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 الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي

 شركة مساهمة مصرية   

 القوائم المالية 
 فى  المالية  المنتهيةالفترة عن 

  6302  سبتمبر 03
 وكذا

 تقرير الفحص المحدود عليها
  

 



 اهمة مصرية(الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي )شركة مس
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  6102 نوفمبر 8القاهرة في:  

 

 تقرير الفحص المحدود

 ـــ

 

 الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي  إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة
 شركة مساهمة مصرية 

 

 المقدمة
 

في  -ش.م.م. –لشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي لقمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرفقة 
وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة  6102سبتمبر01

 وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى.
العرض العادل الواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة واإلدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه و

  ر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.المصرية و تنحص
 

 نطاق الفحص المحدود
 

( "الفحص المحدود للقوائم المالية 6101قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم )
شمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها" وي

بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من 
إجراءات الفحص المحدود ويعمل الفحص المحدود جوهريا ً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير 

مصرية وبالتالي ال يمكننا الحصول علي تأكيد بأننا سنصبح علي دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم المراجعة ال
 اكتشافها في عملية المراجعة وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة علي هذه القوائم المالية.

 
 متحفظ ستنتاجإساس أبداء أ

هناك اضمحالل مستمر لالستثمارات المالية المتاحة للبيع و تم اإلعتراف بقيمة األضمحالل بقائمة الدخل الشامل و 
 بحقوق الملكية.

 
 متحفظ ستنتاجإ
 

ائم , لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القو رة السابقة, و بإستثناء ما جاء في الفق وفي ضوء فحصنا المحدود
في ركز المالي للمنشأة مة عن المالمالية الدورية المرفقة ال تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الها

اشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير  لستةوعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن ا 6302سبتمبر03
 المحاسبة المصرية.  

  مراقب الحسابات
 

 
 

 د محمدهاني فؤاد راش

 

 

  00110س.م.م 

  (691سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )

 
 
 



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30الميزانية في 

رقم 

جنية مصرىجنية مصرىاإليضاح

األصول  

االصول غير المتداولة

429,970,14230,970,103األصول الثابتة بالصافً

5177,04852,925مشروعات تحت التنفٌذ

617,842,35015,117,273استثمارات مالٌة متاحة للبٌع

47,989,54046,140,301إجمالي األصول غير المتداولة

:األصول المتداولة

74,854,8893,998,154المخزون

815,305,12712,818,636(بالصافً)العمالء وأوراق القبض 

91,582,7921,253,791المدٌنون واألرصدة المدٌنة األخري

46,81346,813غطاءات خطابات الضمان

1011,437,48714,142,452استثمارات مالٌة فى أذون الخزانة

11325,423852,797النقدٌة بالصندوق والبنوك

33,552,53033,112,643إجمالي األصول المتداولة
81,542,07079,252,944إجمالي األصـول

:حقوق المساهمين

1481,963,56081,963,560رأس المال المصدر والمدفوع

152,404,8162,404,816االحتٌاطى القانونى

_(1,149,102)6فروق القٌمة العادلة لألستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

117,285(8,351,136)االستثمار المالٌه-مرحلة   (خسارة  ) أرباح و

(8,468,421)3,271,823أرباح العام بعد الضرائب (خسارة)صافى 

78,139,96176,017,240إجمالي حقوق المساهمين

: االلتزامات غيرالمتداولة

99,66395,816أ/23 (محافظة الشرقية )أقساط االرض 

955,775941,233ب/23التزامات ضرٌبٌة مؤجلة

1,055,4381,037,049اجمالى االلتزمات غير المتداولة

: االلتزامات المتداولة

12352,458252,458مخصصات بخالف االهالك

_337,724بنوك سحب على المكشوف
1,370,791429,281الموردون

13278,2321,178,076الدائنون واألرصدة الدائنة أخرى

7,466338,840مصلحة الضرائب 

2,346,6712,198,655إجمالي اإللتزامات المتداولة
81,542,07079,252,944إجمالــى حقوق المساهمين وااللتزامات

المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/ محاسب

المدير العام

عراقى عطية متولى/ محاسب 

2016/09/302015/12/31بيــــــان

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه الميزانية        ·

مراقب الحسابات

هانى فؤاد راشد

11771. م.م.س

294سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

البيــــــان
رقم االيضاح

صافى المبٌعات
16

تكلفة المبٌعات
17

مجمل ربح النشاط 

(يخصم)     

مصروفات عمومٌة وادارٌة
20

انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة

اهالكات ادارٌة
4

مخصصات بخالف االهالك
12

االنخفاض فى قٌمة العمالء واوراق القبض
8

يضاف

إٌرادات متنوعة

ارباح االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

عائد أذون الخزانة

فوائد دائنة

صافي ربح الفترة قبل الضرائب

ضرٌبة الدخل

ضرائب على  اذون الخزانة

صافي  ربح الفترة بعد الضرائب 

الضرٌبة المؤجلة

(بعد الضرائب)صافي ربح الفترة 

نصٌب السهم فً ارباح الفترة
21

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه الميزانية        ·

عادل عبدالحليم البنا/ محاسب

عراقى عطية متولى/ محاسب 

_

34,918,526

(31,819,895)

(46,800)

(16,191)

2,691,382

(1,176,486)

(59,656)

(100,000)_

469,486

3,501,932

0.127

_

(215,567)

3,286,365

(14,542)

3,271,823

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

مراقب حسابات

هاني راشد

رئيس مجلس اإلدارة

11771. م.م.س

294سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 

 2015/09/30  2016/09/30

جنية مصرىجنية مصرى

(30,595)

1,424,645

(400,000)

1,282,999

28,207,899

(25,516,517)

(1,252,641)

3,098,631

المدير المالى

المدير العام

142,924

2,561,159

(71,472)

2,489,687

0.10

1,244,358

2,817,616

5,689

_

(256,457)

646,270

1,077,835

25,342
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 قائمة الدخل  الشامل عن الفترة المالية المنتهية في 

رقمالبٌــــــان

االٌضاح
صافى ربح الفترة

الدخل الشامل االخر

ٌخصم/ٌضاف 

6فروق القٌمة العادلة لألستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

 الضرٌبٌة المتعلقة بعناصر الدخل الشامل االخر

الفترة  الشامل بعد الضرائب(خسارة)اجمالى ربح 

الفترة الشامل  (خسارة  )نصٌب السهم فً ربح

تقرٌر مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءا ال ٌتجزأ من هذه المٌزانٌة        ·

المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/ محاسب 

المدير العام

_

 2016/09/30 2015/09/30

جنية مصرىجنية مصرى

3,271,8232,489,687

(1,149,102)(11,090,945)

_

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

2,122,721(8,601,258)

0.13(0.52)

