
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 تصاالتلل الشركة المصرية 
 )شركة مساهمة مصرية(

 المختصرة المجمعة الدوريةالقوائم المالية 
 2016 يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةفترة  عن

 ير الفحص المحدود عليهاوتقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 تصاالتلل الشركة المصرية 

 )شركة مساهمة مصرية(
 المختصرة ة الدوريةالمجمعالقوائم المالية 

 2016يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية فى  عن
 وتقرير الفحص المحدود عليها

 

 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة انــــــــــــــالبي 

 2:1 تقرير الفحص المحدود                                                         -

 3 لمختصرةا المجمعة قائمة المركز المالى -

 4 المختصرة المجمعة الدخلقائمة  -

 5 قائمة الدخل الشامل المجمعة المختصرة -

 6 المختصرة المجمعةفي حقوق الملكية  اتة التغير مقائ -

 7 المختصرة  المجمعةقائمة التدفقات النقدية  -

 27:8 المختصرة المجمعة الدوريةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية  -
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2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30إيضاح
معاد تبويبهامعاد تبويبهارقــم

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه
115 025 4203 294 2543 786 3085 359 6(3)إيرادات النشاط

(497 742 1)(918 668 1)(083 448 3)(026 225 3)(4)تكاليف النشاط
618 282 5021 625 1711 338 2822 134 3مجمل ربح النشاط

892 29 490 88 660 85 269 172 إيرادات تشغيل أخرى
(261 338 )(357 335 )(712 653 )(090 672 )(5)مصروفات بيع وتوزيع

(995 449 )(520 549 )(525 898 )(988 044 1)(6)مصروفات إدارية وعمومية
(749 164 )(935 43 )(245 171 )(734 87 )مصروفات تشغيل أخرى

505 359 180 785 349 700 739 501 1صافي ربح النشاط
462 66 608 62 554 222 244 482 اإليردات التمويلية
(544 7 )(339 11 )(723 9 )(466 18 )التكاليف التمويلية

918 58 269 51 831 212 778 463 (7)صافى اإليرادات التمويلية
284 168 284 344 172 427 356 716 (8)نصيب الشركة فى أرباح شركات شقيقة

707 586 733 180 3521 340 8731 681 2صافى ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
(281 191 )(381 115 )(418 327 )(461 318 )ضريبة الدخل

(710 18 )(456 25 )(098 80 )(418 47 )(24-1)ضريبة الدخل المؤجلة
(991 209 )(837 140 )(516 407 )(879 365 )إجمالى ضريبة الدخل

716 376 896 039 8361 932 994 315 2صافى ربح الفترة
يوزع كما يلي :

885 377 339 039 9561 931 058 315 2نصيب حقوق مساهمي الشركة القابضة 
(169 1 )557  880  936  الحقوق الغير مسيطرة

716 376 896 039 8361 932 994 315 2صافى ربح الفترة
1.360.550.610.22(10)النصيب األساسى للسهم فى ربح الفترة ) جنيه / سهم (

تعتبر اإليضاحات المرفقة بالصفحات من رقم )8( إلى رقم )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة وتقرأ معها.

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فى:

الشركة المصرية لإلتصاالت
( شركة مساهمة مصرية)

قائمـة الدخل المجمعة المختصرة
عن فترة الستة أشهر المنتهية فى:
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2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
معاد تبويبهامعاد تبويبها

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه
716 376 896 039 8361 932 994 315 2صافى ربح الفترة بعد ضريبة الدخل

  بنود الدخل الشامل األخر:
(591 2 )(368 2 )(447  )942 16 فروق ترجمة الكيانات األجنبية

125 374 528 037 3891 932 936 332 2إجمالي الدخل الشامل 
يوزع كما يلي :

278 375 971 036 5091 931 000 332 2نصيب حقوق مساهمي الشركة القابضة 
(153 1 )557  880  936  الحقوق الغير مسيطرة

125 374 528 037 3891 932 936 332 2إجمالي الدخل الشامل 

تعتبر اإليضاحات المرفقة بالصفحات من رقم )8( إلى رقم )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة وتقرأ معها.

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في:عن فترة الستة أشهر المنتهية فى:

الشركة المصرية لالتصاالت
( شركة مساهمة مصرية)

قائمـة الدخـل الشامل المجمعة المختصرة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 
 

الحقوق مجموع حقوق مساهمى إحتياطى ترجمة أرباح  إحتياطيات  إحتياطى  رأس 
الغير مسيطرة كيانات أجنبية الشركة القابضة مرحلة أخرى قانونى المال

باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه
26 774 171  16 623 26 757 548  3 009 3 334 061 4 796 578 1 553 184 17 070 716 الرصيد في 1 يناير 2015 )معدلة(

بنود الدخل الشامل
 932 836   880  931 956 -           931 956 صافى ربح الفترة              -           -            -

(  447) -        (  447) (  447) فروق ترجمة الكيانات األجنبية              -           -            -            -
 932 389   880  931 509 (  447)  931 956 إجمالى الدخل الشامل              -           -            -

المعامالت مع مالكى الشركة:
-              -        -                -          ( 28 600) -             28 600 المحول لإلحتياطى القانونى              -

( 342 844) ( 1 430) ( 341 414) -          ( 341 414) توزيعات أرباح عام 2014 )مساهمين(              -           -            -
( 444 304) (  230) ( 444 074) -          ( 444 074) توزيعات أرباح عام 2014 )عاملين ومجلس إدارة(              -           -            -

( 4 497) -        ( 4 497) -          ( 4 497) توزيعات أرباح في شركات شقيقة )عاملين ومجلس إدارة(              -           -            -
( 8 849) ( 6 683) ( 2 166)   11 ( 3 313) -             1 136 ناتج اإلستحواذ على الحقوق الغير مسيطرة في شركات تابعة              -

( 800 494) ( 8 343) ( 792 151)   11 ( 821 898) -            29 736 إجمالي المعامالت مع مالكى الشركة            -

26 906 066  9 160 26 896 906  2 573 3 444 119 4 796 578 1 582 920 17 070 716 الرصيد فى 30 يونيو 2015

28 974 430  10 330 28 964 100  4 310 5 508 940 4 796 578 1 583 556 17 070 716 الرصيد فى 1 يناير 2016  
بنود الدخل الشامل

2 315 994   936 2 315 058 -          2 315 058 صافى ربح الفترة              -           -            -
 16 942 -         16 942  16 942 فروق ترجمة الكيانات األجنبية              -           -            -            -

2 332 936   936 2 332 000  16 942 2 315 058 إجمالى الدخل الشامل              -           -            -
المعامالت مع مالكى الشركة:

-              -        -                -          2 000 000 (2 000 000) المحول لألرباح المرحلة من األحتياطى العام              -           -
-              -        -                -          ( 66 189) -             66 189 المحول لإلحتياطى القانونى              -

(1 282 006) ( 1 702) (1 280 304) -          (1 280 304) توزيعات أرباح عام 2015 )مساهمين(              -           -            -
( 608 980) (  245) ( 608 735) -          ( 608 735) توزيعات أرباح عام 2015 )عاملين ومجلس إدارة(              -           -            -
( 167 647) -        ( 167 647) -          ( 167 647) توزيعات أرباح في شركات شقيقة )عاملين ومجلس إدارة(              -           -            -

(  7) (  7) ناتج اإلستحواذ على الحقوق الغير مسيطرة في شركات تابعة              -           -            -            -          -                -
(2 058 640) ( 1 954) (2 056 686) -          ( 122 875) (2 000 000)  66 189 إجمالي المعامالت مع مالكى الشركة              -

29 248 726  9 312 29 239 414  21 252 7 701 123 2 796 578 1 649 745 17 070 716 الرصيد فى 30 يونيو 2016

تعتبر اإليضاحات المرفقة بالصفحات من رقم )8( إلى رقم )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة وتقرأ معها.

عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2016
قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المجمعة المختصرة

(شركة مساهمة مصرية)
الشركة المصرية لإلتصاالت

اإلجمـــالى
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2016/6/302015/6/30ايضاح 
معاد تبويبهارقم

باأللف جنيهباأللف جنيه
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل :

611 429 4184 462 6مقبوضات نقدية من العمالء
384 118 387 119 ضرائب مبيعات محصلة من العمالء 

770 26 120 27 ضرائب محصلة من دمغات ورسوم )محتجزة من الغير(
(690 1 )886 2 تأمينات عمالء محصلة )مسددة( 

(310 464 )(213 742 )مبالغ مسددة للموردين
(568 409 )(648 206 )مبالغ مسدده رسوم ترددات الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت

(705 394 )(660 472 )توزيعات للعاملين
(165 533 1)(259 528 1)مبالغ مسددة للعاملين و مجلس االداره
(721 270 )(034 306 )مبالغ مسددة لجهات نيابة عن العاملين

606 500 9971 355 3النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

(791 4 )(059 5 )الفوائد المدفوعة
(420 653 )(529 292 )المسدد لمصلحة الضرائب -  ضريبة دخل

(269 300 )(159 373 )المسدد لمصلحة الضرائب -  ضريبة المبيعات
(808 316 )(759 291 )المسدد لمصلحة الضرائب  -  ضرائب أخرى

521 95 554 90 مبالغ محصلة أخرى 
839 320 045 484 2صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار :
(653 323 1)(984 570 1)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ وأصول أخرى

147  572  مقبوضات من بيع أصول ثابتة وأصول أخرى
(849 8 )(7  )إقتناء إستثمارات

(041 363 )(564 148 )مدفوعات لشراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق - أذون خزانة
506 17 000 25 فوائد محصلة

161  790 719 توزيعات محصلة عن إستثمارات
            -183 11 مقبوضات من بيع إستثمارات متاحة للبيع

652 845 612 173 مقبوضات من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق - أذون خزانة
096 112 325 44 مقبوضات من أوراق مالية -  )أذون خزانة - وثائق إستثمار(

(981 719 )(073 745 )صافى النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
(578 42 )(790 49 )المبالغ المسددة عن قروض وتسهيالت ائتمانية أخرى 
859 2 59  المبالغ المحصلة من قروض وتسهيالت ائتمانية أخرى 

(842 352 )(920 281 1)توزيعات مساهمين
(561 392 )(651 331 1)صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

  
(703 791 )321 407 صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة

390  867 4 فروق ترجمة كيانات أجنبية
961 896 0102 404 2(18)النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة

648 105 1982 816 2(18)النقدية وما فى حكمها في آخر الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة بالصفحات من رقم )8( إلى رقم )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة وتقرأ معها.

عن فترة الستة أشهر المنتهية فى:

الشركة المصرية لإلتصاالت
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة المختصرة
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 الشركة المصرية لالتصاالت

 )شركة مساهمة مصرية(

   صرةالمخت المجمعة الدورية يضاحات المتممة للقوائم الماليةاإل

 2016 يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةفترة عن 

 نبذة عن الشركة -1
 ىالقانون الكيان 1-1
وبموجب  1998مارس  27من  . وا عتبارا  1980لسنة  153أسست الهيئة القومية لإلتصاالت السلكية والالسلكية وفقا ألحكام القانون رقم  -

بتحويلها وذلك  1998مارس  26بعد إعادة تقييم صافى أصولها فى القانونى للهيئة  تم تعديل الكيان 1998لسنة  19أحكام القانون رقم 
 الشركة المصرية لإلتصاالت"."إلى شركة مساهمة مصرية بإسم 

الشركة المصرية لالتصاالت )الشركة( "شركة مساهمة مصرية" مسجلة فى جمهورية مصر العربية وتعمل فى مجال االتصاالت العامة  -
 يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةفترة  المختصرة للشركة عن المجمعة الدورية، وتتكون القوائم المالية لخدمات ذات الصلةوالمنتجات وا

 .من الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم "بالمجموعة"( وحصة المجموعة فى الشركات الشقيقة وذات السيطرة المشتركة 2016
 .1992لسنة  95وقانون سوق المال رقـم  1981لسنة  159 ع الشركة ألحكام القانون رقمتخض -
 ش رمسيس، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 26مقر الشركة هو  -
 يتم تداول األسهم اإلسمية للشركة في بورصة األوراق المالية المصرية وسوق لندن لألوراق المالية. -

 

 غرض الشركة 2-1

 :يما يلىلشركة فاض ر تمثل غي
نشاء وتشغيلتملك و  - والبنية األساسية الالزمة لخدمات اإلتصاالت وذلك إلستخدامها و/ أو إدارتها و / تصاالت شبكات اإلوصيانة وتطوير  ا 

 ،أو تأجيرها للغير و / أو التعامل فيها
 ،فيها اإلتصاالت الصوتية والمرئية ونقل البيانات للمشتركين و/ أو إدارتها و/ أو تأجيرها للغير و / أو التعاملتقديم خدمات  -
الكوابل البحرية واألقمار الصناعية والحصول على سعات أو دوائر فيها وذلك  -اإلشتراك أو المساهمة في أنظمة اإلتصاالت العالمية مثل : -

 ،إلستخدامها و/ أو إدارتها و / أو تأجيرها للغير و /أو التعامل فيها
شركات أو المنظمات أو أي كيان تمارس نشاطا  شبيها  أو مماثال  لنشاطات التعامل أو التعاقد أو اإلشتراك مع الجهات أو الهيئات أو ال -

 الشركة أو يتصل بها أو يعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج،
ستئجار والتعامل على أية ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أية ممت - لكات. بما في ذلك الممتلكات إدارة وبيع وتأجير وشراء وحيازة وا 

 المنقولة وغير المنقولة والتي قد تحوزها الشركة أو تمتلكها،
الالزمة  بيع وشراء وتوزيع أجهزة الهاتف الثابت والمحمول والحاسب اآللى وملحقاتها ومستلزماتها وكمالياتها واألجهزة المكملة لها وقطع الغيار -

 ها،لها والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة ب
إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات المحتوى والتسويق والتوقيع اإللكترونى  -

 وتحويل األموال عبر اإلنترنت،
 لخدمة أغراضها وتنفيذ مشروعاتها. اإلستثمار العقارى  -

 إصدار القوائم المالية 1-3

 .2016 أغسطس 10 صرة من مجلس إدارة الشركة بتاريخالمخت المجمعة الدوريةائم المالية تم إعتماد إصدار هذه القو 

 

 



 
 
 

 2016يونيو  30في  ةعن فترة الستة أشهر المنتهي المختصرة المجمعة الدورية تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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  المختصرة المجمعة الدوريةأسس إعداد القوائم المالية  -2

 اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين 2-1

وذلك "القوائم المالية الدورية"  30رقم  المصرى  عيار المحاسبةطبقا  لم 2016 يونيو 30المختصرة فى  المجمعة الدوريةتم إعداد القوائم المالية  -
 .وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقةالسنوية للشركة  المجمعةة مقارنة للقوائم المالية ر ختصكصورة م

السنوية الكاملة ويجب المجمعة القوائم المالية المختصرة ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عند إعداد  المجمعة الدوريةإن تلك القوائم المالية  -
 .2015ديسمبر  31السنوية فى المجمعة مع القوائم المالية  قراءتها

 أسس القياس  2-2

قيمة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية بإستثناء بعض أنواع اإلستثمارات المالية والتى يتم تقييمها بال المجمعة الدوريةأعدت القوائم المالية 
 العادلة وفقا  لمعايير المحاسبة المصرية.

، بينما تم تحليل المصروفات فى قائمة المختصرةالمجمعة  قائمة المركز المالىفى  متداولالغير تم استخدام التبويب المتداول و  العرضألغراض 
 المختصرة.المجمعة مة التدفقات النقدية على أساس وظيفى. كما تم إستخدام الطريقة المباشرة فى عرض قائ المختصرةالمجمعة الدخل 

 عملة التعامل وعملة العرض 2-3

يمثل عملة التعامل للشركة. جميع البيانات المالية المعروضة بالجنيه  والذيبالجنيه المصرى  المختصرة المجمعة الدورية تم عرض القوائم المالية
 المصرى قد تم تقريبها إلى أقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك.

 إستخدام التقديرات والحكم الشخصى 2-4

فتراضات والتى تؤثر على المختصرة  المجمعة الدوريةيتطلب إعداد القوائم المالية  وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وا 
ات واالفتراضات تمت بناءا  على الخبرة التاريخية تطبيق السياسات المحاسبية وعلى قيم األصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. إن التقدير 

تمثل األساس للتقديرات لقيم األصول وااللتزامات والتى  –والعوامل األخرى التى قد تكون ذات تأثير فى تلك الظروف، إن نتيجة تلك اإلفتراضات 
 ت.أخرى. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرا مصادرقد ال تكون متوافرة من 

أثير إعادة يتم مراجعة التقديرات والفروض بشكل دورى مستمر. ويتم اإلعتراف بالتقديرات المحاسبية التى تم مراجعتها فى نفس فترة المراجعة ويتم ت
 التقييم فى تلك الفترة أو أى فترة مالية مستقبلية قد تتأثر بها.
المختصرة  المجمعة الدوريةلحكم الشخصى والتى لها تأثير كبير على القيم بالقوائم المالية المعلومات حول أهم البنود المستخدم فيها هذه التقديرات وا

 -موجودة باإليضاحات التالية:
 اإلضمحالل فى قيمة األصول المالية وغير المالية. -
 المخصصات واإللتزامات المحتملة. -
 األصول الضريبية المؤجلة. -
 .األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة -

 قياس القيمة العادلة   2-5
ة بدون خصــم أي يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أســاس القيمة الســوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة في تاريق القوائم المالي -

يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية تكاليف بيع مســــــــتقبلية مقدرة. يتم تحديد قيم األصــــــــول المالية بأســــــــعار الشــــــــراء الحالية لتلك األصــــــــول، بينما 
 باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات. 

