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  2012ماٌو  12: القاهرة فً
 
 

 محدودالفحص التقرٌر 

ـــ 

 

الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً  شركة ال رئٌس وأعضاء مجلس إدارة/ إلى السادة

شركة مساهمة مصرٌة    
 

المقدمة 

 فً  .-م.م.ش –الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذابً شركة لللمٌزانٌة المرفقة محدود الفحص ال بأعمال قمنا
والتغٌر فً حقوق الملكٌة وملخصاً للسٌاسات والتدفقات النقدٌة  الدخلوكذا قوابم  31/3/2012

. المحاسبٌة الهامة وغٌرها من اإلٌضاحات المتممة األخرى
العرض العادل الواضح لها طبقاً لمعاٌٌر واإلدارة هً المسبولة عن إعداد القوابم المالٌة الدورٌة هذه و

تنتاج علً القوابم المالٌة الدورٌة فً ضوء فحصنا المحاسبة المصرٌة و تنحصر مسبولٌتنا فً إبداء اس
  .المحدود لها

 
نطاق الفحص المحدود 

الفحص المحدود ( "2410)قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعٌار المصري لمهام الفحص المحدود رقم 
م المالٌة وٌشمل الفحص المحدود للقوائ" اللقوابم المالٌة الدورٌة لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباته

الدورٌة عمل استفسارات بصورة أساسٌة من أشخاص مسبولٌن عن األمور المالٌة والمحاسبٌة وتطبٌق 
إجراءات تحلٌلٌة وغٌرها من إجراءات الفحص المحدود وٌعمل الفحص المحدود جوهرٌا ً فً نطاقه 

حصول علً تأكٌد بأننا عن عملٌة مراجعة تتم طبقاً لمعاٌٌر المراجعة المصرٌة وبالتالً ال ٌمكننا ال
سنصبح علً دراٌة بجمٌع األمور الهامة التً قد ٌتم اكتشافها فً عملٌة المراجعة وعلٌه فنحن ال نبدي 

. رأي مراجعة علً هذه القوابم المالٌة
 

االستنتاج 

عبر لم ٌنم إلً علمنا ما ٌجعلنا نعتقد أن القوابم المالٌة الدورٌة المرفقة ال تفحصنا المحدود  ضوء وفً
وعن أدابها  2012مارس 31بعدالة ووضوح فً جمٌع جوانبها الهامة عن المركز المالً للمنشأة فً 

 .  أشهر المنتهٌة فً ذلك التارٌخ طبقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌةالثالثة المالً وتدفقاتها النقدٌة عن 
 

  الحسابات مراقب

  

  فؤاد راشد محمد هانً

  11771م .م.س

  (294) للرقابة المالٌةٌبة العامة سجل اله



الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً 
شركة مساهمة مصرٌة 

 _____

 

 

 
               3 

المٌزانٌة 
فً  

  31/3/2012  
 (القٌمة ألقرب جنٌه)                                                                                                   

رقم   بٌــــــان
 31/3/2012 اإلٌضاح

 
31/12/2011 

     : األصول طوٌلة األجل
 5,891,016  5,920,116 4 ألصول الثابتة بالصافًا

 534,042  590,596 5مشروعات تحت التنفٌذ 
 8,050,305  9,587,378 6 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع

 14,475,363  16,098,090  إجمالً األصول طوٌلة األجل

     :األصول المتداولة
 8,663,637  8,523,464 7 المخزون

 4,306,406  5,428,832 8 (بالصافً)اق القبض العمالء وأور
 2,358,328  1,677,862 9المدٌنون واألرصدة المدٌنة األخري 

-   42,004,304 10شهور   3أذون خزانه استثمار ألكثر من 
 45,039,736  3,200,250 10 النقدٌة وما فى حكمها

 60,368,107  60,834,712  إجمالً األصول المتداولة
 74,843,470  76,932,802  األصـول إجمالً

     : االلتزامات المتداولة
 100,000  2,458 11المخصصات 

 481,462  450,863  الموردون
 461,573  5,470,009 12 دابنون وأرصدة دابنة أخرى
 1,043,035  5,923,330  إجمالً اإللتزامات المتداولة

 59,325,072  54,911,382  رأ س المال العامل 
 73,800,435  71,009,472  إجمالــى رأس المال المستثمر
     : ٌتم تموٌلة على النحو التالى

     :حقوق المساهمٌن
 81,963,560  81,963,560 13 رأس المال المصدر والمدفوع

 1,804,172  2,082,570 15 االحتٌاطات
( 11,657,934) ( 10,262,534) فروق القٌمة العادلة لالستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 

 201,896  319,916  أرباح مرحلة
 (4,216,821)  (4,216,821) 14أسهم خزٌنة 

 5,567,952  985,492  العام /الفترةصافً أرباح 
 73,662,825  70,872,183  إجمالً حقوق المساهمٌن

     االلتزامات طوٌلة األجل
 137,610  137,289 12ـ  3 التزامات ضرٌبٌة مؤجلة

 73,800,435  71,009,472  إجمالى تموٌل رأس المال العامل واألصول طوٌلة األجل
  

       ن هذه المٌزانٌةاالٌضاحات المرفقة جزء ال ٌتجزء متشكل * 
مراقب الحسابات                                                              المدٌر المالً    

 
هانً فؤاد راشد                  محمد أمٌن أحمد                                         / محاسب

 11771. م.م.س                                                                                                         
 294للرقابة المالٌة رقم سجل الهٌبة العامة                                                                                         

 
المدٌر العام                                                             رئٌس مجلس اإلدارة           
طارق عبدالحمٌد الجندى / ى عطٌة متولى                                          لواء   عراق/ محاسب 



الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً 
شركة مساهمة مصرٌة 

 _____
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  قائمة الدخـــــــــل

 2012 مارس 31المالٌة المنتهٌة فى  ترةالفعن 
( القٌمة ألقرب جنٌه)                                                                               

