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إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية
.١

معلومات عامة
إن أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ھي شركة محدودة بالحصص تأسست وتم تسجيلھا بموجب الرخصة رقم  ١٧٥٢الصادرة من
مركز دبي المالي العالمي بتاريخ  ١٨يناير  ٢٠١٥وعنوان مركزھا الرئيسي ھو قرية البوابة – المبنى  ،٣مركز دبي المالي العالمي،
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .إن أوراسكوم كونستراكشون ليميتد مدرجة في كالً من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية.
تتضمن القوائم المالية المجمعة الربع سنوية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ٢٠١٥القوائم المالية لشركة أوراسكوم
كونستراكشون ليميتد وشركاتھا التابعة وعملياتھا المشتركة )يشار إليھم معا ً بـ"المجموعة"( باإلضافة إلى حصص المجموعة في
شركاتھا الزميلة وائتالفاتھا المشتركة )مشروعاتھا المشتركة(.
إن شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ھي شركة مقاوالت عالمية تعمل بصورة أساسية في قطاع اإلنشاءات واألعمال الھندسية
وتركز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التجارية والصناعية الضخمة للعديد من العمالء في القطاعين العام والخاص
في الواليات المتحدة والشرق األوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

.٢

أساس األعداد

١- ٢

نقاط عامة
تم إعداد ھذه القوائم المالية المجمعة الربع سنوية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ٢٠١٥وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم
 .٣٤حيث أن ھذه القوائم المالية ھي القوائم المالية األولى لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ،لم يتم إعدادھا بشكل موجز ولذلك
فھي تتضمن كافة اإلفصاحات الالزمة للقوائم المالية السنوية .سوف يتم عرض القوائم المالية المجمعة التالية في شكل القوائم المالية
المجمعة الموجزة .حيث أن الشركة تأسست فقط في  ،٢٠١٥ولم يتم تقديم معلومات مقارنة تتعلق بسنة .٢٠١٤
تعتبر القوائم المالية المجمعة الربع سنوية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس ٢٠١٥
غير مدققة.
تم إعداد ھذه القوائم المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يذكر خالف ذلك.
تبدأ السنة المالية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد في  ١يناير وتنتھي في  ٣١ديسمبر.
يتم عرض ھذه القوائم المالية المجمعة بالدوالر األمريكي وھو العملة المستخدمة من قبل الشركة في عرض قوائمھا المالية .تم تقريب
كافة القيم إلى أقرب عُشر للمليون دوالر أمريكي ،ما لم يذكر خالف ذلك.
تم التصريح بإصدار القوائم المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة في  ٢٨مايو .٢٠١٥

٢- ٢

فصل قطاع اإلنشاءات والھندسة

 ١-٢-٢نقاط عامة
في  ٦نوفمبر  ،٢٠١٤أعلن مجلس إدارة شركة "أو سي أي إن .في ".عن عزمه لتنفيذ عملية إدراج مزدوج لألسھم وذلك من خالل
فصل قطاع الھندسة والمقاوالت بالشركة عن قطاع األسمدة والكيماويات )"التقسيم"( .وقد أكد مجلس إدارة "أو سي أي إن .في".
عزمه لتنفيذ ھذا التقسيم خالل اجتماعه الذي عقد في  ١٠ديسمبر .٢٠١٤
تم تنفيذ ھذا التقسيم بنجاح في مارس  ٢٠١٥حيث تم إدراج األسھم في ناسداك دبي في  ٩مارس  ٢٠١٥أعقبه إدراج لألسھم في
البورصة المصرية في  ١١مارس  .٢٠١٥وطبقا ً لھذا التقسيم ،أصبح قطاع المقاوالت والھندسة وقطاع األسمدة والكيماويات يمثالن
شركتين منفصلتين مدرجتين .ال تزال أسھم شركة "أو سي أي إن .في ".مدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام وتمتلك قطاع
األسمدة والكيماويات بينما يتم إدراج أسھم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية وتمتلك
قطاع الھندسة والمقاوالت.
 ٢-٢-٢تحويل أنشطة المقاوالت
ال تعتبر عملية تحويل أنشطة المقاوالت إلى أوراسكوم كونستراكشون ليميتد عملية تجميع أعمال طبقا ً للمعيار رقم  ٣من معايير
التقارير المالية الدولية ولذلك لم يترتب على عملية التحويل أي تغير ذو أھمية اقتصادية بالنسبة لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
أو أنشطة المقاوالت ولذلك تعتبر القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد استمـرار ألنشطة المقـــاوالت لشركـة
"أو سي أي إن .في ".سوف تظھر القوائم المالية المجمعة أي فرق في رأس المال وصافي األصول المساھم بھا كتعديل في حقوق
الملكية .ال تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد باالعتراف بھذا التعديل في أي عنصر من عناصر حقوق الملكية قد يلزم إعادة
تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر الحقا ً.
٧

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
 ٣-٢-٢العالقة المستمرة بين أوراسكوم كونستراكشون ليميتد و "أو سي أي إن .في".
عقب عملية التقسيم ،تعمل كل من "أو سي أي إن .في ".وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد كشركتين منفصلتين مدرجتين .لكل شركة
منھما مجلس إدارة منفصل باستثناء ناصف ساويرس بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي أي إن .في ".ورئيس مجلس إدارة
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد وسلمان بط بصفته المسؤول المالي الرئيسي لشركة "أو سي أي إن .في ".ومدير غير تنفيذي في
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد .إن موظفي اإلدارة العليا في "أو سي أي إن .في ".وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد مختلفون كما أن
كافة االتفاقيات بين الشركتين يتم إبرامھا وفقا ً للشروط المتفق عليھا.
إن ھدف شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ھو زيادة فرص النمو الذاتي في المستقبل لتعويض األعمال التي تم إسنادھا إلى "أو
سي أي إن .في .".إال أن الشركتين مستمران في تنفيذ االتفاقيات التجارية المتعلقة بإنشاء بعض مصانع األسمدة .تم إبرام االتفاقيات
التجارية الحالية وفقا ً لشروط السوق االعتيادية وال تختلف بنودھا بصورة جوھرية عن بنود االتفاقيات التي أبرمتھا أوراسكوم
كونستراكشون ليميتد مع عمالء آخرين أو االتفاقيات التجارية المستقبلية.
 ٤-٢-٢اتفاقية الخدمات المشتركة
في  ٥فبراير  ،٢٠١٥أبرمت "أو سي أي إن .في ".وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد اتفاقية خدمات مشتركة وافق بموجبھا كل طرف
على تقديم بعض الخدمات االنتقالية إلى الطرف اآلخر .تتضمن ھذه الخدمات :الخدمات المقدمة من "أو سي أي إن .في ".إلى
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المتعلقة باألعمال المحاسبية والتجميع وأية خدمات دعم عامة ضرورية والخدمات المقدمة من "أو سي
أي إن .في ".إلى أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المتعلقة باألعمال المحاسبية والخدمات المتعلقة بالخزينة وتقنية المعلومات واإلدارة
والموارد البشرية والخدمات المكتبية .من المتوقع أن يتم تقديم تلك الخدمات لفترة انتقالية تمتد حتى  ١٢شھراً وعقب ھذه الفترة يكون
كل طرف مسؤوالً عن اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على ھذه الخدمات .يرتكز المبلغ مستحق الدفع مقابل ھذه الخدمات على
أساس التكلفة مضافا ً إليھا ھامش ربح.
 ٥-٢-٢اتفاقية البيع المشروط
في  ٥فبراير  ،٢٠١٥أبرمت شركة "أو سي أي اتش سي  ٤بي .في) ".شركة تابعة ألوراسكوم كونستراكشون ليميتد( مع "أو سي أي
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) (MENAبي .في) ".شركة تابعة لشركة "أو سي أي إن .في (".اتفاقية بيع وشراء مشروط ألسھم
رأس مال قطاع المقاوالت في مصر .طبقا ً التفاقية البيع المشروط ،وافقت "أو سي أي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) (MENAبي.
في ".على بيع كافة األسھم التي سوف تحصل عليھا نتيجة عملية تقسيم األنشطة في مصر إلى "أو سي أي اتش سي  ٤بي .في.".
سوف تكون ھذه األسھم )أسھم قطاع المقاوالت في مصر( أسھم في شركة مساھمة مصرية )مقاوالت مصر( التي سوف تتولى تنفيذ
مشاريع وأعمال المقاوالت في الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي ال يمكن تحويلھا إلى أوراسكوم كونستراكشون ليميتد قبل إتمام
عملية التقسيم وفقا ً للقوانين والتشريعات المحلية .إن تحويل أسھم مقاوالت مصر سوف يكون مشروطا ً باالنتھاء من عملية تقسيم
األنشطة في مصر والحصول على موافقة الھيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار أسھم مقاوالت مصر إلى "أو سي أي إم اي إن ايه
بي .في ".وتأسيس "مقاوالت مصر" .عالوة على ذلك ،تلتزم "أو سي أي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) (MENAبي .في ".بتعيين
موظفي اإلدارة في عمليات المقاوالت ،سوف يتم ترشيح ھؤالء الموظفين من قبل "أو سي أي اتش سي  ٤بي .في".؛ وتعيين
المحاسبين المسؤولين عن إعداد القوائم المالية المنفصلة لعمليات المقاوالت ،سوف يتم ترشيح ھؤالء الموظفين من قبل "أو سي أي
اتش سي  ٤بي .في ".باإلضافة إلى التصويت على قرارات مجلس إدارة شركة أوراسكوم لإلنشاء الصناعة ش.م.م .حول األمور
المتعلقة بعمليات المقاوالت بنا ًء على توصيات "أو سي أي اتش سي  ٤بي .في .".تحدد اتفاقية البيع المشروط االمتيازات/االلتزامات
االقتصادية ألسھم "مقاوالت مصر" بما في ذلك مشاريع المقاوالت ذات الصلة )باإلضافة إلى الحق في الحصول على توزيعات
أرباح( التي سوف يتم تحويلھا من "أو سي أي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) (MENAبي .في ".إلى "أو سي أي اتش سي  ٤بي.
في ".اعتباراً من تاريخ إبرام اتفاقية البيع المشروط كما لو كانت ھذه األسھم موجودة منذ  ٣٠سبتمبر  .٢٠١٤سوف يظل تحويل
االمتيازات االقتصادية ساري المفعول حتى االنتھاء من عملية تقسيم األنشطة في مصر وتحويل أسھم "مقاوالت مصر" إلى الشركة أو
االنتھاء من كافة مشاريع المقاوالت ذات الصلة ،أيھما أقرب ،ويتم الحصول على أية امتيازات جديدة من خالل الشركات التابعة
المملوكة بالكامل لشركة ألوراسكوم كونستراكشون ليميتد.

٨

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
 ٦-٢-٢اتفاقية التعويض الضريبي
في  ٦فبراير  ،٢٠١٥أبرمت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد مع شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م) .شركة تابعة
لشركة "أو سي أي إن .في (".اتفاقية تعويض ضريبي التي توضح التزامات الطرفين فيما يتعلق المطالبة الضريبية المقدمة من
مصلحة الضرائب في مصر بشأن بيع قطاع األسمنت لدى أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م .إلى الفارج اس .ايه في ) ٢٠٠٧يشار
إليھا الحقا ً في اإليضاح  .(١٢وافق الطرفان على أن يتقاسما بالتساوي أي التزام تتكبده شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م.
فيما يتعلق بالمطالبة الضريبية )تتضمن تكاليف متعلقة بالمطالبة الضريبية( .عالوة على ذلك ،سوف يتقاسم كال الطرفين بالتساوي أية
مبالغ مستردة فيما يتعلق بالمطالبة الضريبية )باستثناء مبلغ  ٢٫٥مليار جنيه مصري الذي تم اإلعالن أنه سوف يتم تحويله إلى
الصندوق االجتماعي تحيا مصر في مصر(.
 ٧-٢-٢عقود المقاوالت
سوف تستمر العالقة التجارية بين شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد وشركة "أو سي أي إن .في ".فيما يتعلق بأعمال اإلنشاءات
لمشروعي قطاع األسمدة وفقا ً لشروط السوق االعتيادية .إن شركة أوراسكوم اي أند سي الواليات المتحدة )شركة تابعة ألوراسكوم
كونستراكشون ليميتد( ھي:


طرف في عقد تصميم وتوريد وإنشاء متعلق بشركة ايوا فرتياليزر ،مصنع قيد اإلنشاء إلنتاج  ٢مليون طن متري سنويا ً من
األسمدة والكيماويات الصناعية لشركة "أو سي أي إن .في ".في ايوا ،الواليات المتحدة األمريكية .طبقا ً لبنود ھذا العقد ،سوف يتم
استخدام أحدث التقنيات في عملية اإلنتاج في المصنع الجديد إلنتاج من  ١٫٥إلى  ٢مليون طن متري سنويا ً من األمونيا واليوريا
ونترات األمونيوم باإلضافة إلى سائل عادم الديزل ،وقود صديق للبيئة؛ و



بصدد االنتھاء من صياغة بنود عقد تصميم وتوريد وإنشاء مصنع إلنتاج الميثانول في مدينة بومنت في والية تكساس ،الواليات
المتحدة األمريكية لشركة ناتجازولين ذ.م.م .من المتوقع أن تكون الطاقة االستيعابية لھذا المصنع حوالي  ٥٫٠٠٠طن متري يوميا ً
أي ما يعادل  ١٫٧٥مليون طن متري سنويا ً.

ضمن إطار عملية التقسيم لمجموعة قطاع المقاوالت لدى أوراسكوم ،أبرمت كل من "أو سي أي إن .في ".وأوراسكوم ھولدينج
كوبراتيف يو .ايه ،.شركة تمثل جزء من أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ،اتفاقية تتعلق عقود إنشاءات مبرمة بين شركات في قطاع
األسمدة لدى "أو سي أي إن .في) ".قطاع األسمدة( وشركات في قطاع المقاوالت لدى "أو سي أي إن .في) ".قطاع المقاوالت"(.
تنص ھذه االتفاقية على أنه في حالة تكبد قطاع المقاوالت تكاليف أو مصروفات أو التزامات بموجب العقود أو مقابل أعمال أو خدمات
أخرى تم تنفيذھا أو سوف يتم تنفيذھا لقطاع األسمدة ،ال يتم استردادھا من قبل قطاع المقاوالت وفقا ً لشروط العقود والتي تتجاوز
إجمالي المبالغ التي تم أو سوف يتم دفعھا إلى قطاع المقاوالت بموجب كافة العقود )يشار إلى المبلغ الزائد بالعجز اإلجمالي
للمجموعة( ،تلتزم شركة "أو سي أي إن .في ".بسداد قيمة العجز اإلجمالي للمجموعة .إن المبلغ مستحق الدفع من "أو سي أي إن.
في ".إلى قطاع المقاوالت بموجب ھذه االتفاقية ال يزيد عن  ١٥٠مليون دوالر أمريكي.
.٣

ملخص السياسات المحاسبية الھامة

١- ٣

التجميع
تتألف القوائم المالية المجمعة من القوائم المالية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد وشركاتھا التابعة وحصتھا في العمليات
المشتركة.
الشركات التابعة
تتمثل الشركات التابعة في كافة الشركات التي تكون على شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد التزامات تجاھھا أو يكون لديھا حقوق
في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا ويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذھا على تلك
المنشأة ويصاحب ذلك بصورة عامة امتالك أكثر من نصف األسھم المصدرة وحقوق التصويت ذات الصلة .عند تقييم السيطرة ،يتم
الوضع في االعتبار حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستھا أو تحويلھا حاليا ً .يتم تجميع الشركات التابعة بصورة كاملة اعتباراً
من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ انتھاء ھذه السيطرة .عندما تنتھي سيطرة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد على الشركة
التابعة ،تقوم بإيقاف االعتراف بأصول والتزامات الشركة التابعة والحصص غير المسيطرة ذات الصلة ومكونات حقوق الملكية
األخرى .ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على فقدان السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر بما في ذلك تعديالت الترجمة
المتراكمة المبينة في اإليرادات الشاملة األخرى .إذا أصبحت الشركة التابعة شركة زميلة ،يتم الحقا ً تقييم الحصص المحتفظ بھا وفقا ً
لطريقة حقوق الملكية .إن الشركات التابعة الرئيسية مبينة في قسم "متنوعة".

٩

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
١- ٣

التجميع )تابع(
المعامالت المستبعدة في القوائم المالية المجمعة
عند إعداد القوائم المالية المجمعة يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وكذلك أية إيرادات ومصروفات ناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة .ويتم أيضا ً استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بھا المحتسبة
وفقا ً لحقوق الملكية .مقابل االستثمار في تلك الشركات إلى مدى حصة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد في الشركات المُستثمر بھا .يتم
استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا استبعاد األرباح غير المحققة ،لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على
انخفاض القيمة.

٢- ٣

العمليات غير المستمرة  /األصول المحتفظ بھا بغرض البيع
تتمثل العملية غير المستمرة في أحد مكونات أعمال أوراسكوم كونستراكشون ليميتد التي:




يمكن تمييز عملياتھا وتدفقاتھا النقدية بصورة واضحة عن باقي مكونات الشركة؛ و
تمثل إما نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ و
تكون جزء من خطة واحدة موضوعة الستبعاد نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.

