنتاجية غير محدودة. تتمثل  للوحدات المنتجة للن

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيم القابلة لالسترداد في معدل الخصم ومعدل نمو القيمة الختامية 
ل مصنع. تستند افتراضات أسعار البيع  وسعر البيع المتوقع لكل منتج وأسعار الغاز الطبيعي وعدد أيام التشغيل لك

على األسعار المستقلة المعلنة المتوقعة من قبل خبراء دوليين. ترتكز االفتراضات األخرى المستخدمة على الخبرة 

 .السابقة والمصادر الخارجية، ولكن غير متوقعة وغير مؤكدة بطبيعتها

 

لتوقعات التدفقات النقدية بالدوالر األمريكي  تستند اختبارات انخفاض القيمة على تقديرات محددة  
)تشير هذه الفترة إلى طبيعة الدورة التشغيلية في هذا المجال(.  2024إلى  2020للسنوات من 

الفوائد  قبل  الربح  بناء  على متوسط هامش  المتبقية  القيم  احتساب  تم  التالية،  للسنوات  بالنسبة 
خذ في االعتبار معدل نمو دائم بنسبة  قع، حيث تم األ والضرائب واإلطفاء واالستهالك لفترة التو

 . يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة قبل الضريبة باستخدام معدالت الخصم قبل الضريبة. 2٪ .0
 

 فيما يلي المعدالت المطبقة عند إجراء اختبار انخفاض القيمة: 
 

 2018 2019  النسبة

المصرية    الشركة 
 لألسمدة

 المصرية لألسمدةالشركة 

    

 ٪ 14. 0 ٪9. 9  معدل الخصم قبل الضريبة 
 ٪1. 5 ٪2. 0 معدل النمو الدائم

 

 نتائج اختبار انخفاض القيمة 
بالنسبة لجميع الوحدات المنتجة للنقد، تزيد القيمة القابلة لالسترداد بشكل كبير عن القيم الدفترية. 

 دوالرمليون    313.  0، بلغ مقدارها للشركة المصرية لألسمدة مبلغ  2019في عام    إنهحيث  
 . 2018مليون دوالر أمريكي في  162 .0مقارنة بمبلغ أمريكي 

 

بصورة متسقة خالل الفترة   ٪12  .0القيمة إذا كانت أسعار البيع أقل من يحدث انخفاض في 
 مقارنة باألسعار المفترضة في نموذج انخفاض القيمة. 2024إلى  2020من 

 

 لذمم المدينة التجارية واألخرىا   - 9
 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 100 .0 108 .9  الذمم المدينة التجارية 
 14 .8 3 .6  الذمم المدينة التجارية من أطراف ذات عالقة  صافي

 32 .5 63 .1  ( 26قروض ألطراف ذات عالقة )إيضاح  
 14 .3 16 .9  المصروفات المدفوعة مقدما  

 71 .7 79 .6  الذمم الضريبية المدينة األخرى 
 17 .6 17 .3  دفعات مدفوعة مقدما  للموردين 

 24 .0 28 .1  ذمم مدينة أخرى 

 274 .9 317 .5  اإلجمالي 

 0 .4 0 .4  غير متداولة 
 274 .5 317 .1  متداولة 

  274 .9 317 .5  اإلجمالي 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

27     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 
 

 )تابع( الذمم المدينة التجارية واألخرى  - 9
 

  19 .6:  2018مليون دوالر أمريكي )  9 .6، تم تحويل ذمم مدينة تجارية بمبلغ  2019ديسمبر    31في  
مليون دوالر أمريكي( إلى شركة أو سي آي لتجارة األسمدة ليمتد بموجب اتفاقية التوريق بغرض بيع 
بعض الذمم المدينة التجارية إلى مؤسسات مالية خارجية. عند تحويل المبالغ، تقوم شركة أو سي آي  

يل كافة مخاطر وامتيازات  لتجارة األسمدة ليمتد بإيقاف االعتراف بالذمم المدينة التجارية، حيث يتم تحو
 الملكية الجوهرية. يتم رهن الذمم المدينة المحولة كأوراق مالية بموجب برنامج التوريق. 

 

مبلغ   على  األخرى  المدينة  الضريبية  الذمم  )  900تشتمل  جنيه مصري  مليون دوالر   56  . 1مليون 
مطالبة   من  كجزء  المصرية  الضرائب  لمصلحة  مدفوع  بمبلغ  متعلق  يتم  يضريب أمريكي(  سوف  ة 

"النزاع الضريبي   24المطالبة الضريبية. تم اإلشارة إلى ذلك في اإليضاح    تلك  استردادها عند تسوية
 . أوراسكوم لإلنشاءات والصناعةشركة  المتعلق ب

 

نظرا  ألن التأثير على إلى القيمة الحالية  لم يتم خصم الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة  
 البيانات المالية الموحدة غير جوهري. 

 

 تقارب قيمها الدفترية.  2019ديسمبر  31إن القيمة العادلة "للذمم المدينة التجارية واألخرى" كما في 
 

 مم المدينة التجارية المتداولة كما في تاريخ التقرير:فيما يلي فترات استحقاق الذ
 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 101 .7 112 .5  ولم تتعرض النخفاض في القيمة  غير متأخرة السداد 
 13 .0 -   يوما    30 – 1متأخرة السداد من  
 -  -   يوما    90 – 31متأخرة السداد من  
 0 .1 -   يوما   360 – 91متأخرة السداد من  

  - -   يوما    360متأخرة السداد ألكثر من 

 114 .8 112 .5  اإلجمالي 
 

يوما ، قابلة   30ترى اإلدارة أن المبالغ، التي لم تتعرض النخفاض القيمة والمتأخرة السداد ألكثر من  
التاريخية والتحليل الشامل لمخاطر االئتمان المتعلقة  للتحصيل بالكامل، استنادا  إلى إحصائيات السداد  

بالعميل، بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت متاحة. لم تعترف المجموعة بأي مخصص  
 للذمم المدينة التجارية. 

 

 ضرائب الدخل  - 10
 األخرىضريبة الدخل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة  1- 10

 

 2018 2019  مليون دوالر أمريكي
    

 7 .6 ( 3 .8)  الضريبة الحالية 
 ( 37 .9) ( 11 .3)  الضريبة المؤجلة 

  ( 30 .3) ( 15 .1)  إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر 

 
 مطابقة معدل الضريبة الفعلي   2- 10

 
الدخل في العديد من الدول األجنبية. تتراوح معدالت ضريبة   لضرائبتخضع عمليات المجموعة  

مما يترتب عليه فرق بين المتوسط المرجح لمعدل ضريبة   ٪25  .0إلى    ٪0  .0الدخل النظامية من  
 . ٪25 .0الدخل النظامية ومعدل ضريبة الدخل النظامية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

 
ضريبة الدخل النظامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع معدل يمكن تلخيص مطابقة معدل 

 الضريبة الفعلي على النحو التالي: 
 

 ⁒  2018 ⁒  2019 مليون دوالر أمريكي 
     

  247 .2  53 .5 األرباح / )الخسائر( قبل ضريبة الدخل
  ٪ 25  ٪ 25 معدل ضريبة الدخل المطبق

 25 .0 ( 61 .8) 25 .0 ( 13 .4) الضريبة المطبقالضريبة المحتسبة وفقاً لمعدل 

 (3 .1) 7 .6 (23 .2) 12 .4 تأثير معدالت الضريبة في الدول األجنبية
 (23 .1) 57 .0 (27 .1) 14 .5 إيرادات غير خاضعة للضريبة

 2 .0 (4 .8) 36 .1 (19 .3) مصروفات غير خاضعة لالستقطاع
لالسترداد على ضريبة استقطاع غير القابلة 

 3 .9 (9 .7) 4 .9 (2 .6) توزيعات األرباح 
 7 .7 (18 .9) 10 .1 (5 .4) ضريبة الدخل غير المعترف بها 

