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 PKFراشد وبدر وشركاهم
محاسبون قانونٌون
ومستشارون

القاهرة فً 12 :فبراٌر 2812
تقرٌر مراقب الحسابات
_____
السادة /مساهمً الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً ش.م.م
راجعنا القوائم المالٌة المرفقة للشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً (شركة مساهمة مصرٌة)
خاضعة ألحكام قانون رقم  151لسنة  1101والمتمثلة فً المٌزانٌة فً  31دٌسمبر  2811وكذا
قوائم الدخل والتغٌر فً حقوق الملكٌة والتدفقات النقدٌة عن الفترة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ وملخص
للسٌاسات المحاسبٌة الهامة وغٌرها من اإلٌضاحات.
مسئولٌة اإلدارة عن القوائم المالٌة:
هذه القوائم المالٌة مسئولٌة إدارة الشركة فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالٌة عرضا ً
عادالً وواضحا ً وفقا ً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفً ضوء القوانٌن المصرٌة السارٌة وتتضمن
مسئولٌة اإلدارة تصمٌم وتنفٌذ والحفاظ على رقابة داخلٌة ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالٌة
عرضا عادالً وواضحا ً خالٌة من أٌة تحرٌفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما
تتضمن هذه المسئولٌة اختٌار السٌاسات المحاسبٌة المالئمة وتطبٌقها وعمل التقدٌرات المحاسبٌة
المالئمة للظروف.
مسئولٌة مراقب الحسابات:
تنحصر مسئولٌتنا فً إبداء الرأي على هذه القوائم المالٌة فً ضوء مراجعتنا لها ووفقا لمعاٌٌر
المراجعة المصرٌة وفً ضوء القوانٌن المصرٌة السارٌة .وتتطلب هذه المعاٌٌر منا االلتزام
بمتطلبات السلوك المهنً وتخطٌط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالٌة
خالٌة من أٌة أخطاء هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدله مراجعة بشأن القٌم واألفصاحات فً
القوائم المالٌة.
وتعتمد اإلجراءات التً تم اختٌارها على الحكم المهنً للمراقب وٌشمل ذلك تقٌٌم مخاطر التحرٌف
الهام والمؤثر فً القوائم المالٌة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.
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 PKFراشد وبدر وشركاهم
محاسبون قانونٌون
ومستشارون
وعند تقٌمنا للمخاطر فقد أُخذ فً االعتبار الرقابة الداخلٌة ذات الصلة بقٌام المنشأة بإعداد القوائم
المالٌة والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصمٌم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن لٌس
بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلٌة فً المنشأة.
كما شملت عملٌة المراجعة أٌضا تقٌٌم مدى مالئمة السٌاسات المحاسبٌة والتقدٌرات المحاسبٌة
الهامة التً أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض التً قدمت به القوائم المالٌة.
وأننا نري أن أدلة المراجعة التً قمنا بالحصول علٌها كافٌة ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأٌنا
على القوائم المالٌة.
الرأي:
وفييً رأٌنييا أن القييوائم المالٌيية المشييار إلٌهييا أعيياله تعبيير بعداليية ووضييوي فييً جمٌييل جوانبهييا الهاميية عيين
المركييز المييالً للشييركة الشييرقٌة الوطنٌيية لألميين الغييذائً (شييركة مسيياهمة مصييرٌة) فييً  31دٌسييمبر
 2811وعيين أدائهييا المييالً وتييدفقاتها النقدٌيية عيين الفتييرة المنتهٌيية فييً ذلييك التييارٌخ وذلييك طبقييا لمعيياٌٌر
المحاسبة المصرٌة وفً ضوء القوانٌن واللوائح المصرٌة ذات العالقة بإعداد القوائم المالٌة.
تقرٌر عن المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى:
تمسك الشركة حسابات مالٌة منتظمة تتضمن كل ما نص القيانون ونظيم الشيركة عليى وجيود إثباتيه فٌهيا
وقد وجيدت القيوائم المالٌية متفقية ميل ميا هيو وارد بتليك الحسيابات وقيد تيم جيرد المخيزون بمعرفية إدارة
الشركة طبقا ً لألصول المرعٌه.
البٌانييات المالٌيية الييواردة بتقرٌيير مجلييس اإلدارة المعييد وفقييا لمتطلبييات القييانون رقييم  151لسيينة 1101
والئحته التنفٌذٌة متفقة مل ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فً الحدود التً تثبيت بهيا مثيل تليك البٌانيات
بالدفاتر.
مراقب الحسابات

هانً فؤاد راشد محمد
س.م.م 11441
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الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____
المٌزانٌة فً
1133/31/13
رقم
اإلٌضاح

بٌــــــان
األصول طوٌلة األجل:
األصول الثابتة بالصافً
مشروعات تحت التنفٌذ
استثمارات مالٌة متاحة للبٌل
إجمالً األصول طوٌلة األجل
األصول المتداولة:
المخزون
العمالء وأوراق القبض (بالصافً)
المدٌنون واألرصدة المدٌنة األخري
النقدٌة وما فى حكمها
إجمالً األصول المتداولة
إجمالً األصـول
االلتزامات المتداولة:
المخصصات
الموردون
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
إجمالً االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالــى رأس المال المستثمر
ٌتم تموٌلة على النحو التالى:
حقوق المساهمٌن:
رأس المال المصدر والمدفوع
االحتٌاطات
فروق القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌل
أرباي مرحلة
أسهم خزٌنة
صافً أرباي العام
إجمالً حقوق المساهمٌن
االلتزامات طوٌلة األجل
التزامات ضرٌبٌة مؤجلة
إجمالى تموٌل رأس المال العامل واألصول طوٌلة األجل

