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PKF  راشد وبدر وشركاهم عضو مؤسسةPKF  إنترناشيونال المحدودة وهي مؤسسة تضم مكاتب مستقلة قانونيا وغير مسؤولة قانونيا عن تصرفات أي من المكاتب األعضاء  

 

 

 2018 فبراير 21القاهرة في:  

 

 مراقب الحساباتتقرير 

 ــــــــــــ

 
 .م.مشالشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي  مساهميالسادة/ 

 

 راجعنا القوائم المالية المرفقة للشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي )شركة مساهمة مصرية( خاضعة
وكذا قوائم  2017ديسمبر  31لة في قائمة المركز المالي في والمتمث 1981لسنة  159ألحكام قانون رقم 

الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ 
 وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

 
 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية:

 
وائم المالية مسئولية إدارة الشركة فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادالً هذه الق

 وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية اإلدارة
ة عرضا عادالً وواضحاً خالية تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالي

من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات 
 المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.

 
 مسئولية مراقب الحسابات:

 
ه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفقا لمعايير المراجعة تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذ

 المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات السلوك المهني
 وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتخطيط

تضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدله مراجعة بشأن القيم واألفصاحات في القوائم وت
 المالية.

 
التي تم اختيارها علي الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام  وتعتمد اإلجراءات

 والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.
تقيمنا للمخاطر فقد أخذ في االعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية وعند 

والعرض العادل الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي 
 على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي  كما شملت عملية المرجعة أيضا
 أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض التي قدمت به القوائم المالية.

وأننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على 
 القوائم المالية



 

 
 

 محاسبون قانونيون 

 ومستشارون              

 

    

 
 الرأي:

 
ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعير بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز 

وعن أدائها  2017ديسمبر  31المالي للشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي )شركة مساهمة مصرية( في 
 خ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوءالمالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاري

 القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد القوائم المالية.
 

 فقرة توجيه انتباه:
 

جنيهاً تم سداده  5.625.000يتضمن رصيد االستثمارات المتاحة للبيع في شركة الطاقة مبلغ وقدرة 
مال الخاص بشركة الطاقة ولم يتم التأشير بتلك الزيادة في % من مساهمة الشركة في رأس ال75إلستكمال 

 السجل التجاري الخاص بشركة الطاقة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية.
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى:
 

ها وقد تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظم الشركة على وجود إثباته في
وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً 

 لألصول المرعيه.
 

والئحته  1981لسنة  159 البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم
 اتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدف

 
 

  مراقب الحسابات

 

 

  هاني فؤاد راشد محمد

  11771س.م.م 

  (294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )

 



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017ديسمبر 31قائمة المكز المالي في 

2017/12/312016/12/31بيــــــان

رقم 

جنيةمصرىجنية مصرىاإليضاح

األصول  

االصول غير المتداولة

430,432,98229,681,546األصول الثابتة بالصافي

547,238581,122مشروعات تحت التنفيذ

628,405,09918,617,538استثمارات مالية متاحة للبيع

58,885,31948,880,206إجمالي األصول غير المتداولة

:األصول المتداولة

77,544,7975,785,426المخزون

813,006,40213,460,125(بالصافي)العمالء وأوراق القبض 

91,617,4861,588,591المدينون واألرصدة المدينة األخري

105,907,70110,499,762استثمارات مالية فى أذون الخزانة

111,291,4393,798,366النقدية بالصندوق والبنوك

29,367,82535,132,270إجمالي األصول المتداولة

88,253,14484,012,476إجمالي األصـول

:حقوق المساهمين

1281,963,56081,963,560رأس المال المصدر والمدفوع

132,404,8162,404,816االحتياطى القانونى

(8,351,136)(4,676,598)خسائر مرحلة

5,645,9213,674,538صافى أرباح العام بعد الضرائب

85,337,69979,691,778إجمالي حقوق المساهمين

: االلتزامات غيرالمتداولة

99,663_أ/14 (محافظة الشرقية )أقساط االرض 

1,509,2851,180,129ب/14التزامات ضريبية مؤجلة

1,509,2851,279,792اجمالى االلتزمات غير المتداولة

: االلتزامات المتداولة

15332,458332,458مخصصات بخالف االهالك

513,6692,148,499الموردون 

16560,034559,949الدائنون واألرصدة الدائنة أخرى

1,406,1613,040,906إجمالي اإللتزامات المتداولة

88,253,14584,012,476إجمالــى حقوق المساهمين وااللتزامات

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

مراقب الحسابات        المدير المالى

هانى فؤاد راشدعادل عبدالحليم البنا/ محاسب

11771. م.م.س

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

رئيس مجلس اإلدارة        المدير العام

طارق عبدالحميد الجندى / لواء عراقى عطية متولى/ محاسب 

3ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

البيــــــان
رقم االيضاح

17صافى المبيعات

18تكلفة المبيعات

مجمل ربح النشاط 

(يخصم)     

21مصروفات عمومية وادارية

انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة

4اهالكات ادارية

15مخصصات بخالف االهالك 

8االنخفاض فى قيمة العمالء واوراق القبض

فروق القيمة العادلةلألستثمارات المالية المتاحةللبيع

يضاف

ايرادات متنوعة

ايرادات  استثمارات المالية متاحة للبيع

6رد اضمحالل االستثمارات المالية المتاحة للبيع

عائد أذون الخزانة

فوائد دائنة

ارباح  رأسمالية 

صافي ربح السنة قبل الضرائب

ضرائب على  اذون الخزانة

ضريبة الدخل

الضريبة المؤجلة

(بعد الضرائب)صافي ربح السنة 

22السنة (خسارة)نصيب السهم في ربح 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

عادل عبدالحليم البنا/ محاسب

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

`

(100,000)

(800,000)

(373,914) ــــ

727,381

500

2,221,716

2,859,725

(238,896)

3,674,539

0.22

1,479,185

4,209,272

32,773

(295,837)

3,913,435

64,107

ـــ

1,244,671

47,697

6,224,011

عراقى عطية متولى/ محاسب 

61,782

  المدير المالى

0.34

(248,934)

5,975,077

(329,156)

5,645,921

المدير العام

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

مراقب حسابات

هاني راشد

رئيس مجلس اإلدارة

11771. م.م.س

388,378

ــــ

ــــ

47,610,392

(45,261,264)

(101,876)

(34,713)(21,800)

1,517,448

(600,000)

(212,080)

48,573,485

ــــ

2017 ديسمبر 31قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 

4,559,605

(1,677,443)

(69,000)

 2016/12/31  2017/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

(44,013,880)

(1,824,619)

2,349,128

4 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر  31 قائمة الدخل  الشامل عن السنة المالية المنتهية في 

رقمالبيــــــان

االيضاح

صافى ربح السنة

الدخل الشامل االخر

ـــ
السنة  الشامل بعد الضرائب / (خسارة)اجمالى ربح 

السنة الشامل  (خسارة  )/نصيب السهم في ربح

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/ محاسب 

المدير العام

عراقى عطية متولى/ محاسب 

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 
11771. م.م.س

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

رئيس مجلس اإلدارة

مراقب حسابات

هاني راشد

0.34

2017/12/312016/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

5,645,9213,674,538

ـــ

5,645,9213,674,538

0.22

ـــ

5 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017  ديسمبر31 قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 