يتم التصنيف كعملية غير مستمرة عند استبعادھا أو إذا انطبقت عليھا معايير التصنيف كأصول محتفظ بھا بغرض البيع.
عندما يتم تصنيف عملية معينة على أنھا عملية غير مستمرة ،تتم إعادة تصنيف المعلومات المقارنة في قائمة اإليرادات الشاملة وقائمة
التدفقات النقدية المجمعة كما لو كانت تلك العملية قد توقفت منذ بداية فترة المقارنة .ال تتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة في قائمة
المركز المالي.
٣- ٣

تجميع األعمال
يتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة االستحواذ على أنھا القيمة العادلة للثمن المُحول في تاريخ
االستحواذ؛ زائداً قيمة أي حصة غير مسيطرة في الشركة المُستحوذ عليھا .عند كل عملية تجميع أعمال ،تختار المجموعة إما قياس
الحصص غير المسيطرة في الشركة المُستحوذ عليھا بالقيمة العادلة أو وفقا ً لحصتھا التناسبية من صافي األصول التي يمكن تحديدھا
في الشركة المُستحوذ عليھا .يتم احتساب التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدھا ويتم إدراجھا في المصروفات اإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على أعمال ،تقوم بتقييم األصول المالية وااللتزامات المفترضة لتصنيفھا ضمن الفئة المناسبة وفقا ً للشروط
التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف وثيقة الصلة كما في تاريخ االستحواذ .ويتضمن ذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود
األساسية من قبل الشركة المُستحوذ عليھا.
عندما يتم تجميع األعمال على مراحل ،تتم إعادة قياس حصصھا المحتفظ بھا سابقا ً في الشركة المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ
بالقيمة العادلة ،مع االعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك ضمن األرباح أو الخسائر .سوف يتم االعتراف بأي مبلغ يُحتمل
تحويله من الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف المبلغ المحتمل كأصل أو التزام يمثل أداة مالية وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٩األدوات المالية :االعتراف والقياس" ،يتم قياسه بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة
العادلة إما في األرباح أو الخسائر أو كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى .إذا كان المبلغ المحتمل ال يقع ضمن نطاق المعيار
المحاسبي الدولي رقم  ،٣٩يتم قياسه وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية المناسبة .ال تتم إعادة تصنيف المبلغ المحتمل كحقوق ملكية
ويتم احتساب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
الحصص غير المسيطرة
يتم عرض الحصص غير المسيطرة كعنصر منفصل في حقوق الملكية .ويتم احتساب أية تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة
أو عملية مشتركة ال يترتب عليھا فقدان السيطرة كمعاملة ضمن حقوق الملكية.
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الشركات الزميلة
تتمثل الشركات الزميلة في الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير جوھري على سياساتھا المالية والتشغيلية دون أن يمثل ذلك
سيطرةُ .يفترض وجود التأثير الھام عندما تحتفظ المجموعة بنسبة تتراوح من  ٪٢٠إلى  ٪٥٠من أسھم وحقوق التصويت في منشأة
أخرى .يتم احتساب الشركات الزميلة من خالل تطبيق "طريقة حقوق الملكية" .يتم االعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر
الشركة المستثمر بھا ضمن األرباح أو الخسائر اعتباراً من تاريخ بداية التأثير الجوھري حتى تاريخ انتھاء ھذا التأثير .يتم تخفيض
قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة التي يكون فيھا حقوق الملكية للمساھم سالبة ويتم االعتراف بمخصص للخسائر عندما يكون
على المجموعة التزام قانوني أو ضمني بتغطية تلك الخسائر .إن التغيرات في حقوق الملكية في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً
لطريقة حقوق الملكية والتي ال تنتج من األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بھا مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .ويتم أيضا ً
استبعاد األرباح الغير محققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتھا الزميلة إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الزميلة .يتم
استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليل على انخفاض قيمة األصول المحولة .ال يتم استبعاد األرباح غير المحققة
المترتبة على معامالت بين شركتين زميلتين.
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الترتيبات المشتركة
طبقا ً للمعيار رقم  ١١من معايير التقارير المالية الدولية ،يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة إما كائتالفات مشركة أو
عمليات مشتركة بنا ًء على الحقوق أو االلتزامات التعاقدية لكل مستثمر .يتم احتساب تلك الترتيبات المشتركة التي يتم تقييمھا كائتالفات
مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .بينما يتم احتساب العمليات المشتركة باستخدام طريقة االحتساب المباشر.
عند االحتساب وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف مبدئيا ً بالحصص في االئتالفات المشتركة بالتكلفة ويتم تعديلھا الحقا ً بنا ًء على
حصة المجموعة من أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ والتغيرات في اإليرادات الشاملة .عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر
مساوية أو تزيد عن حصتھا في االئتالف المشترك )تتضمن أي حصة طويلة األجل تشكل في جوھرھا جزءاً من صافي استثمار
المجموعة في ائتالفات مشتركة( ،ال تقوم المجموعة باالعتراف بأية خسائر أخرى ما لم تكن المجموعة قد تكبدت التزامات أو قامت
بسداد دفعات بالنيابة عن االئتالف المشترك.
يتم تجميع العملية المشتركة بصورة تناسبية حتى التاريخ الذي تنتھي فيه السيطرة المشتركة للمجموعة على العملية المشتركة .عند
فقدان السيطرة المشتركة ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم العملية المشتركة.
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ترجمة العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة والعمليات المشتركة بالعمالت التي يتم تحديدھا استناداً إلى البيئة االقتصادية األساسية التي
تزاول نشاطھا فيھا )"العملة الرسمية"( .يتم تسجيل المعامالت بعمالت خالف العملة الرسمية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ
المعامالت .في تاريخ الميزانية العمومية ،يتم تحويل البنود المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية للمنشأة وفقا ً ألسعار اإلغالق
السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج فروق صرف العمالت الناتجة عن تسوية وتحويل البنود المالية ضمن األرباح أو الخسائر للفترة
باستثناء الحاالت التي يتم فيھا تأجيل االعتراف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى لألصول المتاحة للبيع والجزء الفعلي من عقود
التحوط المؤھلة للتدفق النقدي.
عمليات العمالت األجنبية
يتم عند التجميع تحويل أصول والتزامات الشركات التابعة بعملة رسمية خالف الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار
الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية .يتم تحويل البنود المالية ضمن األرباح أو الخسائر وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في
تواريخ المعامالت .ويتم تحويل االستثمارات في االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة بعملة رسمية خالف الدوالر األمريكي إلى
الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية .ويتم إدراج فروق أسعار الصرف الناتجة أثناء التجميع
ونتيجة تحويل االستثمارات في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى على أنھا
"تعديالت ترجمة العمالت" .عندما يتم استبعاد )بشكل جزئي( أو بيع عملية خارجية ،تتم إعادة تصنيف الحصة التناسبية من فروق
ترجمة العمالت األجنبية ذات الصلة التي تم تسجيلھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو
خسائر االستبعاد أو البيع .تعتبر الشھرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة خارجية كأصول
والتزامات مقومة بالعملة الرسمية للشركة التابعة الخارجية.
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األدوات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف األدوات المالية ضمن الفئـات التالية (١) :األدوات المالية بالقيمة العادلــة من خالل األربـاح أو الخسائـر،
) (٢األدوات المشتقة المحددة في عالقة تحوط (٣) ،القروض والمدينون ،و) (٤األصول المالية المتاحة للبيع .يتم تصنيف األدوات
المالية كالتزامات متداولة ما لم تكن الفترة المتبقية لألدوات المالية أو الفترة المتبقية من التسھيالت ،التي يتم بموجبھا سحب األدوات
المالية ١٢ ،شھراً أو أكثر .تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصول المالية عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات
نقدية من ھذا األصل أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل
كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصول المالية بصورة فعلية ،أو أنھا ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية وال
تحتفظ بالسيطرة على األصول المحولة .ويتم االعتراف بأي حصة في ھذه األصول المالية التي تم إيقاف االعتراف بھا قامت
المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كأصول أو التزامات منفصلة .تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزامات المالية عندما تتم تسوية
التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا .تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية ،ويتم بيان صافي المبلغ في قائمة المركز
المالي عندما ،وفقط عندما ،يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتعتزم إما تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو
تحصيل األصول وتسوية االلتزامات بصورة متزامنة .يتم فصل األدوات المالية المركبة ويتم عرض المكونات بصورة منفصلة
كالتزامات مالية أو أصول مالية أو أدوات ملكية.
األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان محتفظ بھا للمتاجرة أو إذا تم تحديدھا ضمن ھذه الفئة.
يتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا .ويتم قياس األدوات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليھا ،بما في ذلك أية حصص أو إيرادات
توزيعات أرباح ،ضمن األرباح أو الخسائر .إن األدوات المالية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" يتم االعتراف
بھا مبدئيا ً في تاريخ المتاجرة ويتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة ضمن إيرادات وتكاليف التمويل.
األدوات المشتقة الضمنية
يتم فصل األدوات المشتقة الضمنية من العقد األساسي ويتم احتسابھا بصورة منفصلة إذا كانت السمات االقتصادية ومخاطر العقد
األساسي واألدوات المشتقة الضمنية غير مرتبطة بشكل واضح ووثيق ،وإذا كان ھناك أداة منفصلة لھا نفس شروط األداة المشتقة
الضمنية التي ينطبق عليھا معايير األداة المشتقة ،وإذا لم يتم قياس األداة المجمعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة الضمنية المنفصلة فوراً ضمن األرباح أو الخسائر.
األدوات المشتقة األخرى المحتفظ بھا لغير المتاجرة
عندما ال يتم تصنيف أداة مالية مشتقة في عالقة تحوط مؤھلة لمحاسبة التحوط ،يتم االعتراف فوراً بكافة التغيرات التي تطرأ على
القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
األدوات المالية المشتقة المصنفة في عالقة تحوط
من أجل الحد من المخاطر ،تقوم المجموعة بتطبيق التحوط وفقا ً لكل حالة على حدة .تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض
التحوط من تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر تقلب أسعار الغاز الطبيعي .عند التصنيف المبدئي
لألداة المشتقة كأداة تحوط ،تقوم المجموعة بشكل رسمي بتوثيق العالقة بين أداة التحوط والبند الخاضع للتحوط ،بما في ذلك أھداف
واستراتيجية إدارة المخاطر عند إجراء معاملة التحوط والمخاطر الخاضعة للتحوط ،باإلضافة إلى الطرق التي سيتم استخدامھا لتقييم
فاعلية عالقة التحوط .وتقوم المجموعة بإجراء تقييم ،عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة ،للتحقق مما إذا كان من المتوقع أن
تكون عالقة التحوط ذات فاعلية عالية عند مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود الخاضعة للتحوط المنسوبة إلى
المخاطر الخاضعة للتحوط بأثر مستقبلي وأثر رجعي.
فيما يتعلق بالتحوط للتدفق النقدي لمعاملة متوقعة ،يجب أن يكون احتمال تنفيذ المعاملة مرجح بدرجة عالية كما يجب أن توضح
المعاملة التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر حتما ً على األرباح أو الخسائر المعلنة .يتم االعتراف مبدئيا ً
باألدوات المشتقة بالقيمة العادلة .ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا .عقب االعتراف
المبدئي ،يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليھا كما يلي.
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األدوات المالية )تابع(
عقود التحوط للتدفقات النقدية
عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط من التقلب في التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام معترف
به أو لمعاملة محتمل حدوثھا بشكل كبير ،يتم االعتراف بالجزء الفعال من أرباح أو خسائر األداة المالية المشتقة ضمن اإليرادات
الشاملة األخرى كـ "احتياطي تحوط" بعد خصم الضريبة ذات الصلة .يتم االعتراف مباشر ًة بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر .عندما يكون البند الخاضع للتغطية أصل غير مالي ،يتم إدراج المبلغ المتراكم في
حقوق الملكية ضمن القيمة الدفترية لألصل .ويتم في حاالت أخرى إعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا كإيرادات شاملة أخرى إلى
األرباح أو الخسائر عندما تؤثر المعاملة الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر .عندما ال ينطبق على األداة الخاضعة للتحوط
معايير محاسبة التغطية أو عندما يتم انتھاؤھا أو بيعھا أو انھاؤھا أو ممارستھا ،أو عندما يتم الغاء التصنيف ،يتم إيقاف محاسبة التحوط
بأثر مستقبلي .وفي ھذه الحاالت ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة من أداة التحوط التي تم االعتراف بھا ضمن اإليرادات الشاملة
األخرى من الفترة التي كان التحوط فيھا فعال ،سوف تبقى منفصلة في حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة .عندما ال يكون
من المتوقع إتمام تلك المعاملة ،يتم إعادة تصنيف الرصيد في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.
القروض والمدينون
يتم االعتراف مبدئيا ً بالقروض والمدينون بالقيمة العادلة مضافا ً إليھا التكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة .الحقا ً لالعتراف
المبدئي ،يتم قياسھا بالتكلفة المستھلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال مخصوما ً منھا خسائر انخفاض القيمة.
تقوم المجموعة باالعتراف باألصل المالي الناتج من اتفاقية حقوق االمتياز للخدمات عندما يكون لھا حق تعاقدي غير مشروط في
الحصول على مبلغ نقدي أو أصل مالي أخر ،بناء على توجيھات الجھة المانحة ألعمال المقاوالت أو خدمات التطوير المقدمة .يتم
قياس ھذه األصول المالية بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي ويتم تصنيفھا كقروض ومدينون .عقب االعتراف المبدئي ،يتم قياس
األصول المالية بالتكلفة المستھلكة .إذا قامت المجموعة بدفع مقابل خدمات اإلنشاء بصورة جزئية من خالل أصل مالي والجزء المتبقي
من خالل أصول غير ملموسة ،يتم احتساب كل جزء من الثمن بصورة منفصلة ويتم االعتراف به مبدئيا ً بالقيمة العادلة للثمن.
األصول المالية المتاحة للبيع
تتمثل األصول المالية المتاحة للبيع في األدوات المالية غير المشتقة التي إما يتم تصنيفھا في ھذه الفئة أو التي ال يتم تصنيفھا ضمن أي
فئة أخرى من فئات األدوات المالية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .٣٩تتضمن األصول المالية المتاحة للبيع سندات الدين وأدوات
الملكية .فيما يتعلق بسندات الدين المتاحة للبيع ،يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال .يتم احتساب
األصول المالية المتاحة للبيع باستخدام طريقة االحتساب في تاريخ المتاجرة ويتم تسجيلھا بالقيمة العادلة .ويتم االعتراف بالتغير في
القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بعد خصم الضرائب .عندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كأصول متاحة للبيع أو
تتعرض النخفاض في القيمة ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر .يتم إدراج األصول المالية
المتاحة للبيع ضمن األصول غير المتداولة ما لم تعتزم المجموعة استبعاد األصول المالية المتاحة للبيع خالل  ١٢شھر بعد تاريخ
الميزانية العمومية .ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية ضمن األرباح أو الخسائر على أنھا "إيرادات
أخرى" عندما يثبت حق المجموعة في الحصول على دفعات األرباح.
النقدية بالصندوق ولدى البنوك
تتألف النقدية بالصندوق ولدى البنوك من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقھا إلى ثالثة أشھر أو أقل من
تاريخ االستحواذ )تاريخ االستحقاق األصلي( التي تخضع لمخاطر غير جوھرية ناتجة عن التغيرات في قيمتھا العادلة والتي تستخدمھا
المجموعة في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل .تتألف النقدية المقيدة من األرصدة النقدية التي يوجد قيود محددة على قدرة الشركة على
استخدامھا .وتتضمن النقد النقدية المقيدة النقدية المودعة كضمان مقابل اعتمادات مستندية مصدرة من قبل الشركة.
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رأس المال
يتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية .تتمثل عالوة األسھم في الزيادة في المبلغ المستلم عن القيمة اإلسمية لألسھم .يتم االعتراف
بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلى إصدار أسھم جديدة ضمن حقوق الملكية كاقتطاع ،بعد خصم الضريبة ،من
المتحصالت .عندما تتم إعادة شراء األسھم العادية ،يتم االعتراف بالمبلغ المدفوع ،الذي يتضمن التكاليف المنسوبة مباشرة إلعادة
الشراء ،كاقتطاع من "االحتياطيات" .يتم إعادة تصنيف األسھم المعاد شراؤھا كأسھم خزينة ويتم عرضھا ضمن "االحتياطيات" .عندما
يتم بيع أو إعادة إصدار أسھم الخزينة الحقاً ،يتم االعتراف بالمبلغ المستلم كزيادة في "االحتياطيات" ،ويتم عرض الفائض أو العجز
المترتب على تلك المعاملة في عالوة األسھم.

٩- ٣

األصول الثابتة
يتم قياس بنود األصول الثابتة بالتكلفة مخصوما ً منھا مجمع اإلھالك واالنخفاض في القيمة .تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة
بشكل مباشر إلى االستـحواذ على األصول .تشتمل تكلفة األصول المشيدة داخليا ً على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف متكبدة
أخرى منسوبة مباشرة لتھيئة األصول إلى االستخدام المزمع لھا وتكلفة االلتزامات المتعلقة باستبعاد األصول باإلضافة إلى تكاليف
االقتراض المرسملة.
تتم رسملة برامج الكمبيوتر المشتراة والتي ُتعتبر جزءاً ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المُعدات.
عندما يكون ألجزاء أحد بنود األصول الثابتة أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابھا كبنود منفصلة )عناصر رئيسية( من األصول الثابتة.
يتم االعتراف باألرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود األصول الثابتة )المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد
والقيمة الدفترية للبند( في األرباح أو الخسائر .تتم رسملة المصروفات الالحقة عندما يكون من المرجح أن تتدفق إلى المجموعة المنافع
االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه المصروفات .يتم احتساب كافة تكاليف اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبـدھا.
ويتم االعتراف بقطع الغيار لألصول الثابتة ضمن األصول الثابتة إذا زاد متوسط معدل الدوران عن  ١٢شھر وبخالف ذلك يتم
االعتراف بھا ضمن المخزون.
عقود اإليجار التمويلي
يتم تصنيف عقود األصول المؤجرة التي تتحمل بموجبھا المجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تمويلي ويتم
االعتراف بھا ضمن األصول الثابتة .عند االعتراف المبدئي ،يتم قياس األصول المستأجرة بالقيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار ،أيھما أقل .يتم تخصيص الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي إلى مصروفات الفوائد وانخفاض
االلتزام القائم .يتم االعتراف بمصروفات الفوائد كتكاليف تمويل أخرى على مدى فترة عقد اإليجار .ويتم توزيع تكاليف التمويل على
كل فترة من مدة عقد اإليجار لتحديد معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام.
األصول الثابتة قيد اإلنشاء
يتم مبدئيا ً تسجيل المصروفات المتكبدة لشراء وإنشاء األصول الثابتة على أنھا "قيد اإلنشاء" لحين االنتھاء من إنشاء األصل ويصبح
جاھز لالستخدام .عند االنتھاء من إنجاز األصول ،تتم إعادة تصنيف التكاليف المعترف بھا من "قيد اإلنشاء" إلى الفئة النھائية المناسبة
لألصول الثابتة .ال يتم احتساب اإلھالك لألصول قيد اإلنشاء ويتم قياسھا بالتكلفة مخصوما ً منھا خسائر انخفاض القيمة.
اإلھالك
يتم احتساب اإلھالك لبنود األصول الثابتة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند مع األخذ باالعتبار
القيم المتبقية .يتم احتساب اإلھالك ألصول عقود اإليجار التمويلي على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية ،أيھما أقصر .إذا
كان من المؤكد بصورة معقولة أن الملكية سوف تنتقل إلى المجموعة في نھاية عقد اإليجار .ال يتم احتساب إھالك لألراضي .ويتم
احتساب اإلھالك لبنود األصول الثابتة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تركيبھا وتصبح جاھزة لالستخدام ،أو فيما يتعلق باألصول
المشيدة داخلياً ،اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك األصول وتصبح جاھزة لالستخدام.
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األصول الثابتة )تابع(
األصول الثابتة قيد اإلنشاء )تابع(
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود األصول الثابتة:

سنوات

مباني
آالت ومعدات
تجھيزات وتركيبات

٥٠ – ١٠
٢٥ – ٥
١٠ – ٣

تقوم المجموعة بمراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير.
تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصول تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى تصبح جاھزة
لالستخدام المزمع لھا أو بيعھا كجزء من تكلفة تلك األصول .يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى على أنھا "تكاليف تمويل"
في الفترة التي يتم تكبدھا خاللھا.
١٠-٣

الشھرة التجارية
تتمثل الشھرة التجارية في الزيادة في تكلفة االستحواذ ،المتمثلة في إجمالي الثمن المحول بما في ذلك المبلغ المعترف به للحصص غير
المسيطرة ،عن القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد وااللتزامات المفترضة للشركة التابعة
التي تم االستحواذ عليھا في تاريخ االستحواذ.
عندما تزيد القيمة العادلة لصافي األصول التي تم االستحواذ عليھا عن إجمالي الثمن المحول ،يتم االعتراف باألرباح في األرباح أو
الخسائر.
يتم عرض الشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤھلة أن تكون شركات تابعة ضمن "األصول غير الملموسة" .ويتم
بيان الشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على منشآت مؤھلة أن تكون شركات زميلة أو ائتالفات مشتركة ضمن "الشركات
الزميلة" .يتم تخصيص الشھرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة إلى الوحدات المنتجة للنقد لغرض اختبار انخفاض
القيمة .يتم التخصيص لتلك الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات التي من المتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال والتي نشأت
من خاللھا الشھرة التجارية ،استناد ًا إلى الخبرة السابقة.
يتم مبدئيا ً قياس الشھرة التجارية بالتكلفة مخصوما ً منھا خسائر انخفاض القيمة .يتم اختبار الشھرة التجارية سنويا ً للتحقق من مدى
تعرضھا 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 للوحدة المنتجة للنقد بأنھا قيمتھا العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة من
االستخدام ،أيھما أكبر .ال يتم رد خسائر انخفاض قيمة الشھرة التجارية .تتضمن األرباح أو الخسائر من استبعاد منشأة القيمة الدفترية
للشھرة التجارية المتعلقة بالمنشأة التي تم بيعھا .ويتم االعتراف بكافة المصروفات األخرى المرتبطة بالشھرة التجارية المنتجة داخليا ً
وكافة األصول غير الملموسة األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا.