رئيس مجلس اإلدارة

مراقب حسابات

هاني راشد

عراقى عطية متولى/ محاسب 

294                       سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 

11771. م.م.        س
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 

2016/09/302015/09/30إيضاح

جنية مصرىجنية مصرىرقم

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

3,286,3652,817,616صافً  ربح الفترة قبل الضرائب

يخصم / يضاف 

1,342,7331,799,926(4)إهالكات الفترة

_243,662(8) خسارةاالنخفاض فى قٌمة العمالء واوراق القبض

_(1,077,835)عائد اذون الخزانه

_215,567ضرائب علً عائد اذون الخزانه

_213,101خسائر بٌع استثمارات متاحه للبٌع

(142,924)(859,371)ارباح توزٌعات استثمارات متاحه للبٌع

_100,000(12)مخصصات بخالف االهالك

3,464,2224,474,618ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

(1,810,826)(856,735)(7)النقص  فً المخزون  (الزٌادة)

(2,662,850)(2,730,153)(8)النقص فً العمالء وأوراق القبض  (الزٌادة  )

(1,364,193)(329,001)النقص فً المدٌنون واألرصدة المدٌنة(الزٌادة  )

941,510761,078الزٌادة  فً الموردٌن  (النقص  )

79,919(899,844)الزٌادة  فً الدائنون (النقص  )

(95,818)3,847الزٌادة  فً االلتزامات طوٌل االجل (النقص  )

(165,098)(331,374)الزٌادة فً مصلحة الضرائب  (النقص)

(783,170)(737,527)صافى النقدية من أنشطة التشغيل

:التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(1,895,719)(466,895)(5,4)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفٌذ

(5,625,000)(5,625,000)(6) مدفوعات فى استثمارات شركة الطاقه للصناعات االلكترونٌة 

859,371142,924ارباح توزٌعات استثمارات متاحه للبٌع

_1,537,720مقبوضات من بٌع استثمارات متاحه للبٌع

_26,574,274مقبوضات من استرداد استثمارات فى أذون الخزانة

(11,898,028)(23,705,406) مدفوعات فى االستثمارات فى اذون خزانه 

(19,275,823)(825,936)صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار

:التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(1,848,930)_توزٌعات األرباح

(1,848,930)_صافى النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

(21,907,923)(1,563,463)صافً التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها

2,793,59523,875,068(11)النقدٌة وما فً حكمها فً بداٌة الفترة

1,230,1321,967,145(11)النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه الميزانية        ·

المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/  محاسب 

294سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 

المدير العام

عراقى عطية متولى/ محاسب 

مراقب الحسابات

11771. م.م.س

هانى فؤاد راشد

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترةالمالية المنتهية في 

فروق التغير فىاالحتياطي

القانوني
لإلستثمارات / القيمة العادلة

المالية متاحة للبيع

2,267,45377,936,367(197,753)(8,398,224)2014/12/3181,963,5602,301,331الرصٌد فً 

_(103,485)--103,485-المحول لالحتٌاطً القانونً

(1,848,930)(1,848,930)----توزٌعات األرباح

_(315,037)315,037---المحول لألرباح المرحلة

(1,959,416)--(1,959,416)--فروق تقٌٌم استثمارات مالٌة متاحة للبٌع

10,357,640__10,357,640__تسوٌة اقفال فروق تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

(8,468,421)(8,468,421)----صافً خسارة العام

76,017,240(8,468,421)117,284_2015/12/3181,963,5602,404,816الرصيـد  فى 

_____-المحول لالحتٌاطً القانونً

____--توزٌعات األرباح

_8,468,421(8,468,421)_--المحول لألرباح المرحلة

(1,149,102)__(1,149,102)__فروق تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع

3,271,8233,271,823__--صافً ربح الفترة

____تسوٌات اعادة تبوٌب الدخل الشامل  االخرخالل الفترة

3,271,82378,139,961(8,351,137)(1,149,102)201681,963,5602,404,816/ 09/30الرصيـد فى 

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه الميزانية        ·

المدير المالىالمدير العام

عادل البنا/ محاسبعراقى عطية متولى/ محاسب 

اإلجمـالي  صافى أرباح 

الفترة/االعـام البيـــان

األرباح المرحلة رأس المال

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء 

رئيس مجلس اإلدارة

6



 )شركة مساهمة مصرٌة( الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً

 1326 ٌونٌو 03اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة فً 

 

 

7  

 لكٌان القانونً : ا -2
 

 9199لسنة  951الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً شركة مساهمة مصرٌة. منشأة طبقاً للقانون رقم 
 .12/7/9191الصادر بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  9191لسنة  991بموجب القرار الوزاري رقم 

     
 غـرض الشركة:  -1

 
أستصالح أراضً  -أنتاج نباتً  -من أنتاج حٌوانً وأنتاج داجنً ً كافة مجاالت األمن الغذائً االستثمار ف

ئتها وتصدٌر وأستٌراد د الغذائٌة )خضروات وفواكه( وتعبوزراعتها واألنشطة المكملة لها وأنتاج وتصنٌع الموا
حة أو تشترك بأي وجه من الوجوه كافة المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة وٌجوز للشركة أن ٌكون لها مصل

أعماالً شبٌهه بأعمالها أو التً قد تعاونها علً تحقٌق غرضها فً مصر أو فً مع الشركات وغٌرها التً تزاول 
حكام القانون والئحته أو تشترٌها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألأن تندمج فً البٌئات السالفة الخارج كما ٌجوز لها 

 دٌها :التنفٌذٌة والشركة ل
 

  مصنع إنتاج أعالف دواجن: ( أ

  طن / ساعة .  91النتاج جمٌع أنواع علف الطٌور المحبب بطاقة إنتاجٌة 
 مصنع إنتاج أعالف حٌوانً: ( ب

  طن/ساعة وتقوم الشركة بإنتاج وبٌع جمٌع أنواع علف الحٌواناات للتسامٌن  91بطاقة إنتاجٌة
 و األلبان والخٌول واألغنام. 