االعتراف بموجودات ضريبية غير معترف بها  
 (0 .2) 0 .4 - - سابقا  

 - - - - التغير في المعدالت الضريبية 
 - - (7 .7) 4 .1 مراكز ضريبية غير مؤكدة

  - (0 .1) 10 .1 (5 .4) انتهت مدة استحقاقها

 12 .2 ( 30 .3) ( 28 .2) ( 15 .1) إجمالي ضريبة الدخل ضمن األرباح أو الخسائر 

 
الفعلي   الضريبة  معدل  )٪ 12  .2:  2018)  ٪ 28  .2يبلغ  إلى  رئيسية  ذلك بصورة  يرجع   ،)1 )

( المصروفات 2مليون دوالر أمريكي و )  14 .5الدخل الذي ال يخضع للضريبة والبالغ قيمته  
الخاضعة   )  لالقتطاعغير  الخاضع 19  . 3البالغة  غير  الدخل  يرجع  أمريكي.  دوالر  مليون   )

المجموعة   أن بعض شركات  إلى  الموجودات يا  ضريب   معفاهللضريبية بصورة رئيسية  تتعلق   .
ب المعترف  غير  بالخسائر  رئيسية  بصورة  بها  المعترف  غير  بشركة  الضريبية  الخاصة  ها 

 أوراسكوم لإلنشاءات والصناعة.
 
 
 
 

 



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

28     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة  3- 10
 التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة )صافي(:

 
 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

   
 ( 164 .8) (157 .5) يناير  1في 

 7 .6 (3 .8) الربح أو الخسارة
 - (287 .4) دمج أعمال فيرتيغلوب

 ( 0 .3) 0 .7 أثر الحركة في أسعار صرف العمالت

 ( 157 .5) (448 .0) ديسمبر   31في 

 
 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المعترف بها:

  
 الصافي  المطلوبات الموجودات  مليون دوالر أمريكي 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
       

 ( 62 .6) (62. 6) ( 62. 6) (62. 6) - - الموجودات غير الملموسة
 ( 86. 4) (359 .5) ( 86. 4) (359 .5) - - الممتلكات واآلالت والمعدات

 ( 8 .5) - ( 8 .5) - - - شركات االستثمار في 
 - 0 .9 - - - 0 .9 القروض والسلفيات

 - 3 .8 - - - 3 .8 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 - (27 .2) - (27 .2) - - المراكز الضريبية غير المؤكدة
المقتطعة  الضريبة  مخصص 

 - (3 .4) - (3 .4) - - من المنبع 

 ( 157 .5) (448 .0) ( 157 .5) (452 .7) - 4 .7 إجمالي  

 - - - 4. 7 - (4 .7) معاوضة المراكز المالية

بيان   في  بها  معترف  مبالغ 
 ( 157 .5) (448 .0) ( 157 .5) (448 .0) - - المركز المالي 

 
الشهرة   من  أساسي  بشكل  الملموسة  غير  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب  مطلوبات  تتكون 

البالغ قيمتها   مليون دوالر أمريكي. سوف يتم عكس هذا   62  .6التجارية للشركة المصرية لألسمدة 
المؤجلة  الضريبية  المطلوبات  تحقيق  سيتم  األصل.  قيمة  تنخفض  عندما  المؤجل  الضريبي  االلتزام 

الصلة،  االستهالك لألصل ذو  المعترف بها فيما يتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات على مدى فترة  
بشركة   أساسي  بشكل  تتعلق  المصرية    284  .8  بقيمة  فيرتيلوالتي  والشركة  أمريكي  دوالر  مليون 

 مليون دوالر أمريكي. 74  .7لألسمدة بقيمة 
 

قيمتها   البالغ  والمرّحلة  بها  المعترف  غير  التشغيلية  الخسائر  أمريكي    21  .6إن  دوالر   مليون 
 .أوراسكوم لإلنشاء والصناعةمليون دوالر أمريكي( تتعلق بشكل أساسي بشركة  33 .9: 2018)

 
 
 

 
 

المؤجلة  الضريبية  والموجودات  الضريبية  واإلعفاءات  الضريبية  الخسائر  صالحية  انتهاء  مخطط 
 المرحلة غير المعترف بها: 

 

2019 
 مليون دوالر أمريكي 

أقل  
من 

سنة 
 واحدة

 1من  
  5إلى  

 سنوات

 5من  
 10إلى  

 سنوات

 10من  
 15إلى  
 سنة

 15من  
  20إلى  
 سنة

غير  
 اإلجمالي  محدود

        
ترحيل الخسائر التشغيلية  

غير المعترف بها،  
واإلعفاءات الضريبية 

 21 .6 - - - 0 .3 21 .3 - المؤقتة  والفروقات

 

2018 
 مليون دوالر أمريكي

أقل 
من 
سنة  
 واحدة

  1من  
  5إلى  
 سنوات 

  5من  
  10إلى  
 سنوات 

  10من  
  15إلى  
 سنة 

  15من  
  20إلى  
 سنة 

غير  
 اإلجمالي  محدود

        
ترحيل الخسائر 

التشغيلية غير المعترف 
بها، واإلعفاءات  

 والفروقاتالضريبية 
 33 .9 - - - - 33 .9 - المؤقتة

 
 الذمم المدينة والدائنة لضريبة الدخل  4- 10

  
 التغيرات في ضريبة الدخل القابلة لالسترداد والمستحقة الدفع:

 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 ( 2 .6) (40 .4) يناير  1في 

 ( 37 .9) (11 .3) الربح أو الخسارة
 0 .1 51 .8 مدفوعات

 ( 40 .4) 0 .1 ديسمبر   31في 

 - 0 .8 ضريبة الدخل القابلة لالسترداد 
 ( 40 .4) (0 .7) الدائنةضريبة الدخل ذمم 

 ( 40 .4) 0 .1 اإلجمالي 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

29     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 المخزون  -11
 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 16 .2 32 .2 البضائع الجاهزة
 23 .5 15 .4 المواد الخام والمواد االستهالكية 
 35 .9 52 .8 قطع الغيار والوقود ومواد أخرى

 75 .6 100 .4 اإلجمالي 
 

: 2018مليون دوالر أمريكي )  2.8، بلغ إجمالي تخفيض القيمة الدفترية للموجودات  2019خالل عام  
مليون   2.0، بلغت عمليات عكس التخفيضات مبلغ  2019أمريكي(. خالل عام  مليون دوالر    4  .3

 1 .5  البضائع الجاهزة  قيمة  االنخفاض في  مليون دوالر أمريكي(. بلغ   2.9:  2018دوالر أمريكي )
 مليون دوالر أمريكي.

 
 النقد وما يعادله  1- 12

 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 0 .1 0 .2 النقد في الصندوق 
 306 .1 407 .9 مصرفيةأرصدة 

 16 .9 16 .5 النقد المقيد 

 323 .1 424 .6 اإلجمالي 

 
 النقد المقيّد  2- 12

 

البالغة   المقيدة  باألرصدة  االحتفاظ  )  16  .5يتم  أمريكي  دوالر  دوالر    16  .9:  2018مليون  مليون 
 إصدارها. أمريكي( كضمان مقابل خطابات االعتماد وخطابات الضمان التي تم 

 
 حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة 13

 

 فيما يلي ملخص الحركة في عدد األسهم:
 

 2019 
  

 - يناير  1عدد األسهم في 
 3.328 .2 عدد األسهم الصادرة

 3.328 .2 مدفوع بالكامل -ديسمبر   31عند اإلصدار في 

 1 .00 القيمة االسمية للسهم الواحد 

 3.328 .2 ديسمبر )مليون دوالر أمريكي(  31في 

 
  3.328  .2مليون دوالر أمريكي، والذي ينقسم إلى    3.328  .2يبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة  

 دوالر أمريكي لكل سهم. 1 .0مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 
 
 

 : 2019الحركة في حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة في عام 
 

: تم االتفاق على ترتيب للمشاركة في الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرةأثر   •
بين المجموعة والشريك، حيث سيحصل المستثمر اآلخر على   األرباح في اتفاقية شراكة سورفيرت

المورد من   الطبيعي للغازالسعر المخفض  جزء أعلى نسبي ا من توزيعات األرباح كتعويض عن  
المسيطرة بمقدار  قبل الشريك لهذه االتفاقية، زادت الحصص غير  مليون دوالر   10  .5. ونتيجة 

 . 2019أمريكي خالل عام 

مليون دوالر أمريكي،    143 . 3ات األرباح المعلنة للحصص غير المسيطرة قيمة  بلغ إجمالي توزيع •
 مليون دوالر أمريكي تتعلق بشركة سورفيرت. 137 .2منها 

العالقة في  • الدائنة مع األطراف ذات  القروض واألرصدة  بالمساهمة في  العينية  المساهمة  تتعلق 
 حقوق الملكية.