1133/31/13

1131/31/13

4
5
6

5,011,816
534,842
0,858,385
31,174,161

5,423,206
10,163,834
11,166,111

4
0
1
18

0,663,634
4,386,486
2,350,320
45,831,436
61,166,317
71,611,171

1,140,454
3,110,443
3,811,111
44,411,116
61,699,417
69,164,647

11

188,888
401,462
461,543
3,111,114
51,325,842
71,611,114

288,888
1,655,416
421,442
1,464,116
62,114,211
66,411,639

13
15

01,163,568
1,084,142
()11,654,134
281,016
()4,216,021
5,564,152
71,661,614

01,163,568
1,418,411
030,335
13,443
1,045,851
66,113,316

 3ـ 12

134,618
71,611,114

11,401
66,411,639

12

14

* تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءا ال ٌتجزأ من هذه المٌزانٌة
المدٌر المالى

محاسب /محمد أمٌن أحمد

مراقب الحسابات
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المدٌر العام
رئٌس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبد الحمٌد الجندى

محاسب  /عراقى عطٌة متولى

2

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____
قائمة الدخـــــــــل
عن السنة المالٌة المنتهٌة فى  13دٌسمبر 1133
البٌــــــان

رقم
اإلٌضاح

1133/31/13

1131/31/13

صافى المبٌعات

16

35,501,681

ٌخصم
تكلفة المبٌعات

14

()34,242,413

()33,604,318

مجمل ربح النشاط
ٌخصم
مصروفات عمومٌة وإدارٌة
انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة
مخصصات بخالف اإلهالك

3,137,366

1,144,911

10

()1,208,842
()155,288
8

()155,551
()121,488
()2,065,330

()110,804

()006,644

36,448,252

ٌضاف
إٌرادات متنوعة
إٌرادات االستثمارات فً األوراق المالٌة
أرباي بٌل استثمارات مالٌة
فوائد دائنة وعائد أذون الخزانة

48,445
1,520,408
34,216
4,804,314

51,864
124,114
2,162,145

صافً ربح العام قبل الضرائب

4,711,364
4,616,163

1,316,119
1,163,661

ضرٌبة الدخل
صافً ربح العام بعد الضرٌبة
الضرٌبة المؤجلة
صافً ربح العام (بعد الضرائب)

1
4,616,163
()16,319
4,467,941

()344,111
3,931,473
()19,411
3,674,143

1,136

1,311

11

نصٌب السهم فً األرباح

* تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءا ال ٌتجزأ من هذه المٌزانٌة
المدٌر المالى

محاسب /محمد أمٌن أحمد

مراقب الحسابات

هانى فؤاد راشد
س.م.م11441 .
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المدٌر العام
رئٌس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبد الحمٌد الجندى

محاسب  /عراقى عطٌة متولى
3

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____

قائمة التدفقات النقدٌة
عن السنة المالٌة المنتهٌة فى  13دٌسمبر 1133
إٌضاح
رقم

البٌـــــــــان
التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل:
صافى ربح العام قبل الضرائب
ٌضاف إهالك العام
ٌضاف مخصصات بخالف اإلهالك
ربح التشغٌل قبل التغٌرات فى رأس المال العامل
النقص ( الزٌادة ) فى المخزون
النقص ( الزٌادة ) فى العمالء وأوراق القبض
النقص ( الزٌادة ) فى المدٌنون واألرصدة المدٌنة
الزٌادة ( النقص ) فى الموردٌن والدائنون واألرصدة الدائنة
المستخدم من المخصص
صافى النقدٌة من أنشطة التشغٌل
التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار:
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفٌذ
متحصالت من بٌل أصول ثابتة
مدفوعات لشراء أسهم خزٌنة
مدفوعات لالستثمارات فً أوراق مالٌة
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة عن أنشطة االستثمار
التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل:
متحصالت من إصدار األسهم (زٌادة رأس المال)
توزٌعات األرباي
صافى النقدٌة المستخدمة فى أنشطة التموٌل
صافً التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها
النقدٌة وما فى حكمها فى بداٌة العام
النقدٌة وما فى حكمها فى نهاٌة العام

1133/31/13
5,686,801
551,651
ـ
6,347,711
1,315,128
()384,133
652,403
()1,442,283
()188,888
6,174,199

2,261,602
534,302
2,065,330
4,661,111
()6,514,346
444,114
()2,122,844
413,555
()3,431,176

()1,553,423
8
()4,216,021
()1,503,548
()7,141,761

()1,114,213
28,888
()10,124,611
()39,136,931

()1,513,145
()3,491,374
()2,641,468
44,411,116
(14,119,716 )31

* تشكل اإلٌضاحات المرفقة جزءا ال ٌتجزأ من هذه المٌزانٌة
المدٌر المالى

محاسب /محمد أمٌن أحمد

1131/31/13

62,323,101
()1,141,613
63,363,466
48,440,208
4,262,116
17,733,396

مراقب الحسابات

هانى فؤاد راشد
س.م.م11441 .
سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 214

المدٌر العام
رئٌس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبد الحمٌد الجندى

محاسب  /عراقى عطٌة متولى

4

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____
قائمة التغٌر فً حقوق الملكٌة
عن السنة المالٌة المنتهٌة فى 13دٌسمبر 1133
البٌـــان
الرصٌد فً  31دٌسمبر2881
صافى ربح العام
المحول لالحتٌاطً القانونً
توزٌعات األرباي
المحول لألرباي المرحلة
إصدار أسهم
فروق تقٌٌم أوراق مالٌة متاحة للبٌل
الرصٌـد فى 1131 /31/13
صافى ربح العام
المحول لالحتٌاطً القانونً
توزٌعات األرباي
المحول لألرباي المرحلة
فروق تقٌٌم استثمارات مالٌة متاحة للبٌل
أسهم الخزٌنة
الرصٌـد فى 1133 /31/13
المدٌر المالى