١١-٣

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيھما أقل .ترتكز تكلفة المواد الخام وقطع الغيار وتكلفة التوريدات على
مبدأ المتوسط المرجح أو طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً ،وتشتمل على المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله إلى
موقعه الحالي ووضعه الراھن .فيما يتعلق بالمخزون تام الصنع واألعمال قيد اإلنجاز ،تشتمل التكلفة على جزء مناسب من التكاليف
العامة لإلنتاج استناداً إلى الطاقة التشغيلية االعتيادية .تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال
االعتيادية ناقصا ً تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصروفات البيع.
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انخفاض قيمة األصول
األصول المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض أصل مالي غير مشتق أو مجموعة
من األصول المالية غير المشتقة النخفاض في القيمة .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يعادل الزيادة في القيمة الدفترية
لألصل المالي غير المشتق عن تدفقاته النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الفائدة األصلي .يتم اختبار األصول المالية
غير المشتقة التي تعرضت النخفاض في القيمة بشكل دوري للتحقق إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة قد زادت ومن ثم يجب
عكس انخفاض القيمة .يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في فترة الحقة بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر
انخفاض القيمة وأمكن ربط ھذا النقص بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة .في حالة تصنيف أصل
مالي كأصل مالي متاح للبيع ،يعتبر االنخفاض الحاد أو الممتد في القيمة العادلة لألصل المالي المتاح للبيع ألقل من تكلفة االستحواذ
بمثابة مؤشر على تعرض األصل المالي المتاح للبيع النخفاض في القيمة .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر لألصل المالي المتاح للبيع،
فإن الخسائر المتراكمة  -التي يتم قياسھا على أنھا الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا ً خسائر انخفاض قيمة ھذا
األصل المالي المعترف بھا سابقا ً في األرباح أو الخسائر – يتم استبعادھا من اإليرادات الشاملة األخرى واالعتراف بھا ضمن األرباح
أو الخسائر .ال يتم رد خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر ألدوات الملكية المصنفة كأصول مالية متاحة
للبيع من خالل األرباح أو الخسائر.
األصول المالية المشتقة
يتم قياس األصول المالية المشتقة بالقيمة العادلة وتقوم المجموعة بالتحقق من الجدارة االئتمانية للطرف المقابل ومدى تعرضه
النخفاض في القيمة.
األصول غير المالية
ال تخضع األصول غير المالية التي لھا أعمار إنتاجية غير محددة ،الشھرة التجارية على سبيل المثال ،لالستھالك ولكن يتم اختبارھا
للتحقق من مدى تعرضھا لالنخفاض في القيمة مرة واحدة سنويا ً أو عدة مرات خالل السنة إذا ظھرت مؤشرات على انخفاض القيمة.
تخضع األصول التي لھا أعمار إنتاجية محددة لإلھالك أو االستھالك وتتم مراجعتھا )في تاريخ الميزانية العمومية على األقل( للتحقق
من مدى تعرضھا لالنخفاض في القيمة حيثما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادھا .يتم
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بما يعادل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد .تتمثل القيمة القابلة
لالسترداد لألصل في القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف االستبعاد أو القيمة من االستخدام ،أيھما أكبر .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم
تجميع األصول استناداً إلى أدنى مستوى له تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة )وحدات منتجة للنقد( .يتم االعتراف بخسائر
انخفاض القيمة كمصروفات في األرباح أو الخسائر .يتم اختبار األصول 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 الشھرة التجارية .يجوز عكس انخفاض القيمة فقط إذا حدث في فترة الحقة بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة نقص لخسائر
انخفاض القيمة وأمكن ربط ھذا النقص بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

١٣-٣

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على حدث سابق التزام قانوني أو ضمني حالي ،ويكون من المحتمل أن يتطلب تدفقات
خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام .يتم تحديد الجزء غير المتداول من المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة بحيث يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليھا االلتزام .ويتم
االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل.
الضمانات
يتم االعتراف بمخصص الضمانات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة والبضائع المباعة.
إعادة الھيكلة
يتم االعتراف بمخصص إعادة الھيكلة عندما تعتمد المجموعة الخطة التفصيلية والرسمية إلعادة الھيكلة وتبدأ عملية إعادة الھيكلة
ويكون ذلك عندما تكون المجموعة قد التزمت بموجب إعالن عام أو عندما يكون من المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطة إعادة الھيكلة.

١٦

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
١٣-٣

المخصصات )تابع(
خسائر عقود
يتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بالتزامات عندما تتوقع المجموعة أن تزيد التكاليف التي ال يمكن تجنبھا للوفاء بااللتزامات
المنصوص عليھا في العقد عن المنافع االقتـصادية المتوقع الحصول عليھا من العقد .يتم قياس مخصص العقود المثقلة بالتزامات
بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة لالستمرار في العقد ،أيھما أقل .قبل تكوين المخصص ،تقوم
المجموعة باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة األصول المرتبطة بھذا العقد.
اإلجراءات القانونية
تخضع المجموعة إلجراءات قانونية وتنظيمية في دول مختلفة .قد يترتب على ھذه اإلجراءات عقوبات جنائية أو مدنية أو غرامات
ضد الشركة أو تنازل منھا .إذا كان من المرجح أن ينتج التزام على المجموعة يترتب عليه تدفق خارج للموارد وإذا أمكن قياس قيمة
التدفق الخارج بصورة موثوقة ،يتم االعتراف بالمخصص.

١٤-٣

االعتراف باإليرادات
تتضمن اإليرادات القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو مستحقة القبض مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات إلى أطراف أخرى في السياق
االعتيادي ألنشطة المجموعة ،باستثناء الضرائب المفروضة مع الوضع في االعتبار أية خصومات ممنوحة .تقوم أوراسكوم
كونستراكشون ليميتد باالعتراف باإليرادات عندما يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة ،ويكون من المرجح أن تتدفق المنافع
االقتصادية المستقبلية إلى أوراسكوم كونستراكشون ليميتد وإذا انطبق عليھا معايير محددة كما ھو مبين أدناه.
عقود المقاوالت
يتم اثبات إيرادات عقود المقاوالت بالتكلفة المتكبدة باإلضافة إلى ھامش الربح المخصص بما يتناسب مع سير أعمال اإلنشاء أو ناقصا ً
إجمالي الخسائر المتوقعة .يتضمن سعر التكلفة كافة التكاليف المتعلقة بصورة مباشرة بالمشروع والتكلفة غير المباشرة المنسوبة
بصورة مباشرة للمشروع استناداً إلى الطاقة اإلنتاجية االعتيادية .عندما يمكن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة ،يتم االعتراف بإيرادات
وتكلفة المشروع في األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز المشروع .عندما ال يمكن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة ،يتم
االعتراف باإليرادات فقط إلى المدى الذي يحتمل معه استرداد تكاليف العقد المتكبدة .يتم تحديد خسائر العقود من خالل مراقبة سير
العمل في المشروع وتحديث التقديرات المتعلقة بإجمالي تكاليف العقد ،التي تتطلب وضع أحكام جوھرية تتعلق بتحقيق معايير محددة
لحسن األداء باإلضافة إلى التقديرات التي تنطوي على تكاليف الضمانات والتقديرات المتعلقة بالتأخير في تنفيذ المشروع ،بما في ذلك
تقييم تحديد مسؤولية كل شريك من الشركاء في العقد عن ھذا التأخير .إذا كان من المحتمل أن يزيد إجمالي تكاليف العقد عن إجمالي
إيرادات العقد ،يتم االعتراف بإجمالي الخسارة المتوقعة كمصروفات .تستخدم المجموعة "طريقة نسبة اإلتمام" لتحديد القيمة التناسبية
لإليرادات )والتكلفة( التي يتم االعتراف بھا في فترة محددة .يتم قياس مرحلة اإلنجاز استناداً إلى تكلفة العقد المتكبدة كنسبة من إجمالي
التكلفة الفعلية ،مقارنة بالتكلفة المقدرة للمشروع .في حالة العقود ذات اإليرادات الثابتة ،يتم االعتراف باإليرادات عندما يمكن قياس
إيرادات العقد بصورة موثوقة ،ويكون من المرجح أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة ويمكن قياس كل من تكلفة العقد
ومرحلة اإلنجاز بصورة موثوقة في نھاية الفترة ويمكن تحديد تكلفة العقد بصورة واضحة بحيث يمكن مقارنة التكلفة الفعلية المتكبدة
مع الفترات السابقة .فيما يتعلق بالعقد الذي ينص على إضافة ھامش ربح إلى التكلفة ،يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من
المرجح أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة ويمكن تحديد وقياس التكلفة المنسوبة للعقد ،سواء كانت قابلة لالسترداد أم ال،
بصورة موثوقة .يتم عرض المشاريع في قائمة المركز المالي على أنھا "مستحق من العمالء" إذا زادت التكاليف المتكبدة باإلضافة إلى
ھامش الربح المخصص عن الفواتير المصدرة ،أو على أنھا "مستحق إلى العمالء" إذا زادت الفواتير المصدرة عن التكاليف المتكبدة
باإلضافة إلى ھامش الربح المخصص.
تتضمن العقود إنشاء مشروع واحتمالية إجراء صيانة الحقة طويلة األجل للمشروع كمكونات منفصلة ،أو إذا أمكن التفاوض حول ھذه
المكونات بصورة منفردة في السوق ،يتم احتسابھا كعقدين منفصلين .وعليه ،يتم االعتراف بإيرادات ونتائج العقد في قائمة األرباح أو
الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعة كإيرادات عقود إنشاءات أو تقديم خدمات على الترتيب.

١٧

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
١٤-٣

االعتراف باإليرادات )تابع(
اتفاقيات حقوق االمتياز للخدمات
يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة باإلنشاءات أو تطوير خدمات بموجب اتفاقية حقوق االمتياز للخدمات استناداً إلى مرحلة إتمام العمل،
بما يتوافق مع السياسة المحاسبية للمجموعة حول االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت .ويتم االعتراف باإليرادات من التشغيل أو
الخدمات في الفترة التي يتم خاللھا تقديم الخدمات من قبل المجموعة .إذا قامت المجموعة بتقديم أكثر من خدمة بموجب اتفاقية حقوق
االمتياز واحدة ،يتم توزيع المبلغ المستلم استناداً إلى القيم العادلة النسبية للخدمات المقدمة إن أمكن تحديد المبلغ بصورة منفصلة.
البضائع المباعة
يتم قياس اإليرادات من البضائع المباعة ،عالوة على المعايير المذكورة أعاله ،عندما يوجد دليل دامغ ،الذي يكون عاد ًة في شكل
اتفاقية بيع مبرمة ،على تحويل مخاطر وامتيازات ملكية البضائع إلى العميل ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة أو احتمالية إعادة
البضائع بصورة موثوقة وال يكون ھناك أي تدخل من اإلدارة في البضائع ،ولم يعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع .إذا كان
من المرجح أن يتم منح تلك الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة ،يتم االعتراف بھذا الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات
عندما يتم االعتراف بتلك المبيعات .يختلف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات بنا ًء على شروط كل اتفاقية بيع على حدة ،حيث يتم
عاد ًة التحويل عندما يتم استالم المنتج في مستودع العميل أو انتقال المنتجات من مستودع الشركة ،إال أنه في حالة بعض الشحنات
الدولية ،يتم التحويل عند تحميل البضائع على الناقلة في الميناء .وفي ھذه الحالة ،ال يكون للعميل حق في إعادة البضائع.

١٥-٣

المنح الحكومية
يتم االعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل في األرباح أو الخسائر على أنھا "إيرادات أخرى" عندما تصبح المنحة
مستحقة القبض .عندما تكون المنحة متعلقة بأصل ،يتم االعتراف بھا كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع
لألصل .إن المنح التي تدفع كتعويض للمجموعة عن مصروفات تم تكبدھا ،يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر على أنھا
"إيرادات أخرى" بصورة منتظمة في نفس الفترة التي تم فيھا االعتراف بالمصروفات .ويتم االعتراف مبدئيا ً بالمنح الحكومية األخرى
كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة عندما يكون ھناك تأكيد معقول بأنه سوف يتم استالم ھذه المنح وأن المجموعة ستلتزم بالشروط
المتعلقة بھا ،ثم يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر على أنھا "إيرادات أخرى" على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي
لألصل ذو الصلة.

١٦-٣

عقود اإليجار التشغيلي
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبھا المؤجر بجزء جوھري من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلي .يتم تحميل
المبالغ المدفوعة من قبل أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بموجب عقود اإليجار التشغيلي )بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤجر(
على قائمة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

١٨

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
١٧-٣

إيرادات وتكاليف التمويل
تتألف إيرادات التمويل من:







إيرادات الفائدة على المبالغ المستثمرة )بما في ذلك األصول المالية المتاحة للبيع(؛
األرباح من استبعاد أصول مالية متاحة للبيع؛
أرباح القيمة العادلة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛
األرباح من إعادة قياس بالقيمة العادلة ألي حصة سابقة في تجميع أعمال؛
ً
األرباح من أدوات التحوط التي يتم االعتراف بھا في األرباح أو الخسائر وإعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا سابقا في اإليرادات
الشاملة األخرى؛ و
إيرادات الفوائد المعترف بھا عند استحقاقھا ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في الحصول على دفعات
األرباح ويكون ذلك عاد ًة في تاريخ إعالن توزيعات األرباح في حالة األوراق المالية المدرجة.
تتألف مصروفات التمويل من:






مصروفات الفوائد على القروض؛
رد الخصم للمخصصات والمبلغ المحتمل؛
الخسائر من استبعاد أصول مالية متاحة للبيع؛
خسائر القيمة العادلة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ و
خسائر االنخفاض في قيمة األصول المالية المعترف بھا )بخالف العمالء(.

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤھلة ضمن األرباح أو الخسائر
كمصروفات عند تكبدھا.
يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل ،ويتوقف ذلك
على ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية في صافي الربح أو صافي الخسارة.
١٨-٣

تعويضات الموظفين
خطة المساھمات المحددة
تقدم بعض الشركات التابعة للمجموعة "خطط المعاشات" و "خطط مكافآت نھاية الخدمة" و "امتيازات الخدمة طويلة األجل" .تتمثل
خطط المعاشات في خطط مساھمات محددة .يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة بالمساھمات في خطط المساھمات المحددة كمصروفات
عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بالمساھمات المدفوعة مقدما ً كأصول إلى المدى الذي يحتمل فيه استرداد مبالغ
نقدية أو انخفاض في الدفعات المستقبلية.
امتيازات الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بامتيازات الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ
المتوقع دفعه إذا كان على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني لدفع ھذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمھا الموظف ،وأمكن
تقدير االلتزام بصورة موثوقة.
امتيازات الموظفين طويلة األجل
يتم االعتراف بامتيازات الموظفين طويلة األجل إذا كان على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني لدفع ھذا المبلغ مقابل الخدمات
السابقة التي قدمھا الموظف ،وأمكن تقدير ھذا االلتزام بصورة موثوقة لتحديد قيمته الحالية .يتمثل معدل الخصم في العائد في تاريخ
الميزانية العمومية من السندات المصنفة ) (AAAالتي تكون تواريخ استحقاقھا مقاربة لفترات التزامات المجموعة .ويتم االعتراف
بإعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيھا.

١٩

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
١٨-٣

تعويضات الموظفين )تابع(
تعويضات نھاية الخدمة
تكون تعويضات نھاية الخدمة مستحقة الدفع عندما يتم إنھاء الخدمة للموظف قبل تاريخ تقاعده االعتيادي ،أو عندما يتقبل الموظف
إنھاء خدمته بنا ًء على رغبته مقابل الحصول على ھذه التعويضات .تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد باالعتراف بتعويضات نھاية
الخدمة عندما تلتزم بإنھاء خدمات موظفين حاليين طبقا ً لخطة رسمية تفصيلية دون وجود احتمال للتراجع ،أو عندما تقوم بتقديم
تعويضات نھاية الخدمة نتيجة تقديم عرض يشجع على إنھاء الخدمات بشكل تطوعي .يتم تخفيض التعويضات المستحقة خالل أكثر من
 ١٢شھر من تاريخ الميزانية العمومية إلى القيمة الحالية.