2016/12/31 2017/12/31إيضاح

جنية مصرىجنية مصرىرقم

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

5,975,0773,913,434صافي  ربح العام قبل الضرائب

يخصم / يضاف 

1,815,6001,816,457(4)إهالكات العام

600,000800,000(8) االضمحالل فى قيمة العمالء واوراق القبض

100,000ـــ(12)مخصصات بخالف االهالك

(64,107)(61,782)أرباح راسمالية

(727,381)(2,221,716)ايرادات استثمارات مالية متاحة للبيع

ـــ(2,859,725)رد اضمحالل االستثمارات المالية المتاحة للبيع

373,914ـــقيمة االضمحالل في االستثمارات المالية المتاحة للبيع

(1,479,185)ـــعائد اذون الخزانة

3,247,4544,733,132ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

(1,787,272)(1,759,371)(7)في المخزون   (الزيادة)

(1,441,490)(146,276)(8)فى العمالء وأوراق القبض  (الزيادة)

(287,987)(28,898)فى المدينون وأألرصدة المدينة (الزيادة)

1,719,218(1,634,830)فى الموردين (النقص)

(953,120)(99,578)فى الدائنون (النقص)

(20,000)_المستخدم من المخصصات

1,962,481(421,499)صافى النقدية من أنشطة التشغيل
:التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(534,793)(1,964,049)(5,4)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

(528,197)(107,321)مدفوعات علي مشروعات تحت التنفيذ

100,00071,000مقبوضات من بيع أصول ثابتة

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

2,478,202ـــمقبوضات من بيع استثمارات متاحة للبيع

ـــ918,880مقبوضات من ايرادات استثمارات متاحة للبيع

24,539,52538,623,545مقبوضات من استثمارات فى اذون الخزانة

(24,942,705)(19,205,320)مدفوعات في االستثمارات في اذون الخزانة

9,542,052(1,343,285)صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار

ـــ

11,504,533(1,764,783)صافي التغير في النقدية وما في حكمها

3,798,3662,793,595(11)النقدية وما في حكمها في بداية السنة

2,033,58314,298,128(11)النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

:تتمثل المعامالت غير النقدية فيما يلي

 جنية من المدفوع في شراء أصول ثابتة مقابل استبعاد نفس المبلغ من حساب المشروعات تحت التنفيذ641,205تم استبعاد مبلغ * 

 جنية من حسابات العمالء واوراق القبض مقابل اعدام الدين بنفس المبلغ124.003تم استبعاد مبلغ * 

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

             المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/  محاسب 

294                      سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

             المدير العام

عراقى عطية متولى/ محاسب 

مراقب الحسابات

هانى فؤاد راشد

11771. م.م.س

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء 

6 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31قائمة التغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 

اإلجمـالي صافى أرباح األرباح المرحلةاالحتياطيرأس المالالبيـــان

السنة/العامالقانوني

76,017,240(8,468,421)2015/12/3181,963,5602,404,816117,285الرصيد في 

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

3,674,5383,674,538---صافي خسارة العام

3,674,53879,691,778(8,351,136)2016/12/3181,963,5602,404,816الرصيـد  فى 

-(3,674,538)3,674,538--المحول لألرباح المرحلة

5,645,9215,645,921---صافي ربح السنة

5,645,92185,337,699(4,676,598)201781,963,5602,404,816/ 12/31الرصيـد فى 

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء عادل البنا/ محاسبعراقى عطية متولى/ محاسب 

رئيس مجلس اإلدارة المدير المالى المدير العام

7 ن



 الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي )شركة مساهمة مصرية(

 2017 ديسمبر  31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

  

 
 الكيان القانوني :  -1

 
 1981لسنة  159الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي شركة مساهمة مصرية. منشأة طبقاً للقانون رقم 

 .26/7/1982الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  1982لسنة  119بموجب القرار الوزاري رقم 
     

 غـرض الشركة:  -2
 

أستصالح أراضي  -أنتاج نباتي  -أنتاج حيواني وأنتاج داجني  مناالستثمار في كافة مجاالت األمن الغذائي 
ئتها وتصدير وأستيراد د الغذائية )خضروات وفواكه( وتعبوزراعتها واألنشطة المكملة لها وأنتاج وتصنيع الموا

كافة المواد الغذائية والحاصالت الزراعية ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 
أعماالً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في مع الشركات وغيرها التي تزاول 

حكام القانون والئحته أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألأن تندمج في البيئات السالفة الخارج كما يجوز لها 
 التنفيذية والشركة لديها :

 
  :مصنع إنتاج أعالف دواجن ( أ

  طن / ساعة .  10النتاج جميع أنواع علف الطيور المحبب بطاقة إنتاجية 
 مصنع إنتاج أعالف حيواني: ( ب

  طن/ساعة وتقوم الشركة بإنتاج وبيع جميع أنواع علف الحيواناات للتسامين  10بطاقة إنتاجية
 و األلبان والخيول واألغنام. 

 :ومحجر بيطري مزرعة تسمين مواشي ( ج

  رأس ماشية.  700المواشي وتسع هذه المزرعة عدد  و أستقبال لتربيةتمتلك الشركة مزرعة 
 والتجميد لتبريدد( ثالجة للحفظ با

 
 السياسات المحاسبية المطبقة: -3

 
 ( أسس إعداد القوائم المالية : 1 -3

ائم يتم إعداد القاوالمعايير المحاسبية المصرية في أعداد وتسجيل معامالتها المالية و بتطبيقالشركة تلتزم 
الماليااة طبقااا لمعااايير المحاساابة المصاارية و فااي ضااول القااوانين و اللااوائو المصاارية السااارية وفقاااً لمباادأ 
التكلفااة التاريخيااة القابلااة لالسااترداد وبااافتراة اسااتمرارية الشااركة وتاام اتباااع نفااس السياسااات فااي إعااداد 

 القوائم المالية عن الفترات السابقة .
 

 المحاسبية : ( التقديرات واالفتراضات3-2

يتطلب إعداد القوائم المالياة طبقااً لمعاايير المحاسابة المصارية أن ياتم االعتمااد علاي أفضال االفتراضاات 
والتقااديرات التااي تضااعها اودارة وبمااا تااراه مناسااب لوضااع وتطبيااق سياسااات محاساابية لااتعكس الجااوهر 

ي للشركة )إيارادات النشااط الجااري والمضمون االقتصادي للمعامالت التي تتم والمتعلقة بالنشاط األساس
 القيمة العادلة لألدوات المالية( –اضمحالل األصول  –

وبناء علي ذلك فإن تلك التقديرات واالفتراضات الموضوعة في ضوء أفضل البيانات والمعلومات 
وعلي  المتاحة لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر علي قيمة اإليرادات والمصروفات المرتبطة بتلك التقديرات

قيمة األصول وااللتزامات ذات العالقة وذلك في حال اختالف التقديرات الموضوعة في تاريخ إعداد 
القوائم المالية عن الواقع الفعلي في الفترات التالية وذلك دون اإلخالل بمدي تعبير القوائم المالية عن 

 حقيقة المركز المالي للشركة وتدفقانها النقدية للفترة الجارية.
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 ( المعامالت بالعمالت األجنبية :3-3

 تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري وال توجد معامالت بالعمالت األجنبية.
  

 ( األصول الثابتة واهالكاتها  :  3-4

 االعتراف :  (أ 

يتم قياس األصل الثابت عند االعتراف به على أساس التكلفة التي تتضمن كافة النفقات التي تتعلق 
 ل مباشر باقتنال أو انشال األصل حتى يصبو صالحاً لالستخدام .بشك

 

 تحديد قيمة األصول الثابتة بعد القياس األولي : (ب 

تحدد القيمة الدفترية لألصل الثابت بعد القياس األولي على أساس التكلفة مخصوماً منها مجمع 
 مته.اوهالك باوضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن االضمحالل في قي

 

 النفقات الالحقة على االقتناء :  (ج 

يتم إضافة النفقات الالحقة على األصول فقط عندما يكون من المتوقع أن يحقق هذا البند منافع 
اقتصادية مستقبلية للشركة و يمكن قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقة و فيما عدا ذلك يتم تحميل 

 كافة نفقات خدمة األصول على قائمة الدخل .
 