فروق التغٌر فى
االحتٌاطً
االحتٌاطً
رأس المال
القٌمة العادلة/
العام
القانونً
لالستثمارات
المالٌة متاحة للبٌع
411,811 28,418,018
68,081
058,511
- 61,442,648
030,335
616,114 641,433
649,916 63,961,461
(- )058,511
144,264
()12,416,261
()33,647,911
- 3,611,371 63,961,461

األرباح
المرحلة

أسهم خزٌنة

13,443
- 31,771
- 100,123
()4,216,021
)1,136,613( 113,696
مراقب الحسابات

صافً
أرباح العـام
1,216,115
1,045,851
()68,081
()1,141,613
()13,443
3,674,143
5564152
()13,453
()1,513,145
()100,123
4,467,941

محاسب /محمد أمٌن أحمد

محاسب/هانى فؤاد راشد

المدٌر العام
محاسب  /عراقى عطٌة متولى

رئٌس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبدالحمٌد الجندى

س.م.م11441 .
سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم 214

5

اإلجمـالً

22,586,104
1,045,851
()1,141,613
62,323,101
030,335
66,113,316
5564152
()1,513,145
()12416261
()4,216,021
71,661,614

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة فً  13دٌسمبر 1133

 - 3الكٌان القانونً :
الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً شركة مساهمة مصرٌة .منشأة طبقا ً للقانون رقم 151
لسنة  1101بموجب القرار الوزاري رقم  111لسنة  1102الصادر بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ
.1102/4/26
 - 1غـرض الشركة:
هو االستثمار فً كافة مجاالت األمن الغذائً  ..والشركة لدٌها:
أ) مصنع إنتاج أعالف دواجن:
 إلنتاج جمٌل أنواع علف الطٌور المحبب بطاقة إنتاجٌة  18طن  /ساعة .
ب) مصنع إنتاج أعالف حٌوانً:
 بطاقة إنتاجٌية  18طين/سياعة وتقيوم الشيركة بإنتياج وبٌيل جمٌيل أنيواع عليف
الحٌوانات للتسمٌن و األلبان والخٌول واألغنام.
ج) مزرعة تسمٌن مواشً:
 تمتلك الشركة مزرعة لتربٌية المواشيً وتسيل هيذه المزرعية عيدد  488رأس
ماشٌة.
 - 1السٌاسات المحاسبٌة المطبقة:
 ) 3 -1أسس إعداد القوائم المالٌة :
ٌتم إعداد القوائم المالٌية طبقيا لمعياٌٌر المحاسيبة المصيرٌة و فيً ضيوء القيوانٌن و الليوائح المصيرٌة
السارٌة وفقا ً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة القابلة لالسيترداد وبيافتراض اسيتمرارٌة الشيركة وتيم اتبياع نفيس
السٌاسات فً إعداد القوائم المالٌة عن الفترات السابقة .
 )1-1التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة :
ٌتطليييب إعيييداد القيييوائم المالٌييية طبقيييا ً لمعييياٌٌر المحاسيييبة المصيييرٌة أن ٌيييتم االعتمييياد عليييً أفضيييل
االفتراضيات والتقيدٌرات التييً تضيعها اإلدارة وبمييا تيراه مناسييب لوضيل وتطبٌييق سٌاسيات محاسييبٌة
لييتعكس الجييوهر والمضييمون االقتصييادي للمعييامالت التييً تييتم والمتعلقيية بالنشيياط األساسييً للشييركة
(إٌرادات النشاط الجاري – اضمحالل األصول – القٌمة العادلة لألدوات المالٌة)
وبناء علً ذلك فإن تلك التقدٌرات واالفتراضات الموضوعة فيً ضيوء أفضيل البٌانيات والمعلوميات
المتاحة لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر عليً قٌمية اإلٌيرادات والمصيروفات المرتبطية بتليك التقيدٌرات
وعلييً قٌميية األصييول وااللتزامييات ذات العالقيية وذلييك فييً حييال اخييتالف التقييدٌرات الموضييوعة فييً
تيارٌخ إعييداد القيوائم المالٌيية عيين الواقيل الفعلييً فييً الفتيرات التالٌيية وذلييك دون اإلخيالل بمييدي تعبٌيير
القوائم المالٌة عن حقٌقة المركز المالً للشركة وتدفقانها النقدٌة للفترة الجارٌة.
 )1-1المعامالت بالعمالت األجنبٌة :
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تمسك الشركة حساباتها بالجنٌه المصري وال توجد معامالت بالعمالت األجنبٌة.
 )1-1األصول الثابتة وإهالكاتها :
أ) االعتراف :
ٌتم قٌاس األصل الثابت عند االعتراف به على أساس التكلفة التً تتضمن كافة النفقات التً
تتعلق بشكل مباشر باقتناء أو إنشاء األصل حتى ٌصبح صالحا ً لالستخدام .
ب) تحدٌد قٌمة األصول الثابتة بعد القٌاس األولً :
تحدد القٌمة الدفترٌة لألصل الثابت بعد القٌاس األولً على أساس التكلفة مخصوما ً منها مجمل
اإلهالك باإلضافة إلى الخسارة المجمعة الناتجة عن االضمحالل فً قٌمته.
ج) النفقات الالحقة على االقتناء :
ٌتم إضافة النفقات الالحقة على األصول فقط عندما ٌكون من المتوقل أن ٌحقق هذا البند منافل
اقتصادٌة مستقبلٌة للشركة و ٌمكن قٌاس التكلفة بدرجة عالٌة من الدقة و فٌما عدا ذلك ٌتم
تحمٌل كافة نفقات خدمة األصول على قائمة الدخل .
د) اإلهالك :
ٌتم إهالك األصول الثابتة القابلة لإلهالك على مدار العمر اإلنتاجً المقدر لكل نوع من أنواع
األصول بطرٌق ة القسط الثابت وفٌما ٌلً معدالت اإلهالك لكل نوع و العمر اإلنتاجً المقدر
لها لغرض احتساب اإلهالك :
األصل

العمر اإلنتاجً ( بالسنوات)