 :حجر بٌطريوم مزرعة تسمٌن مواشً ( ج

 رأس ماشٌة.  711المواشً وتسع هذه المزرعة عدد  و أستقبال تمتلك الشركة مزرعة لتربٌة 
 والتجمٌد لتبرٌدد( ثالجة للحفظ با

 
 السٌاسات المحاسبٌة المطبقة: -0

 
 ( أسس إعداد القوائم المالٌة : 2 -0

ٌتم إعداد القاوائم مالتها المالٌة والمعاٌٌر المحاسبٌة المصرٌة فً أعداد وتسجٌل معا بتطبٌقالشركة تلتزم 
المالٌااة طبقااا لمعاااٌٌر المحاساابة المصاارٌة و فااً ضااول القااوانٌن و اللااوائو المصاارٌة السااارٌة وفقاااً لمباادأ 
التكلفااة التارٌخٌااة القابلااة لالسااترداد وبااافتراة اسااتمرارٌة الشااركة وتاام اتباااع نفااس السٌاسااات فااً إعااداد 

 . القوائم المالٌة عن الفترات السابقة
 

 ( التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة :0-1

ٌتطلب إعداد القوائم المالٌاة طبقااً لمعااٌٌر المحاسابة المصارٌة أن ٌاتم االعتمااد علاً أفضال االفتراضاات 
والتقاادٌرات التااً تضااعها اودارة وبمااا تااراه مناسااب لوضااع وتطبٌااق سٌاسااات محاساابٌة لااتعكس الجااوهر 

ً تتم والمتعلقة بالنشاط األساسً للشركة )إٌارادات النشااط الجااري والمضمون االقتصادي للمعامالت الت
 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة( –اضمحالل األصول  –

وبنااال علااً ذلااك فااإن تلااك التقاادٌرات واالفتراضااات الموضااوعة فااً ضااول أفضاال البٌانااات والمعلومااات 
صروفات المرتبطة بتلك التقادٌرات وعلاً المتاحة لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر علً قٌمة اوٌرادات والم

قٌمة األصول وااللتزامات ذات العالقة وذلاك فاً حاال اخاتالف التقادٌرات الموضاوعة فاً تاارٌخ إعاداد 
القوائم المالٌة عن الواقع الفعلاً فاً الفتارات التالٌاة وذلاك دون اوخاالل بمادي تعبٌار القاوائم المالٌاة عان 

انها النقدٌااااااااااااااة للفتاااااااااااااارة الجارٌااااااااااااااة.حقٌقااااااااااااااة المركااااااااااااااز المااااااااااااااالً للشااااااااااااااركة وتاااااااااااااادفق
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 ( المعامالت بالعمالت األجنبٌة :0-0

 تمسك الشركة حساباتها بالجنٌه المصري وال توجد معامالت بالعمالت األجنبٌة.
  

 ( األصول الثابتة واهالكاتها  :  0-4

 االعتراف :  (أ 

ة النفقات التً تتعلق ٌتم قٌاس األصل الثابت عند االعتراف به على أساس التكلفة التً تتضمن كاف
 بشكل مباشر باقتنال أو انشال األصل حتى ٌصبو صالحاً لالستخدام .

 

 تحدٌد قٌمة األصول الثابتة بعد القٌاس األولً : (ب 

تحدد القٌمة الدفترٌة لألصل الثابت بعد القٌاس األولً على أساس التكلفة مخصوماً منها مجمع 
 ناتجة عن االضمحالل فً قٌمته.اوهالك باوضافة الى الخسارة المجمعة ال

 

 النفقات الالحقة على االقتناء :  (ج 

ٌتم إضافة النفقات الالحقة على األصول فقط عندما ٌكون من المتوقع أن ٌحقق هذا البند منافع 
اقتصادٌة مستقبلٌة للشركة و ٌمكن قٌاس التكلفة بدرجة عالٌة من الدقة و فٌما عدا ذلك ٌتم تحمٌل 

 األصول على قائمة الدخل .كافة نفقات خدمة 
 

 اإلهالك :  (د 

ٌتم إهالك األصول الثابتة القابلة لإلهالك على مدار العمر اونتاجً المقدر لكل نوع من أنواع 
فقد قامت إدارة الشركة بتغٌٌر العمر اوفتراضً لألصول وبالتالً األصول بطرٌقة القسط الثابت 

 لغرة احتساب اوهالك : العمر اونتاجً المقدر لها بعد التعدٌلوفٌما ٌلً معدالت اوهالك 

 

 

  العمر اإلنتاجً ) بالسنوات( األصل

  11 مبانً و إنشالات و طرق

  01 ثالجات –مبانً 

  11-91 مصانع آالت ومعدات

  15 ثالجات آالت ومعدات

  91-5 وسائل نقل

  91 عدد وأدوات وتجهٌزات

  91 أثاث و معدات مكاتب

 

 فتراضً لهامعدات الثالجة عن باقً أصول الشركة و تم تحدٌد العمر او آالت و فصل مبانً و تم -
 وفقاً لرأي الجهات الفنٌة بالشركة و موافقة مجلس اودارة علٌها.
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 االستبعاد من الدفاتر : (ه 

 

ٌتم استبعاد القٌمة الدفترٌة لألصل الثابت عند بٌعه وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن البٌع بقائمة 
 الدخل .

 
 المشروعات تحت التنفٌذ( 0-5

وعات تحات التنفٌاذ بالتكلفاة ٌتم إثبات المبالغ التى تنفق على إنشال أو شرال األصول الثابتة فى بناد مشار
حتى ٌصبو جاهز للتشغٌل أو إستخدامه فى الغرة الذى أنشئ من أجله حٌنئذ بتم تحوٌلاه إلاى األصاول 

 الثابتة بتكلفته .

 
 االستثمارات المالٌة ( 0-6

 االستثمارات فً شركات شقٌقة (أ 

ستثمارت فً تارٌخ القوائم ٌتم إثبات االستثمارات فً شركات شقٌقة بالتكلفة وتقوم الشركة بتقٌٌم األ
المالٌة وفً حالة اضمحالل القٌمة القابلة لالسترداد لالستثمار عن قٌمته الدفترٌة ٌتم تخفٌة القٌمة 

 الدفترٌة لهذا االستثمار بقٌمة خسائر االضمحالل وتحمٌلة علً قائمة الدخل.
  

 االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع (ب 

للبٌع بالتكلفة وٌتم تقٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع بالقٌمة العادلة  ٌتم إثبات االستثمارات المتاحة
)سعر السوق( وذلك لكل استثمار علً حدة مع إدراج فروق التقٌٌم ضمن حقوق الملكٌة وذلك حتى 
تارٌخ بٌع تلك االستثمارات أو التصرف فٌها وعند استبعاد تلك االستثمارات بالبٌع فإنه ٌتم ما سبق 

 عتراف به من أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكٌة بقائمة الدخل  .اال

  .وفً حالة األعتراف بالزٌادة فً القٌمة العادلة بعد إضمحالل القٌمة مباشرة ضمن حقوق الملكٌة

ٌتم تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع الغٌر مسجلة ببورصة األوراق المالٌة أو التً ال ٌمكن 
قٌمتها العادلة بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها بدرجة موثوق فٌها بالتكلفة شاملة جمٌع  التوصل إلً

التكالٌف المرتبطة بها مخصوماً منها خسائر التدهور )االضمحالل( فً قٌمتها إن وجدت وتحمل تلك 
 الخسائر علً قائمة الدخل.