ة مع األخذ في حالة عدم وجود ســوق نشــطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة باســتخدام أســاليب التقييم المختلف  -
أسلوب التدفقات -لتي تمت مؤخرا ، واالسترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المشابهة بصوره جوهريهفي االعتبار أسعار المعامالت ا

 أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليها. -النقدية المخصومة 
التدفقات النقدية المسـتقبلية على أسـاس أفضـل تقديرات لإلدارة. عند اسـتخدام أسـلوب التدفقات النقدية المخصـومة كأسـلوب للتقييم فإنه يتم تقدير  -

ويتم تحديد معدل الخصــــم المســــتخدم في ضــــوء الســــعر الســــائد في الســــوق في تاريق القوائم المالية لألدوات المالية المشــــابهة من حي  طبيعتها 
 وشروطها.
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 النشاط إيرادات  -3

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

552 876 427 009 9061 717 9981 008 2وحدة أعمال المسكن
093 511 996 569 477 890 004 122 1وحدة أعمال الشركات والمؤسسات

502 698 001 813 925 338 4131 534 1وحدة أعمال المشغلين
622 773 028 742 911 534 9521 387 1وحدة أعمال النواقل الدولية

346 165 968 159 035 304 941 305 وحدة أعمال عمالء وشبكات الدولى
6 359 3085 786 2543 294 4203 025 115

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 
إيرادات وحدة أعمال المســــكن بشــــكل رئيســــى إلى اإلرتفاع في ألف جنيه مصــــرى ويرجع ذلك  573 054ادات النشــــاب بمبل  ير إ ىإجمال إرتفع 

يرادات وحدة أعمال الشــركات والمؤســســات نتيجة لزيادة عمالء اإلنترنت أدى إلى زيادة إيرادات اإلنترنت و  ألف جنيه مصــري  291 092بمبل   ا 
ألف جنيه مصري باإلضافة إلى إرتفاع  142 981نتيجة إلرتفاع إيرادات خدمات اإلتاحة التكميلية بمبل  ألف جنيه مصري  231 527بمبل  

إال أن اإلنخفاض في إيرادات وحدة  ألف جنيه مصـــــــــــــري نتيجة إلرتفاع إيراد البنية التحتية 195 488إيرادات وحدة أعمال المشـــــــــــــغلين بمبل   
 .ف جنيه مصري أدى إلى الحد من هذا اإلرتفاعأل 146 959أعمال النواقل الدولية بمبل  

 
 تكاليف النشاط -4

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
معاد تبويبهامعاد تبويبها

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه
649 619 759 560 751 227 4491 056 1تكلفة المكالمات الصادرة
ستهالكات  796 367 463 304 573 752 447 594 إهالكات وا 

052 755 696 803 759 467 1301 574 1تكاليف النشاط األخرى *
3 225 0263 448 0831 668 9181 742 497

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 
 ألف جنيه مصرى ويرجع ذلك إلى ما يلى: 223 057تكاليف النشاب بمبل   إنخفض

أتعاب الدولي عن ألف جنيه مصري ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى إنخفاض تكاليف  171 302إنخفاض تكلفة المكالمات الصادرة بمبل   -
 خدمة الترانزيت وتكاليف المكالمات الدولية الصادرة.

ويرجع ذلك إلى تعديل األعمار اإلنتاجية لبعض فئات األصول  ألف جنيه مصرى  158 126إنخفاض تكاليف اإلهالكات واإلستهالكات بمبل   -
 .8/5/2016الثابتة طبقا لقرار مجلس اإلدارة المنعقدة بتاريق 

رسوم تراخيص وترددات )مرفق  إرتفاعويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى ألف جنيه مصري  106 371بمبل  تكاليف النشاب األخرى د بن إرتفع -
 ألف جنيه.  34 136االتصاالت( بمبل  

 (.1-31)تم إجراء إعادة تبويب على أرقام المقارنة كما هو مبين باإليضاح رقم * 
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 مصروفات بيع وتوزيع -5

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
معاد تبويبهامعاد تبويبها

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

448 775205 847212 824401 412أجور ومرتبات 
029 22422 88025 84444 50حصة الشركة فى التأمينات اإلجتماعية

138 7932 3241 8014 3إهالكات و إستهالكات 
225 78151 79847 805101 93خصم مسموح به
963 62422 18916 40838 37إعالنات وتسويق 

458 16034 67431 40862 73أخرى*
 672 090 653 712 335 357 338 261

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 

ألف جنيه  10 977بمبل   أجور ومرتباتبند كال  من زيادة ألف جنيه مصري ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى  18 378إرتفعت مصروفات البيع والتوزيع بمبل  
 .من األجر األساسى بداية من يناير %8نتيجة إقرار العالوة الدورية بنسبة ألف جنيه مصري  5 964وبند حصة الشركة في التأمينات االجتماعية بمبل   مصري 

 (.1-31)تم إجراء إعادة تبويب على أرقام المقارنة كما هو مبين باإليضاح رقم * 
 مصروفات إدارية وعمومية -6

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
معاد تبويبهامعاد تبويبها

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه
427 279 164 365 784 564 616 700 أجور ومرتبات 

756 25 335 29 346 49 669 59 حصة الشركة فى التأمينات االجتماعية
159 47 552 47 318 94 104 95 مساهمة الشركة فى صندوق الوالء واإلنتماء

184 15 937 17 729 29 652 35 إهالكات و إستهالكات 
494 23 734 33 935 55 448 48 ضرائب ورسوم 

975 58 798 55 413 104 499 105 أخرى *
1 044 988 898 525 549 520 449 995

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 
       دة كال  من بند أجور ومرتبات بمبل ألف جنيه مصــــــــــري ويرجع ذلك بصــــــــــفة أســــــــــاســــــــــية إلى زيا 146 463إرتفعت المصــــــــــروفات اإلدارية والعمومية بمبل  

من  %8نتيجة إقرار العالوة الدورية بنســــبة ألف جنيه مصــــري  10 323وبند حصــــة الشــــركة في التأمينات اإلجتماعية بمبل  ألف جنيه مصــــري  135 832
 .2016األجر األساسى بداية من يناير 

 (.1-31)ن باإليضاح رقم تم إجراء إعادة تبويب على أرقام المقارنة كما هو مبي* 
  يةالتمويل اإليرادات صافى -7

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

462 66 608 62 554 222 244 482 إجمالى اإليرادات التمويلية
(544 7 )(339 11 )(723 9 )(466 18 )إجمالى التكاليف التمويلية
918 58 269 51 831 212 778 463 صافى اإليرادات التمويلية

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 

ألف  312 734 فاع في أرباح فروق العملة بمبل ألف جنيه مصــــري خالل الفترة ويرجع ذلك إلى اإلرت 250 947إرتفعت صــــافى اإليرادات التمويلية بمبل  
 .ألف جنيه مصري أدى إلى الحد من هذا اإلرتفاع 61 847زانة بمبل  إال أن اإلنخفاض في عوائد أذون الخ جنيه مصري 
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 نصيب الشركة فى أرباح شركات شقيقة -8

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

284 168 284 172344 427 352 716 شركة فودافون مصر لإلتصاالت
        -          -             -4  الشركة المصرية لخدمات التوقيع االلكترونى

 716 356 427 172 344 284 168 284

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فىعن فترة الستة أشهر المنتهية فى

 

 مزايا العاملين -9
 الشركة المصرية لالتصاالت() المعاش المبكر 9-1

من الراتب  ٪75تمثل  والتي القانونينهاء خدمتهم قبل السن إ فيالراغبين يتم بموجبه صرف مكافأة العاملين  والذيتتبع الشركة نظام المعاش المبكر 
 للسيدات. سنة 15وسنوات للرجال  10نهاء الخدمة بحد أقصى إالفترة المتبقية على  إلجماليخير األ األساسي

نفس  عن جنيه ألف 876 )مقابل 2016 يونيو 30المنتهية في  الفترة أشهرمصري عن  جنيه ألف 6 204المبكر  المعاش تعويضات بلغت وقد 
 .              والعمومية اإلدارية المصروفات ضمن مبوبة (2015 الفترة من عام