معدل اإلهالك

مبانً و إنشاءات و طرق

28

%5

آالت ومعدات

18

 5ـ% 18

وسائل نقل

5

% 28

عدد وأدوات وتجهٌزات

18

% 18

أثاث و معدات مكاتب

18

% 18

ه) االستبعاد من الدفاتر :
ٌتم استبعاد القٌمة الدفترٌة لألصل الثابت عند بٌعه وتدرج األرباي والخسائر الناتجة عن البٌل
بقائمة الدخل .
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 )4-1مشروعات تحت التنفٌذ
ٌتم إثبات المبالغ التً تنفق على إنشاء أو شراء األصول الثابتة فً بند مشروعات تحت التنفٌذ
بالتكلفة حتى ٌصبح جاهز للتشغٌل أو استخدامه فً الغرض الذي أنشئ من اجله حٌنئذ ٌتم تحوٌله
إلى األصول الثابتة بتكلفته.
 )6-1االستثمارات المالٌة
أ)

االستثمارات فً شركات شقٌقة
ٌتم إثبات االستثمارات فً شركات شقٌقة بالتكلفة وتقوم الشركة بتقٌٌم األستثمارت فً تارٌخ
القوائم المالٌة وفً حالة اضمحالل القٌمة القابلة لالسترداد لالستثمار عن قٌمته الدفترٌة ٌتم
تخفٌض القٌمة الدفترٌة لهذا االستثمار بقٌمة خسائر االضمحالل وتحمٌله علً قائمة الدخل.

ب) االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع
ٌتم إثبات االستثمارات المتاحة للبٌل بالتكلفة وٌتم تقٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌل
بالقٌمة العادلة (سعر السوق) وذلك لكل استثمار علً حدة مل إدراج فروق التقٌٌم ضمن
حقوق الملكٌة وذلك حتى تارٌخ بٌل تلك االستثمارات أو التصرف فٌها وعند استبعاد تلك
االستثمارات بالبٌل فإنه ٌتم ما سبق االعتراف به من أرباي أو خسائر ضمن حقوق الملكٌة
بقائمة الدخل .
ٌتم تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌل الغٌر مسجلة ببورصة األوراق المالٌة أو التً ال
ٌمكن التوصل إلً قٌمتها العادلة بطرٌقة ٌمكن االعتماد علٌها بدرجة موثوق فٌها بالتكلفة
شاملة جمٌل التكالٌف المرتبطة بها مخصوما ً منها خسائر التدهور (االضمحالل) فً قٌمتها
إن وجدت وتحمل تلك الخسائر علً قائمة الدخل.
ج)

االستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة
ٌتم إثبات االستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة بتكلفة اقتنائها علً أن ٌعاد تقٌٌمها فً نهاٌة
كل فترة  /سنة مالٌة بالقٌمة العادلة (سعر السوق) وتدرج فروق التغٌر فً قٌمتها بقائمة
الدخل تحت بند صافً التغٌر فً القٌمة السوقٌة لالستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة كما ٌتم
إثبات األرباي والخسائر الناتجة من بٌل هذه االستثمارات بقائمة الدخل.

د)

أذون الخزانة
ٌتم إثبات أذون الخزانة بالقٌمة الحالٌة فً تارٌخ شرائها و ٌتم إثبات العوائد المستحقة علٌها
فً تارٌخ إعداد القوائم المالٌة ضمن المدٌنٌن واألرصدة المدٌنة األخرى (إٌرادات مستحقه)
وٌتم إثبات اإلٌرادات بالصافً بعد خصم الضرائب المستحقة علٌها عند المنبل بالبنك.

 )7-1انخفاض قٌمة األصول :
ٌييتم دراسيية قٌميية األصييول فييً تييارٌخ القييوائم المالٌيية ( فٌمييا عييدا المخييزون و األصييول الضييرٌبٌة
المؤجلة) لتحدٌد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض تلك القٌمة و فً حالة وجيود ذليك المؤشير
فٌيتم تقيدٌر القيٌم التيً ٌمكين اسيتردادها  .وٌيتم إثبيات االنخفياض فيً قٌمية األصيل عنيدما تزٌيد قٌمتيه
الدفترٌة عين تليك التيً تيم تقيدٌرها وٌيتم حسياب قٌمية اإلهيالك فيً الفتيرات أو السينوات التالٌية عليى
أساس القٌمة المعدلة لتلك األصول.
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وتقييوم إدارة الشييركة بشييكل دوري فييً تييارٌخ القييوائم المالٌيية بتقٌييٌم وجييود أي مؤشييرات تييدل علييى
حدوث انخفاض فً قٌمة الخسائر والسابق االعتراف بهيا والتيً نشيأت عين تخفيٌض القٌمية الدفترٌية
لألصول فً الفترات السابقة وفً حالة وجود مثل هيذه المؤشيرات ٌعياد تقيدٌر قٌمية االنخفياض وٌيتم
رد قٌمة االنخفاض فً حدود ما تم تسجٌله فً الفترات السابقة بحٌث ال تتجاوز القٌمية الدفترٌية لهيذه
األصول صافً قٌمتها الدفترٌة األصلٌة قبل تسجٌل خسائر االنخفاض فً قٌمتها.
 )6- 1المخزون :
ٌتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعة أٌهما اقل  ,وٌتم تسيعٌر المنصيرف مين المخيزون
وفقا لطرٌقة الوارد أوال ٌصرف أوال .
 )9-1العمالء و المدٌنون و أوراق القبض :
ٌتم إثبات العمالء و أوراق القبض و المدٌنون واألرصدة المدٌنة بالقٌمة االسمٌة وذلك بعد خصم أٌية
مبالغ نتٌجة االنخفاض فً قٌمتها (االضمحالل) والتيً مين المتوقيل عيدم تحصيٌلها بمعرفية الشيركة
وتكون لدى إدارة الشركة أدلة موضوعٌة عن عدم تمكنها من تحصٌلها.
 )31-1المخصصات :
ٌتم االعتراف بالمخصص إذا توافرت الشروط اآلتٌة :
ٌ - 1كون على الشركة التزام حالً ( قانونً أو حكمً ) ناتج عن حدث فً الماضً.
 - 2من المتوقل حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافل االقتصادٌة لتسوٌة االلتزام.
ٌ - 3مكن تقدٌر االلتزام بدرجة ٌعتمد علٌها.
 )33-1االحتٌاطات
 االحتٌاطً القانونً :طبقا للنظام األساسً للشركة ٌجنب  % 5من صافً الربح لتكوٌن احتٌاطً قانونً وذلك
حتى ٌصل رصٌد ذلك االحتٌاطً إلى  % 188من رأس المال المصدر.
 االحتٌاطً العام :ٌتم تكوٌن احتٌاطً عام فً حالة وجود غرض لتكوٌنه وفقا لقرارات الجمعٌة العامة للشركة.
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 )31-1الضرائب المؤجلة
ٌ -تم حساب ضرٌبة الدخل طبقا لقانون الضرائب المصري .