 البٌــــــان
رقم 

اإلٌضاح 
 31/3/2012  31/3/2011 

       
 10,162,839  6,781,779 16 صافى المبٌعات

     
     ٌخصم

 (9,982,506)  (6,697,606) 17 مبٌعاتتكلفة ال
     

 180,333  84,173  مجمل ربح النشاط

     ٌخصم
 (356,754)  (267,242) 18 مصروفات عمومٌة وادارٌة

 (51,200)  (37,600)  انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة
 (11,842) ( 11,932) االهالك 

     

  (232,601)  (239,463) 

     
     فٌضا

 10,865  6,311  إٌرادات متنوعة
 37,296  -  أرباح بٌع استثمارات مالٌة

 855,728  1,211,461  وعابد أذون الخزانه فوابد دابنة
     

  1,217,772  903,889 

 664,426  985,171  قبل الضرابب الفترةصافً ربح 

  
   

 -  -  ضرٌبة الدخل

 664,426  985,171  بعد الضرٌبة  الفترةصافً ربح 

 9,431  321  الضرٌبة المؤجلة

 673,857  985,492  (بعد الضرائب) الفترةصافً ربح 

     

 0,037  0,0567 19 نصٌب السهم فً األرباح

 
مراقب الحسابات                                                              المدٌر المالً           

 
محمد أمٌن أحمد                                                          هانً فؤاد راشد / محاسب

 11771. م.م.س                                                                                                         
 294سجل الهٌبة العامة للرقابة المالٌة رقم                                                                                         

 
رئٌس مجلس اإلدارة     المدٌر العام                                                                   
طارق عبدالحمٌد الجندى /  لواء                                       ى عطٌة متولى     عراق/ محاسب 



الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً 
شركة مساهمة مصرٌة 

 _____
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 قائمة التدفقات النقدٌة 

 2012مارس 31المالٌة المنتهٌة فى  الفترةعن 
( القٌمة ألقرب جنٌه)                                                                               

 البٌـــــــــان
إٌضاح 
رقم 

31/3/2012 
 

31/3/2011 

     :ٌة من أنشطة التشغٌلالتدفقات النقد
 664,426  985,171  صافى ربح الفترة  قبل الضرابب

 190,401  137,792  الفترةٌضاف إهالك 
 - -  ٌضاف مخصصات بخالف اإلهالك 

 854,827  1,122,963  ربح التشغٌل قبل التغٌرات فى رأس المال العامل

 (1,257,028)  140,173  فى المخزون ( الزٌادة ) النقص 
 (141,067)  (1,122,426)  فى العمالء وأوراق القبض (  الزٌادة ) النقص 
 (716,351)  680,466  فى المدٌنون واألرصدة المدٌنة( الزٌادة ) النقص 
 (122,860)  4,977,837  فى الموردٌن والدابنون واألرصدة الدابنة ( النقص ) الزٌادة 

( 100,000)  (97,542)  المستخدم من المخصصات
     

 (1,482,479)  5,701,471  صافى النقدٌة من أنشطة التشغٌل

  :التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار
 

 
 

 (621,993)  (223,446)  مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفٌذ
 (548,205)  -  مدفوعات لشراء أسهم خزٌنة

 40,000,000  - أشهر  (3)التغٌر فً ودابع الجل ألكثر من
-  ( 42,004,304) أشهر ( 3)التغٌر فً إذون الخزانه ألكثر من 

 (54,760)  (141,673)  مدفوعات لالستثمارات فً أوراق مالٌة

 38,775,042  (42,369,423)  صافى التدفقات النقدٌة الناتجة عن أنشطة االستثمار

      :التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل

 -  (5,171,534)  وزٌعات األرباحت

 -  (5,171,534)  صافى النقدٌة المستخدمة فى أنشطة التموٌل

 37,292,563  (41,839,486) صافً التغٌر فً النقدٌة ومافً حكمها 
 7,711,196  45,039,736  النقدٌة وما فى حكمها فى بداٌة الفترة

 45,003,759  3,200,250( 10) النقدٌة وما فى حكمها فى نهاٌة الفترة
 

مراقب الحسابات                                                              المدٌر المالً         

 
محمد أمٌن أحمد                                                          هانً فؤاد راشد / محاسب

 11771. م.م.س                                                                                                         
 294سجل الهٌبة العامة للرقابة المالٌة رقم                                                                                         

 
رئٌس مجلس اإلدارة                                          المدٌر العام                              
طارق عبدالحمٌد الجندى / ى عطٌة متولى                                          لواء   عراق/ محاسب 

 



الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً 
شركة مساهمة مصرٌة 

 _____
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قائمة التغٌر فً حقوق الملكٌة  
 2012 مارس 31المالٌة المنتهٌة فى الفترةعن 

 

 انـــالبً
ٌاطً االحت س المالأر

 القانونً
االحتٌاطً 

 العام
فروق التغٌر فى 

/ القٌمة العادلة
لإلستثمارات 

المالٌة متاحة للبٌع 

 األرباح
 المرحلة

 أرباح صافًأسهم خزٌنة 
 العام/  الفترة

 اإلجمـالً

 86,401,138 1,875,051-   13,773  838,335  850,511  859,908  81,963,560 2010دٌسمبر 31الرصٌد فً 
 5567952 5567952-  - - - - - ربح العام صافى

 - (93,753)-  - - (850,511) 944,264 -المحول لالحتٌاطً القانونً 
 (1,593,175) (1,593,175)-  - - - - -توزٌعات األرباح 

 - (188,123)-  188,123 - - - -المحول لألرباح المرحلة 
( 4,216,821) -( 4,216,821) - - - - -أسهم خزٌنه 