 

 االستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة (ج 

ٌة بغرة المتاجرة بتكلفة اقتنائها علً أن ٌعاد تقٌٌمها فً نهاٌة كل فترة / ٌتم إثبات االستثمارات المال
سنة مالٌة بالقٌمة العادلة )سعر السوق( وتدرج فروق التغٌر فً قٌمتها بقائمة الدخل تحت بند صافً 

ناتجة التغٌر فً القٌمة السوقٌة لالستثمارات المالٌة بغرة المتاجرة كما ٌتم إثبات األرباح والخسائر ال
 من بٌع هذه االستثمارات بقائمة الدخل.

 أذون الخزانة: (د 
ٌتم إثبات أذون الخزانة بالدفاتر بالقٌمة االسمٌة وٌتمثل الفرق بٌن تكلفة اقتنال هذه  االذون والقٌمة 
االسمٌة فى قٌمة العوائد التى لم تستحق بعد والتى تثبت بالدفاتر ضمن بند )االرصدة الدائنة االخرى ( 

 هذه العوائد تباعا ضمن اٌرادات االستثمار ات بقائمة االٌرادات والمصروفات . وتدرج
وتظهر اذون الخزانة بالقوائم المالٌة بقٌمتها االسمٌة بعد خصم رصٌد العوائد المتعلقة بها والتى لم 

 تستحق بعد .
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 قٌمة األصول : انخفاض( 0-7

ٌاتم دراسااة قٌمااة األصااول فاً تااارٌخ القااوائم المالٌااة ) فٌمااا عادا المخاازون و األصااول الضاارٌبٌة المؤجلااة( 
لتحدٌد ما اذا كان هناك أي مؤشر على انخفاة تلك القٌمة و فً حالة وجود ذلك المؤشار فٌاتم تقادٌر القاٌم 

قٌمتاه الدفترٌاة عان تلاك التاً تام التً ٌمكن استردادها . وٌتم إثبات االنخفاة فً قٌمة األصل عندما تزٌد 
 تقدٌرها وٌتم حساب قٌمة اوهالك فً الفترات أو السنوات التالٌة على أساس القٌمة المعدلة لتلك األصول.

 
 

 : المخزون( 8- 0

 اإلنتاج التام والمستلزمات وقطع الغٌار  ( أ

المنصارف مان المخازون  ٌتم إثبات المخزون بالتكلفاة أو صاافً القٌماة البٌعاة أٌهماا اقال   وٌاتم تساعٌر
 وفقا لطرٌقة الوارد أوال ٌصرف أوال  .

 الماشٌة ( ب

تقٌم الماشٌة بقٌمتها العادلة وٌتم تحدٌد القٌمة العادلة للماشٌة بنال على أسعار السوق ) الشرال ( لهاا فاى 
 نفس السن ونوع الماشٌة والصفات الوراثٌة .

 
 وراق القبض :أوالمدٌنون و العمالء( 0-9

العمالل و أوراق القبة و المدٌنون واألرصدة المدٌنة بالقٌمة االسمٌة وذلك بعد خصم آٌاه مباالغ  ٌتم إثبات
 نتٌجة االنخفاة  فً قٌمتها )االضمحالل( والتً من المتوقع عدم تحصٌلها بمعرفة الشركة.

 
 ( المخصصات :0-23

 ٌتم االعتراف بالمخصص إذا توافرت الشروط اآلتٌة :
 تزام حالً ) قانونً أو حكمً ( ناتج عن حدث فً الماضً.ٌكون على الشركة ال -9
 من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة لتسوٌة االلتزام. -1
 ٌمكن تقدٌر االلتزام بدرجة ٌعتمد علٌها. -3

 
 االحتٌاطات( 0-22

 االحتٌاطً القانونً : -

بو لتكوٌن احتٌاطً قانونً وذلك حتى % من صافً الر 5طبقا للنظام األساسً للشركة ٌجنب 
 % من رأس المال المصدر. 911ٌصل رصٌد ذلك االحتٌاطً إلى 

 االحتٌاطً العام : -

 ٌتم تكوٌن احتٌاطً عام فً حالة وجود غرة لتكوٌنه وفقا لقرارات الجمعٌة العامة للشركة.

 
 المؤجلة الضرائب( 0-21

 صري .ٌتم حساب ضرٌبة الدخل طبقا لقانون الضرائب الم -

و الضاارٌبة المؤجلااة هااً الضاارٌبة التااً تنشااأ عاان وجااود بعااة الفااروق المؤقتااة الناتجااة عاان اخااتالف  -
الفتاارة الزمنٌااة التااً ٌااتم فٌهااا االعتااراف بقٌمااة األصااول وااللتزامااات بااٌن كاال ماان القواعااد الضاارٌبٌة  

 ائم المالٌة وفقا لها.)األساس الضرٌبً ( و األسس المحاسبٌة ) األساس المحاسبً ( التً ٌتم إعداد القو

بإمكانٌاة اساتخدام   و ٌتم االعتراف بالضرٌبة المؤجلة كأصل للشركة عندما ٌكاون هنااك احتماال قاوي  -
هذا األصل لتخفٌة األرباح الضرٌبٌة المستحقة على الشركة . وٌتم تخفٌة الضرٌبة المؤجلاة المثبتاة 

 الضرٌبٌة المستقبلٌة.كأصل لدى الشركة بقٌمة الجزل الذي لن تحقق منه المنفعة 
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 االعتراف باإلٌراد : شروط( 0-20

 إٌراد المبٌعات : -

 ٌتم االعتراف باوٌراد الناتج عن بٌع منتجات الشركة إذا تم استٌفال جمٌع الشروط التالٌة: 

 أن تقوم المنشأة بتحوٌل المخاطر و العوائد األساسٌة لملكٌة السلع إلى المشتري . (أ 

لتدخل اوداري المستمر بالدرجة التً ترتبط عادة بالملكٌة او أال تحتفظ الشركة بحق ا (ب 
 الرقابة الفعالة على السلع الغٌر المباعة.

 أن ٌمكن قٌاس قٌمة اوٌراد بشكل دقٌق . (ج 

 أن ٌتوافر توقع كافً عن المنافع االقتصادٌة المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة . (د 

تتحملها الشركة فٌما ٌتعلق بالمعاملة إمكانٌة تحدٌد قٌمة التكالٌف التً تحملتها أو س (ه 
 بشكل دقٌق .

 

 إٌرادات التوزٌعات: -

ٌتم اثبات إٌرادات التوزٌعات بقائمة الدخل حٌنما ٌنشأ الحق للشركة فً استالم توزٌعات األرباح 
 من الشركة المستثمر فٌها والمحققة بعد تارٌخ االقتنال.