 اإلهالك :  (د 

يتم إهالك األصول الثابتة القابلة لإلهالك على مدار العمر اونتاجي المقدر لكل نوع من أنواع 
فقد قامت إدارة الشركة بتغيير العمر اوفتراضي لألصول وبالتالي األصول بطريقة القسط الثابت 

 ة احتساب اوهالك :لغر العمر اونتاجي المقدر لها بعد التعديلوفيما يلي معدالت اوهالك 

 

 

  العمر اإلنتاجي ) بالسنوات( األصل

  20 مباني و إنشالات و طرق

  40 ثالجات –مباني 

  20-10 مصانع آالت ومعدات

  25 ثالجات آالت ومعدات

  10-5 وسائل نقل

  10 عدد وأدوات وتجهيزات

  10 أثاث و معدات مكاتب

 

ة عن باقي أصول الشركة و تم تحديد العمر معدات الثالج آالت و تم فصل مباني و -
 اوفتراضي لها وفقاً لرأي الجهات الفنية بالشركة و موافقة مجلس اودارة عليها.
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 االستبعاد من الدفاتر :

 

يتم استبعاد القيمة الدفترية لألصل الثابت عند بيعه وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن البيع بقائمة 
 الدخل .

 
 لمشروعات تحت التنفيذا( 3-5

يتم إثبات المبالغ التى تنفق على إنشال أو شرال األصول الثابتة فى بناد مشاروعات تحات التنفياذ بالتكلفاة 
حتى يصبو جاهز للتشغيل أو إستخدامه فى الغرة الذى أنشئ من أجله حينئذ بتم تحويلاه إلاى األصاول 

 الثابتة بتكلفته .

 
 االستثمارات المالية ( 3-6

 المتاحة للبيعتثمارات في االس (أ 

 على ان يتم اعادة قياس -تكلفة االستحواذ أو الشرال –لتلك االستثمارات بلتكلفة  ييتم االثبات االول
االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باالرباح أو الخسائر غير المحققة مباشرا ضمن 

ي من الدفاتر, وعندئذ يتم االعتراف باالرباح أو الخسائر حقوق الملكية وذلك حتى الغال االصل المال
المتراكمة المسجلة حقوق الملكية في قائمة الدخل, أو يحدد الجرال عملية اضمحالل القيمة وفي هذه 

 الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل.
  

 أذون الخزانة: (ب 
لخزانة بالدفاتر بالقيمة االسمية ويتمثل الفرق بين تكلفة اقتنال هذه  االذون والقيمة يتم إثبات أذون ا

االسمية فى قيمة العوائد التى لم تستحق بعد والتى تثبت بالدفاتر ضمن بند )االرصدة الدائنة االخرى ( 
 وتدرج هذه العوائد تباعا ضمن ايرادات االستثمار ات بقائمة االيرادات والمصروفات .

وتظهر اذون الخزانة بالقوائم المالية بقيمتها االسمية بعد خصم رصيد العوائد المتعلقة بها والتى لم 
 تستحق بعد .

 
 قيمة األصول : انخفاض( 3-7

ياتم دراسااة قيمااة األصااول فاي تاااريخ القااوائم الماليااة ) فيمااا عادا المخاازون و األصااول الضااريبية الم جلااة( 
شر على انخفاة تلك القيمة و في حالة وجود ذلك الم شار فياتم تقادير القايم لتحديد ما اذا كان هناك أي م 

التي يمكن استردادها . ويتم إثبات االنخفاة في قيمة األصل عندما تزيد قيمتاه الدفترياة عان تلاك التاي تام 
 ألصول.تقديرها ويتم حساب قيمة اوهالك في الفترات أو السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة لتلك ا

 
 

 : المخزون( 8- 3

 اإلنتاج التام والمستلزمات وقطع الغيار  ( أ

يتم إثبات المخزون بالتكلفاة أو صاافي القيماة البيعاة أيهماا اقال , وياتم تساعير المنصارف مان المخازون 
 وفقا لطريقة الوارد أوال يصرف أوال  .

 

 الماشية ( ب

تقيم الماشية بقيمتها العادلة ويتم تحديد القيمة العادلة للماشية بنال على أسعار السوق ) الشرال ( لهاا فاى 
 نفس السن ونوع الماشية والصفات الوراثية .
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 وراق القبض :أوالمدينون و العمالء( 3-9

سمية وذلك بعد خصم آياه مباالغ يتم إثبات العمالل و أوراق القبة و المدينون واألرصدة المدينة بالقيمة اال
 نتيجة االنخفاة  في قيمتها )االضمحالل( والتي من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة.

 
 ( المخصصات :3-10

 يتم االعتراف بالمخصص إذا توافرت الشروط اآلتية :
 يكون على الشركة التزام حالي ) قانوني أو حكمي ( ناتج عن حدث في الماضي. -1
 ع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.من المتوق -2
 يمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد عليها. -3

 
 االحتياطات( 3-11

 االحتياطي القانوني : -

% من صافي الربو لتكوين احتياطي قانوني وذلك حتى  5طبقا للنظام األساسي للشركة يجنب 
 % من رأس المال المصدر. 100يصل رصيد ذلك االحتياطي إلى 

 

 االحتياطي العام : -

 يتم تكوين احتياطي عام في حالة وجود غرة لتكوينه وفقا لقرارات الجمعية العامة للشركة.

 
 المؤجلة الضرائب( 3-12

 يتم حساب ضريبة الدخل طبقا لقانون الضرائب المصري . -

روق الم قتااة الناتجااة عاان اخااتالف و الضااريبة الم جلااة هااي الضااريبة التااي تنشااأ عاان وجااود بعااة الفاا -
الفتاارة الزمنيااة التااي يااتم فيهااا االعتااراف بقيمااة األصااول وااللتزامااات بااين كاال ماان القواعااد الضااريبية  
 )األساس الضريبي ( و األسس المحاسبية ) األساس المحاسبي ( التي يتم إعداد القوائم المالية وفقا لها.

بإمكانية استخدام هاذا  شركة عندما يكون هناك احتمال قويلو يتم االعتراف بالضريبة الم جلة كأصل ل -
األصال لتخفاية األربااح الضاريبية المساتحقة علاى الشاركة . وياتم تخفاية الضاريبة الم جلاة المثبتااة 

 كأصل لدى الشركة بقيمة الجزل الذي لن تحقق منه المنفعة الضريبية المستقبلية.

 

 االعتراف باإليراد : شروط( 3-13

 

 مبيعات :إيراد ال -

 يتم االعتراف باويراد الناتج عن بيع منتجات الشركة إذا تم استيفال جميع الشروط التالية: 

 أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد األساسية لملكية السلع إلى المشتري . (أ 

أال تحتفظ الشركة بحق التدخل اوداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية او  (ب 
 قابة الفعالة على السلع الغير المباعة.الر

 أن يمكن قياس قيمة اويراد بشكل دقيق . (ج 

 أن يتوافر توقع كافي عن المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة . (د 

إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة  (ه 
 بشكل دقيق .
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 لتوزيعات:إيرادات ا -

يتم اثبات إيرادات التوزيعات بقائمة الدخل حينما ينشأ الحق للشركة في استالم توزيعات األرباح 
 من الشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتنال.