 (12,496,269) --  - (12,496,269) - - -فروق تقٌٌم أوراق مالٌة متاحة للبٌع 

 73,662,825 5,567,952( 4,216,821) 201,896 (11,657,934) - 1,804,172 81,963,560 2011/ 31/12الرصٌـد  فى 

 985,492 985,492 - - - - - - فترةصافى ربح ال
 - (278,398) - - - - 278,398 -المحول لالحتٌاطً القانونً 

 (5,171,534) (5,171,534) - - - - - -توزٌعات األرباح 
 - (118,020) - 118,020  - - -المحول لألرباح المرحلة 

 1,395,400 - - - 1,395,400 - - -فروق تقٌٌم استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 
 - - - - - - - -أسهم الخزٌنة 

 70,872,183 985,492( 4,216,821) 319,916 (10,262,534) - 2,082,570 81,963,560 2012/ 31/3الرصٌـد  فى 

مراقب الحسابات                                                                                                 المدٌر المالً                                  

 
هانً فؤاد راشد                                      محمد أمٌن أحمد                                                      / محاسب                        

 11771. م.م.س                                                                                                                                                                             
 294رقم سجل الهٌبة العامة للرقابة المالٌة                                                                                                                                                              

 
رئٌس مجلس اإلدارة                                                                المدٌر العام                                                              

طارق عبدالحمٌد الجندى / لواء                                                   ى عطٌة متولى                             عراق/ محاسب                     
 



ة الوطنٌة لألمن الغذائً الشركة الشرقً

شركة مساهمة مصرٌة 

 _____
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شركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً ال
شركة مساهمة مصرٌة 

  2012 مارس 31للقوائم المالٌة فً اإلٌضاحات المتممة 

 

:  الكٌان القانونً  -1
 

 159قاً للقانون رقم منشأة طب. شركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذابً شركة مساهمة مصرٌةال
الصادر بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  1982لسنة  119بموجب القرار الوزاري رقم  1981لسنة 

26/7/1982 .
     

:  غـرض الشركة -2
 

: الشركة لدٌهاو.. كافة مجاالت األمن الغذابً  فًهو االستثمار 
   

  :مصنع إنتاج أعالف دواجن ( أ

 ساعة / طن  10طاقة إنتاجٌة النتاج جمٌع أنواع علف الطٌور المحبب ب  .
 :مصنع إنتاج أعالف حٌوانً ( ب

  علف ساعة وتقوم الشركة بإنتاج وبٌع جمٌع أنواع /طن 10بطاقة إنتاجٌة
.  والخٌول واألغنام نو األلباللتسمٌن  تالحٌوانا

 :مواشًمزرعة تسمٌن  ( ج

 رأس  700 عدد رعةوتسع هذه المز المواشًلتربٌة  مزرعة تمتلك الشركة
 . ماشٌة

 
 :ةطبقالسٌاسات المحاسبٌة الم -3

 

 :أسس إعداد القوائم المالٌة (  1 -3

ٌتم إعداد القوابم المالٌة طبقا لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة و فً ضوء القوانٌن و اللوابح المصرٌة 
السارٌة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة القابلة لالسترداد وبافتراض استمرارٌة الشركة وتم اتباع نفس 

. ٌاسات فً إعداد القوابم المالٌة عن الفترات السابقة الس
 

 :التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة ( 3-2

ٌتطلب إعداد القوابم المالٌة طبقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة أن ٌتم االعتماد علً أفضل 
بٌة االفتراضات والتقدٌرات التً تضعها اإلدارة وبما تراه مناسب لوضع وتطبٌق سٌاسات محاس

لتعكس الجوهر والمضمون االقتصادي للمعامالت التً تتم والمتعلقة بالنشاط األساسً للشركة 
( القٌمة العادلة لألدوات المالٌة –اضمحالل األصول  –إٌرادات النشاط الجاري )

وبناء علً ذلك فإن تلك التقدٌرات واالفتراضات الموضوعة فً ضوء أفضل البٌانات والمعلومات 
لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر علً قٌمة اإلٌرادات والمصروفات المرتبطة بتلك التقدٌرات المتاحة 

ذات العالقة وذلك فً حال اختالف التقدٌرات الموضوعة فً  وااللتزاماتوعلً قٌمة األصول 
تارٌخ إعداد القوابم المالٌة عن الواقع الفعلً فً الفترات التالٌة وذلك دون اإلخالل بمدي تعبٌر 

. لقوابم المالٌة عن حقٌقة المركز المالً للشركة وتدفقانها النقدٌة للفترة الجارٌةا
 
 



ة الوطنٌة لألمن الغذائً الشركة الشرقً

شركة مساهمة مصرٌة 

 _____
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 :المعامالت بالعمالت األجنبٌة ( 3-3

. تمسك الشركة حساباتها بالجنٌه المصري وال توجد معامالت بالعمالت األجنبٌة
  

:   األصول الثابتة واهالكاتها  ( 3-4

:  االعتراف  (أ 

ابت عند االعتراف به على أساس التكلفة التً تتضمن كافة النفقات التً ٌتم قٌاس األصل الث
. تتعلق بشكل مباشر باقتناء أو إنشاء األصل حتى ٌصبح صالحاً لالستخدام 

 

 :تحدٌد قٌمة األصول الثابتة بعد القٌاس األولً  (ب 

منها مجمع  تحدد القٌمة الدفترٌة لألصل الثابت بعد القٌاس األولً على أساس التكلفة مخصوماً 
. اإلهالك باإلضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن االضمحالل فً قٌمته

 

:  النفقات الالحقة على االقتناء  (ج 

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

. تحمٌل كافة نفقات خدمة األصول على قابمة الدخل 
 

:  اإلهالك  (د 

ٌتم إهالك األصول الثابتة القابلة لإلهالك على مدار العمر اإلنتاجً المقدر لكل نوع من أنواع 
مقدر األصول بطرٌقة القسط الثابت وفٌما ٌلً معدالت اإلهالك لكل نوع و العمر اإلنتاجً ال