١٩-٣

ضريبة الدخل
الضريبة الحالية
تتمثل الضريبة الحالية بالضريبة المتوقع دفعھا أو استردادھا على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام المعدالت
الضريبية السارية أو التي يتم تطبيقھا بشكل فعلي في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة مستحقة الدفع المتعلقة بالسنوات
السابقة .تشتمل الضريبة الحالية مستحقة الدفع أيضا ً على أي التزام ضريبي ينتج عن اإلعالن عن توزيعات األرباح .وتتم مقاصة
أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية عندما يكون ھناك حق قابل للتنفيذ قانونيا ً بإجراء مقاصة وعندما تكون ضريبة الدخل الحالية
مرتبطة بنفس السلطة المالية.
الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة بين األوعية الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمھا
الدفترية في القوائم المالية المجمعة )طريقة "االلتزام"( .يتم االعتراف بأصول ضريبة الدخل المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة
للخصم والخسائر المرحلة غير المستخدمة والخصومات الضريبية المرحلة غير المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح
خاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في مقابلھا استخدام أصول ضريبة الدخل المؤجلة.
ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا نشأت عند االعتراف المبدئي باألصول أو االلتزامات في معاملة ال تمثل معاملة تجميع
أعمال ،وال تؤثر على األمور المحاسبية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة وقت المعاملة .ال يتم االعتراف بضريبة الدخل
المؤجلة فيما يتعلق باالعتراف المبدئي بالشھرة التجارية.
يتم قياس ضريبة الدخل المؤجلة وفقا ً للمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقھا على الفترة التي يتم فيھا تحصيل األصول أو تسوية
االلتزامات ،استناداً إلى المعدالت الضريبية )والقوانين الضريبية( التي تم تطبيقھا أو التي ستكون مطبقة بصورة فعلية في تاريخ
الميزانية العمومية .تتم مقاصة أصول والتزامات ضريبة الدخل المؤجلة في حال كان ھناك حق قابل للتنفيذ قانونيا ً بمقاصة أصول
الضريبة الحالية مقابل التزامات الضريبة الحالية وعندما تكون ضريبة الدخل المؤجلة مرتبطة بنفس السلطة المالية.

٢٠-٣

التقارير القطاعية
يتمثل القطاع التشغيلي في أحد مكونات المنشأة الذي يزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللھا أن تحقق المنشأة إيرادات وتتكبد
مصروفات )بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع المكونات األخرى للمنشأة( ،وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية
بصورة منتظمة من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المنشأة التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد للقطاع وتقييم
أدائه ويتم تقديم معلومات مالية بشأنه .تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية على أساس المعلومات التي يتم تقديمھا
داخليا ً إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية خالل الفترة.

٢١-٣

قائمة التدفقات النقدية المجمعة
تم إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة باستخدام طريقة "غير مباشرة" .تم تحويل التدفقات النقدية بالعمالت األجنبية من خالل تطبيق
معدالت الصرف السائدة .يتم عرض فروق ترجمة العمالت بصورة منفصلة في قائمة التدفقات النقدية المجمعة .تشتمل التدفقات النقدية
من األنشطة االستثمارية بصورة رئيسية على االستثمارات والبيع لألصول الثابتة واألصول غير الملموسة وعمليات االستحواذ التي
يتم دفعھا نقداً .ويتم عرض عمليات االستحواذ أو االستبعاد للشركات التابعة كاستحواذ على شركات تابعة بعد خصم المبلغ النقدي .يتم
عرض التدفقات النقدية المتعلقة بتكاليف االقتراض المرسملة كتدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية كما ھو الحال في التدفقات النقدية
األخرى لالستحواذ على أصول مؤھلة.

٢٠

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
٢٢-٣

ربحية السھم
يتم احتساب ربحية السھم العادي من خالل تقسيم األرباح أو الخسائر )صافي( المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية على المتوسط
المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة .عند احتساب ربحية السھم ،يتم خصم أسھم الخزينة )العادية( من عدد األسھم العادية
القائمة.

٢٣-٣

أحداث الحقة
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت األحداث التي وقعت خالل الفترة من تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ إصدار القوائم
المالية المجمعة قد نتج عنھا أحداث تتطلب تعديالت أو أحداث ال تتطلب تعديالت .تتمثل األحداث التي تتطلب تعديالت في األحداث
التي تقدم دليل على ظروف حدثت في نھاية فترة التقرير ويجب االعتراف بھا في القوائم المالية .وتتمثل األحداث التي ال تتطلب
تعديالت في األحداث التي تشير إلى ظروف حدثت بعد فترة التقرير ويتم اإلفصاح عن ھذه األحداث .يتم تعديل التغيرات في التقديرات
عندما تنطوي التقديرات على أخطاء.

.٤

المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة
يصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية بصورة منتظمة معايير محاسبية جديدة وتعديالت على المعايير والتفسيرات الحالية.

١- ٤

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي تسري على أوراسكوم كونستراكشون ليميتد في ٢٠١٥
حيث أن ھذه ھي القوائم المالية المجمعة األولى لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون ،ال يوجد تأثير للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٨
فيما يتعلق بتطبيق أية معايير أو تعديالت على المعايير والتفسيرات.

٢- ٤

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تسري بعد على أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية"
يسري المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير ) ٢٠١٨مؤقتا ً( .يتطرق
المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية إلى تصنيف وقياس األصول المالية .يمثل إصدار المعيار رقم  ٩من معايير التقارير
المالية الدولية االنتھاء من المرحلة األولى من المشروع المقسم إلى ثالث مراحل لكي يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩
"األدوات المالية :االعتراف والقياس" .يعزز المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية قدرة المستثمرين والمستخدمين اآلخرين
للمعلومات المالية على فھم طريقة احتساب األصول المالية ويقلل من درجة صعوبتھا .تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد حاليا ً بتقييم
تأثير المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية على القوائم المالية المجمعة.
المعيار رقم  ١٤من معايير التقارير المالية الدولية "الحسابات التنظيمية المؤجلة"
تم إصدار ھذا المعيار في يناير  ٢٠١٤ويسري اعتباراً من  ١يناير  ٢٠١٦ويجوز تطبيقه قبل ھذا التاريخ .يسمح المعيار رقم  ١٤من
معايير التقارير المالية الدولية للمنشأة التي تطبق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى االستمرار في احتساب ،مع بعض
التغيرات المحدودة ،أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة وفقا ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا السابقة عند التطبيق األولي لمعايير
التقارير المالية الدولية وفي القوائم المالية الالحقة .يتم عرض أرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة والتغيرات التي تطرأ عليھا بصورة
منفصلة في قائمة المركز المالي وبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ويلزم بعض اإلفصاحات .لن يكون للمعيار رقم
 ١٤من معايير التقارير المالية الدولية تأثير على القوائم المالية المجمعة حيث أن أوراسكوم كونستراكشون ليميتد تطبق ھذا المعيار
للمرة األولى.
المعيار رقم  ١٥من معايير التقارير المالية الدولية "اإليرادات من العقود مع العمالء"
تم إصدار ھذا المعيار في يناير  ٢٠١٤ويسري اعتباراً من  ١يناير  .٢٠١٧يحدد المعيار رقم  ١٥من معايير التقارير المالية الدولية
كيفية وتوقيت اعتراف المنشآت باإليرادات كما يتطلب من تلك المنشآت تزويد مستخدمي القوائم المالية بالمزيد من المعلومات
واإلفصاحات ذات الصلة .يقدم ھذا المعيار نموذج واحد يرتكز على مبادئ ويتكون من خمس خطوات يتم تطبيقه على كافة العقود
المبرمة مع العمالء .ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق ھذا المعيار تأثير جوھري.

٢١

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٤

المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة )تابع(
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١مبادرة اإلفصاح"
تسري التعديالت الصادرة في  ١٨ديسمبر  ٢٠١٤على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  ٢٠١٦ويجوز تطبيقھا قبل ھذا
التاريخ .إن الھدف من ھذه التعديالت ھو توضيح المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١للتغلب على العقبات التي يواجھھا المعدون عند
ممارسة أحكام أثناء عرض تقاريرھم المالية .تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد حاليا ً بتقييم تأثير ھذه التعديالت.
تعديالت على المعيار رقم  ١٠من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٢٨البيع أو المساھمة في
األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك"
تسري التعديالت الصادرة في  ١١سبتمبر  ٢٠١٤على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  .٢٠١٦عندما تفقد الشركة األم
السيطرة على شركة تابعة في معاملة مع شركة زميلة أو ائتالف مشترك ،يحدث تعارض بين التوجيھات الحالية حول التجميع
واحتساب حقوق الملكية .لمعالجة ھذا التعارض والتنوع في الطرق المستخدمة في االحتساب ،تتطلب تلك التعديالت االعتراف بكافة
األرباح عندما ينطبق على األصول المحولة تعريف تجميع األعمال بموجب المعيار رقم  ٣من معايير التقارير المالية الدولية .تقوم
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد حاليا ً بتقييم تأثير ھذه التعديالت.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ٢٧طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة"
تسري التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٧الصادرة في  ١٢أغسطس  ٢٠١٤على فترة إعداد التقارير التي تبدأ في أو
بعد  ١يناير  .٢٠١٦في بعض الدول ،تتطلب التشريعات المحلية من المنشآت تطبيق طريقة حقوق الملكية الحتساب االستثمارات في
الشركات التابعة في بياناتھم المالية المستقلة .يسمح ھذا التعديل باستخدام طريقة حقوق الملكية .ال تطبق أوراسكوم كونستراكشون
ليميتد حاليا ً معايير التقارير المالية الدولية عند إعداد قوائمھا المالية المستقلة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٨توضيح الطرق المقبولة لإلھالك واالستھالك"
تسري ھذه التعديالت الصادرة في  ١٢مايو  ٢٠١٤على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  ٢٠١٦ويجوز تطبيقھا قبل ذلك
التاريخ .توضح ھذه التعديالت المبدأ في المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٦األصول الثابتة" والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٨
"األصول غير الملموسة" أن اإليرادات توضح نمط المنافع االقتصادية التي تنتج من تشغيل األعمال )التي يكون األصل جزء منھا(
عوضا ً عن المنافع االقتصادية المستھلكة من خالل استخدام األصل .نتيجة لذلك ،ال يمكن استخدام نسبة اإليرادات المحققة إلى إجمالي
اإليرادات المتوقع تحقيقھا الحتساب اإلھالك لألصول الثابتة ولكن يمكن استخدامھا فقط في حاالت محدودة للغاية الستھالك األصول
غير الملموسة .تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد حاليا ً بتقييم تأثير ھذه التعديالت.
تعديالت على المعيار رقم  ١١من معايير التقارير المالية الدولية "احتساب االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة"
أصدرت ھذه التعديالت في  ٦مايو  ٢٠١٤وتسري على فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  ١يناير  .٢٠١٦تنص ھذه التعديالت على
أنه عندما يستحوذ شريك في عملية مشتركة على حصة في عملية مشتركة بحيث يشكل نشاط العملية المشتركة منشأة ،يجب تطبيق
كافة المبادئ المتعلقة باحتساب تجميع األعمال المبينة في المعيار رقم  ٣من معايير التقارير المالية الدولية "تجميع األعمال" والمعايير
األخرى .عالوة على ذلك ،يتعين على الشريك في العملية المشتركة اإلفصاح عن المعلومات التي يتطلبھا المعيار رقم  ٣من معايير
التقارير المالية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية األخرى المتعلقة بتجميع األعمال .سوف يؤثر ھذا التعديل فقط على القوائم
المالية المجمعة ألوراسكوم كونستراكشون ليميتد إذا كانت المنشأة سوف تدخل في عملية مشتركة جوھرية.

٢٢

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٥

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة
إن إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
المبالغ المعلنة في القوائم المالية المجمعة .ترتكز التقديرات واالفتراضات على الخبرة السابقة وعوامل أخرى يُعتقد أنھا معقولة في ظل
الظروف الراھنة ويتم استخدامھا للحكم على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون متاحة بسھولة من المصادر األخرى .تتم
مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيھا تعديل التقديرات إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على تلك الفترة ،أو في الفترة التي يتم فيھا إجراء التعديالت وفي الفترات المستقبلية
إذا كانت التعديالت تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية .فيما يلي السياسات المحاسبية الھامة التي تنطوي على درجة عالية من
األحكام والتعقيد عند تطبيق مبادئ التقييم وقد يترتب على التغيرات في االفتراضات والتقديرات نتائج مختلفة بصورة جوھرية عن تلك
النتائج المسجلة في القوائم المالية:
األصول غير الملموسة
يتم تسجيل األصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقصا ً االستھالك المتراكم وانخفاض القيمة .يتم احتساب
االستھالك باستخدام طريقة "القسط الثابت" استناداً إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة .تقوم اإلدارة بوضع تقديراتھا بشأن األعمار اإلنتاجية
والقيم المتبقية وتفترض أن االستھالك يتم على أساس "القسط الثابت" .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية لألصول ،ويتم تعديلھا إذا لزم
األمر ،في تاريخ كل ميزانية عمومية .فيما يتعلق باألصول غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية محددة ،تقوم أوراسكوم
كونستراكشون ليميتد بإجراء تقييم مرة واحدة أو أكثر سنويا ً للتحقق من وجود مؤشرات تدل على أن أصل غير ملموس قد تعرض
النخفاض في القيمة وذلك من خالل مقارنة القيم القابلة لالسترداد مع قيمھا الدفترية .لتحديد القيم القابلة لالسترداد لألصول غير
الملموسة ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بوضع تقديرات وافتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية استناداً إلى القيمة من
االستخدام .وفي سبيل ذلك ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أيضا ً بوضع افتراضات وتقديرات حول معدالت الخصم المستخدمة
الحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد باختبار الشھرة التجارية مرة واحدة على األقل سنويا ً للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في
القيمة من خالل مقارنة القيم القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد مع قيمھا الدفترية .تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة
ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام ،أيھما أكبر .لتحديد القيمة القابلة لالسترداد ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بوضع
التقديرات واالفتراضات حول اإليرادات المستقبلية والتكاليف المستقبلية ورأس المال العامل المستقبلي واالستثمارات المستقبلية
والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومعدالت التضخم المستقبلية.
األصول الثابتة
يتم احتساب اإلھالك باستخدام طريقة "القسط الثابت" استناداً إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة مع األخذ باالعتبار القيم المتبقية .تقوم
اإلدارة بوضع تقديرات بشأن األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية وتفترض أن االستھالك يتم على أساس "القسط الثابت" .تتم مراجعة القيم
المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول ،ويتم تعديلھا إذا لزم األمر ،في تاريخ كل ميزانية عمومية .تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
بإجراء تقييم مرة واحدة أو أكثر سنويا ً للتحقق من وجود مؤشرات تدل على أن أحد بنود األصول الثابتة قد تعرض النخفاض في القيمة
وذلك من خالل مقارنة القيم القابلة لالسترداد مع قيمھا الدفترية .لتحديد القيم القابلة لالسترداد لألصول الثابتة ،تقوم أوراسكوم
كونستراكشون ليميتد بوضع تقديرات وافتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية استناداً إلى القيمة من االستخدام .وفي سبيل ذلك،
تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أيضا ً بوضع افتراضات وتقديرات حول معدالت الخصم المستخدمة الحتساب صافي القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
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األدوات المالية
ترتكز القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة )أدوات مالية ضمن الفئة  ١من النظام المتدرج للقيمة العادلة( على
أسعار السوق المدرجة في تاريخ الميزانية العمومية .يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في أسواق نشطة )أدوات
مالية ضمن الفئة  ٢من النظام المتدرج للقيمة العادلة( باستخدام أساليب التقييم المتعارف عليھا بصورة عامة .تتضمن أساليب التقييم
وضع تقديرات وافتراضات حول األسعار اآلجلة ومعدالت الخصم استناداً إلى معدل فائدة واحد ،أو على منحنى العائد استناداً إلى
ظروف السوق السائدة في تاريخ الميزانية العمومية .يتم احتساب القيمة العادلة للقروض وعقود مقايضة أسعار الفائدة استناداً إلى القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة استناداً إلى منحنى العائد المطبق في تاريخ الميزانية العمومية .ويتم تحديد القيمة العادلة لعقود
صرف العمالت األجنبية اآلجلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة المدرجة في تاريخ الميزانية العمومية .يفترض أن صافي القيمة
الدفترية للعمالء والموردين مقارب للقيمة العادلة نظراً لطبيعتھا قصيرة األجل .ويتم تقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية غير
المتداولة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام منحنيات العائد .فيما يتعلق باألسھم غير المدرجة في فئة األصول المالية
المتاحة للبيع )أدوات مالية ضمن الفئة  ٣من النظام المتدرج للقيمة العادلة( ،يتم استخدام طريقة حقوق الملكية الحتساب القيمة العادلة.
في حالة استخدام طريقة حقوق الملكيةُ ،تشتق المدخالت من القوائم المالية لالستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة .ترتكز مخاطر
الطرف المقابل المرتبطة باألدلة على انخفاض القيمة على األحكام الموضوعة بشأن المركز المالي للطرف المقابل .إن االنخفاض
الحاد والمطول في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع يتوقف على معدل تقلب األداة ،بحيث تتجاوز األداة اإلطار الزمني
المحدد ومدى التقلب السلبيُ ،يعتبر دليل على انخفاض القيمة .ويتم أخذ في االعتبار كل بند على حدة.
انخفاض قيمة األدوات المالية )بما في ذلك العمالء(
قد تتضمن األدلة الموضوعية على الظروف التي تعرض لھا الطرف المقابل وترتب عليھا إشھار إفالسه أو عجزه عن سداد المبلغ
األصلي والفائدة المستحقة عليه .في بعض الظروف األخرى ،تستخدم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أحكام للتحقق مما إذا كان
األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة .كما تستخدم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أحكام للتحقق من إمكانية عكس انخفاض
القيمة واالفتراض المستخدم لذلك يستند إلى تحسن في التصنيف االئتماني للمدين أو استالم الدفعات المستحقة .فيما يتعلق باألسھم
المدرجة في فئة األصول المالية المتاحة للبيع ،تفترض المجموعة أنه في حالة انخفاض القيمة السوقية ألكثر من  ٪٢٥ولمدة تزيد عن
 ٦أشھر ،يفترض أن األصل قد تعرض النخفاض في القيمة .فيما يتعلق بسندات الدين ،تتواجد األدلة على انخفاض القيمة عندما يعجز
الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالسداد أو مواجھة الطرف المقابل ألزمات مالية .يتم تحديد انخفاض القيمة
استناداً إلى القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد .ويتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أنھا القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي.
المخزون
لتحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتقدير أسعار البيع في سياق األعمال االعتيادية
وتكلفة اإلنجاز وتكلفة البيع .في سبيل ذلك ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتقدير بوضع تقديرات وافتراضات استناداً إلى أسعار
السوق الحالية واالستعمال التاريخي للفئات المختلفة للمنتج مقابل المستويات الحالية للمخزون ومخاطر التقادم المحددة )أي انتھاء
صالحية بعض البضائع وقطع الغيار وتأثير قوانين البيئة الجديدة(.
المخصصات
يتضمن االعتراف بالمخصصات التقديرات واالفتراضات واألحكام الھامة .تتطلب معايير التقارير المالية الدولية االعتراف بتلك
المخصصات فقط إذا كان ھناك تدفق خارج متوقع للموارد في المستقبل القريب وإذا أمكن تقدير تكلفة ھذه التدفقات الخارجة بصورة
موثوقة .وعليه ،تقوم اإلدارة بممارسة أحكام ھامة لتحديد ما إذا كان ھناك التزام حالي نتج عن حدث سابق في نھاية فترة التقرير ،وما
إذا كان من المحتمل أن يترتب على ھذا االلتزام تدفق خارج للموارد ومدى إمكانية تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة .تخضع ھذه
األحكام للتغيير في حالة توفر معلومات جديدة .قد يتغير مبلغ المخصص الالزم في المستقبل نتيجة حدوث تطورات جديدة في أمور
محددة .قد تؤثر ھذه التعديالت على التقديرات بصورة جوھرية على األرباح أو الخسائر المستقبلية .قد تتكبد المجموعة مصروفات
تزيد عن المخصصات المسجلة لھذه األمور.
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المخصصات )تابع(
تعتمد المجموعة على الخبرة السابقة لتقدير تكلفة الضمانات المستقبلية واحتمالية تكبدھا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة والبضائع المباعة.
تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد باالعتراف بمخصص إلعادة الھيكلة فيما يتعلق بإجراءات إعادة الھيكلة التي تھدف إلى توفير
التكاليف .تتضمن مخصصات إعادة الھيكلة ،ضمن أشياء أخرى ،التقديرات واالفتراضات حول تعويضات إنھاء الخدمات ورسوم
اإلنھاء.
تتمثل مخصصات االلتزامات بسحب األصول من الخدمة في التكاليف المقدرة إليقاف التشغيل .نظراً لطول المدة التي من المتوقع أن
تحدث خاللھا التدفقات النقدية الخارجة ،فإن احتساب الفوائد المتراكمة ذات الصلة يتطلب وضع افتراضات .ضمن أشياء أخرى ،قد
تختلف التدفقات النقدية الخارجة المقدرة بصورة جوھرية عندما تؤثر التطورات السياسية على القوانين والتشريعات المستقبلية فيما
يتعلق بسحب األصول من الخدمة.
فيما يتعلق بالعقود المثقلة بالتزامات ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنھاء العقد أو صافي التكلفة المتوقعة
لالستمرار في العقد ،أيھما أقل .في سبيل ذلك ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم المستخدمة .عالوة
على ذلك ،يتعين على المجموعة تقدير أي انخفاض محتمل في القيمة.
فيما يتعلق بالقضايا القانونية ،يتعين على المجموعة تقدير ناتج القضايا القانونية .تنطوي غالبا ً اإلجراءات التنظيمية والقانونية
والتحقيقات الحكومية على أمور قانونية معقدة وتخضع ھذه التقديرات لشكوك جوھرية .تقوم الشركة بصورة دورية بمراجعة وضع
ھذه الدعاوى القانونية من خالل االستعانة باستشاريين قانونيين داخليين وخارجيين.
االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت
تقوم الشركة بتنفيذ جزء كبير من أعمالھا بموجب عقود مقاوالت مبرمة مع عمالئھا .تقوم الشركة عاد ًة باحتساب مشاريع المقاوالت
باستخدام طريقة نسبة اإلتمام ،ويتم االعتراف باإليرادات بما يتناسب مع األعمال التي تم إتمامھا .تعتمد طريقة الطريقة بشكل كبير
على التقديرات الدقيقة لمرحلة اإلنجاز وقد تنطوي على تقديرات حول نطاق المخرجات والخدمات الالزمة للوفاء بااللتزامات
التعاقدية .في حالة تطبيق ھذه المنھجية في تحديد نسبة إتمام العقد ،تتضمن التقديرات الجوھرية إجمالي تكاليف العقد والتكاليف المتبقية
لإلنجاز وإجمالي إيرادات العقد ومخاطر العقد ،بما في ذلك المخاطر التقنية والسياسية والتنظيمية ،باإلضافة إلى أحكام أخرى .تقوم
إدارة األقسام التشغيلية بصورة مستمرة بمراجعة كافة التقديرات المستخدمة في مثل ھذه العقود ،بما في ذلك الجدوى التجارية ،وتقوم
بتعديلھا عندما تقتضي الضرورة .وفقا ً لطريقة نسبة اإلنجاز ،قد تؤدي التغيرات في التقديرات إلى زيادة أو نقص اإليرادات في فترة
التقرير ذات الصلة.
ضرائب الدخل
تخضع أوراسكوم كونستراكشون ليميتد لضرائب الدخل في العديد من الدول .يلزم وضع تقديرات لتحديد مخصص لضرائب الدخل
المفروضة في الدول المختلفة .ھناك بعض المعامالت والحسابات التي ال يمكن تحديد وضعھا الضريبي النھائي بصورة مؤكدة في
سياق األعمال االعتيادية .تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات لألمور المترتبة على مراجعة الحسابات الضريبية استناداً إلى
التقديرات حول الضرائب اإلضافية التي من المحتمل أن تكون مستحقة .عندما تكون النتائج الضريبية النھائية لھذه األمور مختلفة عن
المبالغ التي تم قيدھا بصورة مبدئية ،تؤثر ھذه الفروق على مخصصات ضريبة الدخل الحالية والضريبة المؤجلة في الفترة التي تم
فيھا التوصل إلى النتائج النھائية ،وتقوم الشركة بأصول الضريبة المؤجلة إلى المدى الذي يحتمل فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة
يمكن من خاللھا استرداد أصول الضريبة المؤجلة .ويرتكز ذلك على تقديرات اإليرادات المستقبلية الخاضعة للضريبة في الدولة التي
تزاول فيھا الشركة نشاطھا والفترة التي من المتوقع أن يتم خاللھا استرداد أصول الضريبة المؤجلة .في حالة اختالف النتائج الفعلية أو
التقديرات الجديدة عن التقديرات السابقة ،وبناء على االستراتيجيات الضريبية المحتمل تنفيذھا ،قد يلزم إجراء تغييرات على االعتراف
بأصول الضريبة المؤجلة وقد يؤثر ذلك على المركز المالي أو األرباح أو الخسائر.
األصول المحتفظ بھا للبيع والعمليات المتوقفة
قامت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد باستخدام أحكام لتحديد ما ھي مجموعة االستبعاد أو العملية المتوقفة ومتى تصبح مؤھلة إلعادة
التصنيف وفقا ً للمعيار رقم  ٥من معايير التقارير المالية الدولية )التزام اإلدارة ،جاھزة للبيع  /تقسيم ،محتملة بشكل كبير ،اإلنجاز
خالل سنة واحدة( .لتحديد ما ھي مجموعة االستبعاد أو العملية المتوقفة ،تقوم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بوضع أحكام لتحديد
مدى إمكانية تمييز التدفقات النقدية لمجموعة االستبعاد أو العملية المتوقفة عن باقي عناصر المجموعة وما الذي يحدد خط التشغيل
الرئيسي وما إذا كانت ھناك خطة معتمدة لالستبعاد وفي أي تاريخ تم اعتمادھا بصورة رسمية.
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المخاطر المالية وإدارة رأس المال
نظرة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية:




مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق

تنشأ ھذه المخاطر من حاالت التعرض التي تحدث في سياق األعمال االعتيادية وتتم إدارتھا بصورة موحدة .يقدم ھذا اإليضاح
معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقياس
وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.
اإلطار العام إلدارة المخاطر
إن اإلدارة العليا مسؤولة بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المجموعة للمخاطر .يكون مجلس اإلدارة مسؤول عن
وضع ومراقبة سياسات المجموعة إلدارة المخاطر.
يتم وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ،ووضع الحدود والضوابط المالئمة
للمخاطر ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس التغيرات
في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تھدف المجموعة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى توفير بيئة رقابية
منضبطة وبناءة يعي فيھا كافة الموظفين أدوارھم والتزاماتھم.
تقوم لجنة التدقيق باإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة إلدارة المخاطر ،كما تقوم
بمراجعة مدى فاعلية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة .ويقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة
لجنة التدقيق في أداء دورھا الرقابي .ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة
المخاطر ،ويتم تقديم تقارير عن نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.
١- ٦

التعرض لمخاطر االئتمان
تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالعمالء واألرصدة المدينة األخرى .تشتمل
العناصر الرئيسية لھذا المخصص على عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق بحاالت التعرض الھامة في حالتھا الفردية .تمثل القيمة
الدفترية لألصول المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان .فيما يتعلق بالمعامالت مع المؤسسات المالية ،تقوم المجموعة بوضع معايير
لتصنيف الجدارة االئتمانية للطرف المقابل .يتمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لألدوات المالية وتوضح الجداول
التالية القيم الدفترية لألدوات المالية حسب الفئة.
فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
مليون دوالر أمريكي

إيضاح

العمالء والمدينون )بعد استبعاد المدفوعات مقدما ً(
مستحق من العمالء
النقدية )بعد استبعاد النقد في الصندوق(

٩
١٣
١٤

اإلجمالي

٢٦

 ٣١مارس
٢٠١٥
٩١١٫٧
٨٨٤٫٥
٣٩٥٫٤
----------٢٫١٩١٫٦
======

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٦

المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع(
فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء والمدينون حسب المنطقة الجغرافية:
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي
الشرق األوسط وأفريقيا
آسيا ومنطقة األُقيانوس
أوروبا والواليات المتحدة

٧٠٥٫٢
٤٧٫٢
١٥٩٫٣
-------٩١١٫٧
=====

اإلجمالي
٢- ٦

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر الصعوبة التي قد تواجھھا المجموعة للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بالتزاماتھا المالية التي تتم تسويتھا
من خالل الدفع نقداً أو من خالل أصول مالية أخرى .يھدف منھج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة إلى ضمان امتالكھا دائما ً سيولة
كافية ،قدر اإلمكان ،للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو
تعرض سمعة المجموعة للضرر .ويتم أيضا ً حماية المجموعة من خالل من خالل التعامل مع العديد من المؤسسات المالية من أجل
الحد من تركز مخاطر السيولة.
يقوم قسم الخزينة لدى المجموعة بمراقبة السيولة المتوفرة داخليا ً على مستوى المجموعة بصورة مستمرة.

٢- ٦

مخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية ،بما في ذلك دفعات الفوائد مع استثناء تأثير اتفاقيات التسوية:
في  ٣١مارس ٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي
االلتزامات المالية
القروض والسلفيات
الموردون والدائنون
المبالغ المدفوعة مقدما ً من
عقود المقاوالت
اإلجمالي

إيضاح

القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

 ٦أشھر
أو أقل

١٢ – ٦
شھر

٥–١
سنوات

١٨
١٩

٣٧٠٫٧
٦٩٢٫١

٤٠٢٫٣
٦٩٢٫١

٤٤٫٤
٦٦٩٫٤

٣٢٨٫١
-

٢٩٫٨
٢٢٫٧

٥٣٨٫٥
---------١٫٦٠١٫٣
======

٥٣٨٫٥
---------١٫٦٣٢٫٩
======

--------٧١٣٫٨
=====

٥٣٨٫٥
--------٨٦٦٫٦
=====

-------٥٢٫٥
=====

يستند معدل الفائدة العائم على القروض والسلفيات إلى معدالت الفائدة اآلجلة في نھاية الفترة .قد يتغير ھذا المعدل وفقا ً لتغير معدالت
الفائدة السائدة لدى السوق.
٣- ٦

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السلع
وأسعار األسھم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتھا المالية .إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ورقابة حاالت التعرض
لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

٢٧

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
٣- ٦

مخاطر السوق )تابع(
تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية تنتج عن طرق منفصلة:
التعرض لمخاطر ترجمة العمالت األجنبية
نظراً لتواجد المجموعة في العديد من الدول ،تتعرض القوائم المالية ألوراسكوم كونستراكشون ليميتد لمخاطر تقلبات أسعار الصرف
حيث يؤثر ذلك على تحويل أصول والتزامات الشركات التابعة المبينة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي )عملة عرض القوائم
المالية لدى المجموعة( .تتمثل العمالت ذات الصلة بصورة رئيسية في الجنيه المصري والدينار الجزائري واليورو .يُعتبر التعرض
لمخاطر تحويل العمالت األجنبية جزء من طبيعة عمل المجموعة على الصعيد العالمي؛ ولذلك ال تتم إدارة ھذه المخاطر بصورة فعالة
وال يتم التحوط منھا.
ال تتعرض أوراسكوم كونستراكشون ليميتد لمخاطر متعلقة بال﷼ السعودي والدرھم اإلماراتي وال﷼ القطري .سعر صرف ھذه
العمالت ثابت أمام الدوالر األمريكي.
التعرض لمخاطر ترجمة العمالت األجنبية
تقوم شركات المجموعة بصورة رئيسية بتنفيذ أعمالھا بعمالتھا الرسمية ذات الصلة .إال أن بعض الشركات التابعة للمجموعة تتعرض
لمخاطر عمالت أجنبية تتعلق بعمليات السداد المجدولة بعمالت غير عمالتھا الرسمية .وتتعلق ھذه المخاطر بصورة عامة بالمبالغ
مستحقة الدفع للموردين بالعمالت األجنبية فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية والذمم المدينة .تقوم المجموعة بمراقبة التعرض
لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن األنشطة التشغيلية .ال تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية ألغراض محاسبة
التحوط ،ولذلك يتم االعتراف بكافة التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
تتعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية إلى مدى وجود عدم توافق بين العمالت التي تتم بھا عمليات البيع والشراء
واالقتراض والعمالت الرسمية لشركات المجموعة .تتمثل العمالت الرسمية لشركات المجموعة بصورة رئيسية في اليورو والدوالر
األمريكي والجنيه المصري والدرھم اإلماراتي.
تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت األجنبية إلدارة تعرضھا لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية.
فيما يلي ملخص للبيانات الكمية حول تعرض المجموعة لمخاطر المعامالت بالعمالت األجنبية المقدمة إلى إدارة المجموعة استناداً إلى
سياسة إدارة المخاطر فيما يتعلق بالعمالت الرئيسية:
في  ٣١مارس ٢٠١٥
مليون
عمالء ومدينون
النقدية بالصندوق ولدى البنوك
موردون ومقاولون
القروض والسلفيات

الدوالر األمريكي

الجنيه المصري

الدينار الجزائري

٠٫٣
١١٫٣
)(٥٫٧
----------

٩٨٫٩
٤٣٫٥
)(١٨٫١
)(٧٩٫٠
---------

١٣٫٩
--------

أسعار الصرف الھامة
فيما يلي أسعار صرف العمالت الھامة المطبقة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس :٢٠١٥

الجنيه المصري
ال﷼ السعودي
الدرھم اإلماراتي
الدينار الجزائري
اليورو

٢٨

متوسط سعر الصرف
٢٠١٥

سعر اإلغالق
 ٣١مارس ٢٠١٥

سعر االفتتاح
 ١يناير ٢٠١٥

٠.١٣٢٩
٠.٢٦٦٣
٠.٢٧٢٣
٠.٠١٠٧
١.١٣٢٥
---------

٠.١٣١٩
٠.٢٦٦٥
٠.٢٧٢٣
٠.٠١٠٢
١.٠٨٢٠
---------

٠.١٣٩٨
٠.٢٦٦٤
٠.٢٧٢٣
٠.٠١١٤
١.٢١٥٥
--------

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
٣- ٦

مخاطر السوق )تابع(
يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار صرف اليورو والجنيه المصري مع ثبات كافة
المتغيرات األخرى .إن تأثير على أرباح المجموعة قبل الضريبة يرجع إلى التغيرات في القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية،
بما في ذلك المراكز المالية بين الشركات .إن تعرض المجموعة لمخاطر تغير العمالت األجنبية فيما يتعلق بكافة العمالت األخرى غير
جوھري.
كما في  ٣١مارس  ،٢٠١٥في حال ارتفاع  /انخفاض سعر صرف العمالت الرسمية بنسبة  ٪١٠مقابل اليورو و ٪١٠مقابل الجنيه
المصري مع ثبات كافة المتغيرات األخرى ،فإن تحويل المدينون والدائنون والقروض والسلفيات بالعمالت األجنبية كان سيترتب عليه
زيادة  /نقص بمبلغ  ٥٫١مليون دوالر أمريكي في األرباح لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس .٢٠١٥
 ٣١مارس ٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي

التغير في
سعر الصرف *

التأثير على األرباح
قبل الضريبة **

التأثير على
حقوق الملكية **

يورو – دوالر أمريكي
جنيه مصري – دوالر أمريكي

٪١٠
٪١٠

٠٫٦
٤٫٥

٣٣٫٤
-

* تم تحديده استناداً إلى تغير العمالت ذات الصلة خالل السنة الماضية.
** يتم عرض التأثيرات بالقيمة المطلقة.
مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالتدفق النقدي لدى المجموعة من التعرض لمخاطر التغير في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات
المالية التي تخضع لمعدل فائدة عائم .وتقوم المجموعة بمراجعة تعرضھا استناداً إلى أسعار الفائدة العالمية بعد استشارة مجموعة من
البنوك العالمية.
تقوم المجموعة بتحليل تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة بصورة فعالة .وتقوم المجموعة باحتساب تأثير التغير في سعر الفائدة المحدد
على األرباح أو الخسائر .يتم استخدام نفس التغير في سعر الفائدة لكافة العمالت .يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغير المحتمل
بصورة معقولة في أسعار الفائدة على ھذا الجزء من القروض التي تتأثر بالتغير بعد تأثير محاسبة التحوط .في ظل ثبات كافة
المتغيرات األخرى ،تتأثر أرباح المجموعة قبل الضريبة من خالل التأثير على القروض التي يترتب عليھا معدل فائدة عائم على النحو
التالي:
مليون دوالر أمريكي

نقاط أساس

مارس ٢٠١٥

التأثير على األرباح قبل الضريبة للسنة التالية

 ١٠٠+نقطة أساس
 ١٠٠ -نقطة أساس

)(٣٫٣
٣٫٣

إن الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة يرتكز على معطيات السوق الملحوظة حاليا ً والتي تظھر وجود
تقلب أقل بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة .كما في  ٣١مارس  ،٢٠١٥لم تقم المجموعة بتطبيق محاسبة تحوط للتدفقات النقدية
ويتعلق احتياطي التحوط المعترف به ضمن اإليرادات الشاملة األخرى باالئتالف المشترك "بيسكس".