 

 الفوائد الدائنة  : -

 لمدة الزمنية.يتم إثبات الفوائد الدائنة وفقاً لمبدأ االستحقاق مع اآلخذ في االعتبار معدل العائد وا

 
 
 ( قائمة التدفقات النقدية :3-14

 .نقدية وفقا للطريقة غير المباشرةيتم إعداد قائمة التدفقات ال

 
 
 ( النقدية وما في حكمها :3-15

النقدية بالصندوق و  األرصدة فأن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية لغرة إعداد قائمة التدفقات
ع ألجل وأذون الخزانة والتي تستحق خالل ثالثة شهور من اقتنائها األرصدة لدى البنوك و الودائ

 مطروحاً منها البنوك الدائنة )سحب علي المكشوف(.

 
 
 ( االرتباطات الرأسمالية 3-16

 في حالة وجود ارتباطات رأسمالية لشرال أصول ثابتة مستقبلية يتم اوفصاح عنها.

 
 
 ( االلتزامات العرضية و االرتباطات:3-17

ظهر االلتزامات العرضية و التي تدخل الشركة طرفاً فيها باوضافة إلى االرتباطات خارج ت
 الميزانية باعتبارها ال تمثل أصول أو التزامات فعلية في تاريخ الميزانية .

 
 
 ( التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :3-18

 القة.لم يتم خالل الفترة المالية أي تعامالت للشركة مع أطراف ذات ع

 
 
 ( األدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها :3-19

تتمثاال األدوات الماليااة للشااركة فااي األصااول و االلتزامااات الماليااة و تتضاامن األصااول الماليااة أرصاادة 
 النقدية والعمالل وكما تتضمن االلتزامات المالية بعة الدائنون و الحسابات الدائنة.

 

 خطر االئتمان 

الخطر في قدرة الشركة على تحصيل الديون المستحقة على العمالل في مواعيد ويتمثل هذا 
 استحقاقها و تبذل إدارة الشركة جهدا لمتابعة تحصيل هذه الديون .
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  )مخاطر أسعار الفائدة )العائد 

م ويتمثل خطر العائد في تغير أسعار الفائدة علاي مديونياة الشاركة ويعتبار هاذا الخطار محادود جاداً لعاد
 حصول الشركة علي تسهيالت إئتمانية.

 

 خطر السيولة 

ويتمثل خطر السيولة في عادم مقادرة الشاركة علاي تسابيل أصاولها المالياة بقيماة تقاارب قيمتهاا العادلاة 
لتغطية التزاماتها المالية وللحد من هذا الخطار تقاوم إدارة الشاركة باالحتفااظ بالقادر الكاافي مان النقدياة 

 خالل أنشطة التشغيل.وتوافر التمويل من 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

طبقااً ألساس التقيايم المتبعاة فاي تقيايم أصاول الشاركة والتزاماتهاا الاواردة باويضااحات المتمماة للقاوائم 
 المالية فإن القيمة العادلة المالية في تاريخ القوائم المالية ال تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية. 

 
 ( االلتزامات المحتملة 3-20

وهي تتمثل في القضايا المرفوعة ضد الشركة والجزل غير المغطى من خطاباات الضامان , وال توجاد 
 أي التزامات مالية محتملة ت ثر على القوائم المالية للشركة .

 
 ( أسهم الخزينة 3-21

األرباااح والخسااائر  وتسااجل –وتظهاار مطروحااة ماان حقااوق الملكيااة  –تاادرج أسااهم الخزينااة بالتكلفااة 
 الناتجة من بيع أسهم الخزينة ضمن حساب األرباح غير الموزعة.

 
 ( توزيعات األرباح في ضوء النظام األساسي للشركة 3-22

يااتم توزيااع أرباااح الشااركة الصااافية ساانويا وذلااك بعااد خصاام جميااع المصااروفات العموميااة والتكاااليف 
 األخري كما يلي:

 
% من األرباح لتكوين احتياطي قانوني ويقف هاذا االقتطااع حتاي بلاغ 5يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي   -1

% مان رأس ماال الشاركة المصادر وفاي نقاص االحتيااطي 100مجموع االحتياطي قادراً ياوازي 

تعين العودة لالقتطاع ويكون نصيب العاملين من األرباح التي يتقرر توزيعها نقداً بما ال يقال عان 

 األجور السنوية للعاملين.% بشرط أال يزيد علي مجموع 10

% للمساهمين عن المدفوع مان قيماة 5يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولي من األرباح قدرها   -2

أسهمهم وللعاملين علمااً بأناه إذا لام تسامو أربااح سانة مان السانين بتوزياع هاذه الحصاة فاال يجاوز 

 المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

 علي األكثر من الباقي كمكافأة لمجلس اودارة. %10يخصص بعد ما تقدم   -3

يااوزع الباااقي ماان األرباااح بعااد ذلااك علااي المساااهمين والعاااملين فااي الحاادود والنسااب المقااررة فااي   -4

النظام األساسي كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بنالاً علاي اقتاراح مجلاس اودارة إلاي السانة 

 التالية أو يكون به احتياطي غير عادي.
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

األصول الثابتة       -4

: جنيهاً ويتمثل فيما يلى30.432.682 مبلغ 2017/12/31بلغ الرصيد فى 

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبيان
اآلالت 

والمعداتالمصانع

اآلالت والمعدات 

ثالجات
وسائل نقل وانتقال

العدد واألدوات 

والتجهيزات

األثاث ومعدات 

المكاتب والحاسب 

اآللي

اإلجمالي

2017/01/011,865,5864,892,71513,678,3337,883,6189,002,4402,632,014755,762403,07441,113,542التكلفة في 

567,59954,275986,654332,228610,55141,74412,2032,605,254_اإلضافات

44,440(44,440)__االستبعادات

2017/01/311,865,5865,460,31413,732,6088,870,2729,290,2283,242,565797,506415,27743,674,356التكلفة في 

1,573,7381,070,0545,344,6941,382,4441,447,028350,736263,30211,431,996_2017/01 /1مجمع اإلهالك في 

246,227342,750528,183367,557235,86871,07223,9431,815,600_إهالك السنة

6,2226,222االستبعادات

1,819,9651,412,8045,872,8771,743,7791,682,896421,808287,24513,241,374_2017/12/31مجمع اإلهالك في 

2017/12/311,865,5863,640,34912,319,8042,997,3957,546,4491,559,668375,699128,03230,432,982صافي القيمة الدفترية في 

(أرقام المقارنة)2016/12 /31االصول الثابتة بالصافى فى 

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبيان
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 في 

1,21328,34570,59898,233186,899136,39113,114534,793_اإلضافات

26,30638,94065,246االستبعادات

2016/12/311,865,5864,892,71513,678,3337,883,6189,002,4402,632,014755,762403,07441,113,542 التكلفة في 

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

238,940342,199538,277359,123158,368156,51723,0331,816,457_إهالك السنة

26,30632,04758,353االستبعادات

1,573,7381,070,0545,344,6941,382,4441,447,028350,736263,30211,431,996_2016/12/31مجمع اإلهالك في 

2016/12/311,865,5863,318,97712,608,2792,538,9247,619,9961,184,985405,027139,77229,681,546صافي القيمة الدفترية في 

:تم توزيع اهالك السنة كالتالى 

2017/12/312016/12/31

جنيــه مصرىجنيــه مصرى

1,780,8871,794,657مصروفات التشغيل

34,71321,800اهالك ادارى 

1,815,6001,816,457
14 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

مشروعات تحت التنفيذ       -5

:   جنيهاً ويتمثل فيما يلي47.238 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

2017/12/312016/12/31البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

581,12252,925رصيد أول السنة

107,321528,197اإلضافات خالل السنة

ـــ(641,205)المحول إلى األصول الثابتة

47,238581,122الرصيد

:االستثمارات المالية المتاحة للبيع        -6

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي28.405.099 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

المسدد خاللإضافات العامالقيمة الدفترية فينسبة  عدد األسهمالبيــــان
صافي القيمه 

الدفتريه

القيمة العادلة 

في (السوقية)