 

 الفوائد الدائنة  : -

 وفقاً لمبدأ االستحقاق مع اآلخذ فً االعتبار معدل العائد والمدة الزمنٌة. ٌتم إثبات الفوائد الدائنة
 
 ( قائمة التدفقات النقدٌة :0-24

 .نقدٌة وفقا للطرٌقة غٌر المباشرةٌتم إعداد قائمة التدفقات ال
 
 ( النقدٌة وما فً حكمها :0-25

النقدٌة بالصندوق و  األرصدة لفأن النقدٌة وما فً حكمها تشم النقدٌة لغرة إعداد قائمة التدفقات
األرصدة لدى البنوك و الودائع ألجل وأذون الخزانة والتً تستحق خالل ثالثة شهور من اقتنائها 

 مطروحاً منها البنوك الدائنة )سحب علً المكشوف(.
 
 ( االرتباطات الرأسمالٌة 0-26

 وفصاح عنها.فً حالة وجود ارتباطات رأسمالٌة لشرال أصول ثابتة مستقبلٌة ٌتم ا
 
 ( االلتزامات العرضٌة و االرتباطات:0-27

تظهر االلتزامات العرضٌة و التً تدخل الشركة طرفاً فٌها باوضافة إلى االرتباطات خارج 
 المٌزانٌة باعتبارها ال تمثل أصول أو التزامات فعلٌة فً تارٌخ المٌزانٌة .

 
 ( التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :0-28

 خالل الفترة المالٌة أي تعامالت للشركة مع أطراف ذات عالقة. لم ٌتم
 
 ( األدوات المالٌة و إدارة المخاطر المتعلقة بها :0-29

تتمثاال األدوات المالٌااة للشااركة فااً األصااول و االلتزامااات المالٌااة و تتضاامن األصااول المالٌااة أرصاادة 
 ائنون و الحسابات الدائنة.النقدٌة والعمالل وكما تتضمن االلتزامات المالٌة بعة الد



 اهمة مصرٌة(الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً )شركة مس

 1326 ٌونٌو 03تابع اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة فً 

 

 

   01  

 خطر االئتمان 

وٌتمثل هذا الخطر فً قدرة الشركة على تحصٌل الدٌون المستحقة على العمالل فً مواعٌد 
 استحقاقها و تبذل إدارة الشركة جهدا لمتابعة تحصٌل هذه الدٌون .

 

  )مخاطر أسعار الفائدة )العائد 

ً مدٌونٌاة الشاركة وٌعتبار هاذا الخطار محادود جاداً لعادم وٌتمثل خطر العائد فً تغٌر أسعار الفائدة علا
 حصول الشركة علً تسهٌالت إئتمانٌة.

 

 خطر السٌولة 

وٌتمثل خطر السٌولة فً عادم مقادرة الشاركة علاً تسابٌل أصاولها المالٌاة بقٌماة تقاارب قٌمتهاا العادلاة 
تفااظ بالقادر الكاافً مان النقدٌاة لتغطٌة التزاماتها المالٌة وللحد من هذا الخطار تقاوم إدارة الشاركة باالح

 وتوافر التموٌل من خالل أنشطة التشغٌل.
 

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة 

طبقااً ألساس التقٌاٌم المتبعاة فاً تقٌاٌم أصاول الشاركة والتزاماتهاا الاواردة باوٌضااحات المتمماة للقاوائم 
  تختلف اختالفا جوهرٌاً عن قٌمتها الدفترٌة. المالٌة فإن القٌمة العادلة المالٌة فً تارٌخ القوائم المالٌة ال

 
 ( االلتزامات المحتملة 0-13

وهً تتمثل فً القضاٌا المرفوعة ضد الشركة والجزل غٌر المغطى من خطاباات الضامان   وال توجاد 
 أي التزامات مالٌة محتملة تؤثر على القوائم المالٌة للشركة .

 
 ( أسهم الخزٌنة 0-12

وتسااجل األرباااح والخسااائر  –وتظهاار مطروحااة ماان حقااوق الملكٌااة  –بالتكلفااة  تاادرج أسااهم الخزٌنااة
 الناتجة من بٌع أسهم الخزٌنة ضمن حساب األرباح غٌر الموزعة.

 
 ( توزٌعات األرباح فً ضوء النظام األساسً للشركة 0-11

الٌف ٌااتم توزٌااع أرباااح الشااركة الصااافٌة ساانوٌا وذلااك بعااد خصاام جمٌااع المصااروفات العمومٌااة والتكاا
 األخري كما ٌلً:

% من األرباح لتكوٌن احتٌاطً قانونً وٌقف هاذا االقتطااع حتاً بلاغ 5ٌبدأ باقتطاع مبلغ ٌوازي   -9

% مان رأس ماال الشاركة المصادر وفاً نقاص االحتٌااطً 911مجموع االحتٌاطً قادراً ٌاوازي 

قداً بما ال ٌقال عان تعٌن العودة لالقتطاع وٌكون نصٌب العاملٌن من األرباح التً ٌتقرر توزٌعها ن

 % بشرط أال ٌزٌد علً مجموع األجور السنوٌة للعاملٌن.91

% للمساهمٌن عن المدفوع مان قٌماة 5ٌقتطع المبلغ الالزم لتوزٌع حصة أولً من األرباح قدرها   -1

أسهمهم وللعاملٌن علمااً بأناه إذا لام تسامو أربااح سانة مان السانٌن بتوزٌاع هاذه الحصاة فاال ٌجاوز 

 من أرباح السنٌن التالٌة. المطالبة بها

 % علً األكثر من الباقً كمكافأة لمجلس اودارة.91ٌخصص بعد ما تقدم   -3

ٌااوزع الباااقً ماان األرباااح بعااد ذلااك علااً المساااهمٌن والعاااملٌن فااً الحاادود والنسااب المقااررة فااً   -0

السانة  النظام األساسً كحصة إضافٌة فً األرباح أو ٌرحل بنالاً علاً اقتاراح مجلاس اودارة إلاً

 التالٌة أو ٌكون به احتٌاطً غٌر عادي.
 



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

األصول الثابتة       -4

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبٌان
اآلالت 

والمعداتالمصانع

اآلالت 

والمعدات 

ثالجات

وسائل نقل وانتقال
العدد واألدوات 

والتجهيزات

األثاث ومعدات 

المكاتب والحاسب 

اآللي

اإلجمالي

2016/01/011,865,5864,891,50213,649,9887,839,3268,904,2072,484,055619,371389,96040,643,995التكلفة فً 

27,13151,10549,177151,39955,9498,011342,772__اإلضافات

2016/09/301,865,5864,891,50213,677,1197,890,4318,953,3842,635,454675,320397,97140,986,767 التكلفة في 

1,334,798727,8554,832,7231,023,3211,320,707194,219240,2699,673,892_2016/01/01مجمع اإلهالك فً 

179,149256,636390,535268,902116,475112,95918,0771,342,733_إهالك الفترة

1,513,947984,4915,223,2581,292,2231,437,182307,178258,34611,016,625_2016/09/30مجمع اإلهالك فً 