 مليون دوالر أمريكي  1.397 .8أسهم بقيمة  يتمثل دمج أعمال فيرتيغلوب في إصدار •
 

 : 2018الحركة في حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة في عام 
 

: تم االتفاق على ترتيب للمشاركة في أثر الفرق في مشاركة األرباح مع الحصص غير المسيطرة •
األرباح في اتفاقية شراكة سورفيرت بين المجموعة والشريك، حيث سيحصل المستثمر اآلخر على 

المورد من الطبيعي  السعر المخفض للغاز  كتعويض عن  جزء أعلى نسبي ا من توزيعات األرباح  
لهذه االتفاقية، زادت الحصص غير  قبل الشريك مليون دوالر   36  .1المسيطرة بمقدار  . ونتيجة 

 . 2018أمريكي خالل عام 

مليون دوالر أمريكي   9.0تتعلق توزيعات األرباح ألطراف ذات عالقة بتوزيعات أرباح بقيمة   •
في شركة   عينيهمليون دوالر أمريكي في شكل حصص    191  .8لطرف ذي عالقة وتوزيع ما قيمته  

 طرف ذي عالقة. ينانس ليمتد إلى  سبيشيال فا  و أو سي أيأو سي أي ميبكو 
 

 االحتياطيات  - 14
 

 احتياطيات أخرى  مليون دوالر أمريكي 
تحويل  احتياطي 

 اإلجمالي  العمالت األجنبية  
    

 ( 480 .3) ( 480 .3) - 2018يناير  1في 
 ( 10 .4) ( 10 .4) - فروق أسعار صرف العمالت

 ( 490 .7) ( 490 .7) - 2018ديسمبر  31في 
    

 ( 1.930 .4) - ( 1.930 .4) مساهمة رأس المال 
 1.224 .9 - 1.224 .9 مساهمة عينية

 ( 4 .2) ( 4 .2) - فروق أسعار صرف العمالت

 (1.200 .4) (494 .9) (705. 5) 2019ديسمبر  31في 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

30     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 
 

 

 الحصص غير المسيطرة  -15
 

2019 
 مليون دوالر أمريكي 

الشركة 
لمصرية  ا

للصناعات 
 ساسيةاأل

سورفيرت  
اس بي    الجزائر

 اإلجمالي  أخرى  ايه 
     

 - - ٪ 49. 01 ٪ 40 .00 الحصص غير المسيطرة 
     

 575. 7 1. 5 452. 7 121 .4 الموجودات غير المتداولة
 229. 2 0. 1 203. 1 26. 0 الموجودات المتداولة 

 ( 222. 2) ( 0 .4) ( 218. 8) ( 2 .9) المطلوبات غير متداولة
 ( 216. 8) ( 0. 2) ( 193. 2) ( 23 .4) المطلوبات متداولة

 365. 9 1. 0 243. 8 121 .1 صافي الموجودات 
     

 230. 4 0. 4 168. 7 61 .3 اإليرادات 
 34. 5 - 35. 1 ( 0. 6) الربح

 ( 4. 4) - ( 4. 4) - اإليرادات الشاملة األخرى 

 30. 1 - 30. 7 ( 0. 6) إجمالي اإليرادات الشاملة  
     

 (6. 1) (6. 1) - - النقدية  توزيعات األرباح

 

2018 
 مليون دوالر أمريكي

الشركة 
لمصرية ا

للصناعات 
 ساسية األ

سورفيرت  
بي    الجزائر اس 

 اإلجمالي  أخرى  ايه
     

 - - ٪ 49 .01 ٪ 40 .00 الحصص غير المسيطرة 
     

 623 .1 3 .0 489 .6 130 .5 الموجودات غير المتداولة
 192 .2 6 .2 160 .1 25 .9 الموجودات المتداولة 

 ( 263 .7) ( 1 .2) ( 262. 5) - المطلوبات غير متداولة
 ( 83 .0) ( 0 .2) ( 48. 1) ( 34 .7) المطلوبات متداولة

 468. 6 7 .8 339. 1 121 .7 صافي الموجودات
     

 317 .2 0 .4 236 .3 80 .5 اإليرادات 
 134 .9 0 .1 120 .1 14 .7 الربح

 ( 6. 9) - ( 6. 9) - اإليرادات الشاملة األخرى 

 128. 0 0. 1 113 .2 14 .7 إجمالي اإليرادات الشاملة  
     

 (23 .4) (11 .9) (6. 5) (5 .0) النقدية  توزيعات األرباح

 
 

 
 والسلفياتالقروض  - 16

  
 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

   
 2.171 .8 2.033 .7 يناير  1في 

 6.1 - 9أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 2.177 .9 2.033 .7 يناير  1الرصيد المعاد بيانه في 

 449 .0 70 .0 متحصالت من قروض
 6 .0 0 .7 العالقةمتحصالت من قروض من األطراف ذات 

 ( 598 .3) ( 211 .7) استرداد القروض 
 ( 27 .0) - استرداد قروض من األطراف ذات العالقة

 - 7 .4 متحصالت من قروض عينية من األطراف ذات العالقة
 - ( 1.029 .5) استرداد لقروض عينية من األطراف ذات العالقة 

 ( 1 .1) 2 .8 )السندات( العالوةتكاليف المعامالت /  استهالك
 ( 7 .9) - قروض جديدة معامالت تكاليف 

 ( 23 .3) ( 0 .8) تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 
 52 .4 9 .6 الفوائد المستحقة على قروض ألطراف ذات العالقة

 6 .0 - من الذمم الدائنة األخرى  التبويب إعادة 

 2.033 .7 882 .2 ديسمبر  31في 

 867 .6 713 .3 غير متداول 
 1.166 .1 168 .9 متداول 

 2.033 .7 882 .2 اإلجمالي 

  
والدينار  باليورو  المقومة  بالقروض  أساسي  بشكل  العمالت  أسعار صرف  في  الحركة  تأثير  يتعلق 

 الجزائري، والتي تختلف عن عملة عرض المجموعة. 
 

معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية والسيولة  تم اإلفصاح عن  
 .6ضمن الفقرة المتعلقة بالمخاطر المالية وإدارة رأس المال في إيضاح 



 المالية الموحدة البيانات 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

 

31     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 )تابع( القروض والسلفيات - 16
 

 الشركة المقترضة 
نوع  

 القرض
 المبلغ األصلي 

 معدل الفائدة )مليون دوالر أمريكي(
تاريخ  

 االستحقاق 

القيمة  
 الدفترية 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء طويل  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء قصير  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

 القيمة العادلة
)مليون دوالر  

 أمريكي( 
الكفالة / الضمان المقدم )إن  

 وجد(
          

   سورفيرت الجزائرشركة 
 

 مؤمن
 

 دوالر أمريكي 961 .3
دينار   114.440 .0)

 جزائري(
 سعر فائدة البنك الجزائري زائد 

 ال ينطبق 100 .1 439 .8 539 .9 2026يونيو  ٪ 1 .95معدل سنوي 

حساب احتياطي خدمة الدين،  
حظر بيع أو تخفيض حصة 

 الشركة وموجوداتها

 دوالر أمريكي   60 .0  
الفائدة السائد بين البنوك في  سعر 

  51 .0 5 .6 44 .3 49 .9 2025يونيو  ٪3  . 75لندن )ليبور( + 

 دوالر أمريكي 100 .0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك في  

 84 .3 10 .1 72 .5 82 .6 2026يونيو  ٪3  . 75)ليبور( +  لندن
رهن الحصص في شركة إي اف 

٪  99 .9سي المملوكة بنسبة 
لصيانة مصانع  أوراسكوم  لشركة
. وكالة إلستكمال الرهون  األسمدة

التجارية والعقارية. سوف تقوم  
أوراسكوم لإلنشاء شركة 

 بتحمل العجز. والصناعة
 

   الشركة المصرية لألسمدة
 
 

 مؤمن
 
 

   دوالر أمريكي   69 .8
 جنيه مصري( 1.120 .0)

  متوسط سعر الفائدة بنظام الكوريدور
 ٪ 0 .75للبنك المركزي المصري + 

الهامش لإلقتراضات المقّومة بالجنيه 
 51 .4 6 .0 44 .6 50 .6 2025يونيو  المصري

 دوالر أمريكي 220 .0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك في  

 127 .5 14 .4 112 .1 126 .5 2025يونيو  ٪3  . 75)ليبور( +  لندن

          
فيرتليزر أو سي آي شركة 

، و أو سي آي  دينج المحدودةيتر
فيرتليزر تريد آند سبالي  

 المحدودة
قابل 
 دوالر أمريكي   75 .0 للتجديد 

سعر الفائدة السائد بين البنوك في  
 ال ينطبق 32 .7 32 .7 - 32 .7 ي جدد سنويا   ٪2  . 50)ليبور( +  لندن

  ينطبق ال  168 .9 713 .3 882 .2     2019ديسمبر  31اإلجمالي 

 
  



 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 

32     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   
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 الشركة المقترضة 
نوع  

 القرض
 المبلغ األصلي 

 تاريخ االستحقاق  معدل الفائدة )مليون دوالر أمريكي(

 القيمة الدفترية
)مليون دوالر  

 أمريكي( 

الجزء طويل  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

الجزء قصير  
 األجل 

)مليون دوالر  
 أمريكي( 

 العادلةالقيمة 
)مليون دوالر  

 الكفالة / الضمان المقدم )إن وجد(  أمريكي( 
          

 مؤمن شركة سورفيرت الجزائر

 دوالر أمريكي 972 .7
دينار   114.440 .0)

 جزائري(

سعر فائدة البنك الجزائري  
 زائد

 ال ينطبق 81.0 525.8 606 .8 2026يونيو  ٪ 1 .95معدل سنوي 

الدين، حظر حساب احتياطي خدمة 
بيع أو تخفيض حصة الشركة 

 وموجوداتها

 دوالر أمريكي   60. 0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ٪ 3 .75في لندن )ليبور( + 
 

  57 .0 6 .0 50 .0 56 .0 2025يونيو 

   الشركة المصرية لألسمدة
 
 

 دوالر أمريكي  100. 0 
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 94 .8 10 .5 82 .3 92 .8 2026يونيو  ٪ 3 .75)ليبور( +  في لندن
رهن الحصص في شركة إي اف 

لشركة ٪ 99 .9سي المملوكة بنسبة 
.  لصيانة مصانع األسمدة أوراسكوم

وكالة إلستكمال الرهون التجارية 
والعقارية. سوف تقوم شركة 
بتحمل  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة 

 العجز. 

  مؤمن
 
 

      دوالر أمريكي   62. 6
 جنيه مصري( 1.120. 0)

متوسط سعر الفائدة بنظام 
الكوريدور للبنك المركزي 

 59 .9 3 .9 55 .6 59 .5 2025يونيو  ٪ 0 . 75المصري + 

 دوالر أمريكي  220. 0  
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 172 .5 15 .0 153 .9 168 .9 2025يونيو  ٪ 3 .75)ليبور( +  في لندن

شركة أو سي آي فيرتليزر تريدينج  
المحدودة، و أو سي آي فيرتليزر تريد  

 آند سبالي المحدودة
قابل 
 دوالر أمريكي   75. 0 للتجديد 

سعر الفائدة السائد بين البنوك  
 ال ينطبق 38 .2 38 .2 - 38 .2 ي جدد سنويا   ٪ 2 .50 +ليبور(  ) في لندن

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 1.100 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ال ينطبق 615 .1 615 .1 - 615 .1 2020ديسمبر   ٪ 3 .25+   )ليبور( في لندن

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 500 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ال ينطبق 344 .8 344 .8 - 344 .8 2021فبراير  ٪ 3 .25+ )ليبور(  في لندن 

 شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة
طرف ذو 

 دوالر أمريكي 100 .0 عالقة
سعر الفائدة السائد بين البنوك  

 ينطبقال  51 .6 51 .6 - 51 .6 2020ديسمبر   ٪ 3 .25+ )ليبور(   في لندن

  ال ينطبق  1.166 .1 867 .6 2.033 .7     2018ديسمبر  31اإلجمالي 

 
 مليون دوالر أمريكي(.  25  .9: 2018مليون دوالر أمريكي )  36 .9، بلغت القيمة الدفترية للقروض والسلفيات باستثناء الفوائد 2019ديسمبر  31كما في  (1)
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 التعهدات 
 

تشتمل بعض اتفاقيات القروض على تعهدات مالية. فيما يلي ملخص تعريفات احتساب التعهدات المالية  
 المطبقة على التسهيالت داخل المجموعة:

ا منها مصروفات التشغيل(   • نسبة تغطية خدمة الدين: اإليرادات المتاحة )اإليرادات المكتسبة مطروح 
رسوم التمويل بما في ذلك العنصر الرأسمالي لعقود اإليجار التمويلي( أو  إلى خدمة الدين )صافي  

ا منه التغير في رأس المال العامل إلى الفوائد ودفعات أصل المبلغ.   إجمالي الربح مطروح 

نسبة الدين إلى حقوق الملكية: إجمالي الدين )التزامات الديون طويلة األجل والمتداولة( إلى إجمالي  •
 ة )رأس المال الوحيد للمقترض(.حقوق الملكي 

 
 .2019ديسمبر  31الوفاء بجميع التعهدات المالية كما في تم 

 

تصبح القروض مستحقة على الفور في حالة عدم امتثال المجموعة لمتطلبات التعهد. لمزيد من التفاصيل  
ا في بنود  . تتضمن االقتراضات الخارجية تغ2-6حول مخاطر السيولة على المجموعة، راجع إيضاح  يير 

 الرقابة التي تمكن المقرضين من طلب استرداد التمويل المقدم. 
 

 قياس القيمة العادلة للقروض والسلفيات  
، يتم احتساب القيمة العادلة لجميع القروض والتسهيالت األخرى باستثناء القرض المقدم لشركة سورفيرت

ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. ال يمكن تحديد القيمة العادلة للقرض المقدم 
 لشركة سورفيرت نظرا  لعدم توفر بيانات سوقية يمكن مالحظتها.

 
 متحصالت من القروض

مليون دوالر أمريكي،   70 .0مالي العائدات من االقتراض من أطراف ثالثة مبلغ  ، بلغ إج 2019في عام  
 والذي يتألف من تغييرات في التسهيالت االئتمانية لشركة إي اف سي.

 
 تسهيالت مصرفية غير مسحوبة 

مليون    121 .6، لم تقم المجموعة بسحب التسهيالت البنكية الخارجية البالغة  2019ديسمبر    31كما في  
 دوالر أمريكي. 