فروق القيمة العادلة 

لالستثمارات المالية

2017/12/312017/12/31السنةالسنة2017/01/01المساهمة

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

8,670,37411,530,0992,859,725_7,367,5381,302,836%1,628,5459شركة المنصورة للدواجن

_5,625,00016,875,00016,875,000_11,250,000%22,500,00018شركة الطاقة للصناعات االلكترونية تحت التأسيس

18,617,5381,302,8365,625,00025,545,37428,405,0992,859,725

2017/12/31فروق تقييم القيمة العادلة في 

 جنيهات للسهم4 سهم موزعة من شركة المنصورة للدواجن وهى عبارة عن ربع سهم بواقع 325.709اإلضافات خالل العام هي عبارة عن األسهم المجانية عددها 

:المخـزون       -7

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي7.544.797 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

2017/12/312016/12/31البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

210,481246,243أعالف دواجن-مخزون إنتاج تام 

306,980121,606أعالف حيواني-مخزون إنتاج تام 

5,219,0664,480,644مخزون خامات ومستلزمات

1,296,173484,892مواشي وعلف

460,936452,041مخزون قطع غيار المصنع

_51,161مخزون قطع غيار الثالجة

7,544,7975,785,426الرصيد

15 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

العمالء وأوراق القبض       -8

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي13.006.402 مبلغ  2017/ 12 /31بلغ الرصيد في 

 

2017/12/312016/12/31البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

203,809237,462عمالء علف دواجن

752,6081,462,404عمالء علف حيوانى

827,064165,531عمالء الثالجة واخري

9,921,7769,421,023عمالء بضمان أوراق القبض

3,211,3683,607,931(طرف اإلدارة القانونية)عمالء بضمان أوراق قبض 

14,916,62514,894,351إجمالى

:يخصم

(1,434,226)(1,910,223) االضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض 

13,006,40213,460,125الرصيد 

:المدينـــون واألرصدة المدينة األخرى       -9

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي1.617.486 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

2017/12/312016/12/31بيــــــــان    

جنية مصرىجنية مصرى

925,879843,879قيمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرائب

18,953_ضرائب المبيعات

5,1565,156تأمينـات لدى الغـير

134,098110,633مصـروفات مقـدمة

1,228_مبالغ مدينة طرف هيئات

432,542490,841دفعــات مقدمـة

4,37132,332أرصدة مدينة أخرى 

46,81346,813غطاءات خطابات ضمان

68,62738,756عهد وسلف

1,617,4861,588,591الرصيد 

 

 جنيهاً بعد تدعيم االضمحالل بمبلغ 1.910.223بلغ رصيد االضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض في تاريخ اعداد القوائم المالية مبلغ 

 جنيهاً في اعدام ديون خالل السنة مع العلم بأن أوراق القبض طرف الشئون القانونية مرفوع بها 124.003 جنيهاً واستخدام مبلغ 600.000

قضايا بالمحاكم

16 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

إستثمارات مالية فى أذون الخزانة - 10

2017/12/312016/12/31البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

6,600,00010,900,000(القيمة األسمية)أذون خزانة 

:يخصم

(400,238)(692,299)العوائد التي لم تستحق بعد

5,907,70110,499,762إستثمارات مالية في إذون الخزانة

:تتمثل فيما يلي

القيمة االستردادية العوائد غير القيمة االسترداديةالعوائد المكتسبةالقيمة المدفوعة

فى تاريخ االستحقاقالمكتسبة2017/12/312017/12/31عند الشراء

2018/03/27734,5687,576742,144(32,856)775,000

2018/09/044,936,693228,8645,165,557(659,443)5,825,000

6,600,000(692,299)_5,907,701_5,671,261236,440الرصيد

النقدية بالصندوق والبنوك  - 11

2017/12/312016/12/31البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

لرصيد البنوك الجارى500000ب7/4تم أضافةأذون خزانة حق824,8692,921,417بنوك حسابات جارية 

466,570876,949نقدية بالصندوق 

10/10جنية لرصيد البنوك حق750000تم أضافة1,291,4393,798,366رصيد النقدية بالصندوق والبنوك 

:ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فأن النقدية وما في حكمها تتمثل فيما يلي

2017/12/311,291,4393,798,366رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في 

يخصم/ يضاف 

742,14410499762.00(أقل من ثالثة أشهر)استحقاق - أذون خزانة 

2,033,58314,298,128النقدية وما في حكمها

تاريخ االستحقاق

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي1.291.439 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

17 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

:رأس المال    -  12

:االحتياطى القانونى       -13

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي2,404,816 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

2017/12/312016/12/31بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

2,404,8162,404,816رصيد أول السنة

                -                 -العام/ المكون خالل السنة 

2,404,8162,404,816الرصيد 

االلتزامات غير المتداولة - 14

البيــــــان

جنية مصرىجنية مصرى

_99,663

_99,663

التزامات ضريبية مؤجلة- ب / 14

2017/12/312016/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

الصريبة المؤجلة

1,509,2851,180,129االصول الثابتة

1,509,2851,180,129

1,509,2851,279,792إجمالي االلتزامات غير المتداولة

أقساط مستحقة السداد أكثر من عام

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

. جنيه مصري 5بقيمة اسمية للسهم 

:-تتمثل االلتزامات غير المتدولة فيما يلى 

:االقساط المستحقة لصالح محافظة الشرقية طويلة االجل بعد خصم المستحق السداد خالل العام المالى الحالى تتمثل فيما يلى -أ  /14

 2017/12/31 2016/12/31
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

مخصصات بخالف اإلهالك    -15

:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي332,458 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

الرصيد فيالمستخدم خاللالتدعيم خاللالرصيد فىبيــان

2017/12/31السنةالسنة2016/12/31

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

332,458__332,458مخصص مطالبات ضريبية

332,458__332,458

يتمثل مخصص الضرائب والمطالبات فى قيمة مطالبات عن التزامات ضريبية غير محددة التوقيت والالمقدار فيما يتعلق بانشطة الشركة  وتقوم 

االدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويا وتعديل مبلغ المخصص وفقا الخر التطورات مع تلك االطراف

:الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى   - 16

2017/12/312016/12/31:  جنيهاً ويتمثل فيما يلي560.034 مبلغ  2017/12/31بلغ الرصيد في 

جنية مصرىجنية مصرىبيــــــان

235,198128,405مصروفات مستحقة

112,500_ارصدة دائنة للعمالء

_4,516كسب عمل وأخري- مصلحة الضرائب 

_6,382هيئة التأمينات االجتماعية

99,68799,663(محافظة الشرقية أقساط األرض مستحقة خالل العام الحالى )أرصدة دائنة لحساب هيئات

65,550116,750(ضمان أعمال مشروع الثالجة )تأمينات للغير 

_1,751أرصدة دائنة لحساب أفراد

4,81916,817صندوق زمالة 

10,01673,514أرصدة دائنة أخري

132,11512,300ضريبة القيمة المضافة- مصلحة الضرائب 

560,034559,949الرصيد 

19 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017ديسمبر 31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى

:صافي المبيعــات        -17

:  جنيهاً تتمثل فيما يلي47.610.392  مبلغ  2017/12/31بلغت صافي المبيعات  في 

2016/12/31 2017/12/31 البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

18,382,85822,084,487مبيعات أعالف دواجن

23,775,16222,642,208مبيعات أعالف حيوانى

1,935,7572,061,020ايجارات الشونه وأرض البطاطس ومبيعات المزرعه

3,697,9741,994,250ايجار عنابر الثالجة

47,791,75148,781,965إجمالى االيرادات

:(يخصم  )