 )مساهمة الشركة في صندوق الوالء واإلنتماء( مكافأة ترك الخدمة 9-2
للعاملين  األساسي الشهري ذلك على أساس الراتب و  2004يناير  فيالمشهر  واالنتماءيتم منح العاملين مكافأة ترك الخدمة من خالل صندوق الوالء 

للمعينين الجدد  االشتراكلجدول  طبقا   االشتراكيكون أجر  2005يناير  1ما بالنسبة للمعينين بعد أمركبة ٪ 5بمعدل  سنويا   متزايدا   2005يناير  1في 
 لتاريق التعيين. التاليمن العام  اعتبارامركبة ٪ 5بنسبة  ويزداد سنويا  

 باشتراكالشركة فى الصندوق  مساهمةوتتمثل  .عليه المكافأةالذي يحسب محدد على نفس أساس الراتب  باشتراكالصندوق  فيالعاملين  مساهمةل تتمث
ألف  318 94)مقابل  2016يونيو  30ألف جنيه مصري عن فترة الستة أشهر المنتهية في  104 95. وقد بلغت مساهمة الشركة مبل  محدد سنويا  

 .(6إيضاح رقم ) والعمومية اإلدارية المصروفات ضمن مبوبة (2015 مصري عن نفس الفترة من عام جنيه

 الفترةح نصيب األساسى للسهم فى ربال -10
 كاآلتي: الفترةيتم تحديد نصيب السهم في ربح 

 

2016/6/302015/6/302016/6/302015/6/30
حقوق مساهمى الشركة القابضة:
885 377 339 039 9561 931 058 315 2صافى ربح الفترة  )باأللف جنيه(

600 071 6001707 071 6001707 071 6001707 071 1707عدد األسهم المتاحة خالل الفترة ) سهم(
0.22               1.360.550.61النصيب األساسى للسهم فى ربح الفترة  )جنيه / سهم(

عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في:عن فترة الستة أشهر المنتهية في:
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 أصول ثابتة -11
2016/6/302015/12/312016/6/302015/12/312016/6/302015/12/31

بيــان تكلفةال تكلفةال صافىمجمع اإلهالكمجمع اإلهالكال صافىال ال

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

023 374 5782 374 2               -               -023 374 5782 374 2أراضى

378 239 4127 791 6417 238 96014 401 01914 478 37221 193 22مبانى وبنية أساسية*

466 043 6352 259 9622 641 82419 918 42819 685 45921 178 22سنتراالت وأجهزة تكنولوجيا معلومات*

458 19 566 38 475 110 045 110 933 129 611 148 وسائل نقل*

152 89 058 97 937 341 715 356 089 431 773 453 أثاث

894 45 391 45 866 82 452 85 760 128 843 130 عدد وأدوات

961 27 873 24 847 88 168 94 808 116 041 119 تجهيزات وديكورات

   -                    -                 315  315  315  315  تجهيزات شبكة ترنك السلكى

332 839 51311 631 04312 505 47934 967 37534 344 99246 598 47اإلجمالى

 
مصري ألف جنيه  1 391 709لإلضافات خالل الفترة بمبل  نتيجة بصفة أساسية فى صافى القيمة الدفترية لألصول الثابتة  الزيادةرجع ت -

 .ألف جنيه مصري أدت إلى الحد من هذه الزيادة 597 782 الفترة البالغة إال أن إهالكات
 ه مصرى أصول ثابتة تم إهالكها بالكامل والزالت تستخدم.مليون جني 23 411مبل   2016 يونيو 30في تتضمن تكلفة األصول الثابتة  -
نعقد تم خالل الفترة تعديل األعمار اإلنتاجية لبعض بنود األصول الثابتة بناءا على رأى الجهة الفنية وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة والم *

األعمار  تطبيقتقريبا بعد  ألف جنيه مصرى  159 314وقد أدى ذلك إلى إنخفاض قيمة اإلهالك عن الفترة بمبل   8/5/2016بتاريق 
 .1/1/2016اإلنتاجية المعدلة إعتبارا من 

 مشروعات تحت التنفيذ -12
2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

420 14 885 13 أراضى
589 731 484 609 مبانى وبنية أساسية

790 700 154 361 سنتراالت وأجهزة تكنولوجيا معلومات
881 8 119  أثاث

665 501 556 481 أصول أخرى
137 120 165 95 دفعات مقدمة

1 561 3632 077 482
 

والدفعات المقدمة  2016 يونيو 30يتمثل رصـــــــــــيد مشـــــــــــروعات تحت التنفيذ في الجزء المنفذ من اإلرتباطات والتعاقدات الرأســـــــــــمالية حتى 
 .صة بهاالخا
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  إستثمارات فى شركات شقيقة -13

القيمةنسبةالقيمةنسبة
باأللف جنيهالمساهمةباأللف جنيهالمساهمة

٪٪
257 461 78544.9510 499 44.959  شركة فودافون مصر لإلتصاالت*-
125  12550.00  50.00 شركة وطنية لإلتصاالت**-
54  5450.00  50.00 شركة إنترناشيونال تلكومينيكشن كونسورتيوم ليمتد**-
500 7 50035.71 7 35.71 الشركة المصرية لخدمات التوقيع اإللكترونى**-
133  13333.00  33.00 شركة كونسورتيوم الجريان تلكومينيكاسيون**-
-25.00-25.00 شركة سوفيسات-

9 507 59710 469 069
يضاف:

مدفوع لشراء إستثمارات

769  773   الشركة المصرية لخدمات التوقيع اإللكترونى***-
يخصم:

(812 7 )(812 7 )اإلضمحالل في قيمة إستثمارات فى شركات شقيقة
9 500 55810 462 026

2016/6/302015/12/31

 

 

٪ من  44.95سهم وبنسبة 799 869 107في ملــكية الشركة لعـدد  2016 يونيو 30في شركة فودافـون مصر لالتصاالت فى  تتمثل إستثمارات الشركة* 
 .أسهم شركة فودافون مصر لإلتصاالت

مارس من كل عام وعند تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاســــبة عن االســــتثمار فى شــــركة فودافون  31كة فودافون مصــــر فى الســــنة المالية لشــــر تنتهى 
لشركة فودافون مصر عن السنة المالية المجمعة  القوائم الماليةتم استخدام  2016 يونيو 30في المختصرة مصر عند إعداد القوائم المالية المجمعة الدورية 

، 2016مارس  31حتى  2015شـــــــــــــهر عن الفترة من أول أبريل  12والتي تمثل فترة والمعتمدة من مجلس إدارة الشـــــــــــــركة  2016مارس  31 ة فيالمنتهي
 2015ديســــمبر  31لشــــركة فودافون مصــــر في الدورية من واقع البيانات المالية  2015ديســــمبر  31حتى  2015ويطرح منها حركة الفترة من أول ابريل 

وذلك  2016يونيو  30من واقع البيانات المالية الدورية لشـــــــــركة فودافون مصـــــــــر في  2016يونيو  30حتى  2016ة الفترة من أول إبريل ويضـــــــــاف حرك
 من نتائج األعمال. 2016 يونيو 30يناير إلى  1المالية من  الفترةلتحديد نصيب 

التوقيع اإللكترونى وشــــــركة وطنية لالتصــــــاالت وشــــــركة كونســــــورتيوم الجريان اإلضــــــمحالل فى القيمة لإلســــــتثمار في كل من الشــــــركة المصــــــرية لخدمات ** 
هذا اإلسـتثمار، كما قررت  تلكومينيكاسـيون وشـركة إنترناشـونال تلكومينيكشـن كونسـورتيوم ليمتد نظرا  لتحقيق تلك الشـركات المسـتثمر فيها خسـارة تجاوز قيمة

 .حل وتصفية الشركة 2009يوليو  1يان تلكومينيكاسيون فى الجمعية العامة غير العادية لشركة كونسورتيوم الجر 
المتبقية من نصــيب الشــركة في رأس مال المصــرية لخدمات التوقيع اإللكتروني بعد خصــم نصــيب الشــركة  %25يتمثل الرصــيد في قيمة اإلكتتاب في نســبة *** 

 .جل التجارى لتلك الزيادةخسائر شركات شقيقة، وجارى إتمام اإلجراءات القانونية للتأشير في الس من
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 أصول أخرى  -14
2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

التكلفة
636 791 648 787 كوابل بحرية ) حقوق مرور (

)ROU(065 148 494 148 حق إستخدام دوائر دولية
675 90 113 78 ترخيص )خدمات إنترنت - برامج(