 
 
  

 التزامات اإليجار  - 17 
 

الحاسوب  وأجهزة  الموظفين  وسكن  واألراضي  والمخازن  المكاتب  من  عدد ا  المجموعة  تستأجر 
 سنة. 100واآلالت والمركبات. تتراوح مدد اإليجار من سنة واحدة إلى 

 

 التزامات اإليجار: 
 

 مليون دوالر أمريكي 
التزامات اإليجار  

 المتداولة غير 
التزامات اإليجار  

 اإلجمالي  المتداولة
    

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 
 16المالية رقم 

4. 11 4. 1 8. 12 

 12 .8 1 .4 11 .4 2019يناير  1في 
    

    الحركة في القيمة الدفترية: 
 ( 1 .4) ( 1 .4) - المدفوعات

 1 .9 1 .0 0 .9 تراكم الفائدة 
 0 .8 0 .2 0 .6 اإلضافات 
 - 1 .4 ( 1 .4) التحويالت

 86 .4 10 .0 76 .4 دمج أعمال فيرتيغلوب
 ( 0 .3) ( 0 .1) ( 0 .2) االستبعادات   

 - - - تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 

 100 .2 12 .5 87 .7 2019ديسمبر  31في 
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 واألخرى الذمم الدائنة التجارية      -18
 

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
   

 68 .7 72 .1 الذمم الدائنة التجارية 
 الذمم الدائنة التجارية المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 (  30)إيضاح 
 
1. 0 

 
1. 0 

 203 .3 1 .2 الذمم الدائنة األخرى ألطراف ذات عالقة  
 17 .0 9 .6 المبالغ مستحقة الدفع بموجب برنامج التوريق

 10 .5 141 .2 توزيعات األرباح المستحقة 
 90 .1 132 .3 المصروفات المستحقة 

 25 .9 36 .9 الفوائد المستحقة
 - 11 .2 الموظفين  تعويضات

 5 .1 16 .7 الذمم الدائنة األخرى 
 1 .9 1 .8 الضرائب األخرى مستحقة الدفع  

 5 .5 - األدوات المالية المشتقة  

 428 .1 423 .1 إجمالي 

 2 .9 14 .2 غير متداول 
 425 .2 408 .9 متداول 

 428 .1 423 .1 اإلجمالي 

 
الذمم الدائنة التجارية    بيانالمعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر العمالت والسيولة. لم    6يتضمن إيضاح  

نظرا  ألن التأثير سيكون غير جوهري. إن القيمة الدفترية للذمم الدائنة بالقيمة المخصومة  واألخرى غير المتداولة  
 التجارية واألخرى تقارب قيمتها العادلة.

 
 المخصصات - 19

 مليون دوالر أمريكي 

مطالبات 
ومخصصات  

 أخرى 
مخصص 
 اإلجمالي  التبرعات

    

 117 .4 106 .5 10 .9 يناير   1في 

 6 .4 - 6 .4 خالل السنة   مكونمخصص 
 - - - مخصص مستخدم خالل السنة 

 ( 7 .1) - ( 7 .1) تم ردها مخصصات 
 12 .2 12 .2 - تأثير الحركة في أسعار صرف العمالت 

 128 .9 118 .7 10 .2 ديسمبر  31في 

 - - - غير متداول 
 128 .9 118 .7 10 .2 متداول 

 128 .9 118 .7 10 .2 اإلجمالي 

 
  

 
 

 المطالبات والمخصصات األخرى
إن المجموعة طرفا  أساسيا  في دعاوى قضائية وتحكيمية مختلفة. يتم االعتراف بالمخصص في الحاالت  

أن تكون نتيجة اإلجراءات غير مواتية )في غير مصلحة المجموعة(، ويمكن قياس اآلثار التي يحتمل فيها  
المالية بشكل موثوق. للحصول على معلومات تفصيلية فيما يتعلق بالدعاوى والمطالبات الرئيسية الحالية  

 .24التي لم يتم االعتراف بمخصصات تعلق بها، راجع ايضاح 
 

 مخصص التبرعات 
، أعلنت المجموعة أنها قررت تحويل حقوقها في المبالغ مستحقة القبض من الدفعة  2014نوفمبر    13في  

مليون جنيه مصري    2  .500بقيمة    2013األولى المسددة بالفعل إلى مصلحة الضرائب المصرية في عام  
ن، لم (. وحتى اآل24مليون دوالر أمريكي( إلى صندوق تحيا مصر )راجع إيضاح رقم    360  .0  )حوالي

تتم صياغة اتفاقية رسمية مع صندوق تحيا مصر ولم يتم سداد أي مدفوعات للصندوق. تمت الموافقة  
 . 2014نوفمبر    12بتاريخ  أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  على تحويل الحقوق من قبل مجلس إدارة شركة  

 

ستداللية(، قامت المجموعة  )االلتزامات اال   37وفق ا للتوجيهات القائمة بموجب المعيار المحاسبي الدولي  
بعرض تحويل الحقوق إلى صندوق تحيا مصر كمخصص للتبرع. هناك عدم يقين حول توقيت التدفق  

 الخارج للموارد. 
 

مليون    266  .2مليون جنيه مصري )حوالي    1.904، استلمت المجموعة شيك ا بقيمة  2015في مارس  
نهاية   المصرية. في  السلطات  الجنيه  2019عام  دوالر أمريكي( من  قيمة  ، ونظرا  النخفاض وضعف 

مارس   منذ  إلى  2015المصري  األمريكي  بالدوالر  الدفترية  القيمة  انخفضت  دوالر   118  .7،  مليون 
 أمريكي. 

 

 اإليرادات  20
 

ا في توريد المنتجات وفقا  لما هو محدد في العقود مع العمالء،   يتمثل التزام األداء الرئيسي للمجموعة دائم 
كما تتمثل التزامات األداء اإلضافية المحتملة المتضمنة في تكلفة النقل وتكلفة التأمين ذات الصلة، وذلك 

د لتدفقات اإليرادات من العقود المبرمة مع  وفقا  للمصطلحات التجارية الدولية. لدى المجموعة مصدر واح 
النيتروجين. ال يتم   القائمة على  المنتجات  الذمم تسجيل  العمالء وهو توريد  خسائر االنخفاض في قيمة 

 المدينة. 
 

رقم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  وفقا   المطبقة  المحاسبية  السياسات  إلى  ي سمح 15استناد ا   ،
بالتعديالت التالية على العقود: الخصومات والتخفيضات. يتم أخذ تلك السياسات جميع ا في االعتبار عند  

 تقديم إيرادات القطاع.
مدد السداد قصيرة. كما أنه ال   إنال تعتبر القيمة الزمنية للنقود ذات صلة بتعديل مبلغ اإليرادات، حيث  

 منفصل.  يوجد مقابل غير نقدي يجب اإلفصاح عنه بشكل
 

 العمالء الرئيسيون  
مليون دوالر أمريكي   117 .6من عميل واحد والتي تبلغ  إيرادات المجموعة في اإليرادات  معظم  تتمثل  

 مليون دوالر أمريكي( من إجمالي إيرادات المجموعة.  154 .1: 2018)
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 تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات اإلدارية والعمومية  تحديد   -21
  

 صافي مصروفات التمويل    -23
  

  المصروفات حسب طبيعتها  - أ
   

 2018 2019 مليون دوالر أمريكي   2018 2019 مليون دوالر أمريكي 
    

   

 2. 4 2. 7 إيرادات الفائدة على القروض والسلفيات  641. 3 554. 2 مواد خام ومواد استهالكية وبضائع تامة الصنع 
 0. 4 1. 2 إيرادات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة  75. 7 101. 7 مصروفات امتيازات الموظفين )ب(

 5. 9 11. 5 أرباح صرف عمالت أجنبية   174. 7 222. 7 االستهالك  اإلهالك و

 8. 7 15. 4 إيرادات التمويل   4. 0 3. 2 مصروفات االستشارات

  مطلوباتمصروفات الفائدة وتكاليف التمويل األخرى من   20. 5 34. 2 أخرى 
 المستهلكةمالية مقاسة بالتكلفة 

 
(7. 74) 

 
(9. 80 ) 