2016/09/301,865,5863,377,55512,692,6282,667,1737,661,1611,198,272368,142139,62529,970,142صافي القيمة الدفترية في 

. جنيها 3,911,508تتضمن االصول الثابتة اصول مهلكه دفتريا ومازالت صالحة لالستخدام  بمبلغ *   

(أرقام المقارنة)2015 /12 / 31االصول الثابتة بالصافى فى 

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبٌان
اآلالت والمعدات 

المصانع

اآلالت 

والمعدات 

ثالجات

وسائل نقل وانتقال
العدد واألدوات 

والتجهيزات

األثاث ومعدات 

المكاتب والحاسب 

اآللي

اإلجمالي

2015/01/011,865,5864,791,4259,704,9547,715,6487,534,5602,399,603178,564373,54234,563,882التكلفة فً 

100,0773,945,034123,6781,395,64784,452440,80716,4186,106,113_اإلضافات

26,000___26,000____االستبعادات

2015/12/311,865,5864,891,50213,649,9887,839,3268,904,2072,484,055619,371389,96040,643,995 التكلفة في 

1,100,714242,6074,242,836276,2331,127,64679,103214,6557,283,794_2015/01/01مجمع اإلهالك فً 

234,084485,248589,887753,588193,061115,11625,6142,396,598_إهالك االعام

6,500___6,500____االستبعادات

1,334,798727,8554,832,7231,023,3211,320,707194,219240,2699,673,892_2015/12/31مجمع اإلهالك فً 

2015/12/311,865,5863,556,70412,922,1333,006,6037,880,8861,163,348425,152149,69130,970,103صافي القيمة الدفترية في 

:تم توزيع اهالك الفترة كالتالى 

2016/06/302015/12/31

جنيــه مصرىجنيــه مصرى

1,326,5422,356,991مصروفات صناعٌة وتجارٌة

16,19139,607اهالك ادارى 

1,342,7332,396,598

: جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌلى29,970,142 مبلغ 2016/9/30بلغ الرصٌد فى 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

مشروعات تحت التنفيذ       -5

2016/09/302015/12/31 البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى
52,9251,015,368رصيد أول الفترة

124,1235,037,767اإلضافات خالل الفترة
(6,000,210)_المحول إلى األصول الثابتة

2016177,04852,925 /09 /30الرصيد فى 

:االستثمارات المالية المتاحة للبيع        -6

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل17,842,350ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

المسدد خاللالقيمة الدفترية فينسبة  

صافي القيمه 

الدفتريه بعد 

التعديل

القيمة العادلة 

في (السوقية)

فروق القيمة العادلة 

لالستثمارات المالية

2016/09/302016/09/30الفترة2016/01/01المساهمة

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى
(1,149,102)7,741,4526,592,350(1,720,321)9,461,773%1,302,8369.00شركة المنصورة للدواجن

___(30,500)30,500%5000,007مطاحن مصر العلٌا

شركة الطاقة للصناعات االلكترونٌة تحت التأسٌس
22,500,00018%5,625,0005,625,00011,250,000_

15,117,2733,874,17917,842,350(1,149,102)

(1,149,102) 2016/09/30فروق تقييم القيمة العادلة في 

:المخـزون       -7

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل4,854,889ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

2016/09/302015/12/31البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى
55,367197,354أعالف دواجن-مخزون إنتاج تام 
221,103434,282أعالف حٌوانً-مخزون إنتاج تام 

3,748,5482,934,641مخزون خامات ومستلزمات
_499,748مواشً وعلف

330,123431,877مخزون قطع غٌار
20164,854,8893,998,154/ 06 /30الرصيد فى 

: جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل177,048ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

فً تارٌخ القوائم المالٌة تم إدراج فروق اعادة التقٌٌم ضمن قائمة قائمه التغٌر فى حقوق  (سعر السوق)فروق تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع ومعاد تقٌمها علً أساس السعر المعلن 

.(فروق القٌمة العادلة)المساهمٌن

البيــــان

عدد األسهم
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر  30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

العمالء وأوراق القبض       -8

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل15,305,127ً مبلغ  2016 / 09 /30بلغ الرصٌد فً 

 

2016/09/302015/12/31 البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

236,926235,501عمالء علف دواجن

1,458,4192,055,804عمالء علف حٌوانى

280,187184,090عمالء الثالجة واخري

10,642,8906,939,838اوراق القبض بالصندوق

3,727,9314,200,966اوراق القبض طرف اداره الشئون القانونٌه

16,346,35313,616,200اجمالى

:يخصم

(797,564)(1,041,226)* خسارة اإلنخفاض فً قٌمة العمالء وأوراق القبض 

201615,305,12712,818,636 /09 / 30الرصيد فى 

القيمـــةالمدد الزمنية لالستحقاقالبيـــــان

94770من شهر الى ثالثة شهورعمالء دواجن

118463من ثالثة الى ستة اشهرعمالء دواجن

23693من ستة اشهر الى عامعمالء دواجن

583368من شهر الى ثالثة شهورعمالء مواشى

729210من ثالثة الى ستة اشهرعمالء مواشى

145842من ستة اشهر الى عامعمالء مواشى

280187من شهر الى ثالثة شهورعمالء الثالجة

8195025من شهر الى ثالثة شهوراوراق القبض

745002من ثالثة الى ستة اشهراوراق القبض

212858من ستة اشهر الى عاماوراق القبض

1490005من عام فأكثراوراق القبض

:المدينـــون واألرصدة المدينة األخرى       -9

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل1,582,792ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

2016/06/302015/12/31 بيــــــــان    

جنية مصرىجنية مصرى

814,089896,102قٌمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرائب

18,95318,953ضرائب المبٌعات

5,1565,156تأمٌنـات لدى الغـٌر

163802151,035مصـروفات مقـدمة

5,4297,802مبالغ مدٌنة طرف هٌئات

466,215119,000دفعــات مقدمـة

43,5719,029أرصدة مدٌنة أخرى 

65,57746,714أرصدة مدٌنة طرف أفراد

20161,582,7921,253,791 /09 /30الرصيد فى 

 جنٌها بعد  تدعٌم االنخفاض  بمبلغ 941,266بلغ رصٌد  االنخفاض فى  قمٌة العمالء  وأوراق القبض فى تارٌخ اعداد القوائم المالٌة   مبلغ 

 جنٌها فى اعدام دٌون  خالل الفترة نع العلن بان اوراق القبض طرف الشؤون القانونٌة مرفوع بها 156,338 جنٌها واستخدام منة مبلغ 400,000

قضاٌا بالمحاكم

وفيما يلى تحليل ألعمارتحصيل العمالء واوراق القبض
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر  30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

االستثمارات المالية فى أذون الخزانة - 10

:- جنٌها ٌتمثل فٌما ٌلى 11,438,733بلغ رصٌد االستثمارات المالٌة فى أذون الخزانة بالقٌمة االستردادٌة فى تارٌخ اعداد القوائم المالٌة مبلغ 