 و الضرٌبة المؤجلة هً الضرٌبة التً تنشأ عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عناختالف الفترة الزمنٌة التً ٌتم فٌها االعتراف بقٌمة األصول وااللتزامات بٌن كل من القواعد
الضرٌبٌة (األساس الضرٌبً ) و األسس المحاسبٌة ( األساس المحاسبً ) التً ٌتم إعداد
القوائم المالٌة وفقا لها.
 و ٌتم االعتراف بالضرٌبة المؤجلة كأصل للشركة عندما ٌكون هناك احتمال قويبإمكانٌة استخدام هذا األصل لتخفٌض األرباي الضرٌبٌة المستحقة على الشركة  .وٌتم
تخفٌض الضرٌبة المؤجلة المثبتة كأصل لدى الشركة بقٌمة الجزء الذي لن تحقق منه
المنفعة الضرٌبٌة المستقبلٌة.
 )31-1شروط االعتراف باإلٌراد :
 إٌراد المبٌعات :ٌتم االعتراف باإلٌراد الناتج عن بٌل منتجات الشركة إذا تم استٌفاء جمٌل الشروط التالٌة:
أ) أن تقوم المنشأة بتحوٌل المخاطر و العوائد األساسٌة لملكٌة السلل إلى
المشتري .
ب) أال تحتفظ الشركة بحق التدخل اإلداري المستمر بالدرجة التً ترتبط عادة
بالملكٌة أو الرقابة الفعالة على السلل الغٌر المباعة.
ج) أن ٌمكن قٌاس قٌمة اإلٌراد بشكل دقٌق .
د) أن ٌتوافر توقل كافً عن المنافل االقتصادٌة المصاحبة للمعاملة إلى
المنشأة .
ه) إمكانٌة تحدٌد قٌمة التكالٌف التً تحملتها أو ستتحملها الشركة فٌما ٌتعلق
بالمعاملة بشكل دقٌق .
 إٌرادات التوزٌعات:ٌتم إثبات إٌرادات التوزٌعات بقائمة الدخل حٌنما ٌنشأ الحق للشركة فً استالم توزٌعات
األرباي من الشركة المستثمر فٌها والمحققة بعد تارٌخ االقتناء.
 الفوائد الدائنة :ٌتم إثبات الفوائد الدائنة وفقا ً لمبدأ االستحقاق مل اآلخذ فً االعتبار معدل العائد والمدة
الزمنٌة.
 )31-1قائمة التدفقات النقدٌة :
ٌيتم إعيداد قائميية التيدفقات النقدٌيية وفقيا للطرٌقيية غٌير المباشيرة ولغييرض إعيداد قائميية التيدفقات فييأن
النقدٌيية ومييا فييً حكمهييا تشييمل النقدٌيية بالصييندوق و األرصييدة لييدى البنييوك و الودائييل ألجييل وأذون
الخزانة والتً تسيتحق خيالل ثالثية شيهور مين اقتنائهيا مطروحيا ً منهيا البنيوك الدائنية (سيحب عليً
المكشوف).
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 )34-1النقدٌة وما فً حكمها :
ٌتضييمن بنييد النقدٌيية ومييا فييً حكمه يا أرصييدة النقدٌيية بالصييندوق و األرصييدة لييدي البنييوك وأذون
الخزانة التً تستحق خالل ثالثة شهور من اقتناءها.
 )36-1االرتباطات الرأسمالٌة
فً حالة وجود ارتباطات رأسمالٌة لشراء أصول ثابتة مستقبلٌة ٌتم اإلفصاي عنها.
 )37-1االلتزامات العرضٌة و االرتباطات:
تظهيير االلتزامييات العرضييٌة و التييً تييدخل الشييركة طرف يا ً فٌهييا باإلضييافة إلييى االرتباطييات خييارج
المٌزانٌة باعتبارها ال تمثل أصول أو التزامات فعلٌة فً تارٌخ المٌزانٌة .
 )36-1التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
لم ٌتم خالل الفترة المالٌة أي تعامالت للشركة مل أطراف ذات عالقة.
 )39-1األدوات المالٌة و إدارة المخاطر المتعلقة بها :
تتمثل األدوات المالٌة للشركة فً األصول و االلتزامات المالٌة و تتضمن األصيول المالٌية أرصيدة
النقدٌة والعمالء وكما تتضمن االلتزامات المالٌة بعض الدائنون و الحسابات الدائنة.
 خطر االئتمان
وٌتمثل هذا الخطر فً ق درة الشركة على تحصٌل الدٌون المستحقة على العمالء فً مواعٌد
استحقاقها و تبذل إدارة الشركة جهدا لمتابعة تحصٌل هذه الدٌون .
 مخاطر أسعار الفائدة (العائد)
وٌتمثل خطر العائد فً تغٌر أسعار الفائدة علً مدٌونٌة الشركة وٌعتبر هذا الخطر محيدود جيداً لعيدم
حصول الشركة علً تسهٌالت ائتمانٌة.
 خطر السٌولة