684 440 684 440 أراضى)حيازة - حقوق أنتفاع(
1 454 9391 471 060

يخصم:
013 538 219 497 مجمع اإلستهالك واإلضمحالل

047 933 720 957 صافى األصول األخرى
 

 ألف جنيه مصري إال أن إستهالكات الفترة البالغة 80 267البالغة  الفترة الدفترية لألصول األخرى نتيجة لإلضافات خالل في صافى القيمة الزيادةيرجع  -
ستبعادات الفترة البالغةألف جنيه مص 36 118  .ألف جنيه مصري أدى إلى الحد من هذه الزيادة 27 872 ري وا 

 

 مخزون   -15

2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

707 863390 414قطع غيار
794 61278 103كوابل مشروعات ومستلزماتها

379 20787 83أخرى
601 682556 880

 
( لمقابلة المخزون التالف 2015ديســــــــــمبر  31ألف جنيه مصــــــــــرى فى  128 28جنيه )مقابل مبل   954 28تم تخفيض قيمة المخزون بمبل  

 .متعلقة بهوالراكد وذلك مباشرة من تكلفة كل نوع من أنواع المخزون ال
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وأوراق قبضعمــالء  -16
2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

254 581 0904 442 4عمالء - محلى
243 421 5232 000 2عمالء - دولى

6 442 6137 002 497
يخصم:

151 391 6602 402 2اإلضمحالل فى قيمة العمالء 
4 039 9534 611 346

يضاف:
233  139  أوراق قبض

4 040 0924 611 579
 

 بمبل  الدوليرصيد عمالء إنخفاض كال من ألف جنيه مصرى ويرجع ذلك إلى  487 571 بمبل  قبضالوأوراق  صافى رصيد العمالء إنخفض
 وكذلك ألف جنيه 164 139بمبل   محلىالعمالء رصيد و  عمالء النواقل الدوليةبعض من  التحصيلنتيجة ألف جنيه مصري  420 720

 .ألف جنيه مصري  11 509اإلرتفاع في رصيد اإلضمحالل في قيمة العمالء بمبل  

  مدينة أخرى  وأرصدةمدينون  -17
2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

858 29 219 748 إبرادات مستحقة

204 47 803 156 موردون - أرصدة مدينة

976 162 142 143 مصلحة الضرائب - خصم من المنبع

179 296 389 230 مديونيات طرف وزارات وهيئات وشركات 

636 104 239 116 المسدد تحت حساب ضرائب الدخل

428 282 099 146 المسدد تحت حساب توزيعات األرباح للعاملين

667 687 193 713 أرصدة مدينة أخرى*
2 254 0841 610 948

يخصم :
877 198 542 149 اإلضمحالل فى قيمة المدينين واألرصدة المدينة األخرى

2 104 5421 412 071
 

إرتفاع اإليرادات اسى إلى ألف جنيه مصرى ويرجع ذلك بشكل أس 692 471رصيد المدينون واألرصدة المدينة األخرى بمبل  صافى  إرتفع
وذلك نتيجة إلثبات المديونية عن التوزيعات النقدية عن اإلستثمارات في شركات شقيقة باإلضافة  ألف جنيه مصري  718 361المستحقة بمبل  

 األرباح يعاتتوز  حساب تحت المسددبند اإلنخفاض في  إال أن ألف جنيه مصرى  109 599أرصدة مدينة بمبل   –رتفاع بند موردون إإلى 
حد من هذا ألف جنيه مصري  65 790وبند مديونيات طرف وزارات وهيئات وشركات بمبل  ألف جنيه مصرى  136 329بمبل   للعاملين
 .اإلرتفاع
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 وما فى حكمهانقدية ال -18

2016/6/302015/12/31إيضاح
باأللف جنيهباأللف جنيهرقم

855 862 5551 129 2بنوك - ودائع قصيرة األجل )أقل من 3 شهور(
(322 20 )540 61 بنوك - حسابات جارية

845 50 521 59 نقدية بالصندوق
170 102 800 456 أذون خزانة )أقل من 3 شهور(

903 417 612 119 وثائق صناديق إستثمار )أقل من 3 شهور(
451 413 0282 827 2النقدية وما فى حكمها 

يخصم:
441 9 830 10 (26)ودائع محتجزة لدى البنوك

010 404 1982 816 2النقدية وما فى حكمها طبقًا لقائمة التدفقات النقدية
  

 ائتمانيةقروض وتسهيالت  -19
، االرتفاع في أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصرى سهيالت االئتمانية بصفة أساسية نتيجة فى أرصدة القروض والت اإلرتفاعيتمثل 

 ألف يورو 79ألف جنيه مصرى المعادل لمبل   777جنبية الممنوحة باليورو البالغة تسهيالت الموردين األأن اإلعتبار  ىوذلك مع األخذ ف
ألية المصرى لصالح المورد شركة "سيمنز" ضمانا  لسداد هذا التسهيل وال توجد ضمانات مقابل خطابات ضمان صادرة من البنك األهلى 

 أخرى. قروض أو تسهيالت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2016يونيو  30في  هيةعن فترة الستة أشهر المنت المختصرة المجمعة الدورية تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

- 18 - 
 

 

 دائنة أخرى  وأرصدة دائنون  -20

2015/12/31 2016/6/30

باأللف جنيه باأللف جنيه

 330 006  237 734 موردون وأوراق دفع

 472 807  309 239 مصلحة الضرائب – ضريبة الدخل

 247 983  234 496 مصلحة الضرائب ) ضرائب أخرى بخالف ضريبة الدخل (

 696 702  709 443 تأمينات للغير

 978 601  503 273 دائنو شراء أصول ثابتة

 22 559  3 143 دائنو توزيعات

 349 583  367 649 مصروفات مستحقة

 334 223  391 183 عمالء - أرصدة دائنة

 72 592  467 588 أرصدة دائنة – هيئات وشركات

 134 722  318 351 إيرادات مقدمة

 166 356  186 647 الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت

 383 338  363 422 أرصدة دائنة أخرى

4 189 472 4 092 168

يخصم:

  182  147 005 أرصدة دائنة هيئات و شركات تستحق بعد أكثر من عام

4 189 290 3 945 163
 

شراء دائنو كال  من بند  إنخفاضشكل رئيسى إلى لف جنيه مصرى ويرجع ذلك بأ 97 304إجمالى الدائنون وأرصدة دائنة أخرى بمبل   إنخفض
حد  ألف جنيه مصري  394 996بمبل   هيئات وشركات-أرصدة دائنةبند إال أن اإلرتفاع في  ألف جنيه مصرى  475 328بمبل   أصول ثابتة

 .من هذا اإلنخفاض

   مخصصات  -21

2016/6/302015/12/31
باأللف جنيهباأللف جنيه

341 558 686 017 1الرصيد فى أول الفترة / العام
134 135 (312 14 )إعادة تبويب خالل الفترة / العام

623 444 250 79 المحمل على قائمة الدخل عن الفترة / العام*
(412 120 )(086 403 )المستخدم خالل الفترة / العام

         -4  فروق ترجمة
686 017 5421 679 الرصيد فى نهاية الفترة / العام

 

 محتملة.ضريبية ن الفترة ضمن مصروفات تشغيل أخرى لمواجهة إلتزامات المخصصات المحملة على قائمة الدخل ع* 
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   رأس مال الشركة  -22
سهم القيمة اإلسمية للسهم  1 707 071 600 فى عددألف جنيه مصرى يتمثل  17 070 716رأس مال المصدر والمدفوع بالكامل مبل  حدد 

 .مصرية عشرة جنيهات

 .2005خالل ديسمبر  العاممن أسهم الشركة لإلكتتاب  ٪20بعد طرح  من أسهم الشركة وذلك ٪80 الحكومة المصرية فى نسبة تمتلك

  اإلحتياطيات  -23

2015/12/31 2016/6/30

باأللف جنيه باأللف جنيه
1 583 556 1 649 745 إحتياطى قانونى
4 796 578 2 796 578 إحتياطات أخرى

6 380 134 4 446 323
  

 وذلك طبقا  للنظام األساسى للشركة. 2015ألف جنيه مصرى من صافى أرباح عام  66 189إرتفع رصيد اإلحتياطى القانونى نتيجة لتجنيب مبل  
قرار طبقا  للى االرباح المرحلة " من اإلحتياطى العام إلف جنيه مصري أ 2 000 000تحويل مبل  اإلحتياطات األخرى وذلك نتيجة لإنخفض رصيد 

 .2016مارس  30 العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريقالجمعية 
  الضرائب المؤجلة  -24

  األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة 24-1

إلتزامـــــــاتأصــــــــــولإلتزامـــــــاتأصــــــــــول

باأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيهباأللف جنيه

(630 357 )763 350 (266 299 )981 244 إجمالى الضريبة التى ينشأ عنها أصل/ )إلتزام(

(867 6 )                 -(285 54 )               -صافى الضريبة التى ينشأ عنها إلتزام

180 545 (418 47 )الضريبة  المؤجلة بقائمة الدخل المجمعة عن الفترة/العام

2016/6/302015/12/31

 
والمعدل بالقرار  2014( لســنة 53لقرار الجمهورى بقانون رقم )ل ا  تطبيق وذلكوالشــقيقة  التابعة بالشــركات موزعة غير عن أرباحناتج * االلتزام الضــريبى المؤجل 

 .(27بفرض ضريبة على توزيعات األرباح )إيضاح رقم  2015( لسنة 96الجمهورى رقم )
 .(27 رقم )إيضاح %22.5من أهمها تخفيض سعر ضريبة الدخل ليصبح  2015 و 2014ديالت أصدرت على قانون ضرائب الدخل خالل عامي توجد تع -

 األصول الضريبية الغير مثبتة 24-2

2015/12/31 2016/6/30
باأللف جنيه باأللف جنيه

 627 315  627 532 األصول الضريبية الغير مثبتة
 

ناســــبه للتأكد من مدى إســــتفادة الشــــركة من هذه األصــــول فى المســــتقبل لم يتم إثبات األصــــول الضــــريبية المؤجلة للفروق المؤقته أعاله نظرا  لعدم توافر درجه م
 المنظور.
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  الرأسمالية اإلرتباطات -25
ــــت  ـــــ ــــركة عن  إلتزاماتبلغـ ـــــ مليون  124مصري يقابلها حوالي جنيه  مليون  944حوالي  2016 يونيو 30وتعاقدات رأسمالية لم تنفذ بعد حتى  إرتباطاتالشـ

قيمة أقســاب لمســاهمات في رؤوس أموال الشــركات  ه مصــرى جنيمليون  1)تتضــمن مبل   2015ديســمبر  31ية المنتهية في جنيه مصــري عن الســنة المال
لشــركات المســتثمر المســتثمر فيها والتي لم يتم طلبها(. ومن المتوقع تســوية هذه اإلرتباطات في العام التالى فيما عدا األقســاب لمســاهمات في رؤوس أموال ا

 م تسويتها عند طلب سدادها من خالل مجالس إدارات هذه الشركاتبها والتي سيت
 اإللتزامات المحتملة  -26

 :توجد اإللتزامات التالية فى المختصرةالدورية المجمعة القوائم المالية باإلضافة إلى المبالغ التى تم أخذها فى اإلعتبار ضمن عناصر 
31/12/2015 

 30/6/2016  باأللف جنيه
 باأللف جنيه

 

 مقابل خطابات ضمان صادرة من البنوك نيابة عن الشركة*  - 603 209  184 687
 مستندية إعتمادات  - 319 297  305 718

مقابل  تم إصدارها خطابات ضمان منها 2016 يونيو 30خطابات الضمان التى أصدرتها البنوك لحساب الشركة ولصالح الغير فى * 
 .(18) رقم إيضاح (تجزةمحنقدية وما فى حكمها غطاء نقدى )

 (المصرية للتصاالت)الشركة  الموقف الضريبى -27
 ضرائب أرباح شركات األموال 27-1

 وتم سداد كافة الفروق الضريبية المستحقة عن تلك السنوات. 2013ديسمبر  31تم الفحص الضريبى عن السنوات حتى  -
 .2014جارى الفحص الضريبي لعام  -

 2015، 2014أصدرت خالل عامى  تعديالت قوانين هامة 27-2
 يجاوز ما على( %5) بنســـبة ســـنوات ثال  لمدة مؤقتة ســـنوية إضـــافية ضـــريبة يفرض 2014 لســـنة 44 رقم قانون  صـــدر 2014 يونيو 4 بتاريق -

 ويتم الدخل، على الضـــــريبة قانون  ألحكام طبقا   اإلعتبارية األشـــــخاص أرباح أو الطبيعيين األشـــــخاص دخل على الضـــــريبة وعاء من جنيه مليون 
 .2014 يونيو 5 من إعتبارا   القانون  بهذا ويعمل األحكام، لتلك وفقا   وتحصيلها ربطها

 الضـــريبة قانون  مواد بعض بتعديل أحكاما   القانون  هذا تضـــمن وقد 2014 لســـنة 53 رقم بقانون  الجمهورى  القرار صـــدر 2014 يونيو 30 بتاريق -
 :يلي ما أهمها من 2005 لسنة 91 بالقانون  الصادر الدخل على

 .األرباح توزيعات على ضريبة بفرض باب إستحدا  .1
  .المالية واألوراق الحصص بيع عن الناتجة الرأسمالية األرباح على ضريبة بفرض باب إستحدا  .2
ى الدخل الصـــــادر بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الضـــــريبة عل 2015لســـــنة  172صـــــدر القرار الوزاري رقم  2015إبريل  6بتاريق 

 .2005لسنة  991بقرار وزير المالية رقم 
( 91) رقم الدخل علي الضريبة قانون  أحكام بعض يعدل 2015 لسنة( 96) رقم بقانون  الجمهورية رئيس قرار صدر 2015 أغسطس 20 بتاريق -

 لنشــــره، التالي اليوم من اعتبارا   القرار ذابه يعمل أن علي الدخل، علي مؤقتة إضــــافية ضــــريبة بفرض 2014 لســــنة 44 رقم والقرار 2005 لســــنة
 :بالقرار الواردة التغيرات أهم يلي وفيما

 .السنوية األرباح صافي من%  22.5 ليصبح الدخل على الضريبة سعر تخفيض .1
 .%5 المؤقتة الضريبة فرض مدة تعديل .2
 .األرباح توزيعات على الضريبة تعديل .3
 .17/5/2015التعامل في األوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين تبدأ من ناتج  علىوقف العمل بفرض ضريبة رأسمالية  .4
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 ضرائب المبيعات 27-3
 وتم سداد كافة المستحقات عن تلك الفترة. 2010ديسمبر  31تم الفحص الضريبى عن السنوات حتى  -
 الفروق  مناقشة القانونية وجارى  المدة اللخ االعتراض وتم الفحص بفروق  الشركة واخطرت 2012 ، 2011 لعامىالفحص الضريبى  تم -

 .التظلمات لجنة مع
 ضرائب كسب العمل 27-4

 واخطرت الشركة بنماذج ربط الضريبة وتم سداد الفروق الضريبة المستحقة. 2012ديسمبر  31تم الفحص الضريبى عن السنوات حتى  -
 .2015، 2014، 2013الضريبي لعام فحص الجارى  -

 

 ضرائب الدمغة 27-5
لبعض قطاعات الشركة وأخطرت الشركة بعناصر ربط الضريبة وقامت الشركة  2000ديسمبر  31حتى  1998مارس  27فحص الفترة من  تم -

 بالتظلم والطعن فى المواعيد القانونية وتم تكوين المخصصات الالزمة لمواجهة ذلك. 
وسداد الفروق الضريبية المستحقة عليها وجارى الفحص  لبعض قطاعات الشركة 2006يوليو  31حتى  2001يناير  1تم فحص الفترة من  -

 .    خالل نفس الفترة الضريبى لباقى قطاعات الشركة
 .وسداد الضريبة المستحقة 2009مبر ديس 31حتى  2006أغسطس  1تم الفحص الضريبى عن الفترة من  -
نهاء الخالف فيما عدا الدمغة 2014حتى  2010 من لسنواتالضريبي لفحص ال تم - النسبية على المرتبات واألجور التي تم إحالتها إلى لجنة  وا 

 الطعن.
 الضرائب العقارية 27-6

هذا  يتم ســـــــداد المســـــــتحقات الضـــــــريبية تباعا  طبقا  لقرارات اإلضـــــــافة التى ترد إلى الشـــــــركة وتتابع الشـــــــئون القانونية بالشـــــــركة كافة الخالفات فى -
 .الخصوص طبقا  ألحكام قانون الضريبة العقارية

 فى المواعيد القانونية. 2008لسنة  196تم تقديم اإلقرارات الضريبية طبقا  لقانون الضريبة العقارية الجديد رقم  -
 

 .هذا وقد تم تكوين مخصصات لمقابلة أية إلتزامات ضريبية قد تنشأ نتيجة للفحص الضريبى
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28- المعامالت مع األطراف ذات العالقة

الرصيد في 

2015/12/31

الرصيد في 

2016/6/30

قيمة التعامل خالل الفترة طبيعة التعامل

مدين / )دائن( مدين / )دائن( دائن مدين  والمسجلة بقائمة الدخل خالل الفترة

باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه ـــــــــــــــــــــــــــــ أطراف ضمن بند العمالء