 ( 52. 4) (9. 8) مصروفات الفائدة المتعلقة بأطراف ذات عالقة  916. 2 916. 0 اإلجمالي 

 ( 2. 0) (19. 5) خسائر صرف عمالت أجنبية   878. 3 858. 9 تكلفة المبيعات

 ( 135. 3) (104. 0) مصروفات التمويل   37. 9 57. 1 مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية والعمومية

صافي تكاليف التمويل المعترف بها في األرباح أو    916. 2 916. 0 اإلجمالي 
 الخسائر 

(6 .88) (6 .126 ) 

       

   التزامات محتملة    -24    امتيازات الموظفين مصروفات  -ب
   التزامات محتملة   2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

    
   

   خطابات ضمان / اعتمادات مستندية   60. 5 72. 6 رواتب وأجور
  11. 3 14. 8 حصة الموظفين من األرباح

   

مليون دوالر أمريكي   8.  7لدى شركة أو سي أي فيرتيليزيرز تريدنج ضمانات حسن آداء وضمانات عطاءات بقيمة    2. 6 2. 1 تكلفة المعاشات 
تتعامل معها شركة   التي  البنوك  بإصدار خطابات ضمان وضمانات   فيرتيلمقدمة من قبل أتش إس بي سي. قامت 

. لم تكن هناك اعتمادات مستندية أخرى قائمة كما  فيرتيلمليون دوالر أمريكي باإلنابة عن شركة    1  .6عمالية بقيمة  
 )جزء غير مشمول(. 2019ديسمبر  31في 

 

 المطالبات والدعاوى 
 

المجموعة وائتالفاتها المشتركة في بعض الدعاوى أو القضايا بصفتها   كات  في سياق األعمال االعتيادية تدخل شر
مدعي أو مدعي عليها. يتم عن كثب مراقبة هذه الدعاوى من قبل إدارة الشركات والمستشارين القانونين. يتم بصورة  

الرجوع   وحقوق  المحتملة  التأمينية  التغطية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الدعاوى  هذه  تقييم  باألطراف منتظمة  الخاصة 
األخرى. ال تتوقع المجموعة أن يترتب على هذه الدعاوى التزامات يكون لها تأثير مادي على المركز المالي للمجموعة.  
فيما يتعلق بالحاالت التي من المحتمل أن تكون نتائج هذه الدعاوى ليست في صالح المجموعة ويمكن قياس االلتزامات  

يتم   موثوقة،  بصورة  اإليضاح  المالية  في  مبين  هو  كما  الموحدة  المالية  البيانات  في  بمخصص    19االعتراف 
القضائية اإلضافية    أ( الدعاوى "المخصصات". من الضروري إدراك أنه في ضوء التطورات المستقبلية المحتملة مثل )

المحتملة )ب( التسويات المستقبلية المحتملة و )ج( األحكام الصادرة بشأن القضايا العالقة، قد يترتب على بعض القضايا 
التزامات إضافية ومصروفات ذات صلة، عندئذ لم تتمكن المجموعة من تقدير أي مبالغ إضافية فيما يتعلق بالخسائر 

يد عن المبالغ المسجلة بشكل مؤكد بما يسمح لهذه المبالغ أن تكون مالئمة. عالوة على ذلك،  أو مستوى الخسائر بما يز
عند تحقق االلتزامات المحتملة، يتم عادة سداد هذه االلتزامات على مدى عدة سنوات كما أنه ال يمكن بشكل دقيق توقع  

طالبات والنزاعات بشكل دقيق، فإننا نعتقد، بناء  على توقيت هذه االلتزامات. عندما ال يمكن توقع نتائج هذه القضايا والم 
المشورة القانونية والمعلومات التي تم الحصول عليها أن النتائج النهائية لن تؤثر بصورة مادية على المركز المالي  

في أي فترة   الموحد للمجموعة لكنها قد تؤثر بصورة مادية على نتائج العمليات أو التدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة
 محاسبية.

  1. 3 12. 2 مصروفات أخرى للموظفين

  75. 7 101. 7 اإلجمالي 

    
المنتهية في   المالية  السنة  المجموعة   2019ديسمبر    31خالل  بدوام كامل لدى  يعملون  الذين  الموظفين  بلغ متوسط إجمالي عدد 

 موظفا (. 1.862: 2018موظفا  ) 2.571
 

    

    اإليرادات األخرى     -22
  2018 2019 مليون دوالر أمريكي 

    
  51. 8 - مطالبات تأمين

  0. 8 4. 6 أخرى 

  52. 6 4. 6 اإلجمالي 

    
 مطالبة تأمين

تتعلق باالعتراف باسترداد تأمين مقابل توقف أعمال نتيجة  2018مليون دوالر أمريكي في  51 .8إن متحصالت التأمين البالغة 
 . 2017لوقوع حدث ما ترتب عليه غلق أحد خطوط األمونيا في شركة سورفيرت في عام 

 



 

36     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

  التزامات محتملة )تابع(   -24
 

  
 الدعوى القضائية المتعلقة بشركة سورفيرت 

، أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى في وهران حكم ضد شركة سورفيرت فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للوائح مراقبة  2018مارس    5في  
العامة  الخدمات  وتفويض  العامة  األسواق  لوائح  إلى  باإلضافة  سد  ألزمت.  الصرف  سورفيرت  شركة  الصغرى  قدرها    المحكمة  غرامه          اد 

تقريبا ( كما    46  .2مليار دينار جزائري )  5  .5 بمبلغ    ألزمتمليون دوالر أمريكي  الشركة بغرامة      مليار دوالر جزائري    2  .8أحد موظفي 
، قامت شركة سورفيرت باستئناف الحكم أمام محكمة االستئناف في وهران، الجزائر  2018مارس    7مليون دوالر أمريكي تقريبا (. في    23  .5)

، قدمت سورفيرت استئنافا  ضد هذا الحكم لدى المحكمة  2019. في يناير  2018نوفمبر    28والتي أيدت الحكم الصادر ضد سورفيرت بتاريخ  
ركة سورفيرت على صحة الحكم وال تزال تدافع بقوة عن قضيتها. لم تحدد المحكمة العليا جلسة استماع حتى تاريخه كما يتم  العليا. تجادل ش

م تعليق الحكم خالل فترة االستئناف. قامت العديد من شركات المحاماة المحلية والدولية الشهيرة بفحص الوضع القانوني لشركة أو سي أي. ل
 أي مخصص مقابل هذه القضية.  تقم المجموعة بقيد 

 
 منطقة حرة ايبكموقف شركة 

إلى وضعها السابق كشركة منطقة  ايبك ينص على إعادة شركة ايبك ، أصدرت المحكمة اإلدارية حكما  في صالح شركة 2013أبريل  20في 
أن. حرة في مصر. قدمت الهيئة العاملة لالستثمار والمناطق الحرة استئنافا  أمام المحكمة اإلدارية. لم تصدر المحكمة قرار بعد في هذا الش

ديسمبر    31والر أمريكي في  مليون د   138.  2تحرير التزامات الضرائب )المؤجلة( التي تبلغ في مجملها    أوراسكوم لإلنشاء والصناعةقررت  
، أصدرت الهيئة العاملة 2018يناير    4. في  2011منذ الدعوى التي تم رفعها عام  ايبك  ولم يتم رفع أي دعاوى ضريبية من قبل    2015

بطاقة    لىعايبك  كما حصلت شركة  ايبك  لالستثمار والمناطق الحرة قرار تنفيذي يسمح بتنفيذ حكم المحكمة اإلدارية الصادر لصالح شركة  
 خاضع لنتائج االستئناف أمام المحكمة اإلدارية. ايبك ضريبة المنطقة الحرة. سيبقى وضع شركة 