(208,480)(181,359)خصم كمية 

47,610,39248,573,485صافي المبيعات

:تكلفـــة المبيعــات       -18

: جنيهاً ويتمثل فيما يلي45.261.264  مبلغ 2017/12/31بلغت تكلفة المبيعات في 

2016/12/31 2017/12/31 رقمالبيــــان

جنية مصرىجنية مصرىااليضاح

71,304,7821,063,513مخزون أول السنة

38,353,00037,877,236مستلزمات مستخدمة فى اإلنتاج       

204,883,4954,030,714مصاريف التشغيل 

44,541,27742,971,463

:يخصم منها 

(1,304,782)(2,325,731)7مخزون أخر السنة

42,215,54641,666,681تكلفة المبيعات المصنعة

193,045,7182,347,199التكلفة الخاصة بالثالجة وأرض البطاطس

45,261,26444,013,880تكلفة المبيعات
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017ديسمبر 31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى

:مصروفات تشغيل الثالجة وأرض البطاطس       -19

:  جنيهاً يتمثل فيما يلي3.045.718بلغت قيمة مصروفات تشغيل الثالجة وأرض البطاطس مبلغ  

2016/12/31 2017/12/31 بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

217,132335,163أجور ومرتبات

ـــ84,068أجور عمالة خارجية

4,810723مطبوعات وأدوات كتابية

247,95981,908صيانة سيارات ومعدات وقطع غيار

ـــ11,241صيانة رافعات شوكية

6,33011,825وقود وزيوت وشحومات

30,26520,449مصروفات تأمين

6,9835,835رسوم وتراخيص وإشتراكات

3,4188,995دعاية وإعالن ونشر

1,497,813893,434مياه وكهرباء

1,5891,220بريد وهاتف

9,1031,615ضيافة وإكراميات

8,859982مصروفات متنوعة أخري

11,46562,890ايجار معدات

4,80534,033مصروفات تحميل وتعتيق

95,216102,196مصروفات قش األرز

3,8505,000مصروفات نقل وتخزين

800,812780,932االهالك

3,045,7182,347,200اإلجمالي

21 ن



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

: جنيها يتمثل فيما يلى4.883.495بلغت قيمة مصروفات التشغيل الصناعية مبلغ 

2016/12/31 2017/12/31 بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

836,403746,985أجور ومرتبات

ـــ27,040أجور عمالة خارجية

35,95416,801مطبوعات وأدوات كتابية

260,768240,376صيانة سيارات ومعدات وقطع غيار

ـــ310,944صيانة االالت وقطع غيار االالت

ـــ11,197صيانة مباني وأثاث

310,912807,963وقود وزيوت وشحومات

ـــ627,297وقود غالية

35,34558,127مصروفات تأمين

6799دمغات

35,47335,679رسوم وترتخيص وإشتراكات

15,31810,792دعاية وإالن ونشر

290,668213,208مياه وكهرباء

3,1663,869بريد وهاتف

33,15637,501ضيافة وعالقات عامة وإكراميات وتبرعات وعالج ورش

20,1047,456مصروفات متنوعة أخري

18,5106,300اإليجار

408,909539,529مصروفات تحميل وتعتيق

24,00010,164تحليل عينات البحوث الزراعية

41,74193,697مصروفات نقل خامات

ـــ4,042عمولة

ـــ1,333مخالفات وغرامات

551,132187,744علف حيواني وأدوية

980,0771,013,724االهالك

4,883,4954,030,714اإلجمالي

: مصروفات التشغيل الصناعية   -20
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

:المصاريف العمومية واإلدارية        -21

: جنيهاً ويتمثل فيما يلي1.824.619بلغت قيمة المصروفات العمومية واالدارية مبلغ 

2016/12/31 2017/12/31 بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

1,121,476937,149أجور ومرتبات

24,94333,811مطبوعات وأدوات كتابية 

26,47127,514صيانة سيارات ومعدات

24,92914,809وقود وزيوت وشحومات

8,74810,098 مصروفات تأمين

16,41535,548دمغات ومصروفات بنكية

342,213351,634رسـوم وتراخيـص وإشتراكات

33,88549,520دعاية و إعالن ونشر

27,79124,950مياه وإنارة

21,63717,887بريد و هاتف

83,77834,985مصروفات قضائية واستشارية

52,60416,524ضيافة وعالقات عامة وإكراميات وتبرعات

7,421826صيانة أثاث و مباني

10,417528مصروفات متنوعة أخرى

2,6922,827اإليجار

2,53521,320نقل وحراسة

16,50020,477أتعاب مراقب الحسابات 

16477,036غرامات ومخالفات

1,824,6191,677,443اإلجمالي
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

:نصيب السهم في األرباح        -22

2016/12/31 2017/12/31البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

5,645,9213,674,538أرباح السنة بعد الضرائب

ــــــيخصم حصة العاملين ومكافأة مجلس اإلدارة

5,645,9213,674,538الربح القابل للتوزيع

16,392,71216,392,712المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

0.340.22(سهم / جنيه  )نصيب السهم من األرباح 

(0.29)0.06نصيب السهم من إجمالي األرباح والخسائر المرحلة

االرتباطات الرأسمالية       -23

غيرالمسددالمسددالقيمةالبيـــان

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

22,500,00016,875,0005,625,000شركة الطاقة للصناعات االلكترونية- استثمارات مالية متاحة للبيع 

22,500,00016,875,0005,625,000

يتم احتساب نصيب السهم في األرباح بقسمة أرباح الفترة بعد خصم نصيب العاملين وحصة مجلس اإلدارة من األرباح على المتوسط 

:العام كاآلتي /المرجح لعدد األسهم العادية القائمة نهاية  الفترة 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 ديسمبر 31 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 

:الموقف الضريبي       -24

.تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض القوائم عن السنة المالية الحالية- 25

 وتم سداد الضريبة والفروق المستحقة       2016 ديسمبر31تم فحص حسابات الشركة من بداية النشاط و حتى   ·

.وتقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة شهرياً بإنتظام

ضريبة شركات األموال: أوال 

ضريبة الدمغة النوعية: ثالثاً

القيمة المضافة/ ضريبة المبيعات: رابعاً

م  كل في حينه لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة وتم 2016قدمت الشركة اإلقرارات الضريبية حتى عام  ·

.سداد الضريبة المستحقة عليها من واقع اإلقرارات 

م وتم سداد الضريبة المقررة عن هذه السنة من خالل 1999/12/31تم فحص حسابات الشركة منذ بداية النشاط وحتى  ·

.المأمورية 

 تم الفحص من قبل المامورية وتم االعتراض على نتيجة الفحص        2004, 2003 ,2002, 2000السنوات · 

واحالة الملف الى اللجنة الداخلية ثم لجان الطعن وتم اإلعتراض علي قرار لجنة الطعن وإحالة سنوات النزاع إلي     

محكمة مجلس بالزقازيق

 تم فحص تقديرى من قبل المامورية وتم االعتراض واالحالة الى لجنة الطعن2001سنة · 

 يتم محاسبة الشركة تقديرا وتم االعتراض حيث ان الشركة تمسك دفاتر       منتظمة 2009 وحتى 2005السنوات من  ·

وجارى تحضير مستندات الفحص

ً "كسب العمل " ضريبة المرتبات وما في حكمها : ثانيا

تقوم الشركة باعداد التسويات السنوية ودفع الضريبة الشهرية من واقع دفاتر الشركة·  

 وتم سداد فروق الفحص المستحقة2004تم فحص الشركة من بداية النشاط حتى سنة · 

. تم إعداد التسويات وتسليمها للمأمورية وفي إنتظار نتيجة الفحص2013 حتي 2005السنوات من 

. م وتم سداد الضريبة المستحقة2006/7/31تم فحص ضريبة الدمغة النوعية من بداية النشاط و حتى  ·
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 من الغذائيالشركة الشرقية الوطنية لأل