: لها لغرض احتساب اإلهالك 

 

معدل اإلهالك ( بالسنوات) العمر اإلنتاجً األصل 

%  5 20مبانً و إنشاءات و طرق 

%  10ـ 5 20-10آالت ومعدات 

%  20 5وسابل نقل 

%  10 10عدد وأدوات وتجهٌزات 

%  10 10أثاث و معدات مكاتب 

 

 :االستبعاد من الدفاتر  (ه 

لدفترٌة لألصل الثابت عند بٌعه وتدرج األرباح والخسابر الناتجة عن البٌع ٌتم استبعاد القٌمة ا
 .بقابمة الدخل 
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مشروعات تحت التنفٌذ ( 3-5

ٌتم إثبات المبالغ التً تنفق على انشاء او شراء األصول الثابته فً بند مشروعات تحت التنفٌذ 
انشا من اجله حٌنبذ ٌتم تحوٌله  بالتكلفه حتى ٌصبح جاهز للتشغٌل أو استخدامه فً الغرض الذي

   .بتكلفتهإلى األصول الثابته 

    

االستثمارات المالٌة  ( 3-6

 االستثمارات فً شركات شقٌقة (أ 

ٌتم إثبات االستثمارات فً شركات شقٌقة بالتكلفة وتقوم الشركة بتقٌٌم األستثمارت فً تارٌخ 
ترداد لالستثمار عن قٌمته الدفترٌة ٌتم القوابم المالٌة وفً حالة اضمحالل القٌمة القابلة لالس

. تخفٌض القٌمة الدفترٌة لهذا االستثمار بقٌمة خسابر االضمحالل وتحمٌلة علً قابمة الدخل
  

 االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع (ب 

ٌتم إثبات االستثمارات المتاحة للبٌع بالتكلفة وٌتم تقٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع 
وذلك لكل استثمار علً حدة مع إدراج فروق التقٌٌم ضمن ( سعر السوق)لعادلة بالقٌمة ا

حقوق الملكٌة وذلك حتى تارٌخ بٌع تلك االستثمارات أو التصرف فٌها وعند استبعاد تلك 
االستثمارات بالبٌع فإنه ٌتم ما سبق االعتراف به من أرباح أو خسابر ضمن حقوق الملكٌة 

. بقابمة الدخل  

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

فً قٌمتها ( االضمحالل)شاملة جمٌع التكالٌف المرتبطة بها مخصوماً منها خسابر التدهور 
. وتحمل تلك الخسابر علً قابمة الدخلإن وجدت 

 

 االستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة (ج 

ٌتم إثبات االستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة بتكلفة اقتنابها علً أن ٌعاد تقٌٌمها فً نهاٌة 
وتدرج فروق التغٌر فً قٌمتها بقابمة ( سعر السوق)سنة مالٌة بالقٌمة العادلة / كل فترة 

صافً التغٌر فً القٌمة السوقٌة لالستثمارات المالٌة بغرض المتاجرة كما ٌتم الدخل تحت بند 
. إثبات األرباح والخسابر الناتجة من بٌع هذه االستثمارات بقابمة الدخل

 

أذون الخزانه  (    د 

بد المستحقة علٌها احالٌة فً تارٌخ شرابها و ٌتم إثبات العوقٌمة الالٌتم اثبات أذون الخزانه ب
 (إٌرادات مستحقه) واألرصدة المدٌنة األخرى القوابم المالٌة ضمن المدٌنٌن إعداد ارٌخفً ت

. وٌتم إثبات اإلٌرادات بالصافً بعد خصم الضرابب المستحقة علٌها عند المنبع بالبنك
   

: انخفاض قٌمة األصول ( 3-7

و األصول الضرٌبٌة فٌما عدا المخزون ) ٌتم دراسة قٌمة األصول فً تارٌخ القوابم المالٌة 
لتحدٌد ما اذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض تلك القٌمة و فً حالة وجود ذلك المؤشر ( المؤجلة
وٌتم إثبات االنخفاض فً قٌمة األصل عندما تزٌد قٌمته . دٌر القٌم التً ٌمكن استردادها فٌتم تق

الدفترٌة عن تلك التً تم تقدٌرها وٌتم حساب قٌمة اإلهالك فً الفترات أو السنوات التالٌة على 
. أساس القٌمة المعدلة لتلك األصول
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ٌة بتقٌٌم وجود أي مؤشرات تدل على وتقوم إدارة الشركة بشكل دوري فً تارٌخ القوابم المال
حدوث انخفاض فً قٌمة الخسابر والسابق االعتراف بها والتً نشأت عن تخفٌض القٌمة الدفترٌة 
لالصول فً الفترات السابقة وفً حالة وجود مثل هذه المؤشرات ٌعاد تقدٌر قٌمة االنخفاض وٌتم 

سابقه بحٌث ال تتجاوز القٌمة الدفترٌة لهذه دود ما تم تسجٌله فً الفترات الحرد قٌمة االنخفاض فً 
. االصول صافً قٌمتها الدفترٌة االصلٌة قبل تسجٌل خسابر االنخفاض فً قٌمتها

 
 

 :المخزون ( 8- 3

ٌتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعة أٌهما اقل ، وٌتم تسعٌر المنصرف من المخزون 
.   وفقا لطرٌقة الوارد أوال ٌصرف أوال

 

 :العمالء و المدٌنون و اوراق القبض ( 3-9

ٌتم إثبات العمالء و أوراق القبض و المدٌنون واألرصدة المدٌنة بالقٌمة االسمٌة وذلك بعد خصم آٌه 
 والتً من المتوقع عدم تحصٌلها بمعرفة الشركة( االضمحالل)مبالغ نتٌجة االنخفاض  فً قٌمتها 