 559 857
مكالمات صادرة وخدمة صوتية لصالح 

الشركة الشقيقة
شركة فودافون مصر لإلتصاالت

 547 870
مكالمات واردة ودولية ومطالبات تراسل ، 

إيجار مواقع وأبراج للشركة الشقيقة

 125 600 ( 82 794) 1 679 076 1 470 682

أطراف مدينة ضمن بند أرصدة مدينة طويلة األجل

453 902 453 902 -                   -                   - المسدد نيابة عن الشركة الشقيقة 

453 902 453 902 لتمويل مصروفات التشغيل                   -                   -

أطراف مدينة  ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 66  66 -                   -                   - - شركة إنترناشيونال كوميونيكشن كونسورتيوم ليمتد**

 66  66 -                   -                   

أطراف دائنة ضمن بند دائنون وأرصدة دائنة أخرى

( 5 042) ( 9 134)  11 283  7 191  4 092 خدمات أتصاالت شركة فودافون مصر لإلتصاالت

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة فى معامالت المجموعة مع الشركات الشقيقة وفيما يلى بيان بالمعامالت الهامة واألرصدة القائمة لهذه الشركات:-

حجم المعامالت خالل الفترة

شركة كونسورتيوم الجريان تلكومينيكاسيون*

 125 600 1 470 6821 679 076( 82 794)

 
تلكومينيكاسيون والتى تساهم فيها الشركة بطريقة مباشرة  ريانالشركة المصرية لإلتصاالت لشركة كونسورتيوم الجفى قيمة التمويل الذى قدمته مثل توالذى يبالكامل يد تم تكوين إضمحالل في القيمة لهذا الرص *

وعلى هذا األساس تم تكوين  ،حل وتصفية الشركة 2009يوليو  1امة غير العادية للشركة فى ٪ كما تواجه الشركة صعوبات مالية فضال  عن تحقيقها لخسائر جوهرية وقد قررت الجمعية الع50وغير مباشرة بنسبة 
 .تلكومينيكاسيون  انريوم الجضوء تلك الظروف فإن اإلحتمال األكبر هو عدم إمكان الشركة المصرية لإلتصاالت إسترداد قيمة التمويل الذى قامت بسداده لشركة كونسورتيإضمحالل فى القيمة لهذا الرصيد حي  أنه فى 

.المنظور المستقبل في المبال  تلك إسترداد على الشركة قدرة لعدم نظرا   بالكامل ديالرص لهذا القيمة في إضمحالل تكوين تم* *
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 المجموعة شركات  -29
المجمعة  المالية بالقوائم ميعهاتج تم والتى 2016 يونيو 30فى  لشركةل التابعة الشركات فى مباشرة والغير المباشرة االستثمارات نسبة بلغت

 : يلى كماالمختصرة  الدورية

2016/6/302015/12/31بلد التأسيسإسم الشركة
100.00%100.00%فرنساشركة المصرية لالتصاالت بفرنسا-
-)TE Data( 100.00%100.00%مصرالشركة المصرية لنقل البيانات
-)TE Data Jordan( 100.00%100.00%األردنالشركة المصرية األردنية لنقل البيانات
100.00%100.00%مصرشركة تى إى لالستثمار القابضة-
-)Xceed( 100.00%100.00%مصرالشركة المصرية لالتصاالت لنظم المعلومات
-)Xceed Customer Care Maroc( 100.00%100.00%المغربشركة أكسيد ماروك
100.00%100.00%مصرشركة سنترا للتكنولوجيا-
99.89%100.00%مصرشركة سنترا للصناعات االلكترونية-
99.99%99.99%مصرشركة سنترا للتوزيع-
51.00%51.00%مصرشركة الشرق األوسط لالتصاالت الالسلكية )ميرك(-

نسبة األستثمار فى

 
 

  والتحكيمية الهامةعاوى والمنازعات القضائية الد  -30
 النزاع القائم فيما بين الشركة المصرية لالتصاالت وشركة اورانج مصر بخصوص أسعار الترابط  30-1

وفقا  لوجهة نظرها برفع دعوى تحكيمية تطلب فيها تطبيق أسعار الترابط  2009سبتمبر  في –يل سابقا  موبين– أورانج مصرقامت شركة 
قدية وللجوئها للجهاز اعتمخالفات  شركةارتكاب ال زاعمهالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  تطبيق قراراتعدم  يفاعتراضا منها ورغبة و 

، كما قامت الشركة المصرية لالتصاالت ما يتعلق بالتراسل والبوابات الدولية والتعويض عن ذلكوعدم إبرام اتفاقيات مستوى خدمة فيالمذكور 
 برفع دعوى مقابلة طالبة تطبيق ذات أسعار الترابط المطبقة فيما بين شركات المحمول، وتعويضها عما أصابها من اضرار.

 29ضد المصرية لالتصاالت بإيداع حكم بتاريق  أورانج مصرفوعة من قامت هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المر هذا وقد 
الواردة باتفاقية الترابط وفقا  لوجهة نظر بإلزام الشركة المصرية لالتصاالت بتطبيق أسعار الترابط  أورانج مصربرفض طلب  2015مارس 

سس التي يمكن لألطراف االتفاق على أساسها لتحديد أسعار وقامت الهيئة بإيداع تفسيرها ألحكام القانون المصري واال، شركة اورانج مصر
كما قامت ، 2008عن في حين رفضت الهيئة طلبات التعويض التي ابدتها المصرية لالتصاالت عن الفترات السابقة  ،الترابط بين الشركتين

وذلك سواء من حي  مبدأ التعويض أو قدره  أورانج مصرالهيئة بندب خبير ليتولى بح  بعض طلبات التعويض االخرى التي ابدتها شركة 
 .ان وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة امام الهيئة التحكيمية

ذات األسعار التي يتم التحاسب بها فيما بين شركات ويرى المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بهذا الخالف، أحقية الشركة فى تطبيق 
ما ورد بهذه سريان بعض قرارات الجهاز التي لم تلغى من قبل المحاكم المختصة وكذلك على وأن موقفها يستند المحمول على أساسها 

 وكذلك أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية. االتفاقيات من نصوص وفى ضوء أحكام قانون االتصاالت
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ألف  651 615مبل   2016 مارسحتى نهاية  2008سبتمبر  3من  الفترةبوالمتعلق  أورانج مصر ةشركو  الف بين الشركةالخحجم يبل  و 
 .مصري تقريبا  جنيه 

 فودافون مصر بخصوص أسعار الترابطشركة النزاع القائم فيما بين الشركة المصرية لالتصاالت و  30-2
المنازعات القائمة بين  كافةية تسو وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المصرية لالتصاالت على إطار ل 2016مارس  30بتاريق 

المنعقدة و مصر، وهو ذات اإلطار الذى وافقت الجمعية العامة لشركة فودافون مصر عليه  الشركة المصرية لالتصاالت وشركة فودافون 
 .2015ديسمبر  31وبموجب تلك التسوية قام الطرفان بإنهاء كافة الخالفات فيما بينهما حتى  13/4/2016بتاريق 

 
 فيها المستثمر الشركات إحدى مع لنزاعا 30-3

٪ تطالب فيها بالتعويض 25التى تســاهم فيها الشــركة بنســبة و  الشــركات إحدىلالتصــاالت برفع قضــية تحكيمية ضــد  المصــريةقامت الشــركة 
 فيها المســــتثمر الشــــركةامت كما ق ،ومســــاهميها بإلتزاماتهم المنصــــوص عليها بالعقد الموقع فيما بين الشــــركتين المذكورة الشــــركة ذلك إلخاللو 

بالتعويض عن إخاللها بإلتزاماتها وفقا  ألحكام نفس  لالتصــاالت المصــريةلالتصــاالت تطالب فيها  المصــريةبرفع قضــية تحكيمية ضــد الشــركة 
  العقد. 
 المصـــــــرية الشـــــــركة طلب رفض الى التحكيم هيئة انتهت وقد المذكورين التحكيميتين الدعويين في حكم صـــــــدر 2015 أغســـــــطس 31وبتاريق 

 شكال   الدعوى  بقبول فيها المستثمر الشركة من المرفوعة الدعوى  بخصوص التحكيم هيئة حكمت كما تعويض، على الحصول في لالتصاالت
 والتعويض لصـالح الشـركة التعاقدات القائمة بين المصـرية لالتصـاالت والشـركة المسـتثمر فيها فسـق و الدعوي  بنظر التحكيم هيئة واختصـاص

وفقا  لألســس التى  وبطالنه الحكم هذا تنفيذ وقف حيال القانونية االجراءات فى بالبدء لالتصــاالت المصــرية الشــركة قامت وقد ،المســتثمر فيها
 تتفق مع صحيح القانون والتى قدم المستشار القانونى الخارجى رأيا  بها إلدارة الشركة.