 دارة السنوي المرفق بالقوائم الماليةتقرير مجلس اإل

 عد القيد (من قوا 40حكام المادة أل معد وفقاً )
 

 ساسية :البيانات األ 
 

 الغذائيمجاالت األمن  كافة في االستثمار غرض الشركة

 1988/ 8/ 17 تاريخ القيد بالبورصة سنة 50 المدة المحددة للشركة
 

 الشركة القانون الخاضع لسنة
 رقم            لسنة

159         1981 

  

 81٫963٫560 س مال مصدرأخر رأ 120٫000٫000 س مال مرخص بهأخر رأ
 

 س مال مدفوعأخر رأ
 

81٫963٫560 
رقم وتاريخ القيد 

 التجاريبالسجل 

47172 

27/4/1983 
 

 عالقات المستثمرين :
 

 01000572621ت /          حمد حافظ السيد درازأ االتصالمسئول  اسم

 مام مديرية الزراعةأـ  االستثماريةزقازيق ـ مبنى مجمع المشروعات ال الرئيسيعنوان المركز 
 

 رقام التليفوناتأ
0552302188 

0552309374 

 

 رقام الفاكسأ
 

0552349574 

 www.elsharkyaelwatanya.com اإللكترونيالموقع 

 info@elsharkyaelwatanya.com                     اإللكترونيالبريد 
 

 مراقب الحسابات : 
 

 هاني فؤاد راشد مراقب الحسابات اسم

 11/3/2017 تاريخ التعين

 2007/ 7/  5 لهيئةتاريخ قيده با 294 رقم القيد بالهيئة
 

 دارة :أعضاء مجلس اإلونسبة ملكية  نالمساهميهيكل 
 
 

 % من أسهم 5حملة 

 الشركة فأكثر

 تاريخ فيسهم عدد األ

 القوائم المالية

 

 النسبة %

 %25 4098178 نواف بن عبد هللا بن إبراهيم بن دايل

 %15٫811 2592000 بنك ناصر االجتماعي 

 %40.811 6690178 اإلجمالي

http://www.elsharkyaelwatanya.com/
mailto:info@elsharkyaelwatanya.com
http://www.elsharkyaelwatanya.com/
http://www.elsharkyaelwatanya.com/
mailto:info@elsharkyaelwatanya.com
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 دارةعضاء مجلس اإلأملكية 

 سهم الشركةأ في

 تاريخ فيسهم عدد األ

 القوائم المالية 

 

 النسبة %

 % 15٫81 2592000 االجتماعيبنك ناصر 

 % 3٫69 604760 حسين محمد إلهاميمحمد 

 % 3٫56 583200 صندوق خدمات محافظة الشرقية

 % 2٫42 396926 الجنديطارق عبد الحميد محمد 

 % 0٫62 102283 زم عبد اللطيف محمدمحمد حا

 % 0٫49 80000 هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

 %. 389 63744 محمد شريف سياج

 %26.979 4422913 دارةمجلس اإل عضاءأملكية  إجمالي

 

 

 سهم الخزينة لدى الشركةأ

 وفقا لتاريخ الشراء

 خر األسهم وفقا أل عدد

 سابق إفصاحيبيان 

 النسبة %

 ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ

 

 دارةمجلس اإل

 دارة :أخر تشكيل لمجلس اإل 

 

 الصفة جهة التمثيل الوظيفة مــــــــاالس

 تنفيذى عن نفسه اإلدارة رئيس مجلس الجندي/ طارق عبدالحميد محمد األستاذ

 غير تنفيذى عن نفسه عضو محمد حازم عبداللطيفاألستاذ الدكتور/

 غير تنفيذى عن نفسه عضو األستاذ / محمد إلهامي حسين محمد

 غير تنفيذى اعى ممثل بنك ناصر اإلجتم عضو حسن السيد محمد علي/ األستاذ 

 غير تنفيذى اإلجتماعى  ممثل بنك ناصر عضو محمد على الرفاعي/ األستاذ 

 غير تنفيذى ل بنك ناصر اإلجتماعى ممث عضو محمد سيد سالم صديق األستاذ /

 غير تنفيذى صندوق خدمات محافظة الشرقية عضو محمد عبد العظيم أحمد/  ستاذاأل

 غير تنفيذى عن نفسها عضوة هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة/ ستاذةاأل

 غير تنفيذى عن نفسه عضو محمد شريف محمد لطفى سياجاألستاذ/

  

 

 

http://www.elsharkyaelwatanya.com/
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 م عالى تشكيل المجلس خالل التغيرات ع تتم 

 

 .11/3/2017بتاريخ  الجمعية العامة العادية المنعقدة اجتماع فيأعضاء مجلس اإلدارة  انتخابتم   

 

 دارة :مجلس اإل اجتماعات 

 

 .جلسات 8 دارة خالل العام (مجلس اإل اجتماعاتنعقاد إ) عدد مرات  

 

 لجنة المراجعة :

 خر تشكيل للجنة المراجعة :أ 

 

 التمثيل جهة مـــــــــاالس

 االجتماعي عن بنك ناصر حسن السيد محمد علىاألستاذ / 

 صندوق خدمات محافظة الشرقية عن محمد عبدالعظيم احمد/ األستاذ 

 اعن نفسه هدير أحمد فؤاد سليمان أباظةاألستاذة / 

   

 

 دارةإليها من مجلس اإلمراجعة القوائم المالية وما يحال 

 

 جنة خالل العام : عمال اللأ 

  

 لجنة انعقادعدد مرات 

 المراجعة

 جلسات 4

هل تم عرض تقارير اللجنة 

 دارة الشركةإعلى مجلس 

 كافة التقارير تم عرضها على مجلس االدارة

هل تضمنت تقارير اللجنة 

مالحظات جوهرية وجب 

 معالجتها

 ال يوجد

دارة هل قام مجلس اإل

بمعالجة المالحظات 

 يةرالجوه

 ال يوجد
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 انات العاملين بالشركة :بي 

 

 متوسط عدد العاملين

 بالشركة خالل السنة

 عامل 115

 متوسط دخل العامل

 خالل السنة

 جنيه 1398

 

 ن وجد ( :ز للعاملين والمديرين بالشركة ) إثابة والتحفينظام اإل 

 

 سهم المتاحة وفقااأل إجمالي

 ثابة والتحفيزلنظام اإل

 للعاملين والمديرين

 ال يوجد 

ما تم منحه من أسهم  إجمالي

ثابة والتحفيز للعاملين اإل

 والمديرين خالل العام

 ال يوجد

عدد المستفيدين من نظام 

ثابة والتحفيز للعاملين اإل

 والمديرين

 ال يوجد

سهم أتم منحه من  ما إجمالي

االثابة والتحفيز للعاملين 

 والمديرين منذ تطبيق النظام

 ال يوجد

صل سماء وصفات كل من حأ

 إجماليكثر من أو أ% 5على 

% 1األسهم المتاحة       ) أو 

سمال الشركة ( وفقا من رأ

 للنظام

 ال يوجد

 

 المخالفات واإلجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

 

 دــــــــــــيوج ال           

 

 بيان بتفاصيل التعامالت التى تمت مع األطراف ذات العالقة: 

 

 دــــــــــــيوج ال           
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mailto:info@elsharkyaelwatanya.com


 Sharkia National Company                                                                 الشركة الشرقية الوطنية

 For Food Security                                                                                               لألمن الغذائي        

 ( S.A.E )                                                                                            ــة1981لسنـ 159)ش.م.م( طبقاً للقانون 
 Capital issued and paid 81963560 L.E                                                           81963560رأس المال المصدر و المدفوع 

  Zagazig –C.R : 47172                                                                                         الزقازيق – 47172س . ت :       
 