2016/09/302015/12/31البيـــان

جنٌة مصرىجنٌة مصرى

12,175,00014,450,000القٌمة االستردادٌة الذون الخزانة فى تارٌخ االستحقاق

:يخصم

(307,548)(737,513)العوائد غٌر المكتسبة

201611,437,48714,142,452 / 09/ 30القٌمة االستردادٌة الذون الخزانة فى 

:تتمثل فٌما ٌلى 

القيمة االستردادية العوائد غير القيمة االسترداديةالعوائد المكتسبةالقيمة المدفوعة

فى تاريخ االستحقاقالمكتسبة2016/09/302016/09/30عند الشراء

أشهر (3)استحقاق أكثر من

21 / 2/ 2017. 1,489,79217,4401,507,232(92,768)1,600,000

14 / 3/ 2017. 8,656,71931,1048,687,823(612,177)9,300,000

15 / 11/ 2016. 1,194,02548,4071,242,432(32,568)1,275,000

1,194,02548,4071,242,432(32,568)1,275,000

12,175,000(737,513)201611,340,53696,95111,437,487 /09 /30االجمالى فى 

النقدية بالصندوق والبنوك  - 11

2016/06/302015/12/31 البيـــان

جنٌة مصرىجنٌة مصرى

70,021742,733بنوك حسابات جارٌة 

255,402110,065نقدٌة بالصندوق 

2016/09/30325,423852,798رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في 

:ولغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقدية وما فى حكمها تتمثل فيما يلى 

2016/09/30325,423852,798رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في 

يخصم/ يضاف 

             -(337,724)بنوك سحب على المكشوف

1,242,4321,940,797 (أقل من ثالثة أشهر)استحقاق  - اذون خزانة 

1,230,1312,793,595صافى التدفقات النقدية وما فى حكمها لالعداد التدفقات النقدية

تاريخ االستحقاق

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل325,423ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

  2016 سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

مخصصات بخالف اإلهالك    -12

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل352,458ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

الرصيد النهائىالتدعيم خاللالرصيد فىبيان

2016/09/30الفترة2015/12/31

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

252,458100,000352,458مخصص مطالبات ضرٌبٌة

2,458100,000352,458

ٌتمثل مخصص الضرائب والمطالبات فى قٌمة مطالبات عن التزامات ضرٌبٌة غٌر محددة التوقٌت والالمقدار فٌماٌتعلق بانشطة الشركة  وتقوم 

االدارة بمراجعة تلك المخصصات سنوٌا وتعدٌل مبلغ المخصص وفقا الخر التطورات مع تلك االطراف

:الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى   - 13

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل178,569ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

2016/09/302015/12/31بيــــــان

جنٌة مصرىجنٌة مصرى

96,652                -مصروفات مستحقة

112,500                -اٌرادات مقدمه

25,11618,809هٌئة التأمٌنات االجتماعٌة

135,317_(محافظة الشرقٌة اقساط االرض مستحقة خالل العام الحالى )أرصدة دائنة لحساب هٌئات

93,808520,769(ضمان أعمال مشروع الثالجة )تأمٌنات للغٌر 

9,8163,151أرصدة دائنة لحساب أفراد

16,1637,618صندوق زمالة

33,666187,445أرصدة دائنـة أخـرى

99,66395,816خالل عام- االقساط المستحقه لصالح محافظه الشرقٌه 

2016278,2321,178,076/ 09 / 30الرصيد فى 

:رأس المال    -  14

:االحتياطى القانونى       -15

:  جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل2,404,816ً مبلغ  2016/09/30بلغ الرصٌد فً 

2016/09/302014/12/31بيــــان

جنٌة مصرىجنية مصرى

2,404,8162,301,331رصٌد أول الفترة

103,485                -العام/ المكون خالل الفترة 

20162,404,8162,404,816 / 09 /30الرصيد فى 

 سهم بقٌمة 16,392,712 جنٌه موزع على عدد 81,963,560 ملٌون جنٌه ورأس المال المصدر والمدفوع هو مبلغ 120بلغ رأس مال الشركة المرخص به 

. جنٌه مصري 5اسمٌة للسهم 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

:المبيعــات بالصــافي       -16

:جنٌهاً تتمثل فٌما ٌل34,918,526ً  مبلغ  2016/09/30بلغت  المبٌعات  بالصافى فً 

البيــــان

 2016/09/30 2015/09/30

جنية مصرىجنية مصرى

14,783,51912,753,791مبٌعات أعالف دواجن

17,660,69112,695,402مبٌعات أعالف حٌوانى

1,283,4961,118,928اٌجارات الشونه وارض البطاطس ومبٌعات المزرعه

1,360,5001,811,319اٌجار عنابر الثالجة

35,088,20628,379,440إجمالى االيرادات

:(ٌخصم  )

(171,541)(169,680)خصم كمٌة 

201634,918,52628,207,899 /09 / 30صافي المبيعات فى

:تكلفـــة المبيعــات       -17

:جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل31,680,650ً  مبلغ 2016/09/30بلغت تكلفة المبٌعات فً 

البيــــان

2015/09/30 2016/09/30 رقم

جنية مصرىجنية مصرىااليضاح

71,063,5121,025,198بضاعة أول الفترة

27,241,95020,580,958مستلزمات مستخدمة فى اإلنتاج       

181,747,6272,031,052مصروفات الثالجة  وارض البطاطس

192,873,1462,573,358مصارٌف التشغٌل  

32,926,23526,210,566
:ٌخصم منها 

(694,049)(1,106,341)7بضاعة أخرالفترة

201631,819,89425,516,517/ 09 / 30تكلفة المبيعات فى 

18



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

:جنٌها ٌتمثل فٌما ٌلى1747627بلغت قٌمة مصروفات تشغٌل الثالجة وأرض البطاطس فى تارٌخ اعداد القوائم المالٌة مبلغ 

2015/09/30 2016/09/30 بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

311,950274,575أجور ومرتبات

4131,085مطبوعات وأدوات كتابٌة 

71,9188,495صٌانة سٌارات و معدات وقطع غٌار

4,61014,027وقود وزٌوت وشحومات

60,786                 - مصروفات تأمٌن

1,71896رسـوم وتراخٌـص وإشتراكات

10,20217,027دعاٌة و إعالن ونشر

582,888331,844مٌاه وكهرباء

900626برٌد و هاتف

_1,435ضٌافة  وإكرامٌات 

_500مصروفات متنوعة أخرى

62,78963,135اٌجار معدات 

34,033165,296مصروفات تحمٌل وتعتٌق

78,57195,408مصروفات قش االرز

5,00015,385مصروفات نقل وتخزٌن

580,700983,267االهالك

1,747,6272,031,052اإلجمالي

مصروفات تشغيل الثالجة وأرض البطاطس  - 18
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر  30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