. وعٌة عن عدم تمكنها من تحصٌلهاوتكون لدى إدارة الشركة أدلة موض

 

: المخصصات ( 3-10

: ٌتم االعتراف بالمخصص إذا توافرت الشروط اآلتٌة 

 .ناتج عن حدث فً الماضً( قانونً أو حكمً ) ٌكون على الشركة التزام حالً  -1

 .من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادٌة لتسوٌة االلتزام -2

. االلتزام بدرجة ٌعتمد علٌها ٌمكن تقدٌر -3

 

 االحتٌاطات( 3-11

 

: االحتٌاطً القانونً  -

من صافً الربح لتكوٌن احتٌاطً قانونً وذلك %  5طبقا للنظام األساسً للشركة ٌجنب 
. من رأس المال المصدر%  100حتى ٌصل رصٌد ذلك االحتٌاطً إلى 

 

: االحتٌاطً العام  -

. د غرض لتكوٌنه وفقا لقرارات الجمعٌة العامة للشركةٌتم تكوٌن احتٌاطً عام فً حالة وجو

 

 

 

 

 

 

 

 



ة الوطنٌة لألمن الغذائً الشركة الشرقً

شركة مساهمة مصرٌة 

 _____

 

 

11  

 الضرائب المؤجلة( 3-12

. ٌتم حساب ضرٌبة الدخل طبقا لقانون الضرابب المصري  -

و الضرٌبة المؤجلة هً الضرٌبة التً تنشأ عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عن  -
مة األصول وااللتزامات بٌن كل من القواعد اختالف الفترة الزمنٌة التً ٌتم فٌها االعتراف بقً

التً ٌتم إعداد ( األساس المحاسبً ) و األسس المحاسبٌة ( األساس الضرٌبً )الضرٌبٌة  
 .القوابم المالٌة وفقا لها

و ٌتم االعتراف بالضرٌبة المؤجلة كأصل للشركة عندما ٌكون هناك احتمال قوي  -
وٌتم . باح الضرٌبٌة المستحقة على الشركة بإمكانٌة استخدام هذا األصل لتخفٌض األر

تخفٌض الضرٌبة المؤجلة المثبتة كأصل لدى الشركة بقٌمة الجزء الذي لن تحقق منه 
 .المنفعة الضرٌبٌة المستقبلٌة

  

: شروط االعتراف باإلٌراد ( 3-13

: إٌراد المبٌعات  -

:  اء جمٌع الشروط التالٌةٌتم االعتراف باإلٌراد الناتج عن بٌع منتجات الشركة إذا تم استٌف

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

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

 .ٌق أن ٌمكن قٌاس قٌمة اإلٌراد بشكل دق (ج 

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

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

 

: إٌرادات التوزٌعات -

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

 

: الفوائد الدائنة   -

ٌتم إثبات الفوابد الدابنة وفقاً لمبدأ االستحقاق مع اآلخذ فً االعتبار معدل العابد والمدة 
. الزمنٌة

 

 :قائمة التدفقات النقدٌة ( 3-14

نقدٌة وفقا للطرٌقة غٌر المباشرة ولغرض إعداد قابمة التدفقات فأن ٌتم إعداد قابمة التدفقات ال
النقدٌة وما فً حكمها تشمل النقدٌة بالصندوق و األرصدة لدى البنوك و الودابع ألجل وأذون 

سحب علً )الخزانة والتً تستحق خالل ثالثة شهور من اقتنابها مطروحاً منها البنوك الدابنة 
(. المكشوف
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: نقدٌة وما فً حكمها ال( 3-15

ٌتضمن بند النقدٌة وما فً حكمها أرصدة النقدٌة بالصندوق و األرصدة لدي البنوك وآذون 
. ل ثالثة شهور من اقتناءهاالخزانة التً تستحق خال

 

االرتباطات الرأسمالٌة  ( 3-16

. فً حالة وجود ارتباطات رأسمالٌة لشراء أصول ثابتة مستقبلٌة ٌتم اإلفصاح عنها
 

: االلتزامات العرضٌة و االرتباطات( 3-17

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

 

 :التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ( 3-18

. لمالٌة أي تعامالت للشركة مع أطراف ذات عالقةلم ٌتم خالل الفترة ا
 

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

تتمثل األدوات المالٌة للشركة فً األصول و االلتزامات المالٌة و تتضمن األصول المالٌة أرصدة 
. ات الدابنةالنقدٌة والعمالء وكما تتضمن االلتزامات المالٌة بعض الدابنون و الحساب

      خطر االئتمان

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

 

  (  العائد)مخاطر أسعار الفائدة

شركة وٌعتبر هذا الخطر محدود جداً لعدم وٌتمثل خطر العابد فً تغٌر أسعار الفابدة علً مدٌونٌة ال
 .حصول الشركة علً تسهٌالت إبتمانٌة

 

  خطر السٌولة

وٌتمثل خطر السٌولة فً عدم مقدرة الشركة علً تسبٌل أصولها المالٌة بقٌمة تقارب قٌمتها العادلة 
الكافً من النقدٌة لتغطٌة التزاماتها المالٌة وللحد من هذا الخطر تقوم إدارة الشركة باالحتفاظ بالقدر 

 .وتوافر التموٌل من خالل أنشطة التشغٌل
 

  القٌمة العادلة لألدوات المالٌة

طبقاً ألسس التقٌٌم المتبعة فً تقٌٌم أصول الشركة والتزاماتها الواردة باإلٌضاحات المتممة للقوابم 
فا جوهرٌاً عن قٌمتها المالٌة فإن القٌمة العادلة المالٌة فً تارٌخ القوابم المالٌة ال تختلف اختال