 
 إس. أيه. إيلإلنشاء والصناعة النزاع الضريبي المتعلق بشركة أوراسكوم 

لإلنشاء  ، قامت مصلحة الضرائب المصرية برفع دعوى تهرب ضريبي ضد شركتنا التابعة المصرية وهي شركة أوراسكوم  2012في أكتوبر  
إي   أيه.  إس.  للصناعات والصناعة  أوراسكوم  بشركة  المتعلقة  األسمنت  أعمال  ببيع  الضريبي  النزاع  يتعلق  إي"(.  أيه.  إس.  أي  )"أو سي 

إس.  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم . تم رفع هذه الدعوى ضد شركة2007أس أيه في عام  الفارجاإلنشائية إس. أيه. إي لشركة 
ومستشاريها القانونين والضريبين  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي ق رسمي. على الرغم من أن شركة  أيه. إي على الرغم من عدم وجود تحقي 

مليار جنية مصري.    7 .1يعتقدون أن المعاملة المذكورة أعاله قد تم إعفاءها من الضرائب، إال أن اإلدارة قد قامت بإبرام اتفاقية تسوية بمبلغ  
 سنوات. 5رة سوف يتم سداد ذلك المبلغ على مدى فت 

 
.  عقب تغير الحكومة تمت تبرئة الشركة من المطالبة  2013مليار جنية مصري في عام    2.  5عقب االتفاق، تم سداد القسط األول البالغ  

ثم من قبل لجنة االستئناف المستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية   2014فبراير    18الضريبية من قبل النيابة العامة المصرية بتاريخ  
. قامت مصلحة الضرائب المصرية باستئناف القرار دون إدراج أيه وثائق أو حقائق جديدة، واليزال االستئناف مستمر.  2014بر  نوفم  4في  

إي  أوراسكوم  تعتقد شركة   أيه.  إس.  والصناعة  الضرائب لإلنشاء  لصالح مصلحة  المحتمل صدور حكم  أنه من غير  الداخلي  ومستشارها 
  1 .9أنها ستقوم بتحويل الحقوق الخاصة بها البالغة  لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم  علنت شركة  أ  2014نوفمبر   13المصرية. في  

هذا   مقابل  وقامت برصد مخصص  تحيا مصر  إلى صندوق  مبلغ ضريبي غير مستحق  بسداد  والمتعلق  راجع    المبلغ،مليار جنية مصري 
 .19اإليضاح 

 
لإلنشاء والصناعة إس. أيه.  أوراسكوم  لمستقلة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية في صالح شركة  على الرغم من أن حكم لجنة االستئناف ا

برفع دعوى السترداد هذا لإلنشاء والصناعة إس. أيه. إي  أوراسكوم  مليون جنية مصري. قامت شركة    900، قامت الشركة بسداد مبلغ  إي
 المبلغ.

بي إل سي )"أو  كونستركشون  نظرا  ألن هذا النزاع قد حدث قبل تفكك مجموعة الهندسة والبناء التي شكلت شركة أوراسكوم   
في   "2015سي"(  شركة  بين  بالتساوي  استردادات  وأي  التزامات  أي  تقاسم  يتم  في"  ،  إن  أي  سي  أوراسكوم    وشركةأو 

مصلحة الضرائب المصرية، فإن الحد األقصى لحصة شركة "أو    في حال تم إصدار حكم لصالح.  "بي إل سي  كونستركشون
 مليون دوالر أمريكي.   143 .3مليار جنية مصري أي ما يعادل  2 .3سي أي إن. في" في المطالبة الضريبة سوف يبلغ 

 
 أصل من الخدمة  باستبعادااللتزامات المتعلقة 

 

أصل من الخدمة يتعلق بعقد إيجار قطعة أرض خاصة بها. تم اإلفصاح عن االلتزام    باستبعادلدى شركة سورفيرت التزام تعاقدي  
هذا األصل من الخدمة على أنه التزام محتمل نظرا  ألنه من غير المحتمل إجراء تقدير موثوق بشأن توقيت    باستبعادالمتعلق  

 وقيمة هذا االلتزام.
 

ا لتأجير  أدنوك  اتفاقية مع شركة  فيرتيل  فترة االتفاق غير محددة أبرمت شركة  إن  المصنع عليها.  بتشغيل  تقوم  التي  ألرض 
ويتضمن االلتزامات المتعلقة بفك األصل وااللتزامات المتعلقة بتنظيف التلوث البيئي الناتج عن إيقاف التشغيل. لم يتم احتساب 

لمنظور وبالتالي ترى إدارة الشركة أن التأثير  هذا االلتزام نظرا  ألن الشركة لم تخطط إلنهاء أنشطتها التشغيلية في المستقبل ا
 .جوهريالمالي يعتبر غير 
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 - 8. 9 فيرتيل  
 - 32. 7 سورفيرت  
 - 3. 5 إي إف سي 
 - 45. 1 اإلجمالي 
    
 االلتزامات الرأسمالية بصورة رئيسية بالتكاليف المستقبلية ذات الصلة بأعمال الصيانة والتحويالت في هذه المحطات.ترتبط  

 
 المعامالت مع األطراف ذات عالقة – 26
 

 التي تتم في سياق األعمال االعتيادية –المعامالت مع األطراف ذات عالقة 
 

ا توجد عالقة بين الشركة والشركات التي تشاركها الحصص وأعضاء مجلس تحدث المعامالت مع األطراف ذات عالقة عندم
اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين لديها. تقوم الشركة، في سياق األنشطة االعتيادية، بشراء وببيع البضائع والخدمات من وإلى 

 أطراف ذات عالقة متعددة )بما في ذلك الشركات الزميلة( لدى المجموعة.
 

عند تحول أعمال مجموعة الهندسة واإلنشاء إلى كيان    2015مارس    7كان لدى مجموعة أو سي أي عمليات إنشاءات حتى  
بي إل سي )"أو سي"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   كونستراكشونقانوني مستقل بذاته تم تأسيسه تحت اسم أوراسكوم  

ي مجموعة أو سي أي، معظم حصص أو سي الوضع الذي يؤهل شركة أو سي تمتلك عائلة ساويرس، التي تشكل غالبية مساهم 
وشركاتها التابعة من أن يتم تصنيفها كأطراف ذات عالقة. لدى المجموعة عقود إنشاءات مستمرة مع مجموعة أو سي. يتم بيان 

لمجموعة   التالية  المنشآت  لإلنشاء والصناعةالمعامالت مع  المالية    أوراسكوم  البيانات  أنها معامالت مع طرف ذي في  على 
 عالقة:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 

37     2019فيرتيغلوب  التقرير السنوي لشركة   

 

 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة )تابع(  – 26
 

 : 2018ديسمبر  31بالمعامالت واألرصدة القائمة الجوهرية مع األطراف ذات عالقة كما في فيما يلي قائمة  

 أوراسكوم لإلنشاءات مصر  •

 أو سي أي إن. في  •

 أو سي أي فيرتيليزيرز بي. في •

 أو سي أي أوفرسيز هولدنج  •

      

الطرف ذو  
 العالقة العالقة

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
 السنة

ذمم مدينة  
قائمة في  

نهاية  
 السنة

معامالت  
الشراء  

خالل  
 السنة

ذمم دائنة  
قائمة في  

 نهاية السنة 

المبلغ  
الُمعاد 
 تحميله 

القروض  
والذمم  
 المدينة 

القروض  
والذمم  
 الدائنة

إيرادات  
 الفائدة

مصروفات  
الفائدة 

ورسوم  
التمويل  
 األخرى

 فيرتيلزيرز ليمتد  مينا أو سي أي  •

 نيتروجين أو سي أي   •

أوراسكوم        
لإلنشاءات  

 مصر

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - 4. 0 - - - أي  

 أو سي أي فيرتيليزيرز الواليات المتحدة اإلمريكية  •

 أو سي أي بيرسونل بي. في  •

      
أو سي أي إن.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 18. 1 - 344. 8 - 1. 2 12. 0 - - - أي  