 المنازعات كافة لتسوية إطار على 29/3/2016 وبتاريق 20/1/2016بتاريق  المنعقداالت مجلس إدارة الشركة المصرية لالتص وافق هذا وقد
 بتاريق النزاع أطرافبين المتعلقة بإطار التسوية  االتفاقياتتوقيع  تم وقد .فيها المستثمر والشركة لالتصاالت المصرية الشركة بين القائمة
31/5/2016. 
 قد تنشأ نتيجة خسائر متوقعة مستقبال نتيجة الدعاوى والمنازعات القضائية أعاله التيقيمة األصول لبعض األرصدة  فيوقد تم تكوين إضمحالل هذا 
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 أرقام المقارنة -31
 وذلك لتتماشى مع العرض الحالى  للدخل والتدفقات النقديةالمختصرة تم إجراء إعادة تبويب على أرقام المقارنة لبعض بنود القوائم المجمعة  -

 وذلك كما يلى :
 :المختصرة جمعةقائمة الدخل الم 31-1

عن فترة الستة  
عن فترة الستة   أشهر المنتهية في

 يأشهر المنتهية ف
عن فترة الثالثة 
عن فترة الثالثة   أشهر المنتهية في

 أشهر المنتهية في
 30/6/2015  30/6/2015 30/6/2015  30/6/2015 البيـــــــان

 العرض الحالى  إعادة التبويب كما سبق عرضها العرض الحالى  إعادة التبويب  كما سبق عرضها 
 باأللف جنيه باأللف جنيه ف جنيهباألل باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه 
 (497 742 1) (313) 184 742 1)) 083 448 3)) (367 1) 716 446 3)) تكاليف النشاب

 (261 338) (075 3) 186 335)) 712 653)) (409 5) 303 648)) مصروفات بيع وتوزيع
 (995 449) 388 3 383 453)) ()525 898 776 6 (905 301) مصروفات إدارية وعمومية

 
 :المختصرةقائمة التدفقات النقدية المجمعة  31-2

 

  أهم السياسات المحاسبية المطبقة –32

هى نفس السياسات المحاسبية المطبقة  2016 يونيو 30إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة فى 32-1
، هذا وقد تم إتباع تلك السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة 2015ديسمبر  31عند إعداد القوائم المالية المجمعة السنوية فى 
مصرية مع األخذ في اإلعتبار اإلصدارات الجديدة والتعديالت التي تمت على معايير المحاسبة ال بتلك القوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة

 .(32-2إيضاح رقم ) 1/1/2016من تم تفعيلها إعتبارا  والتي 

 (.31مع التبويب الحالى للقوائم المالية المجمعة الدورية المختصرة )إيضاح رقم  لتتماشىتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة 
 
 

 البيـــــــان

فترة الستة أشهر عن 
فترة الستة أشهر عن   المنتهية في

 المنتهية في
30/6/2015  30/6/2015 

 العرض الحالى إعادة التبويب كما سبق عرضها
 باأللف جنيه باأللف جنيه باأللف جنيه

 (310 464) (923 130) (387 333) مبال  مسددة للموردين

 521 95 923 130 (402 35) محصلة أخرى ( / مدفوعة)مبال  
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 :1/1/2016بارا من إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية وتم تفعيلها اعت 32-2
تم إصدار نسخة معدلة من معايير المحاسبة المصرية تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير  2015خالل عام 

 غير مسموح به.، مع العلم بأن التطبيق المبكر لهذه المعايير 2016القائمة على أن يتم العمل بها للفترات المالية التي تبدأ بعد أول يناير 
  :للشركة المختصرة المجمعة الدوريةعلى القوائم الماليه  لها تأثيرهذا وسوف نستعرض في الجدول التالى أهم هذه التعديالت التي 

 التأثير على القوائم المالية ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة أو المعدلة
 (1معيار مصري )

 عرض القوائم المالية
 كز المالى قائمة المر 

  عرض رأس المال العامل ال يتطلبه المعيار كما تم استبعاد النموذج
والذى كان يظهر  2006االرشادى للقوائم المالية المرفق مع إصدار 

 عرض رأس المال العامل.

  يجب إضافة قائمة إلى قائمة المركز المالى تتضمن األرصدة في
نتيجة تطبيق المنشأة  بداية أول فترة مقارنة معروضة في حال تأثيرها

 تبويب لسياسة محاسبية بأثر رجعى أو تعديل بأثر رجعى أو إعادة

 

  تم إعادة عرض القوائم المالية
المعروضة وااليضاحات المتممة لها بما 

فيها أرقام المقارنة لتتماشى مع 
 التعديالت بالمعيار.

 
 

 قائمة الدخل ) األرباح أو الخسائر(/ وقائمة الدخل الشامل  
على المنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل والمصروفات التي تم 

االعتراف بها خالل الفترة في قائمتين منفصلتين إحداها تعرض مكونات 
الربح أو الخسارة )قائمة دخل( والثانية تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض 

 عناصر الدخل الشامل األخر )قائمة الدخل الشامل(.

  ة )قائمة الدخل إضافة قائمة جديدتم
 الشامل( للفترة والفترة المقابلة.

 (10معيار مصري )
 األصول الثابتة واهالكاتها

تم الغاء خيار استخدام نموذج إعادة التقييم عند القياس الالحق لألصول 
 الثابتة.

 
 
  يجب عرض حركة األصول الثابتة وا هالكاتها باإليضاحات المتممة

 ترة الحالية وفترة المقارنة(.للقوائم المالية للفترتين )الف

 

  رجعي تطبيق هذا التغيير بأثر ال يتم ،
القيم الدفترية في تاريق  ويتم اعتبار

ل هي التكلفة ومجمع اإلهالك في يالتحو 
 المعدل.بداية تطبيق هذا المعيار 

  تم إعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة
بحركة األصول الثابتة في االيضاحات 

المالية لتتماشى مع المتممة للقوائم 
 التعديالت المطلوبة بالمعيار.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التأثير على القوائم المالية ملخص ألهم التعديالت المعايير الجديدة أو المعدلة
 (14معيار مصري )

 تكاليف االقتراض
  تم الغاء المعالجة القياسية السابقة والتي كانت تعترف  بتكلفة االقتراض

ء أو إنشاء أو انتاج أصل مؤهل على قائمة الدخل المتعلقة مباشرة باقتنا
 دون رسملتها على األصل.

تم تطبيق هذا المعيار على تكاليف ي
االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة والتي 
يكون فيها تاريق بدء الرسملة في أو بعد 

1/1/2016. 
 (23معيار مصري )

 األصول غير الملموسة
 ادة التقييم عند القياس الالحق تم الغاء خيار استخدام نموذج إع

 لألصول غير الملموسة.
 
 

  رجعي تطبيق هذا التغيير بأثر ال يتم ،
القيم الدفترية في تاريق  ويتم اعتبار

 االستهالكل هي التكلفة ومجمع يالتحو 
 المعدل.في بداية تطبيق هذا المعيار 

 (40معيار مصري )
األدوات المالية : 

 االفصاحات

  ( " األدوات المالية 40محاسبة مصري جديد رقم )تم إصدار معيار
: االفصاحات " ليتضمن جميع االفصاحات المطلوبة لألدوات 

 المالية.

 ( وذلك 25وبناءا  عليه تم تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم )
بفصل اإلفصاحات منه ليصبح اسم المعيار " األدوات المالية : 

 العرض  واالفصاح". العرض" بدال  من " األدوات المالية :

  تم التعديل بأثر رجعى وتعديل جميع
 أرقام المقارنة لالفصاحات المعروضة.

 (45معيار مصري )
 قياس القيمة العادلة

 ( قياس القيمة 45تم إصـــــــــدار معيار محاســـــــــبة مصـــــــــري جديد رقم" )
العــادلــة" يطبق هــذا المعيــار عنــدمــا يتطلــب معيــار أخر أو يســــــــــــــمح 

 قيمة العادلة. ويهدف هذا المعيار إلى : بالقياس أو اإلفصاح بال

 تعريف القيمة العادلة. و -أ

 وضع إطار لقياس القيمة العادلة في معيار واحد. و -ب

 تحديد اإلفصاح المطلوب لقياسات القيمة العادلة. -ج

بأثر مســـتقبلي عند إعداد تم تطبيق المعيار ي
، 2016للشــــــــــــــركة بداية من  القوائم المالية 
في إلفصــــــــاح الواردة متطلبات ا بما في ذلك

 المعيار.هذا 
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