 . الدفترٌة
 

االلتزامات المحتملة  ( 3-20

وهً تتمثل فً القضاٌا المرفوعة ضد الشركة والجزء غٌر المغطى من خطابات الضمان ، وال 
. توجد أي التزامات مالٌة محتملة تؤثر على القوابم المالٌة للشركة 
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أسهم الخزٌنة  ( 3-21

وتسجل األرباح والخسابر  –وتظهر مطروحة من حقوق الملكٌة  –تدرج أسهم الخزٌنة بالتكلفة 
. الناتجة من بٌع أسهم الخزٌنة ضمن حساب األرباح غٌر الموزعة

 

توزٌعات األرباح فً ضوء النظام األساسً للشركة  ( 3-22

 

ٌتم توزٌع أرباح الشركة الصافٌة سنوٌا وذلك بعد خصم جمٌع المصروفات العمومٌة والتكالٌف 
: ري كما ٌلًاألخ

من األرباح لتكوٌن احتٌاطً قانونً وٌقف هذا االقتطاع حتً % 5ٌبدأ باقتطاع مبلغ ٌوازي  -1
من رأس مال الشركة المصدر وفً نقص % 100بلغ مجموع االحتٌاطً قدراً ٌوازي 

االحتٌاطً تعٌن العودة لالقتطاع وٌكون نصٌب العاملٌن من األرباح التً ٌتقرر توزٌعها نقداً 
 .بشرط أال ٌزٌد علً مجموع األجور السنوٌة للعاملٌن% 10 ٌقل عن بما ال

للمساهمٌن عن المدفوع من % 5ٌقتطع المبلغ الالزم لتوزٌع حصة أولً من األرباح قدرها  -2
قٌمة أسهمهم وللعاملٌن علماً بأنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنٌن بتوزٌع هذه الحصة فال 

 .لسنٌن التالٌةٌجوز المطالبة بها من أرباح ا

 .علً األكثر من الباقً كمكافأة لمجلس اإلدارة% 10ٌخصص بعد ما تقدم  -3

ٌوزع الباقً من األرباح بعد ذلك علً المساهمٌن والعاملٌن فً الحدود والنسب المقررة فً  -4
النظام األساسً كحصة إضافٌة فً األرباح أو ٌرحل بناءاً علً اقتراح مجلس اإلدارة إلً 

. ة أو ٌكون به احتٌاطً غٌر عاديالسنة التالً

 

األحداث التالٌة لتارٌخ القوائم المالٌة  ( 23ـ3

 

وهى األحداث التى تقع بٌن تارٌخ المٌزانٌة وتارٌخ اعتماد إصدار القوابم المالٌة وٌتم تعدٌل القٌم  
فعل فى المدرجة بالقوابم المالٌة اذا وفرت هذه األحداث أدلة إضافٌة عن حاالت كانت قابمة بال

مثل انخفاض قٌمة أحد األصول أو عدم كفاٌة )تارٌخ المٌزانٌة وتستوجب تعدٌل القوابم المالٌة 
وال ٌعد االنخفاض فى القٌمة السوقٌة لالستثمارات ( المخصصات المكونة لمقابلة التزامات قابمة 

جب التعدٌل فى القوابم المالٌة بعد تارٌخ المٌزانٌة من األحداث التالٌة لتارٌخ المٌزانٌة التى تستو
المالٌة أما اذا كانت األحداث التالٌة لتارٌخ المٌزانٌة تشٌر الى حاالت جدٌدة نشأت بعد تارٌخ 

تعدٌل فى القوابم المالٌة فانه ٌتم اإلفصاح عن طبٌعة الحدث واألثر المالً  بالمٌزانٌة وال تتطل
 .المقدر له
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 الثابتةاألصول  -4

:  جنٌها وتتمثل فٌما ٌلً  5,920,116مبلغ  وقدره  31/3/2012بالصافً فً ٌتمثل رصٌد األصول الثابتة 

 

وسائل نقل اآلالت والمعدات المبانً واإلنشاءات األراضً البٌان 
وانتقال 

العدد واألدوات 
والتجهٌزات 

األثاث ومعدات المكاتب 
والحاسب اآللً 

اإلجمالً 

 1/1/2012التكلفة فً 
153,224  2,372,101 6,572,904 1,172,995 99,619 244,604 10,615,447 

 166,892 19,519 12,268 51,185 74,002 9,918 -اإلضافات 

 10,782,339 264,123 111,887 1,224,180 6,646,906 2,382,019 153,224 31/3/2012التكلفة فً 

 4,724,431 153,040 44,407 573,684 3,184,010 769,290 - 1/1/2012مجمع اإلهالك فً 

 137,792 3,294 1,882 39,210 81,318 12,088 -الفترة إهالك 

 4,862,223 156,334 46,289 612,894 3,265,328 781,378 - 31/3/2012مجمع اإلهالك فً 

 5,920,116 107,789 65,598 611,286 3,381,578 1,600,641 153,224 31/3/2012صافً القٌمة الدفترٌة فً 

 5,891,016 91,564 55,212 599,311 3,388,894 1,602,811 153,224 31/12/2011فً  صافً القٌمة الدفترٌة
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 شروعات تحت التنفٌذ -5

جنٌها فً قٌمة األعمال المنفذة  590,596مبلغ  31/3/2012ٌتمثل المشروعات تحت التنفٌذ فً 
. دٌد الغالٌةعنابر لتسمٌن المواشً وإنشاء مبنى أدارى بالمصانع وتج 4من إنشاء عدد 

 

  :االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع -6

جنٌهاً  9,587,378مبلغ وقدره  31/3/2012ٌتمثل رصٌد االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع فً  
: ٌتمثل فً

 

نسبة   عدد األسهم البٌــــان 

المساهمة 

تكلفة  

االقتناء 

القٌمة العادلة 
فً  ( السوقٌة)