وٌتمثل خطر السٌولة فً عدم مقدرة الشركة علً تسبٌل أصولها المالٌية بقٌمية تقيارب قٌمتهيا العادلية
لتغطٌة التزاماتها المالٌة وللحد من هذا الخطر تقوم إدارة الشركة باالحتفاظ بالقدر الكافً مين النقدٌية
وتوافر التموٌل من خالل أنشطة التشغٌل.
 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
طبقا ً ألسس التقٌٌم المتبعة فً تقٌٌم أصول الشيركة والتزاماتهيا اليواردة باإلٌضياحات المتممية للقيوائم
المالٌيية فييإن القٌميية العادليية المالٌيية فييً تييارٌخ القييوائم المالٌيية ال تختلييف اختالفييا جوهرٌ يا ً عيين قٌمتهييا
الدفترٌة.
 )11-1االلتزامات المحتملة
وهً تتمثل فً القضاٌا المرفوعة ضد الشيركة والجيزء غٌير المغطيى مين خطابيات الضيمان  ,وال
توجد أي التزامات مالٌة محتملة تؤثر على القوائم المالٌة للشركة .
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 )13-1أسهم الخزٌنة
تدرج أسهم الخزٌنة بالتكلفة – وتظهر مطروحية مين حقيوق الملكٌية – وتسيجل األربياي والخسيائر
الناتجة من بٌل أسهم الخزٌنة ضمن حساب األرباي غٌر الموزعة.
 )11-1توزٌعات األرباح فً ضوء النظام األساسً للشركة
ٌتم توزٌل أرباي الشركة الصافٌة سينوٌا وذليك بعيد خصيم جمٌيل المصيروفات العمومٌية والتكيالٌف
األخري كما ٌلً:
ٌ - 1بدأ باقتطاع مبلغ ٌوازي  %5من األرباي لتكوٌن احتٌاطً قيانونً وٌقيف هيذا االقتطياع حتيً
بلييغ مجمييوع االحتٌيياطً قييدراً ٌييوازي  %188ميين رأس مييال الشييركة المصييدر وفييً نقييص
االحتٌاطً تعٌن العودة لالقتطاع وٌكون نصٌب العاملٌن من األرباي التً ٌتقيرر توزٌعهيا نقيداً
بما ال ٌقل عن  %18بشرط أال ٌزٌد علً مجموع األجور السنوٌة للعاملٌن.
ٌ - 2قتطل المبلغ الالزم لتوزٌل حصة أولً من األربياي قيدرها  %5للمسياهمٌن عين الميدفوع مين
قٌمة أسهمهم وللعاملٌن علما ً بأنه إذا لم تسمح أرباي سينة مين السينٌن بتوزٌيل هيذه الحصية فيال
ٌجوز المطالبة بها من أرباي السنٌن التالٌة.
ٌ - 3خصص بعد ما تقدم  %18علً األكثر من الباقً كمكافأة لمجلس اإلدارة.
ٌ - 4وزع الباقً من األرباي بعد ذلك علً المساهمٌن والعياملٌن فيً الحيدود والنسيب المقيررة فيً
النظام األساسً كحصية إضيافٌة فيً األربياي أو ٌرحيل بنياءاً عليً اقتيراي مجليس اإلدارة إليً
السنة التالٌة أو ٌكون به احتٌاطً غٌر عادي.
1ـ )11األحداث التالٌة لتارٌخ القوائم المالٌة
وهى األحداث التى تقل بٌن تارٌخ المٌزانٌة وتارٌخ اعتماد إصدار القوائم المالٌة وٌيتم تعيدٌل القيٌم
المدرجة بالقوائم المالٌة إذا وفيرت هيذه األحيداث أدلية إضيافٌة عين حياالت كانيت قائمية بالفعيل فيى
تارٌخ المٌزانٌة وتسيتوجب تعيدٌل القيوائم المالٌية (مثيل انخفياض قٌمية أحيد األصيول أو عيدم كفاٌية
المخصصات المكونة لمقابلة التزامات قائمة ) وال ٌعد االنخفاض فيى القٌمية السيوقٌة لالسيتثمارات
المالٌة بعد تارٌخ المٌزانٌة من األحداث التالٌية لتيارٌخ المٌزانٌية التيى تسيتوجب التعيدٌل فيى القيوائم
المالٌيية أمييا إذا كانييت األحييداث التالٌيية لتييارٌخ المٌزانٌيية تشييٌر الييى حيياالت جدٌييدة نشييأت بعييد تييارٌخ
المٌزانٌة وال تتطلب تعدٌل فى القوائم المالٌة فانه ٌتم اإلفصاي عن طبٌعة الحدث واألثر المالً
المقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدر لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.
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 - 1األصول الثابتة
ٌتمثل رصٌد األصول الثابتة بالصافً فً  2811/12/31مبلغ وقدره  4,693,136جنٌها وتتمثل فٌما ٌلً :
وسائل نقل
وانتقال
993,631