٢٩

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
٣- ٦

مخاطر السوق )تابع(
فئات األدوات المالية
 ٣١مارس ٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي

إيضاح

األصول
عمالء ومدينون
النقدية بالصندوق ولدى البنوك

٩
١٤

٩٢٥٫٩
٣٩٦٫٧
---------١٫٣٢٢٫٦
======

١٨
١٩

٣٧٠٫٧
٦٩٢٫١
٥٣٨٫٥
---------١٫٦٠١٫٣
======

اإلجمالي
االلتزامات
القروض والسلفيات
موردون ودائنون
المبالغ المدفوعة مقدما ً من عقود المقاوالت
اإلجمالي

القروض والمدينون
بالتكلفة المستھلكة

أدوات مشتقة
بالقيمة العادلة
٤٫١
------٤٫١
====
------====

تقع كافة األدوات المالية ضمن المستوى  ٢في النظام المتدرج للقيمة العادلة ولم يتم إجراء أية تحويالت بين مستويات النظام المتدرج
للقيمة العادلة.
٤- ٦

إدارة رأس المال
تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق باإلضافة إلى ضمان
التطوير المستقبلي لألعمال .يتألف رأسمال المجموعة من األسھم العادية واألرباح المحتجزة والحصص غير المسيطرة .يقوم مجلس
اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح إلى المساھمين العاديين.
فيما يلي نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:
مليون دوالر أمريكي

إيضاح

قروض وسلفيات
ناقصا ً :النقدية بالصندوق ولدى البنوك

١٨
١٤

صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

٣٠

 ٣١مارس
٢٠١٥
٣٧٠٫٧
٣٩٦٫٧
---------)(٢٦٫٠
---------٩٣٤٫٩
---------)(٠٫٠٣
----------

أسوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٧

األصول الثابتة
قيد اإلنشاء

اإلجمالي

١٦٫٠
-------١٦٫٠

١٣٨٫٤
)(٣١٫٦
---------١٠٦٫٨

٤١٨٫٨
)(٣٠٤٫٥
---------١١٤٫٣

١٣٦٫٣
)(١٠٩٫٠
---------٢٧٫٣

٧٫٩
-------٧٫٩

٧١٧٫٤
)(٤٤٥٫١
---------٢٧٢٫٣

)(١٫٠
-------١٥٫٠

٠٫٩
)(١٫٢
)(٩٫٢
--------٩٧٫٣

١٠٫٩
)(٢٫١
)(١٠٫٣
١٫٩
)(١٫٧
--------١١٣٫٠

٤٫٥
)(٠٫٢
)(٢٫٨
٠٫١
١٫٥
--------٣٠٫٤

٦٫٥
)(٢٫٠
)(٠٫٤
-------١٢٫٠

٢٢٫٨
)(٢٫٣
)(١٤٫٣
)(١٠٫٨
--------٢٦٧٫٧

١٥٫٠
-------١٥٫٠
====

١٢٧٫٥
)(٣٠٫٢
--------٩٧٫٣
=====

٤٠٥٫٣
)(٢٩٢٫٣
---------١١٣٫٠
======

١٣٦٫١
)(١٠٥٫٧
--------٣٠٫٤
=====

١٢٫٠
-------١٢٫٠
=====

٦٩٥٫٩
)(٤٢٨٫٢
---------٢٦٧٫٧
=====

مليون دوالر أمريكي

أراضي

مباني

معدات

التكلفة
اإلھالك المتراكم
في  ١يناير ٢٠١٥
التغيرات في القيمة الدفترية:
اإلضافات
االستبعادات
اإلھالك
التحويالت
تأثير التغير في أسعار الصرف
في  ٣١مارس ٢٠١٥
التكلفة
اإلھالك المتراكم
في  ٣١مارس ٢٠١٥

.٨

تجھيزات
وتركيبات

الشھرة التجارية
مليون دوالر أمريكي

اإلجمالي

التكلفة
االنخفاض في القيمة المتراكم

١٢٫٤
------١٢٫٤

التكلفة
االنخفاض في القيمة المتراكم

١٢٫٤
------١٢٫٤
====

في  ١يناير ٢٠١٥

في  ٣١مارس ٢٠١٥
الشھرة التجارية

تتعلق الشھرة التجارية بشكل تام باالستحواذ على "ويتز" في  .٢٠١٢في  ٣١يوليو  ،٢٠١٢استحوذت المجموعة على "ويتز ذ.م.م،".
شركة مقاوالت عامة يقع مقرھا الرئيسي في ديس موينس ،لوا ،الواليات المتحدة وقد ترتب على ھذا االستحواذ شھرة تجارية بمبلغ
 ١٢٫٤مليون دوالر أمريكي .وقد تم إنجاز ھذه المعاملة في  ١٢ديسمبر .٢٠١٢
يتم اختبار الشھرة التجارية للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة في الربع الرابع من السنة.

٣١

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٩

عمالء ومدينون وأرصدة مدينة أخرى
مليون دوالر أمريكي
العمالء )اإلجمالي(
مخصص العمالء
العمالء )صافي(
مستحق من العمالء )إيضاح (٢٨
المدفوعات مقدما ً
األدوات المالية المشتقة
ضرائب مدينة أخرى
مبالغ مدفوعة مقدما ً للموردين
استثمارات أخرى
تأمينات محتجزة
أرصدة مدينة أخرى
اإلجمالي
غير متداولة
متداولة
اإلجمالي

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

٤٣٨٫٢
)(٣٠٫٣
--------٤٠٧٫٩
٨١٫٣
١٨٫٣
٤٫١
٣٠٫٠
١١٥٫٢
٨٫٧
١٩٩٫٦
٦٤٫٩
--------٩٣٠٫٠
---------

٤٣٨٫٦
)(٣٢٫٣
--------٤٠٦٫٣
١٧١٫٥
١٧٫٦
٨٫٥
٣٠٫٤
٨٤٫٤
٨٫٤
١٣٧٫٠
٦٢٫١
--------٩٢٦٫٢
---------

١٣٣٫٦
٧٩٦٫٤
--------٩٣٠٫٠
=====

١١٧٫٢
٨٠٩٫٠
--------٩٢٦٫٢
=====

إن القيمة الدفترية للعمالء والمدينين واألرصدة المدينة األخرى كما في  ٣١مارس  ٢٠١٥تقارب قيمھا العادلة.
تتعلق المدفوعات مقدما ً بصورة رئيسية بالمبالغ المدفوعة مقدما ً إلى المقاولين من الباطن بينما تتعلق التأمينات المحتجزة بصورة
رئيسية بالمبالغ المحتجزة من قبل العمالء بموجب الشروط التعاقدية.
فيما يلي أعمار إجمالي العمالء كما في تاريخ القوائم المالية:
مليون دوالر أمريكي
لم يحن موعد استحقاقھا ولم تتعرض النخفاض في القيمة
متأخرة السداد منذ  ٣٠ – ١يوما ً
متأخرة السداد منذ  ٩٠ – ٣١يوما ً
متأخرة السداد منذ  ٣٦٠ – ٩١يوما ً
متأخرة السداد منذ أكثر من  ٣٦٠يوما ً

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

٨٤٫٥
٢٥٫٦
١٦٢٫٥
١٤١٫٤
٢٤٫٢
--------٤٣٨٫٢
=====

٧٣٫٣
٥٨٫٧
١٢٤٫٠
١٤٠٫٨
٤١٫٨
--------٤٣٨٫٦
=====

ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض القيمة وتأخر سدادھا ألكثر منذ أكثر من  ٣٠يوما ً قابلة للتحصيل بالكامل ،استناداً إلى
احصائيات السداد التاريخية والتحليل الشامل لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعميل ،بما في ذلك التصنيفات االئتمانية للعمالء إذا كانت
متاحة.

٣٢

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٩

عمالء ومدينون وأرصدة مدينة أخرى )تابع(
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالعمالء خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس :٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي

٢٠١٥

في  ١يناير
مبالغ غير مستخدمة تم ردھا
مبالغ مستخدمة
فروق أسعار صرف العمالت

)(٣٢٫٣
٠٫٩
٠٫٣
٠٫٨
-------)(٣٠٫٣
=====

في  ٣١مارس

تشتمل األدوات المالية المشتقة على ما يلي:
عقود الصرف اآلجلة
قامت المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لھا بشأن الين الياباني .نظراً ألن
المجموعة ال تقوم بتطبيق محاسبة التحوط ،فإنه يتم االعتراف بكافة التغيرات في القيمة العادلة لھذه األدوات المالية ضمن األرباح أو
الخسائر .إن المبالغ المعترف بھا في احتياطي التحوط تتعلق بمحاسبة التحوط التي تم إجراؤھا على االئتالف المشترك بيسكس .كما
في  ٣١مارس  ،٢٠١٥بلغت القيمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبية  ٤٫١مليون دوالر أمريكي والقيمة االسمية المتبقية
بمبلغ  ٨٧٫٢مليون دوالر أمريكي.
.١٠

الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً لحقوق الملكية
) (١يوضح الجدول التالي الحركة في القيمة الدفترية للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الخاصة بالمجموعة:
مليون دوالر أمريكي

٢٠١٥

في  ١يناير
الحصة في الخسائر
االستثمارات  /بيع االستثمارات
توزيعات األرباح
الحركة في احتياطي التحوط
تأثير الحركة في أسعار الصرف

٣٨٩٫٤
)(١٫٧
٨٫٥
)(٩٫٥
)(٢٨٫٤
-------٣٥٨٫٣
=====

في  ٣١مارس
إن البند األكبر "الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً لحقوق الملكية" ھو في بيسكس جروب.
مجموعة بيسكس )بيسكس(

ھي مجموعة عالمية تم تأسيسھا في بلجيكا في عام  ،١٩٠٩وتقدم خدمات متنوعة تتضمن أعمال الھندسة والتوريد والتشييد .تزاول
المجموعة أعمالھا في قطاع اإلنشاءات والعقارات واالمتيازات من خالل  ١٥دولة مختلفة ترتكز في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط
وأستراليا .ھذا وتشتمل أعمال اإلنشاءات التي تقوم بھا المجموعة على األبنية والبنية التحتية والمشروعات البيئية إلى جانب الھندسة
المدنية الصناعية واألعمال البحرية والموانئ والتطوير العقاري .عالوة على أعمال الھندسة والتوريد والتشييد ،إن للمجموعة دور
فعال في التطوير العقاري والحصول على امتيازات في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأعمال التصميم والتشييد
والتمويلي وعقود الصيانة  /التشغيل التي تقوم بموجبھا بتطوير وتشغيل وصيانة المشروعات .استحوذت شركة أوراسكوم لإلنشاء
والصناعة – ھولندا في عام  ٢٠٠٤على نسبة  ٪٥٠من مجموعة بيسكس من خالل عملية شراء مشترك بأموال مقترضة والدخول في
شراكة مع إدارة بيسكس.

٣٣

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٠

الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً لحقوق الملكية )تابع(
يقدم الجدول التالي ملخصا ً للمعلومات المالية المتعلقة بمجموعة بيسكس من حيث حصة المجموعة فيھا:
 ٣١مارس ٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي

بيسكس
جروب )(٪٥٠

األصول
االلتزامات

١٫١٥٨٫٧
)(٨٥٥٫٩
--------٣٠٢٫٨

صافي األصول

٢٧٦٫٩
)(٢٨٢٫٧
-------)(٥٫٨
=====

إيرادات اإلنشاءات
تكلفة اإلنشاءات
صافي )الخسائر(
) (٢تمتلك المجموعة حصصا ً في الشركات التالية المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً لحقوق الملكية:
اسم الشركة

الشركة األم

بلد التأسيس

نسبة الملكية

مجموعة بيسكس
ميد﷼ ليمتد
شركة أليكو إيجيبت
المصرية للجبس
مركز السدرة للطب والبحوث )انظر إيضاح (٢٦
يو آر اس كونتراك باسر فورج أي في
واتس – ويبكور أوباياشي
آر دبليو كونستراكتورز ذ.م.م
أليكسندر – ويتز
الشركة الوطنية للمواسير
اليمامة
أوراسكوليا ،أوراسكوليا للمقاوالت ذ.م.م.
وأوراسكوليا للصيانة

أو سي آي إتش سي  ٣بي في
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
أو سي آي إتش سي  ٢بي في
يو إتش سي
كونتراك قبرص
كونتراك انترناشيونال
كونتراك انترناشيونال
ويتز جروب
ويتز جروب
أوراسكوم لإلنشاء
أوراسكوم لإلنشاء

بلجيكا
اإلمارات
مصر
مصر
قبرص
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
مصر
مصر

٥٠ .٠
٥٠ .٠
٥٠ .٠
٢٨ .٣
٤٥ .٠
٤٥ .٠
٣٤ .٠
٥٠ .٠
٤٩ .٠
٤٠ .٠
٥٠ .٠

أوراسكوم لإلنشاء

مصر

٥٠ .٠

) (٣يقدم الجدول التالي ملخصا ً للمعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة الھامة لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون ) (٪١٠٠بما فيھا
بيسكس واليمامة والشركة الوطنية للمواسير وجميع الشركات الزميلة لويتز جروب والمصرية للجبس ومركز السدرة للطب والبحوث:
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي
األصول
االلتزامات

٢٫٤٢٣٫٥
)(١٫٨٢٠٫٤
-------٦٠٣٫١

صافي األصول

٦٤٥٫٩
)(٦٥٢٫٤
-------)(٦٫٥
====

اإليرادات
المصروفات
صافي األرباح ) /الخسائر(

٣٤

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٠

الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا ً لحقوق الملكية )تابع(
المعامالت بين شركات المجموعة والشركات الزميلة  /االئتالفات المشتركة
لم تكن ھناك معامالت ھامة بين شركات المجموعة والشركات الزميلة  /االئتالفات المشتركة ،باستثناء االستثمار بھا وتوزيعات
األرباح المقبوضة من ھذه الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.
اتفاقيات حقوق االمتياز للخدمات
بتاريخ  ٢٩يونيو  ٢٠٠٩تم إبرام اتفاقية بين أوراسكوليا ،وھي عبارة عن شراكة بين مجموعة أوراسكوم لإلنشاءات وشركة أكواليا
)شركة اسبانية متخصصة في معالجة المياه( وھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )يشار إليھا بـ "الھيئة"( بشأن توفير وتشغيل محطة
لمعالجة مياه الصرف الصحي في القاھرة الجديدة بمدينة القاھرة .إن الھيئة ھي جھة حكومية تخضع لتوجيھات وزارة اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمھورية مصر العربية.
يتمثل الغرض من ھذه االتفاقية في تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتجديد وإعادة ملكية المحطة للھيئة في تاريخ انتھاء
االتفاقية ،وبالتالي تصبح الھيئة ھي الجھة المالكة للمرفق بعد تاريخ االنتھاء .كما تنظم الھيئة وتتحكم في األعمال التي تقدمھا
أوراسكوليا فيما يتعلق بالمرفق وفي الجھات التي تقدم لھا ھذه األعمال وفي أسعار تنفيذ ھذه األعمال.
تم تحديد مدة االتفاقية بعشرين عاما ً من تاريخ سريانھا )سبتمبر  .(٢٠١٣بموجب ھذه االتفاقية ،تقدم أوراسكوليا خدمات معالجة
الصرف الصحي وفقا ً لمعايير حسن األداء الموضوعة من قبل الھيئة وأفضل الممارسات المعنية على مدى فترة االتفاقية.
تدفع الھيئة ألوراسكوليا رسوم معالجة مياه الصرف الصحي بصورة ربع سنوية ،فيما يتعلق بما ھو متوفر من مكونات ثابتة ومتغيرة.
عالوة على أنھا تدفع رسوم مرور لتعويض أوراسكوليا عن إجمالي تكلفة إھالك الكھرباء.
تقوم أوراسكوليا بإنشاء المحطة وتقديم خدمات صيانة لھا بموجب عقد واحد .بالنسبة لإليرادات المتعلقة بأعمال اإلنشاء أو ترقية
الخدمات بموجب اتفاقية امتياز الخدمات المعنية ،يتم االعتراف بھا بحسب مرحلة إنجاز العمل المقدم ،بما يتسق مع السياسة المحاسبية
المتبعة من قبل المجموعة بشأن االعتراف باإليرادات من عقود المقاوالت.

.١١

ضريبة الدخل

١-١١

ضريبة الدخل في قائمة األرباح أو الخسائر
إن ضريبة الدخل على األرباح قبل ضريبة الدخل تبلغ  ٦٫٨مليون دوالر أمريكي كمصروف ويمكن تلخيصھا على النحو التالي:
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

)(٥٫٦
)(١٫٢
-------)(٦٫٨
=====

ضريبة حالية
ضريبة مؤجلة
إجمالي ضريبة الدخل في األرباح أو الخسائر

٣٥

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١١

ضريبة الدخل )تابع(

٢-١١

تسوية معدل الضريبة الفعلي
تخضع عمليات أوراسكوم كونستراكشون ليميتد لضريبة الدخل في العديد من الدول األجنبية ،تتراوح معدالت ضريبة الدخل التنظيمية
من  ٪٠ .٠إلى .٪٤٠ .٠
فيما يلي ملخص لتسوية معدل الضريبة الفعلي:
مليون دوالر أمريكي
األرباح ) /الخسائر( قبل ضريبة الدخل
الضرائب المحتسبة بالمتوسط المرجح لمعدل ضرائب المجموعة
خسائر ضريبية غير معترف بھا
االعتراف بالخسائر الضريبية غير المعترف بھا سابقا ً
مصروفات غير مقتطعة
أخرى
إجمالي ضريبة الدخل في األرباح أو الخسائر

٣-١١

 ٣١مارس
٢٠١٥

٪

١٦٫٣
)(٤٫٦
-------)(١٫٣
١٫٧
)(٢٫١
)(٠٫٥
-------)(٦٫٨
=====

٢٨٫١
-------٨٫٦
)(١٠٫٤
١٢٫٨
٣٫١
-------٤١٫٩
=====

أصول والتزامات ضريبة الدخل المؤجلة
إن معظم قيمة التزامات الضريبة المؤجلة المؤقتة بصافي مبلغ  ٤ .١مليون دوالر أمريكي متعلقة باألصول الثابتة .يوجد لدى
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد خسائر مرحلة معترف بھا بمبلغ  ٠.٦مليون دوالر أمريكي.
سوف يتم تحقيق االلتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بھا بخصوص األصول الثابتة على مدى فترة إھالك األصل المعني .ھذا ومن
المتوقع تحقيق الخسائر المرحلة المعترف بھا في الميزانية العمومية خالل الفترة من  ٢٠١٦إلى .٢٠١٩

.١٢

المخزون
مليون دوالر أمريكي

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

بضائع إنتاج تام
مواد خام ومواد استھالكية
وقود وأخرى
عقارات

١٫٤
١٥٧٫٣
١٥٫٣
٨٫٩
-------١٨٢٫٩
=====

١٫٢
١٥٧٫٣
١٦٫٣
٩٫٥
-------١٨٤٫٣
=====

اإلجمالي

خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ،٢٠١٥بلغ إجمالي قيمة االنخفاض في القيمة المسجلة للمواد الخام مبلغ ال شيء ،وفي
نفس الفترة ،لم يكن ھناك أي رد للمبالغ المسجلة.
يتعلق بند "عقارات" بقطعة األرض المملوكة من قبل شركة السويس للتنمية الصناعية في مصر ،والتي تمتلك وتطور المنطقة
الصناعية.