31/3/2012 

ادلة فروق القٌمة الع
لالستثمارات 

 31/3/2012 
 1,397,040 9,564,838 8,167,798 % 10,818 544,075شركة المنصورة للدواجن  

 (1,640) 22,540 24,180 %0,00007 500مطاحن مصر العلٌا 
   8,191,978 9,587,378 1,395,400 

ٌضاف فروق تقٌم اول المدة فً 
31/12/2011 

    (11,657,934 )

( 10,262,534)     31/3/2012فً فروق التقٌم 

 
فً تارٌخ ( سعر السوق)فروق تقٌٌم االستثمارات المالٌة المتاحة للبٌع  معاد تقٌمها علً أساس السعر المعلن 

  (.فروق القٌمة العادلة)المركز المالً  تم إدراج الفرق ضمن حقوق الملكٌة 
 

 :  المخـزون -7

 : فًوٌتمثل هذا المخزون   اجنٌه 8,523,464مبلغ  31/3/2012ٌتمثل المخزون فً 

 
 31/12/2011    31/3/2012  بٌــــان ال

 380,835  465,790( أعالف دواجن وحٌوانً) مخزون إنتاج تام
 5,703,888  5,604,499 وقطع غٌارمستلزمات مخزون 
 2,578,914  2,453,175مواشً 

 8,663,637  8,523,464 اإلجمــالً

 
 التكلفة أٌهما أقل  صافى القٌمة البٌعة أولمخزون على أساس كما أنه تم تقٌٌم ا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



الشركة الشرقٌة الوطنٌة لألمن الغذائً 

شركة مساهمة مصرٌة 

 _____

 

 

   16  

  وأوراق القبض عمالءال -8

 :وٌتمثل فً اآلتً جنٌه 5,428,832مبلغ  31/3/2012ٌتمثل رصٌد العمالء وأوراق القبض فً

  
  31/3/2011  31/3/2012   البٌـــان

 128,671 185,145عمالء علف دواجن  
 65,963 54,306وانى عمالء علف حً

 8,172,474 9,250,083أوراق القبض 
  : ٌخصم

( 4,060,702)( 4,060,702)اإلنخفاض فً قٌمة العمالء وأوراق القبض 

 4,306,406 5,428,832اإلجمالً 

 
 

 : واألرصدة المدٌنة األخرى المدٌنـــون -9

 : ا فً اآلتًجنٌه 1,677,862 مبلغ 31/3/2012ٌتمثل رصٌد المدٌنون واألرصدة المدٌنة األخرى فً
 

 31/12/2011  31/3/2012بٌــــــــان ال
 545,962  545,962قٌمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرابب 

 4,556  4,556تأمٌنـات لدى الغـٌر 
 38,786  38,973مصـروفات مقـدمة 

 83,860  89,436مبالغ مدٌنة طرف هٌبات 
 149,200  152,000دفعــات مقدمـة 

 1,479,109  741,847 (عابد أذون خزانة)ٌرادات مستحقة إ
 6,152  50,157  أرصدة مدٌنة أخرى

 50,703  54,931 أفرادمدٌنة طرف أرصدة 

 2,358,328  1,677,862اإلجمـــالً 

 

   
 

 :   وما فى حكمها  النقدٌة  -10

: ا فً اآلتًجنٌه 3,200,250والبالغ  31/3/2012ٌتمثل رصٌد النقدٌة وما فً حكمها فى 
 

 31/3/2011    31/3/2012  البٌـــان 
 5,007,691  205,443بنوك حسابات جارٌة 

 40,044,900  0ودابع ألجل لدى البنك األهلً المصري 
 314,197  0نقدٌة بالصندوق 

 0  44,999,111 نةاأذون خز

 (363,029)  0بنوك دابنة سحب علً المكشوف 

 45,003,759  45,204,554اإلجمـــالً 

ٌخصم أذون خزانة استحقاق ألكثر  
 من ثالثة شهور

42,004,304  0 

 45,003,759  3,200,250 اإلجمالً
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 مخصصات بخالف اإلهالك -11

: جنٌها فٌما ٌلً  2,458مبلغ  31/3/2012وٌتمثل رصٌد مخصصات بخالف اإلهالك فً 

 

 31/3/2012رصٌد استخدامات إضافات  1/1/2012رصٌد البٌان 

 2,458( 97,542) 0 100,000مخصص مطالبات ضرٌبٌة 

 2,458( 97,542) 0 100,000 31/3/2012الرصٌد فً 

جنٌهاً من مخصص الضرابب فً سداد المطالبات  97,542مبلغ  ستخدامتم إ -
. 1999حتى  1995عن الفترة من ( غرامات تأخٌر)الضرٌبٌة 

                                                                                                                         

 : األخرى واألرصدة الدائنة دائنونال -12

: جنٌه فٌما ٌلً  5,470,009مبلغ  31/3/2012وٌتمثل رصٌد الدابنون واألرصدة الدابنة األخرى فً             
 

 31/12/2011  31/3/2012بٌــــــان 

 113,965  534ات مستحقة مصروف

 35,450  61,050دابنة لحساب هٌبات أرصدة 

 0  95,630مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 124,935  119,405تأمٌنـات للغـٌر 

 16,821  33,535مصلحة الضرابب 

 101,568  509,029 دابنو توزٌعات أرباح عاملٌن  

 27,500  15,414أرصدة دابنة لحساب أفراد 

 1,337  491ق زمالة صندو

 39,997  36,034دابنـة أخـرى أرصدة 

 0  4,598,887دابنو توزٌعات مساهمٌن 

 461,573  5,470,009 اإلجمــــالً

 

 :رأس المال -13

ملٌون جنٌه ورأس المال المصدر والمدفوع         مبلغ  120بلغ رأس مال الشركة المرخص به 
. جنٌه مصري  5سهم بقٌمة اسمٌة للسهم  16,392,712جنٌه موزع على عدد  81,963,560