أو سي أي         ذ.م.م  7 – إن  •
فيرتيليزيرز بي.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 2. 7 - 51. 6 - - - - - - أي  
 : 2019ديسمبر  31فيما يلي قائمة بالمعامالت واألرصدة القائمة الجوهرية مع األطراف ذات عالقة كما في 

 

 
           

 العالقة الطرف ذو العالقة 

إيرادات  
المعامالت  

خالل  
 السنة

ذمم  
مدينة  
قائمة  

في  
نهاية  
 السنة

ذمم  
دائنة  
قائمة  

في  
نهاية  
 السنة

صافي  
المبلغ  
الُمعاد 
 تحميله 

القروض  
والذمم  
 المدينة 

القروض  
والذمم  
 الدائنة

إيرادات  
 الفائدة

مصروفات  
الفائدة 

ورسوم  
التمويل  
 األخرى

 

أو سي أي  
أوفرسيز  
 هولدنج 

 
أو سي  مجموعة 

 31  .6 0. 4 615. 1 32. 5 ( 0 . 4) 0. 1 - 0. 7 - أي  

 أو سي أي إن. في 

 
أو  مجموعة 
 3. 3 - - - ( 0 . 9) 0  .8 0  .5 - سي أي  

  مينا أو سي أي  
فيرتيلزيرز  

 ليمتد 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - 183. 0 - - - أي  

أو سي أي فيرتيليزيرز  
 بي. في 

 
أو  مجموعة 
 0  .5 0 . 1 - 63. 1 - - - - سي أي  

 
أو سي أي  
 نيتروجين 

أو سي  مجموعة 
 - - - - 1. 0 0. 1 - 4  .8 69  .7 أي  

أو سي أي أوفرسيز  
 هولدنج 

 
أو  مجموعة 
 5  .9 1 . 1 - - ( 0 . 3) - 0. 1 - سي أي  

  أي  أو سي  
فيرتيليزيرز  

 الواليات المتحدة 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - - - - 13. 0 أي  

مينا  أو سي أي 
 فيرتيلزيرز ليمتد 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - 0  .1 0  .2 - سي أي  

أو سي أي   
بيرسونل بي.  

 في

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - ( 1. 3) 4. 1 - - - أي  

أو سي أي إنترميديت  
 بي في 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - - 0. 8 - سي أي  

 
 ذ.م.م  7 – إن 
 

 
أو سي  مجموعة 

 - - - - - - - 10  .3 10  .3 أي  

 أو سي أي نيتروجين 

 
أو  مجموعة 
 - - - - 0  .8 0. 2 3  .8 49  .6 سي أي  

 

 52  .4 0  .4 1.011  .5 32  .5 0  .5 203. 3 - 15  .8 93 .0  اإلجمالي

 ذ.م.م  7 – إن 
 

 
أو  مجموعة 
 - - - - - - - 39. 6 سي أي  

  
هامة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل  باإلضافة إلى معامالت األطراف ذات عالقة الموضحة في الجدول أعاله، تتكبد الشركة بعض المصروفات التشغيلية المتعلقة بالمبالغ الغير 

 أطراف ذات عالقة. 
 

ام وفقا  للمعامالت التي يتم التفاوض بشأنها مع األطراف األخرى. ترى إدارة المجموعة أن شروط  نظرا  لطبيعة المعامالت مع األطراف ذات عالقة أعاله، قد تختلف الشروط واألحك
 متشابهة. وأحكام كافة المعامالت المبرمة مع األطراف ذات عالقة ال تختلف بصورة جوهرية عن تلك التي تتم مع أطراف أخرى فيما يتعلق بالخدمات ال

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 
أعضاء تنفيذيين تم عينهم من قبل المساهمين. بالرغم من اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة موظفي إدارة رئيسين فقد اتفق كال المساهمين على   10يتألف أعضاء مجلس إدارة الشركة من  

ية المتكبدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المعينين أو باإلنابة عنهم.  أن كل مساهم سوف يكون مسؤول عن سداد كافة التعويضات المستحقة إلى ومن استرداد كافة المصروفات النثر
 وبالتالي لم تتكبد الشركة أي مبالغ فيما يتعلق بتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين. 

 

أو سي أي بيرسونل  
 بي. في 

 
أو  مجموعة 
 - - - - ( 1. 0) - - - سي أي  

 

أوراسكوم لإلنشاءات  
 مصر

 
أو  مجموعة 
 - - - - - 0. 3 - - سي أي  

 

  9. 7 1  .2 - 63  .1 ( 1 . 4) 1. 4 5. 4 89  .2  اإلجمالي
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 البيانات المالية الموحدة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ديسمبر )تابع(  31للسنوات المنتهية في 
 

تأسيس شركة  تم  الرئيسين حيث  اإلدارة  المجموعة من موظفي  لدى  العمليات  الرئيسي ومدير  المالي  المسؤول  يعتبر  ذلك،  عالوة على 
أقل من مليون دوالر أمريكي لكل عضو على حدة  )تعويضات   2019وبلغ إجمالي التعويضات لسنة    2019سبتمبر    30فيرتيغلوب في  

، ال شيء(. لم يتم منح موظفي اإلدارة الرئيسيين أيه تعويضات نهاية خدمة و / أو 2018قصيرة األجل )قصيرة األجل والعناصر األخرى  
 . 2019امتيازات ترتكز على األسهم خالل عام 

 
 أحداث الحقة – 27

 

 19تأثير فيروس كوفيد 
 

)فيروس كورونا( يؤثر على األسواق واالقتصاد العالمي. في الوقت الحالي، فإن تأثير الفيروس على  19 ال يزال تفشي فيروس كوفيد
أعمال المجموعة محدود حيث لم تتوقف عمليات اإلنتاج في مصانع المجموعة ولم تشهد المجموعة في الوقت الراهن تغيرات جوهرية 

 يع وال يزال مركز السيولة الخاصة بالمجموعة قويا . في الطلب حيث لم تتأثر سلسة التوريد وقنوات التوز
 

، قد تؤثر بشكل سلبي، من ضمن عوامل أخرى، على سلسلة التوريد والقوى العاملة وعمليات 19إال أن استمرار جائحة فيروس كوفيد  
وضع فريق عمل خاص بفيروس المصانع ومستويات الطلب النهائية في السوق ومركز السيولة الخاص بنا. وبالتالي قامت المجموعة ب

يقوم بوضع وتطبيق خطط الطوارئ كما تقوم المجموعة عن كثب بتقييم التطورات بصورة مستمرة. سوف نتخذ كافة اإلجراءات    19كوفيد  
التحديد الحفاظ على سالمة موظفينا وموردينا وعمالئنا وكا فة  الالزمة للحفاظ على استمرار عمليات المجموعة دون توقف وعلى وجه 

 أصحاب المصلحة اآلخرين. 
 

 اتفاقية تنازل عن قرض مستحق القبض بين شركات أو سي أي
 

  63 .6مليون دوالر أمريكي من القرض مستحق القبض البالغ  26. 8تنازلت شركة أو إف تي عن حقها البالغ  2020مارس  31في 
 مليون دوالر أمريكي بين شركات المجموعة. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 2019ديسمبر  31قائمة بالشركات التابعة األساسية كما في   -28
 

    

       

    طريقة التوحيد  حصص الملكية  بلد التأسيس  أسم الشركة
       

    تم توحيدها بالكامل  50 .99 الجزائر  سورفيرت الجزائر أس بي أيه 
    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة )فيرتل(  المحدودة األسمدةلصناعات  الرويس

    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة فيرتيغلوب للتوزيع المحدودة 
    تم توحيدها بالكامل  100 .00 اإلمارات العربية المتحدة ليمتد فيرتليزر تريد أو سي آي  
    تم توحيدها بالكامل  99 .96 مصر  أس أيه إي لإلنشاء والصناعة أوراسكوم 

    تم توحيدها بالكامل  60 .00 مصر  الشركة المصرية للصناعات األساسية 
    تم توحيدها بالكامل  99 .96 مصر  الشركة المصرية لألسمدة 
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