٣٦

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٣

مستحق من  /إلى العمالء
مليون دوالر أمريكي

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

التكاليف المتكبدة على عقود غير مكتملة )بما في ذلك األرباح المقدرة(
ناقصا ً :الفواتير الصادرة حتى تاريخه
ناقصا ً :انخفاض قيمة أعمال المقاوالت قيد اإلنشاء

١٠٫٥٩١٫٠
)(١٠٫١٠٢٫٦
١٤٫٢
-------٥٠٢٫٦
=====

١٠٫٩٠٦٫٠
)(١٠٫٥٦١٫٠
١٧٫٩
-------٣٦٢٫٩
=====

٨٨٤٫٥
)(٣٨١٫٩
--------٥٠٢٫٦
=====

٦١٤٫٤
)(٢٥١٫٥
-------٣٦٢٫٩
=====

اإلجمالي
مبينة في قائمة المركز المالي المجمع على النحو التالي:
مستحق من العمالء – أصول متداولة
مستحق إلى العمالء – التزامات متداولة
اإلجمالي
.١٤

النقدية بالصندوق ولدى البنوك
مليون دوالر أمريكي

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

النقدية في الصندوق
بنوك – حسابات جارية
أرصدة بنوك  -مجمدة
نقدية مجمدة

١٫٣
٣١٩٫١
٧٫٨
٦٨٫٥
-------٣٩٦٫٧
=====

٠٫٥
٢٨٨٫٩
٩٫٨
٦٩٫٧
-------٣٦٨٫٩
=====

اإلجمالي
أرصدة بنوك – مجمدة

تتعلق أرصدة البنوك المجمدة غالبا ً باعتمادات مستندية لشركة أوراسكوم إي أند سي بمبلغ ) ٤٫٧مليون دوالر أمريكي( وخطابات
ضمان لشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة بمبلغ ) ١٫٤مليون دوالر أمريكي( وللشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمبلغ )١٫١
مليون دوالر أمريكي(.
نقدية مجمدة
تتعلق النقدية المجمدة بمبالغ محتفظ بھا لسداد آخر دفعتين البالغ قيمتھما  ١٠٫٦مليون دوالر أمريكي من قرض تم الحصول عليه من
قبل أوراسكوم السعودية ،إن ھذه األموال مجمدة لھذا الغرض بموجب اتفاقية كفالة لويتز بمبلغ  ١١٫٠مليون دوالر أمريكي ومبلغ
 ٤٦٫٩مليون دوالر أمريكي مرھون كضمان مقابل القرض.

٣٧

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٥

رأس المال
فيما يلي ملخص للحركة في عدد األسھم )بقيمة اسمية  ١دوالر أمريكي للسھم(:
٢٠١٥
٥٠٫٠٠٠

في  ١يناير
تأسيس الشركة في  ١٨يناير ٢٠١٥
عدد األسھم المصدرة نتيجة انخفاض رأس المال العيني لشركة
أو سي أي إن .في .بتاريخ  ٩مارس ٢٠١٥
أسھم جديدة مصدرة بتاريخ  ١١مارس ٢٠١٥

١٠٥٫٠٠٦٫٩٢٧
١٢٫٩٨٤٫٥٦٥
----------------١١٨٫٠٤١٫٤٩٢
----------------١١٨٫٠
=====

في  ١٣مارس – المدفوع بالكامل
في  ٣١مارس )مليون دوالر أمريكي(
.١٦

االحتياطيات
مليون دوالر أمريكي

احتياطي التحوط

ترجمة العمالت

أسھم خزينة

اإلجمالي

في  ١يناير ٢٠١٥

)(١١٫٩
---------

)(٥٫١
---------

---------

)(١٧٫٠
---------

التغيرات في احتياطي تحوط التدفقات النقدية
فروق ترجمة العمالت

)(٢٫٥
--------)(٢٫٥

)(٣٨٫٦
--------)(٣٨٫٦

---------

)(٢٫٥
)(٣٨٫٦
--------)(٤١٫١

أسھم خزينة مستحوذ عليھا

--------)(١٤٫٤
=====

--------)(٤٣٫٧
=====

)(٤٫٢
--------)(٤٫٢
=====

)(٤٫٢
--------)(٦٢٫٣
=====

اإليرادات الشاملة األخرى

في  ٣١مارس ٢٠١٥
أسھم خزينة

تم االستحواذ على  ٢٨٠٫١١٣سھما ً خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس .٢٠١٥
 ٣١مارس
٢٠١٥
٢٨٠٫١١٣
----------٤٫٢
١٠٨٫٧١
=====

عدد األسھم المستحوذ عليھا
تكلفة استحواذ األسھم )مليون دوالر أمريكي(
متوسط تكلفة السھم )جنيه مصري(

٣٨

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٧

الحصص غير المسيطرة
 ٣١مارس ٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي

شركة
المتحدة القابضة

أوراسكوم
السعودية

شركة السويس
للتنمية الصناعية

منشآت فردية
أخرى غير ھامة

اإلجمالي

نسبة الحصص غير المسيطرة

٪٤٣٫٥

٪٤٠٫٠

٪٣٩٫٥

-

-

األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة

٨٫٠
١٦٫٤
)(٧٫٤
--------١٧٫٠

١٦٫٥
١٠٥٫٣
)(١٫٨
)(٩٢٫٩
--------٢٧٫١

١١٫٣
١٨٫٨
)(١٣٫٤
-------١٦٫٧

٩٫٠
٩٫١
)(٠٫١
)(٠٫٨
--------١٧٫٢

٤٤٫٨
١٤٩٫٦
)(١٫٩
)(١١٤٫٥
--------٧٨٫٠

اإليرادات

٥٫٨

٢٦٫٥

٠٫٥

١٣٧٫٤

١٧٠٫٢

األرباح
اإليرادات الشاملة األخرى

١٫٠
٠٫٦
--------١٫٦

١٫٠
--------١٫٠

٠٫١
)(١٫٠
--------)(٠٫٩

١٫٦
)(١٫٧
--------)(٠٫١

٣٫٧
)(٢٫١
--------١٫٦

التدفقات النقدية لتوزيعات األرباح

=====

=====

=====

)(٠٫٤
=====

)(٠٫٤
=====

صافي األصول

إجمالي اإليرادات الشاملة

.١٨

القروض والسلفيات
مليون دوالر أمريكي
الشركة المقترضة

نوع
القرض

أوراسكوم لإلنشاء ش.م.م.

مضمون

معدل
الفائدة
دوالر :ليبور ٪٤ .٠٠ – ٢ .٢٨ +
يورو :ليبور ٪٥ .٠٠ – ٢ .٢١ +
جنيه مصري :كوريدور – ٩ .٨٠ +
٪١٢ .٩٥

تاريخ
االستحقاق

استحقاق
طويل األجل

استحقاق
قصير األجل

سحب مصرفي
على المكشوف

اإلجمالي

سنوي

-

-

٢٩٩٫٠

٢٩٩٫٠

سنوي

٠٫٣

٢٢٫٣

-

٢٢٫٦

سنوي

-

-

٧٠٫٦

٧٠٫٦

٠٫١

-

٣٦٫٠

٣٦٫١

٣٫٥

-

٣٣٫٩

٠٫٨
--------٢٦٫٦
=====

٣٫٠
--------٤٠٨٫٦
=====

٣٫٨
-------٤٦٦٫٠
=====

مضمون

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك
السعودية ٪٢ .٧٥ +
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك
السعودية ٪٢ .٠٠ +

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة –
الجزائر

مضمون

متغير ٪٦ .٥

-

ويتز جروب ذ.م.م

بدون ضمان

معدالت مضاعفة

مارس ٢٠١٨

٣٠٫٤

أخرى

-

معدالت مضاعفة

-

--------٣٠٫٨
=====

أوراسكوم السعودية
مضمون

اإلجمالي كما في  ١يناير ٢٠١٥

٣٩

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.١٨

القروض والسلفيات )تابع(
الشركة المقترضة

نوع
القرض

أوراسكوم لإلنشاء ش.م.م.

مضمون

معدل
الفائدة
دوالر :ليبور ٪٤ .٠٠ – ٢ .٢٨ +
يورو :ليبور ٪٥ .٠٠ – ٢ .٢١ +
جنيه مصري :كوريدور – ٩ .٨٠ +
٪١٢ .٩٥

تاريخ
االستحقاق

استحقاق
طويل األجل

استحقاق
قصير األجل

سحب مصرفي
على المكشوف

اإلجمالي

سنوي

-

-

١٨٨٫٥

١٨٨٫٥

سنوي

٠٫١

١٧٫٠

-

١٧،١

سنوي

-

-

٨٠٫٤

٨٠٫٤

٠٫١

٣٣٫٦

-

٣٣٫٧

٣٫٦

-

٣٠٫٥

١٧٫٠

١٨٫٥

٢٫٠
--------٢٨٧٫٩
=====

٢٫٠
--------٣٧٠٫٧
=====

مضمون

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك
السعودية ٪٢ .٧٥ +
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك
السعودية ٪٢ .٠٠ +

أوراسكوم لإلنشاء والصناعة –
الجزائر

مضمون

متغير ٪٦ .٥

مارس ٢٠١٦

ويتز جروب ذ.م.م

بدون ضمان

معدالت مضاعفة

مارس ٢٠١٨

٢٦٫٩

شركة أوراسكوم إلنشاء الطرق

-

معدالت متغيرة مضاعفة

-

-

١٫٥

أخرى

-

معدالت مضاعفة

-

--------٢٧٫١
=====

--------٥٥٫٧
=====

أوراسكوم السعودية
مضمون

اإلجمالي كما في  ٣١مارس ٢٠١٥

إن المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة مبينة في فقرة المخاطر
المالية وإدارة رأس المال في اإليضاح .٦
إن القيمة العادلة للقروض والسلفيات تقارب قيمھا الدفترية.
التعھدات
تنطبق بعض التعھدات على القروض سالفة الذكر.
.١٩

موردون ومقاولون ودائنون وأرصدة دائنة أخرى
مليون دوالر أمريكي
موردون ومقاولون
موردون ومقاولون المستحقة لطرف ذي عالقة )إيضاح (٢٨
أرصدة دائنة أخرى
مصروفات مستحقة
إيرادات مؤجلة
ضرائب أخرى مستحقة الدفع
تأمينات محتجزة دائنة
تعويضات الموظفين مستحقة الدفع
اإلجمالي
استحقاق طويل األجل
استحقاق قصير األجل
اإلجمالي

 ٣١مارس
٢٠١٥

 ١يناير
٢٠١٥

٣٦١٫٥
٢٢٫١
٢٥٫١
٢٠٢٫٥
٨٫٢
٨٫٥
٦١٫٥
٢٫٧
-------٦٩٢٫١
=====
٢٢٫٧
٦٦٩٫٤
-------٦٩٢٫١
=====

٣٦٩٫٨
٢٤٫٣
٩٩٫٨
١٧٣٫٠
٨٫٨
١٠٫٣
٥٥٫٧
٣٫٨
-------٧٤٥٫٥
=====
٣٣٫٢
٧١٢٫٣
-------٧٤٥٫٥
=====

يتم بيان المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة في اإليضاح  .٦إن القيمة الدفترية "للموردين
والمقاولين واألرصدة الدائنة األخرى" تقارب قيمتھا العادلة.
تتعلق التأمينات المحتجزة الدائنة بالمبالغ التي تم حجزھا لمقاولي الباطن.
٤٠

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٠

المخصصات
مليون دوالر أمريكي

الضمانات

١٤،٧
في  ١يناير ٢٠١٥
--------المخصص المكون خالل الفترة
المخصص المستخدم خالل الفترة
)(١٫١
رد المخصص خالل الفترة
أخرى
تأثير الحركة في معدالت صرف العمالت )(٠٫٢
--------١٣٫٤
في  ٣١مارس ٢٠١٥
--------١٣،٤
استحقاق طويل األجل
استحقاق قصير األجل
--------١٣٫٤
اإلجمالي
=====

عقود مثقلة
بالتزامات

أخرى
)متضمنة المطالبات(

اإلجمالي

٢٩،٣
--------٢٫٩
)(٤،٣
١٫٢
)(٠٫١
--------٢٩٫٠
--------٢٩٫٠
--------٢٩٫٠
=====

٥٨٫٧
--------٠٫٥
)(٠٫٢
)(٠٫٢
)(٣ .٤
--------٥٥٫٤
--------٥٥٫٤
--------٥٥٫٤
=====

١٠٢٫٧
--------٣٫٤
)(٠٫٢
)(٥٫٤
١٫٠
)(٣٫٧
--------٩٧٫٨
--------٩٧٫٨
--------٩٧٫٨
=====

الضمانات
تعتمد الضمانات على بيانات الضمانات التاريخية وترجيح النتائج المحتملة مقابل التوقعات المرتبطة بھا.
أخرى )متضمنة المطالبات(
إن المجموعة طرف في العديد من القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمشروعات .في حالة أن كانت نتائج ھذه الدعوى في غير
صالح الشركة ،وكان من الممكن قياس التأثر المالي بصورة موثوقة ،يتم االعتراف بمخصص للقضية المعنية .ينطوي اإليضاح ٢٦
على المعلومات التفصيلية بشأن الدعاوى والمطالبات الھامة التي ال تزال قيد النظر فيھا.
.٢١

تكاليف المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية
أ( المصروفات حسب طبيعتھا
مليون دوالر أمريكي

 ٣١مارس
٢٠١٥

التغيرات في المواد الخام والمواد اإلھالكية وبضائع اإلنتاج التام واألعمال قيد اإلنجاز
مصروفات تعويضات الموظفين )ب(
اإلھالك واالستھالك
الصيانة واإلصالحات
أتعاب االستشارات
أخرى

٦٦٢٫٢
١٤٢٫٠
١٤٫٣
٦٫٥
١٫٩
٩٫٥
-------٨٣٦٫٤
=====

اإلجمالي

تتضمن المصروفات حسب طبيعتھا "تكاليف المبيعات" و "مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية".

٤١

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢١

تكاليف المبيعات ومصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية )تابع(
ب( مصروفات تعويضات الموظفين
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

١٢٨٫٣
٣٫١
٠٫٤
١٫١
٩٫١
-------١٤٢٫٠
=====

األجور والرواتب
التأمينات االجتماعية
حصة الموظف من األرباح
تكاليف المعاشات
مصروفات أخرى للموظفين
اإلجمالي

خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ،٢٠١٥كان ھناك مسؤول تنفيذي رئيسي واحد فقط ،وھو العضو التنفيذي بمجلس
اإلدارة .خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ،٢٠١٥بلغ متوسط عدد الموظفين األساسيين لدى المجموعة  ٢١٫٤٩٥موظفا ً
كما بلغ عدد العمالة المؤقتة  ٣٦٫٠٧٠عامل.
.٢٢

إيرادات أخرى
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

٠٫٥
١٫٧
-------٢٫٢
=====

صافي اإليرادات من بيع أصول ثابتة
إيرادات أخرى
اإلجمالي
.٢٣

صافي تكاليف التمويل
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

١٫١
إيرادات الفائدة على القروض والمدينون
٠٫١
أرباح القيمة العادلة على المشتقات
٤٫٥
أرباح صرف العمالت األجنبية
-------٥٫٧
إيرادات التمويل
-------)(٩٫٤
مصروفات الفوائد على االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المستھلكة
)(١٫٩
خسائر صرف العمالت األجنبية
-------)(١١٫٣
تكاليف التمويل
-------صافي تكاليف التمويل المعترف بھا ضمن األرباح أو الخسائر
)(٥٫٦
=====
تتضمن إيرادات التمويل وتكاليف التمويل الواردة أعاله إيرادات ومصروفات الفائدة التالية المتعلقة باألصول )االلتزامات( التي لم يتم
قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 ٣١مارس
٢٠١٥
مليون دوالر أمريكي
١٫١
)(٩٫٤
--------

إجمالي إيرادات الفائدة على األصول
إجمالي مصروفات الفائدة على االلتزامات

٤٢

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٤

ربحية السھم
 ٣١مارس
٢٠١٥
 -١األساسية
صافي األرباح ) /الخسائر( المنسوبة إلى المساھمين بالدوالر األمريكي
عدد األسھم العادية )األساسية(

٥٫٧٦٠٫٩١٨
١١٧٫٧٦١٫٣٧٩
--------------٠٫٠٤٩
=====

الربحية األساسية للسھم العادي
 (١احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية

 ٣١مارس
٢٠١٥
األسھم
األسھم العادية المصدرة كما في  ٩مارس ٢٠١٥
تأثير أسھم الخزينة المحتفظ بھا
تأثير األسھم الجديدة المصدرة في  ١١مارس ٢٠١٥

١٠٥٫٠٥٦٫٩٢٧
)(٢٨٠٫١١٣
١٢٫٩٨٤٫٥٦٥
----------------١١٧٫٧٦١٫٣٧٩
=========

عدد األسھم العادية القائمة في  ٣١مارس

تلقت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أعمال إنشاءات كمساھمة عينية في رأس المال من شركة أو سي أي إن .في .كما في  ٩مارس
 ،٢٠١٥تم استخدام عدد األسھم القائمة في ذلك التاريخ عند احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية بدالً من استخدام عدد األسھم
العادية القائمة كما في  ١يناير ) ٢٠١٥حيث كان عدد األسھم ال شيء(.
.٢٥

التقرير حول القطاعات
تقوم المجموع بتحديد وعرض القطاعات التشغيلية بنا ًء على المعلومات التي يتم تقديمھا داخليا ً إلى الرئيس التنفيذي خالل الفترة .لدى
المجموعة ثالثة قطاعات معلنة كما ھو مبين أدناه .تتم إدارة كل قطاع بصورة منفصلة ألنھا يتطلبون استراتيجيات تشغيلية مختلفة وكل
قطاع يستخدم موظفيه وأصوله الخاصة .يتم استخدام مجموعة من العوامل لتحديد القطاعات المعلنة للمجموعة التي تتضمن ما إذا كان
تم تجميع القطاعات التشغيلية وأنواع المنتجات والخدمات التي يحقق منھا كل قطاع معلن إيراداته.
مليون دوالر أمريكي

إيضاح

إجمالي اإليرادات*
الحصة في أرباح الشركات الزميلة
اإلھالك واالستھالك
إيرادات الفائدة )متضمنة األرباح /
)الخسائر( على المشتقات(
مصروفات الفائدة

١٠
٧
٢٣
٢٣

األرباح قبل الضريبة
االستثمار في أصول ثابتة
األصول غير المتداولة
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات

٧

الشرق األوسط
وشمال افريقيا
)(MENA
 ٣١مارس ٢٠١٥

الواليات المتحدة
األمريكية

بيسكس **

اإلجمالي

 ٣١مارس ٢٠١٥

 ٣١مارس ٢٠١٥

 ٣١مارس ٢٠١٥

٤١١٫٧
--------١٫٣
)(١٣٫٦

٤٤٦٫١
--------٢٫٨
)(٠٫٧

--------)(٥٫٨
-

٨٥٧٫٨
--------)(١٫٧
)(١٤٫٣

١٫٠
)(٩٫١
--------١٨٫٧
--------٢٢٫٤
٤٤٥٫٢
---------١٫٩٨٦٫٥
---------١٫٤٧١٫٣
======

٠٫١
)(٠٫٣
--------٣٫٤
--------٠٫٤
٢٧٫٦
--------٧٤٨٫٠
--------٦٣١٫١
=====

--------)(٥٫٨
--------٣٠٢٫٨
--------٣٠٢٫٨
--------=====

١٫١
)(٩٫٤
--------١٦٫٣
--------٢٢٫٨
٧٧٥٫٦
--------٣٫٠٣٧٫٣
--------٢٫١٠٢٫٤
=====

٤٣

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٥

التقرير حول القطاعات )تابع(
* تم عرض إيرادات القطاعات بناء على الموقع الذي تقوم فيه المنشأة بإدارة العقود.
** يتم عرض بيسكس كجزء من "الشركات الزميلة" ،ولذلك فإن الجدول السابق يوضح فقط اإليرادات من الشركات الزميلة ويتم بيان
قيمة األصول .لمزيد من المعلومات عن االلتزامات واإليرادات والتكلفة ،يرجى االطالع على اإليضاح .١٠
إن المعلومات الجغرافية أعاله تحلل إيرادات المجموعة وأصولھا غير المتداولة حسب الشركة التي يتم مزاولة نشاط فيھا .لدى
مجموعة أوراسكوم لإلنشاء عمالء يمثلون  ٪١٠أو أكثر من اإليرادات:

إيضاح

النسبة
الحكومة المصرية
مجموعة أو سي أي إن .في.