 أسهم الخزٌنة -14

سهم  670,000جنٌهاً وذلك لعدد  4,216,821مبلغ  31/3/2012بلغت قٌمة أسهم الخزٌنة فً 
وذلك حفاظاً  13/2/2011تارٌخ ب المالته الهٌبة العامة للرقابة المالٌة وسوق وذلك بناءاً على مواف

. للظروف اإلقتصادٌة الحالٌةعلى أسهم ومساهمً الشركة نتٌجة 
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 اإلحتٌاطات -15

 

: جنٌهاً فٌما ٌلً 2,082,570مبلغ  31/3/2012و ٌتمثل رصٌد االحتٌاطات فً 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 :المبٌعات بالصافً-16          

 

: فً اآلتً 2012مارس  31تتمثل المبٌعات بالصافً فى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :تكلفة المبٌعات -17

 

: فٌما ٌلً  2012مارس  31و تتمثل تكلفة المبٌعات فى      
 

 
 31/3/2011 

 
31/3/2012 

البٌــان 
 

ة أول المدة بضاع 3,550,250 4,385,654

اإلنتاج   فًمستلزمات مستخدمة  5,602,060 8,223,105

 مواشًمشترٌات  68,467 685,446
مصارٌف صناعٌة وتجارٌة   1,091,353 1,355,919

14,650,124 10,312,130  

:  ٌخصم منها  
(4,667,618 ) (3,614,524 )  فترةبضاعة آخر ال

لمبٌعات تكلفة ا 6,697,606 9,982,506

 احتٌاطً قانونً بٌــــان 
  1,804,172 1/1/2012رصٌد 

  278,398 الحركة خالل الفترة

  2,082,570الً ــاإلجم

بٌــــان 

 
 

31/3/2012 

 
 

  
31/3/2011 

 5,461,930  4,935,404 مبٌعات أعالف دواجن
 3,415,573  1,203,030مبٌعات أعالف حٌوانً 

 1,305,823  645,595( مواشً)مبٌعات مزرعة اإلنتاج الحٌوانً 

 10,183,326  6,784,029ٌعات إجمالً المب

   : ٌخصم
( 20,487) ( 2,250)خصم كمٌة 

    

 10,162,839  6,781,779المبٌعات بالصافً 
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 : لمصارٌف العمومٌة واإلدارٌة ا -18
 

 31/3/2011  31/3/2012بٌــــان 

 156,488  201,156تكلفـة عمالـة 

 4,568  2,378مطبوعات وأدوات كتابٌة  

 5,197  4,854و معدات صٌانة سٌارات 

 4,613  4,448وقود وزٌوت وشحومات 

 13,955  482تأمٌن 

 795  2,324دمغات ومصروفات بنكٌة 

 88,793  12,208واشتراكات  م وتراخٌـصرسـو

 22,070  16,299نشر 

 16,359  1,340مٌاه وإنارة 

 4,927  4,356برٌد و هاتف 

 493  0مصروفات قضابٌة 

 1,122  4,147ضٌافة وعالقات عامة وإكرامٌات 

 1,937  2,106صٌانة أثاث و مبانً 

 495  1,026مصروفات متنوعة اخرى 

 35000  0واستشارات  مصروفات دراسات

 0  0أتعاب محاسبٌة وضرٌبٌة 

 0  10,118اشتراكات 

 356,754  267,242 اإلجمـــالً
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: نصٌب السهم فً األرباح  -19

ٌتم احتساب نصٌب السهم فً األرباح بقسمة أرباح الفترة بعد خصم نصٌب العاملٌن وحصة مجلس 
: مرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة نهاٌة الفترة كاآلتً اإلدارة من األرباح على المتوسط ال

 

 31/3/2011  31/3/2012 البٌــــان

 673,857  985,492أرباح العام  بعد الضرابب 
( 64,016)  93,622ٌخصم حصة العاملٌن ومكافأة مجلس اإلدارة 

 609,841  891,870صافً الربح بعد خصم حصة العاملٌن و مجلس اإلدارة 

 16,294,712  15,722,712متوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة القابمة ال
 0,037  0,0567( سهم/ جنٌه ) نصٌب السهم من األرباح 

 5  5( جنٌه ) القٌمة االسمٌة للسهم 
 

 :الموقف الضرٌبً -20

 

ضرٌبة شركات األموال : أوال 
أمورٌة ضرابب الشركات لمٌنه ح فًكل  م 2010اإلقرارات الضرٌبٌة حتى عام  قدمت الشركة 

 وتم سداد الضرٌبة المستحقة علٌها من واقع اإلقرارات  المساهمة بالقاهرة

م وتم سداد الضرٌبة 31/12/1999وحتى ( م1982) منذ بداٌة النشاط تم فحص حسابات الشركة  
 .عن هذه الفترة من خالل المأمورٌةالمقررة 

كة ولم ٌتم إخطار الشركة بنتٌجة الفحص تم فحص حسابات الشر 2009وحتى  2000السنوات من  
 .حتى تارٌخ إعداد هذه القوابم 

 

" كسب العمل " ضرٌبة المرتبات وما فً حكمها : ثانٌاًا 
 

م وتم سداد فروق الفحص المستحقة كما 31/12/1989تم فحص الشركة من بداٌة النشاط وحتى   
م ٌتم الفحص من قبل م ول31/3/2012وحتى  1/1/1990تم سداد الضرٌبة عن الفترة من 

 .المأمورٌة

 
 ضرٌبة المبٌعات: ثالثاًا 

 .وتم سداد الضرٌبة 2010دٌسمبر 31تم فحص حسابات الشركة من بداٌة النشاط و حتى  

 
 .م2011أرقـام المقارنـة للمٌزانٌة والقوائم المالٌـة تمثل األرصدة الدفترٌــة لعام  -21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