العدد واألدوات
والتجهٌزات
99,194

األثاث ومعدات المكاتب
والحاسب اآللً
136,146

البٌان

9,496,166

326,038

101,105

224

26,540

1,811,301

6,471,911

3,371,994

99,639

111,611

31,634,117

مجمل اإلهالك فً 2811/1/1

-

428,134

2,050,250

416,042

36,041

131,064

4,142,408

إهالك العام

-

40,353

325,452

156,042

4,520

13,146

551,651

مجمل اإلهالك فً 2811/12/31

-

461,218

3,104,818

543,604

44,484

153,848

4,424,431

صافً القٌمة الدفترٌة فً 1133/31/13

3,611,633 341,111

1,166,691

499,133

44,131

93,461

4,693,136

صافً القٌمة الدفترٌة فً 1131/31/13

3,366,471 341,111

1,167,636

471,966

61,436

76,391

4,111,166

التكلفة فً 2811/1/1

األراضً

المبانً واإلنشاءات

3,667,417 341,111
404,514

اإلضافات

-

التكلفة فً 1133/31/13

1,171,313 341,111

اآلالت والمعدات
6,116,171
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 - 4مشروعات تحت التنفٌذ
ٌتمثل المشروعات تحت التنفٌذ فً  2811/12/31مبلغ  534,842جنٌها فً قٌمة األعمال المنفذة
من إنشاء عدد  4عنابر لتسمٌن المواشً وإنشاء مبنى أدارى بالمصانل وتجدٌد الغالٌة.
 - 6االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع:
ٌتمثل رصٌد االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌل فً  2811/12/31مبلغ وقدره  0,858,385جنٌها ً
ٌتمثل فً:
البٌــــان

شركة المنصورة للدواجن
مطاحن مصر العلٌا

تكلفة
االقتناء

عدد األسهم

نسبة
المساهمة

535,845
588

% 18,010
%8,88884

القٌمة العادلة
(السوقٌة) فً
1133/31/13

0,826,125 28,511,481
24,108
24,165
0,858,385 28,546,544

ٌضاف فروق تقٌم أول المدة فً
2818/12/31
فروق التقٌٌم فً 2811/12/31

فروق القٌمة العادلة
لالستثمارات
1133/31/13
()12,413,204
()2,105
()12,416,261

030,335
11,654,134

فرو ق تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌل معاد تقٌمها علً أساس السعر المعلن (سعر السوق) فً تارٌخ
المركز المالً تم إدراج الفرق ضمن حقوق الملكٌة (فروق القٌمة العادلة).
 - 7المخـزون:
ٌتمثل المخزون فً  2811/12/31مبلغ  0,663,634جنٌها وٌتمثل هذا المخزون فً:
1133/31/13
308,035
5,483,000
2,540,114
0,663,634

البٌــــان
مخزون إنتاج تام (أعالف دواجن وحٌوانً)
مخزون مستلزمات وقطل غٌار
مواشً
اإلجمــالً

1131/31/13
351,488
6,144,643
3,441,414
1,140,454

كما أنه تم تقٌٌم المخزون على أساس صافى القٌمة البٌعة أو التكلفة أٌهما أقل .

14

الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً
شركة مساهمة مصرٌة
_____
 - 6العمالء وأوراق القبض
ٌتمثل رصٌد العمالء وأوراق القبض فً 2811/12/31مبلغ 4,386,486جنٌه وٌتمثل فً اآلتً:
البٌـــان
عمالء علف دواجن
عمالء علف حٌوانى
أوراق القبض
ٌخصم:
مخصص االضمحالل فً قٌمة العمالء وأوراق القبض

اإلجمالً

1133/31/13
120,641
65,163
0,142,444

1131/31/13
148,154
06,111
4,032,118

()4,868,482
1,116,116

()4,868,482
1,996,171

 - 9المدٌنـــون واألرصدة المدٌنة األخرى:
ٌتمثل رصٌد المدٌنون واألرصدة المدٌنة األخيرى فيً 2811/12/31مبليغ  2,350,320جنٌهيا فيً
اآلتً:
1133/31/13
545,162
4,556
30,406
03,068
141,288
1,441,181
6,152
58,483
1,146,116

بٌــــــــان
قٌمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرائب
تأمٌنـات لدى الغـٌر
مصـروفات مقـدمة
مبالغ مدٌنة طرف هٌئات
دفعــات مقدمـة
إٌرادات مستحقة (عائد أذون خزانة)
أرصدة مدٌنة أخرى
أرصدة مدٌنة طرف أفراد
اإلجمـــالً

1131/31/13
536,448
4,556
26,131
13,141
214,411
2,820,888
2,410
24,686
1,133,333

- 31النقدٌة وما فى حكمها :
ٌتمثل رصٌد النقدٌة وما فً حكمها فى  2811/12/31والبالغ 45,831,436جنٌها فً اآلتً:
1133/31/13
2,811,163
31,511
42,108,144
14,119,716

البٌـــان
بنوك حسابات جارٌة
ودائل ألجل لدى البنك األهلً المصري
نقدٌة بالصندوق
أذون خزانة
اإلجمـــالً
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- 33مخصصات بخالف اإلهالك
وٌتمثل رصٌد مخصصات بخالف اإلهالك فً  2811/12/31مبلغ  188,888جنٌها فٌما ٌلً :
بٌان
مخصص مطالبات ضرٌبٌة
الرصٌد فً 1133/31/13

رصٌد
1133/31/13

استخدامات

رصٌد
1133/3/3

إضافات

288,888

-

()188,888

111,111

-

(311,111 )311,111

188,888

- 31الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى:
وٌتمثل رصٌد الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى فً  2811/12/31مبلغ  461,543جنٌه فٌما ٌلً :
1133/31/13
113,165
35,458
8
124,135
16,021
181,560
24,588
1,334
31,114
163,471

بٌــــــان
مصروفات مستحقة
أرصدة دائنة لحساب هٌئات
أرصدة دائنة للعمالء
تأمٌنـات للغـٌر
مصلحة الضرائب
دائنو توزٌعات أرباي عاملٌن
أرصدة دائنة لحساب أفراد
صندوق زمالة
أرصدة دائنـة أخـرى
اإلجمــــالً