 (055) 2349574فاكس :  –     (055) 2302188 – 2309374تليفون :  -            مديرية الزراعة   مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام –اإلدارة : الزقازيق 

 (055) 2900410:  فاكس –             (           055) 2900411ون : تليف -                            العاشر من رمضان         –طريق بلبيس  200,4المصانع : الكيلو 

 Website: www.elsharkyaelwatanya.com 

 E-mail : info@elsharkyaelwatanya.com  

 األنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة
 

 علف الدواجن: -1

 

  قدرها   بانخفاض الماضيطن من العام  5543طن مقابل  3569بلغت المبيعات خالل الفترة الحالية   

 إلي: ويرجع ذلكطن  1974

  

 جدا . مرتفعة ةر طن العلف بزيادرتفاع سعإلى إدى أعالف سعار مستلزمات األأ فياالرتفاع الضخم  -1

 البيع للمنتج من الدواجن . سعارأنخفاض إ  -2

ه للمربين فتم توقفهم عن لى خسائر فادحإدى أسعار بيع الدواجن أنخفاض إعالف وألسعار اأ رتفاعإ -3

 والتشغيل . التربية

 . التربيةثناء أتصيب الدواجن  الحيه  التي المتوطنةمراض األ -4

 بالبالد وتعرض المزارع للسطو المسلح . األمنيإستقرار عدم  -5
 

 ثر على المنتج .مما كان له األ التربيةن من لى خروج المربيإدت أسباب كل هذه األ  

 جنيها.148606تمر بالبالد حقق ربح  التيوبالرغم من الظروف  

  

 علف الحيوانى: -2

 

   اـقدره بانخفاض الماضيام ـطن من الع 9578ل طن مقاب 6945بلغت المبيعات خالل الفترة الحالية  

إلى جانب التوسعات طن وتسعى الشركة حاليا لجذب المزيد من العمالء والمربيين بالمحافظة  2633

 جنيها.1236045وقد حقق ارباح  منطقة كفر الشيخ في ةالتسويقي

 

 : الحجر البيطرىوالمعلف  -3

 

عجل وكانت النتيجة تحقيق ارباح 78بالمزرعة  وباقيعجل 91وتم بيع 2017عجل خالل عام 169تم شراء  

 جنيها . 236556

 

 : طن 6000ثالجة سعة  -4

 

وقد حققت  2017عنابر الثالجة بالكامل اعتبارا من شهر مايو  تأجيربالمجهود الذى بذلته االدارة فقد تم  

  جنيها ومازالت الثالجة مؤجرة بالكامل. 703417فائض ارباح 
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 :بيان بالتبرعات 
 

 .جنيه آلخرين ( 500جنيه لمحافظة الشرقية و  20000جنيهاً )  20500قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 

 

 ستوزع للمساهمين : التيألرباح المقترحة ا
  
 .2017 قروش ( لكل سهم عن عام خمسة وعشرونقروش ) فقط  25سيتم توزيع مبلغ  المقترحةاألرباح  

 

  -وكان كما يلى :   الشركة:الموقف المالي ألنشطة 
 

 :اوال:  الموقف المالي للمصانع الدواجن :
 

 31/12/2016 البيان 31/12/2017

 جزئي جزئي كلي 
  

   * مبيعات األعالف :      

 22084486 مصنع دواجن   18382858  

      
 

 18382858     
 

22084486 

      
* المستلزمات المستخدمة 

 في اإلنتاج :
  

 18984626 دواجن  16624113    

          

  16624113   
 

18984626 

   * المصروفات :      

 343184 تكلفة العمالة  367778    

 766977 مصروفات صناعية  793717    

 367694 اإلهالك 406248    

 -  خصم تعجيل دفع  11081    

  1578824   
 

1477855 

   * التغير في المخزون :      

 48889 )+( اإلنتاج التام 35762-    

 4937- )+( قطع الغيار  4448    

  -31315     43952 

18234252       20418529 

 1665957 اجمالي الربح     148606
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 :الحيوانيالموقف المالي للمصانع 

 
  

 31/12/2016 البيان 31/12/2017

 جزئي جزئي كلي 
  

   * مبيعات األعالف :      

          

 22642208 مصنع حيواني   23775162  

       

 23775162      22642208 

      
* المستلزمات المستخدمة 

 في اإلنتاج :
  

          

 17945100 حيواني 20010451    

  20010451   
 

17945100 

   * المصروفات :      

 385762 تكلفة العمالة  398898    

 1307171 مصروفات صناعية  1704509    

 416796 اإلهالك 444802    

    170279 
خصم تعجيل دفع )حيواني 

) 
208480 

  2718488   
 

2318209 

   * التغير في المخزون :      

 312676- )+( اإلنتاج التام 185374    

 4937- )+( قطع الغيار  4448+    

  (189822)     -317613 

22539117       20580922 

 2061286 اجمالي الربح     1236045
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 الموقف المالي لقطاع االنتاج الحيواني:

    31/12/2017 
 31/12/2016 البيان

 جزئي كلي

 
    

 1823257 
 

 830455 مبيعات المواشي

 
    0 

1823257     830455 

 199134   المزرعةمصروفات  638515  

 14860  االهالك 41031  

 957103 شراء عجول 1718437  

  2397983   1171097 

  * التغير في المخزون :    

 451047 المواشي (-)811282 811282-  

  
 

      7574 

1586701    -712476 

 117979  إجمالي الربح   236556
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   لموقف المالى للثالجات  :ا
 

  
 31/12/2016 البيان   31/12/2017 

   جزئي كلي
  

 1994250  * إيجار العنابر ) اإليرادات (      

3697974       1994250 

   * المصروفات      

 121932 * تكلفة العمالة 217132    

 0  شغيل* مصروفات الت 209055     

 893432 كهرباء ومياه  1497814    

 10657 تامين  30265    

 7368 دعايه واعالن  3418    

 105988 صيانه االت وقود وزيوت  287222    

  2244906      1139377 

 780931 * إهالك   800812  

 1920308 اإلجمالي   3045718   

 30038-  )+( قطع الغيار  51161+ 51161-  

          

2994557       1890270 

 103980 إجمالي الربح      703417
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 الموقف المالى الرض الشونه
  
  

    2017/12/31 
 2016/12/31 البيان

 جزئي كلي

   * إيجار االرض ) اإليرادات (    

 450000 2017ايراد الشونه خالل   112500  

112500     450000 

   * المصروفات    

  32766 
 32767تجهيزات ارض الشونه بمعدل 

 ربع سنويا
131068 

        

32766     131068 

 318932 إجمالي الربح    79734
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  الشركة إلدارةالموقف المالي:- 

 

 : للشركةالموقف المالي 

  
 31/12/2016 البيان 31/12/2017    

 4621808 لي ربح / خسارة النشاطإجما 2404358  

 1183348 عائد أذون خزانة 995737  

 32773 عوائد بنوك 47697  

 727381 عائد المساهمة في شركة المنصورة  918880  

 388381 أيرادات متنوعة 4162561  

 64107 أرباح بيع أصول 61782  

 - أيرادات متنوعة 500  

 
  

 2395987 اإلجمالي - 8591515  

 - يخصم :    

 937149 تكلفة العمالة  1121475  

 740295 مصروفات عمومية  703144  

  101876 
بدل حضور جلسات وإنتقاالت مجلس 

 69000 اإلدارة 

 21800 إهالكات 34713  

 700000 () ديون  مخصصاتمصروفات  600000  

 98066 اهالكات المحجر  55230  

 14542 ضريبة مؤجلة  329156  

2945594   

 

2580852 

 4436943 صافي الربح )النشاط( بعد الضرائب   5645925

 

 وهللا الموفق
 

 رئيس مجلس اإلدارة   

 

 طارق عبد الحميد محمد الجندي
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