مصروفات التشغيل الصناعية       -19

: جنٌها ٌتمثل فٌما ٌلى 2873146بلغت قٌمة مصروفات التشغٌل الصناعٌة ففى تارٌخ اعداد القوائم المالٌة مبلغ 

2015/09/30 2016/09/30 بيــــان

جنيه مصرىجنيه مصرى

535,891534,010أجور ومرتبات

15,41532,307مطبوعات وأدوات كتابٌة 

257,786192,096صٌانة سٌارات و معدات وقطع غٌار

558,429434,220وقود وزٌوت وشحومات

53,88019,273 مصروفات تأمٌن

77972دمغات 

23,54438,311رسـوم وتراخٌـص وإشتراكات

9,5109,817دعاٌة و إعالن ونشر

129,71782,670مٌاه وكهرباء

2,7752,445برٌد و هاتف

22,33441,926ضٌافة وعالقات عامة وإكرامٌات وتبرعات وعالج ورش ومكافحه

2,175865مصروفات متنوعة أخرى

5,1001,840اإلٌجار

416,721324,245مصروفات تحمٌل وتعتٌق

8,00820,415تحلٌل عٌنات البحوث الزراعٌة

85,24352,782مصروفات نقل خامات

745,842786,065االهالك

2,873,1462,573,358اإلجمالي
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

:المصاريف العمومية واإلدارية        -20

: جنٌهاً وٌتمثل فٌما ٌل1252641ً مبلغ 2016/09/30بلغت قٌمة المصروفات العمومٌة واالدارٌة فً 

2016/09/302015/09/30بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

735,449716,413أجور ومرتبات

10,26114,050مطبوعات وأدوات كتابٌة 

22,04018,596صٌانة سٌارات و معدات

10,82314,004وقود وزٌوت وشحومات

10,09812,977 مصروفات تأمٌن

26,94213,711دمغات ومصروفات بنكٌة

295,181214,796رسـوم وتراخٌـص وإشتراكات

49,07090,925دعاٌة و إعالن ونشر

15,7615,851مٌاه وإنارة

12,82411,990برٌد و هاتف

18,70121,919مصروفات قضائٌة واستشارٌه

12,92011,600ضٌافة وعالقات عامة وإكرامٌات وتبرعات

7914,810صٌانة أثاث و مبانً

5001,079مصروفات متنوعة أخرى

2,6272,255اإلٌجار

10,4404,800نقل وحراسة ومكافاه نهاٌه خدمه العاملٌن

14,300_اتعاب مراقب الحسابات

18,2132,410غرامات ومخالفات

1,252,6411,176,486اإلجمالي
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

:نصيب السهم في األرباح        -21

2015/09/30 2016/09/30 البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

3,271,8232,489,687أرباح الفترة  بعد الضرائب

(236,520)(621,646)ٌخصم حصة العاملٌن ومكافأة مجلس اإلدارة

2,650,1772,253,167الربح القابل للتوزٌع 

16,392,71216,392,712المتوسط المرجح لعدد االسهم العادٌة القائمة

0.1620.137(سهم/ جنٌه  )نصٌب السهم من األرباح 

55(جنٌه  )القٌمة االسمٌة للسهم 

االرتباطات الرأسمالية       -22

: جنيها  تتمثل فيما يلى 11,250,000 مبلغ وقدرة2016 / 09 / 30بلغ  رصيد االرتباطات  عن نفقات رأسمالية فى 

غيرالمسددالمسددالقيمةالبيان

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

22,500,00011,250,00011,250,000شركة الطاقة للصناعات االلكترونية- استثمارات مالية متاحة للبيع 

22,500,00011,250,00011,250,000

االلتزامات غير المتداولة - 23

البيــــــان

جنية مصرىجنية مصرى

99,66395,816

99,66395,816

التزامات ضريبية مؤجلة- ب / 23

2016/09/302015/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

الصريبة المؤجلة

955,775941,233االصول الثابتة

955,775941,233

1,055,4381,037,049اجمالى االلتزامات غير المتداولة

أقساط مستحقة السداد اكثر من عام ونصف العام

:االقساط المستحقة لصالح محافظة الشرقية طويلة االجل بعد خصم المستحق السداد خالل العام المالى الحالى تتمثل فيما يلى -أ  /23

ٌتم احتساب نصٌب السهم فً األرباح بقسمة أرباح الفترة بعد خصم نصٌب العاملٌن وحصة مجلس اإلدارة من األرباح على المتوسط 

:االعام كاآلتً /المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة نهاٌة  الفترة 

:-تتمثل االلتزامات غير المتدولة فيما يلى 

 2016/09/30 2015/09/30
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2016 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

. وتم سداد الضرٌبة2007 دٌسمبر31تم فحص حسابات الشركة من بداٌة النشاط و حتى   ·

ضريبة شركات األموال: أوال 

ضريبة الدمغة النوعية: ثالثاً

ضريبة المبيعات: رابعاً

م  كل فً حٌنه لمأمورٌة ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة وتم 2014قدمت الشركة اإلقرارات الضرٌبٌة حتى عام  ·

.سداد الضرٌبة المستحقة علٌها من واقع اإلقرارات 

م وتم سداد الضرٌبة المقررة عن هذه الفترة 1999/12/31وحتى  (م1982 )تم فحص حسابات الشركة منذ بداٌة النشاط  ·

.من خالل المأمورٌة 

 تم الفحص من قبل المامورٌة وتم االعتراض على نتٌجة الفحص واحالة الملف 2004، 2003 ،2002، 2000السنوات · 

الى اللجنة الداخلٌة

 تم فحص تقدٌرى من قبل المامورٌة وتم االعتراض واالحالة الى لجنة الطعن2001سنة · 

 ٌتم محاسبة الشركة تقدٌرا وتم االعتراض واعادة الفحص حٌث ان الشركة تمسك 2009 وحتى 2005السنوات من  ·

دفاتر منتظمة  وجارى تحضٌر مستندات الفحص

ً "كسب العمل " ضريبة المرتبات وما في حكمها : ثانيا

تقوم الشركة باعداد التسوٌات السنوٌة ودفع الضرٌبة الشهرٌة من واقع دفاتر الشركة·  

م وتم سداد فروق الفحص المستحقة1989/12/31تم فحص الشركة من بداٌة النشاط وحتى · 

 حتً 2005 /1 / 1 م وتم الموافقه والسداد ثم فحص من 2004/12/31 م  وحتى 1990/1/1تم فحص الشركة من · 

 وتم تقدٌم المستندات وجاري االنتهاء من مذكره الفحص2015 /12 /31

. م وتم سداد الضرٌبة المستحقة2006/7/31تم فحص ضرٌبة الدمغة النوعٌة من بداٌة النشاط و حتى  ·
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