1131/31/13
185,412
11,814
30,804
128,485
364,600
45,334
6,411
719,711

- 31رأس المال:
مبلغ
بلغ رأس مال الشركة المرخص به  128ملٌون جنٌه ورأس المال المصدر والمدفوع
 01,163,568جنٌه موزع على عدد  16,312,412سهم بقٌمة اسمٌة للسهم  5جنٌه مصري .
- 31أسهم الخزٌنة
بلغت قٌمة أسهم الخزٌنة فً  2811/12/31مبلغ  4,216,021جنٌها ً وذلك لعدد  648,888سهم
وذلك بناءاً على موافته الهٌئة العامة للرقابة المالٌة وسوق المال بتارٌخ  2811/2/13وذلك حفاظا ً
على أسهم ومساهمً الشركة نتٌجة للظروف االقتصادٌة الحالٌة.
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- 34االحتٌاطات
وٌتمثل رصٌد االحتٌاطات فً 2811/12/31مبلغ  1,084,142جنٌها ً فٌما ٌلً:
بٌـــان
رصٌد 2811/1/1
الحركة خالل العام
اإلجمالً

احتٌاطً قانونً
051,180
144,264
3,611,371

احتٌاطً عام
058,511
()058,511
-

تم خالل العام تحوٌل االحتٌاطً العام بمبلغ  058,511جنٌها ً إلى االحتٌاطً
القانونً وذلك طبقا ً لتعلٌمات الهٌئة العامة للرقابة المالٌة بتارٌخها . 2811/4/21
-36المبٌعات بالصافً:
تتمثل المبٌعات بالصافً فى  31دٌسمبر  2811فً اآلتً:
بٌــــان
مبٌعات أعالف دواجن
مبٌعات أعالف حٌوانً
مبٌعات مزرعة اإلنتاج الحٌوانً (مواشً)

1133/31/13
13,454,421
15,246,448
6,641,555

1131/31/13
25,811,414
1,042,131
1,004,215

إجمالً المبٌعات

35,608,454

36,055,123

ٌخصم:
خصم كمٌة وتعجٌل الدفل

()18,053

()115,641

المبٌعات بالصافً

14,469,613

16,711,141

- 37تكلفة المبٌعات:
و تتمثل تكلفة المبٌعات فى  31دٌسمبر  2811فٌما ٌلً:
البٌــان

1133/31/13

بضاعة أول المدة

4,305,654

1131/31/13
182,143

مستلزمات مستخدمة فً اإلنتاج
مشترٌات مواشً
مصارٌف صناعٌة وتجارٌة

25,281,365
3,164,810
5,860,545
17,611,661

38,448,611
2,011,485
3,035,414
16,169,961

ٌخصم منها :
بضاعة آخر المدة
تكلفة المبٌعات

()3,558,241
11,171,131
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- 36المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة :
بٌــــان

1131/31/13

1133/31/13

تكلفـة عمالـة

641,143

530,234

مطبوعات وأدوات كتابٌة

0,341

5,180

صٌانة سٌارات و معدات

23,142

18,632

وقود وزٌوت وشحومات

11,012

21,410

اهالكات

44,421

44,251

تأمٌن

23,363

5,521

دمغات ومصروفات بنكٌة

3,122

3,241

رسـوم وتراخٌـص واشتراكات

126,400

122,106

دعاٌة و إعالن ونشر

112,282

40,034

مٌاه وإنارة

20,311

4,451

برٌد و هاتف

23,106

32,106

مصروفات قضائٌة

5,361

14,808

ضٌافة وعالقات عامة وإكرامٌات

10,246

30,142

صٌانة أثاث و مبانً

4,858

4,518

مصروفات متنوعة أخرى

2,344

4,231

مصروفات دراسات واستشارات

34,888

-

أتعاب محاسبٌة وضرٌبٌة

11,888

28,888

إٌجار

16,563

8

اإلجمـــالً
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944,443
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- 39نصٌب السهم فً األرباح :
ٌتم احتساب نصٌب السهم فً األرباي بقسمة أرباي الفترة بعد خصم نصٌب العياملٌن وحصية مجليس
اإلدارة من األرباي على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة نهاٌة الفترة كاآلتً :
البٌــــان
أرباي العام بعد الضرائب
ٌخصم حصة العاملٌن ومكافأة مجلس اإلدارة
صافً الربح بعد خصم حصة العاملٌن و مجلس اإلدارة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القائمة
نصٌب السهم من األرباي ( جنٌه  /سهم)
القٌمة االسمٌة للسهم ( جنٌه )

1133/31/13
5,564,152
611,144
4,156,885
15,422,412
8,316
5

1131/31/13
1,045,851
140,138
1,616,121
11,402,262
8,144
5

- 11الموقف الضرٌبً:
أوال  :ضرٌبة شركات األموال
قدمت الشركة اإلقرارات الضرٌبٌة حتى عام 2818م كل فً حٌنه لمأمورٌة ضرائب الشركات
المساهمة بالقاهرة وتم سداد الضرٌبة المستحقة علٌها من واقل اإلقرارات
تم فحص حسابات الشركة منذ بداٌة النشاط ( 1102م) وحتى 1111/12/31م وتم سداد الضرٌبة
المقررة عن هذه الفترة من خالل المأمورٌة وباقى جزء من غرامة التأخٌر عن هذه السنوات ٌتم
سداده من المخصص المكون لهذا الغرض .
السنوات من  2888وحتى  2881تم فحص حسابات الشركة ولم ٌتم إخطار الشركة بنتٌجة الفحص
حتى تارٌخ إعداد هذه القوائم .
ثانٌا :ضرٌبة المرتبات وما فً حكمها " كسب العمل "
تم فحص الشركة من بداية النشاط وحتى 3191/32/33م وتم سداد فروق الفحص المستحقة كما
تم سداد الضريبة عن الفترة من  3111/3/3وحتى 2133/32/33م ولم يتم الفحص من قبل

المأمورية.

ثالثا :ضرٌبة المبٌعات
تم فحص حسابات الشركة من بداٌة النشاط و حتى  31دٌسمبر 2818وتم سداد الضرٌبة.
- 21أرقـام المقارنـة للمٌزانٌة والقوائم المالٌـة تمثل األرصدة الدفترٌــة لعام 1131م.
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