٪٢٥
٪٢٧
-----٪٥٢
====

اإلجمالي
.٢٦

٢٠١٥

االلتزامات الطارئة
االلتزامات الطارئة
خطابات الضمان  /االعتمادات المستندية
تبلغ قيمة خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح الغير كما في  ٣١مارس  ٢٠١٥مبلغ  ١٫١١٨٫٩مليون دوالر أمريكي ) ١يناير
 ١٫٠٢٥٫٠ :٢٠١٥مليون دوالر أمريكي( .أما بالنسبة لالعتمادات المستندية القائمة كما في  ٣١مارس ) ٢٠١٥الجزء غير المشمول(
فقد بلغت قيمتھا  ١٠٩٫٤مليون دوالر أمريكي ) ١يناير  ٧٢٫٥ :٢٠١٥مليون دوالر أمريكي(.
القضايا القانونية والمطالبات
إنه من الممكن أن تكون شركات المجموعة واالئتالفات المشتركة طرفا ً مدعي أو مدعى عليه في قضايا تحكيم أو قضايا أخرى ترفع
أمام المحاكم ،في سياق األعمال االعتيادية .يتم متابعة ھذه القضايا ً بعناية من جانب إدارة الشركة المعنية والمستشار القانوني لھا ،كما
يتم تقييمھا بصورة دورية مع األخذ باالعتبار تغطية التأمين المحتملة ومطالبة الحقوق الواجبة األطراف األخرى .ھذا وال تتوقع
أوراسكوم كونستراكشون ليميتد أن ينتج عن ھذه القضايا التزامات يكون لھا تأثير مادي على المركز المالي للشركة .في حالة أن يكون
من المحتمل أن تسفر ھذه القضايا عن نتائج في غير صالح الشركة ويكون من الممكن تقدير التأثير المالي بصورة موثوقة ،فإنه يتم
االعتراف بمخصص في القوائم المالية كما ھو مبين في اإليضاح " ٢٠المخصصات" .ينبغي إدراك أنه قد ينتج عن بعض القضايا
التزامات إضافية أو تكاليف أخرى ،وذلك في ضوء التطورات المستقبلية المحتملة للقضية المعنية كأن يكون ھناك )أ( قضايا أخرى
محتملة )ب( تسويات مستقبلية )ج( أحكام تصدر بشأن القضايا المعلقة .وحتى تاريخه ،يتعذر على أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
تقدير أي مبالغ خسائر إضافية أو حجم الزيادة عن المبالغ المقيدة في السجالت بصورة موثوقة تشير إلى أن ھذه الخسائر أو حجم
اعتبر أنھا مادية ،فإنه من غير
المبالغ الزائدة ستكون جوھرية .باإلضافة إلى أنه إذا كانت ھذه االلتزامات الطارئة وإلى أي مدى
ِ
الممكن توقع وقت سداد ھذه المبالغ وعدد السنوات التي يتم السداد خاللھا بصورة موثوقة .بما أنه ال يمكن التنبؤ بنتائج ھذه القضايا أو
المطالبات أو المناعات ،فإننا نري ،بنا ًء على المشورة القانونية والمعلومات التي تم الحصول عليھا ،أن النتائج النھائية التي تسفر عنھا
ھذه القضايا لن يكن لھا تأثير مادي على المركز المالي الموحد للشركة إال أنه قد يكون تأثيرھا ماديا ً على نتائج العمليات أو التدفقات
النقدية في أحد الفترات المحاسبية.
الحكم اإلداري الصادر ضد شركة السويس للتنمية الصناعية
لقد صدر قرار في منتصف شھر نوفمبر من عام  ٢٠١١ضد شركة السويس للتنمية الصناعية ،التي تعمل في مجال تطوير األراضي
بمنطقة شمال غرب خليج السويس بجمھورية مصر العربية ،بحظر التصرف أو تخصيص أي من قطع أراضي الشركة لحين االنتھاء
من التحقيقات التي تجرى بھذا الشأن من جانب نيابة األموال العامة والنيابة العسكرية وفيما يتعلق بتخصيص وبيع األراضي
المخصصة في شمال غرب خليج السويس .قامت الشركة بتقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات بالھيئة العامة لالستثمار والمناطق
الحرة بتاريخ  ٢٨مايو  ٢٠١٢إللغاء القرار المذكور .وبتاريخ  ٢٥يوليو  ٢٠١٢صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بسحب قطعة
األرض المخصصة للشركة والذي تم طعنه أمام المحكمة اإلدارية وتم تأجيل الجلسة إلى الثاني من نوفمبر  ،٢٠١٣حيث انعقدت
الجلسة في ھذا التاريخ وتم إحالة القضية إلى محكمة أخرى لتنافي االختصاص ،وبالتالي تم إحالة القضية للدائرة الثامنة وفي الجلسة
المنعقدة في  ٤مارس  ٢٠١٤تم حجز الدعوى إلعداد تقرير ھيئة المفوضين .وتنتظر شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد تقرير
ھيئة المفوضين.
بالنسبة لقضية السويس ،ال يمكن تقدير التأثير المالي بصورة موثوقة.
٤٤

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٦

االلتزامات الطارئة )تابع(
الحكم اإلداري الصادر ضد شركة المصرية للجبس ش.م.م.
تم رفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية ضد شركة المصرية للجبس ش.م.م ،والتي تعمل في مجال صناعة الجبس إللغاء عقد بيع الشركة
من منطلق أنھا أحد الشركات المباعة بموجب خطة الخصخصة .يتم حاليا ً إعداد تقرير ھيئة المفوضين .وتم إرجاء موعد الجلسة
األولي المقرر بتاريخ  ٢٠ابريل  ٢٠١٥إلى أن يتم تقديم تقرير الھيئة إلى المحكمة .إذا كان حكم المحكمة في غير صالح الشركة،
سوف تؤول ملكية المصنع إلى المالك األصلي وستسترجع الشركة ثمن البيع .ترى إدارة الشركة ،ويؤيدھا في ذلك الخبير القانوني ،أنه
من المتوقع أن يصدر الحكم في صالح شركة المصرية للجبس.
دعوى ضد المالك السابق لشركة ويتز
لقد رفع مالك شركة ويتز السابق عدة دعاوى ضد ويتز يشير فيھا إلى االنتھاكات المزعومة التفاقية الفصل واتفاقيات البيع والشراء
المبرمة عند تركه للشركة .باإلضافة إلى دعوى قام برفعھا ضد أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م بشأن اإلضرار المتعمد والتي
يشير فيھا كذلك إلى االنتھاكات المزعومة التفاقية الفصل واتفاقيات البيع والشراء .قامت ويتز بتقديم مذكرة بملخص الحكم على أساس
أنه قد تم دفع ثمن الشراء المناسب لحصته طبقا ً التفاقية الفصل واتفاقيات البيع والشراء.
بتاريخ  ٦فبراير  ٢٠١٥رفضت المحكمة الدعاوى المرفوعة من جانب المالك السابق لشركة ويتز ضد شركة ويتز وأوراسكوم
لإلنشاء والصناعة ش.م.م.
في  ١١فبراير  ،٢٠١٥تقدم المالك السابق بمذكرة الستئناف الحكم أمام المحكمة العليا من القرار النھائي الصادر عقب الحكم ومن
جميع القرارات واألحكام المقابلة ضد المالك السابق وفي صالح المدعى عليھا ويتز .ھذا ولم يقدم المدعى األسس القانونية والواقعية
لالستئناف .يتعذر على إدارة الشركة في الوقت الحالي تقدير نتائج االستئناف وقامت باإلفصاح عن القضايا وااللتزامات الطارئة وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم .٣٧
مركز السدرة للطب والبحوث )(Sidra Medical Center
تم ترسية عقد تصميم وبناء مركز السدرة للطب والبحوث في الدوحة بدولة قطر من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
في فبراير  ٢٠٠٨على الشركة الزميلة المملوكة من قبل اوبراسكون ھويرت لين ) (٪٥٥وكونتراك ) (٪٤٥حيث تبلغ لقيمة العقد
اإلجمالية حوالي  ٢٫٤مليار دوالر أمريكي .إن المشروع منجز بنسبة  ٪٩٥وال يشكل جزءاً من متأخرات مجموعة اإلنشاءات حيث أن
المشروع محتسب وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
في يوليو  ،٢٠١٤تلقى االتحاد اشھار إنھاء العقد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )"المؤسسة"( .وفيما يتعلق بھذا
االنھاء ،تطالب المؤسسة بمبلغ مادي كتعويض من الشركات الزميلة .لم تقدم المجموعة بعد ما يدعم ھذه المطالبة واألضرار .وفي ھذا
السياق قامت الشركة برفع دعوى مقابلة بشأن األضرار المزعومة وتكاليف المطالبة .تم إحالة القضية إلى محكمة التحكيم بالمملكة
المتحدة .مع ذلك تتوقع الشركة والمحامون لديھا أن يكون الحكم في صالح الشركة ،وبما أن التحكيم ال زال في مراحله األولية ،فال
يوجد ھناك أمور مؤكدة بھذا الشأن .وضعت إدارة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بعين االعتبار آراء المحامي الخارجي للشركة الذي
أفاد بأنه حتى وإن كان الحكم في صالح الشركة الزميلة ،فإن تنفيذه ضد المؤسسة سوف يكون يستغرق وقتا ً كما ستكون عملية معقدة.
في  ٣١مارس  ،٢٠١٥قامت أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتقييم حصتھا في الشركات الزميلة بمبلغ صفر وقامت بتسجيل مبلغ ٢٠
مليون دوالر أمريكي كالتزام لتكاليف محتملة تتضمن مصروفات قانونية .لم يطرأ أي تغيير على ھذه المبالغ مقارنة بالمبالغ في ١
يناير .٢٠١٥
األصول المحتملة
قضية التحكيم ضد جولدن بيراميدز بالزا
قامت كل من شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م .وشركة كونسولديتد كونتركترز انترناشونال برفع دعوى تحكيم ضد جولدن
بيراميدز بالزا بشأن أداء ما عليھا من التزامات متعلقة بمشروع سيتي ستارز ،حيث أن موضوع الدعوى ھو اإلعمال اإلضافية
المنجزة والوقت اإلضافي المستغرق لجميع التأخيرات ،مقابل السندات المسالة بصورة غير مناسبة ودفع مقابل البنود القائمة إلعادة
القياس.
إنه في  ١٧ديسمبر  ،٢٠١٤رفضت المحكمة جميع االعتراضات على االختصاص وقبول الدعاوى المرفوعة ضد جولدن بيراميدز
بالزا .وقد حكمت المحكمة بتعويض شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة ش.م.م .وشركة كونسولديتد كونتركترز انترناشونال عن
األضرار الناجمة عن تأخر إنجاز العمل وتعطله باإلضافة إلى تكاليف التحكيم ،حيث بلغة التعويضات نسبة  ٪٥٠بما يقدر بحوالي
 ٨٠٫٠مليون دوالر أمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ الحكم.
طبقا إلرشادات المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٧قامت إدارة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد بتقييم مبلغ التعويض على أنه غير
"مؤكد فعليا ً" في  ٣١مارس  .٢٠١٥وبالتالي ،يتم اإلفصاح عن التعويض في القوائم المالية المجمعة للمجموعة كأصل محتمل.

٤٥

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٧

التزامات عقود اإليجار التشغيلي
تقوم المجموعة باستئجار المكاتب وأجھزة الكمبيوتر والماكينات والسيارات بموجب عقود إيجار تشغيلي .وفي الغالب تكون مدة ھذه
العقود في  ١٠سنوات وبخيار التجديد بعد نھاية المدة .تتم إعادة التفاوض على القيمة اإليجارية كل خمس سنوات بما يعكس القيمة
السوقية .تشترط بعض عقود اإليجار دفعات إيجار إضافية على أساس تغيرات مؤشرات األسعار المحلية.
 (١الحد األدنى لدفعات اإليجارات المستقبلية
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

٠٫٦
٠٫٣
-------٠٫٩
====

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
اإلجمالي

 (٢المبالغ المعترف بھا في األرباح أو الخسائر
 ٣١مارس
٢٠١٥

مليون دوالر أمريكي

٢٫١
٠٫١
٣٫٦
-------٥٫٨
=====

إيجارات
سيارات
ماكينات ومعدات
اإلجمالي

٤٦

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٨

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي قائمة بالمعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة
العالقــة

معامالت اإليرادات
خالل الفترة

أرصدة المدينون
في نھاية الفترة

معامالت الشراء
خالل الفترة

أرصدة الدائنون
في نھاية الفترة

اليكو ايجيبت

شركة مستثمر بھا محتسبة
وفقا ً لحقوق الملكية

-

٢٩٫٧

-

٠٫٢

ميدريل

شركة مستثمر بھا محتسبة
وفقا ً لحقوق الملكية

-

١٠٫٢

-

-

أو سي أي بيمونت

مرتبطة بكبار موظفي اإلدارة

٢٫٨

١١٫٢

-

-

لوا فيرتياليزر كومباني

مرتبطة بكبار موظفي اإلدارة

٢٢٧٫٥

-

-

١٠٫٩

ناتجازولين

مرتبطة بكبار موظفي اإلدارة

٨٫١

١٩٫٩

-

-

أوراسكوليا لتطوير محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

شركة مستثمر بھا محتسبة
وفقا ً لحقوق الملكية

-

٠٫٩

-

-

أوراسكوليا للمقاوالت

شركة مستثمر بھا محتسبة
وفقا ً لحقوق الملكية

-

٢٫١

-

-

أو سي اي إن .في.

مرتبطة بكبار موظفي اإلدارة

-

-

-

٦٫١

أخرى

-

٧٫٣

-

٤٫٩

اإلجمالي

٢٣٨٫٤

٨١٫٣

-

٢٢٫١

األطراف ذات العالقة

عالوة على المعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة في الجدول أعاله ،تتكبد الشركة بعض المصروفات التشغيلية ذات المبالغ
الغير جوھرية فيما يتعلق بخدمات مقدمة من قبل أطراف ذات عالقة.
مؤسسة أو سي أي ومؤسسة ساويرس
تستثمر مؤسسة "أو سي أي" موارد الشركة في برامج تعليمية تساھم في تطوير المجتمعات التي تزاول فيھا الشركة نشاطھا .ترتبط
"أو سي أي" بعالقات وثيقة مع العديد من الجامعات الرائدة ،بما في ذلك جامعة شيكاغو )برنامج أنسي ساويرس للمنح الدراسية(
وستانفورد )الحوار األمريكي الشرق أوسطي عبر شبكة االنترنت( ويالي )برنامج الحصول على الماجستير في اإلدارة المتطورة
وبرنامج الشبكة العالمية لإلدارة المتطورة(.
عالوة على ذلك ،تقدم أيضا ً مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية منح لتمويل مشاريع يتم تنفيذھا من قبل المؤسسات الخيرية
والمؤسسات التعليمية والحكومات المحلية والمؤسسات الخاصة.

٤٧

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة الربع سنوية )تابع(
.٢٩

مكافآت مجلس اإلدارة )كبار موظفي اإلدارة(
خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ،٢٠١٥اعتبرنا أن أعضاء مجلس اإلدارة )األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين(
واإلدارة العليا ھم كبار موظفي اإلدارة طبقا ً للتعريف الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم " ٢٤األطراف ذات العالقة" .تتألف
اإلدارة العليا مما يلي :المسؤول المالي الرئيسي ،مدير الخزينة ،المستشار العام ،مراقب المجموعة ،مدير إدارة الموارد البشرية ،مدير
إدارة تقنية المعلومات ،الرئيس التنفيذي ألكثر الشركات أھمية.
بلغ إجمالي مكافآت كبار موظفي اإلدارة عن فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٣١مارس  ٢٠١٥مبلغ  ٢٫٥مليون دوالر أمريكي.

.٣٠

قائمة الشركات التابعة والشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة الرئيسية
الشركات

الدولة

نسبة الحصص

طريقة التجميع

سيمينتك
أوراسكوم لإلنشاء والصناعة  -الجزائر
بيسكس جروب اس ايه
أو سي اي كونستراكشون ليميتد
أوراسكوم لإلنشاء
أوراسكوم إلنشاء الطرق
أوراسكوليا لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي
الوطنية للصناعات الحديدية
اليكو ايجيبت
شركة السويس للتنمية الصناعية
شركة أوراسكوم السعودية
كونتراك انترناشيونال إنك
أوراسكوم أي أند سي الواليات المتحدة إنك
ويتز جروب ذ.م.م.

جزر العذراء البريطانية
الجزائر
بلجيكا
قبرص
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
مصر
المملكة العربية السعودية
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة

١٠٠٫٠٠
٩٩٫٩٠
٥٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠
٩٩٫٩٨
٥٠٫٠٠
٩٩٫٩٠
٥٠٫٠٠
٦٠٫٥٠
٦٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠
١٠٠٫٠٠

كامل
كامل
حقوق الملكية
كامل
كامل
كامل
حقوق الملكية
كامل
حقوق الملكية
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل

عالوة على ذلك ،لدى أوراسكوم كونستراكشون ليميتد شركات قابضة في ھولندا والدول التي تزاول فيھا نشاطھا.

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ٢٨ ،مايو ٢٠١٥
مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد،
ناصف ساويرس ،رئيس مجلس اإلدارة
أسامه بيشاي ،الرئيس التنفيذي
عارف نقفي
سلمان بط
سامي حداد
خالد بشرى
عزمي ميقاتي

٤٨

