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 إنترناشيونال هي مؤسسة تضم مكاتب مستقلة قانونياً   PKFمؤسسة 
 

 

 2017 نوفمبر 13القاهرة في: 
 تقرير الفحص المحدود

 ــــــ
 إلى السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي 

 شركة مساهمة مصرية               
 المقدمة

في  -ش.م.م. –المرفقة للشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي  لقائمة المركز الماليقمنا بأعمال الفحص المحدود 
والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وملخصًا للسياسات  والدخل الشامل وكذا قوائم الدخل 2017سبتمبر 30

 المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى.
إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل الواضح لها طبقًا لمعايير المحاسبة  واإلدارة هي المسئولة عن

 المصرية و تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها. 
 نطاق الفحص المحدود

الفحص المحدود للقوائم المالية "( 2410لمحدود رقم )قمنا بفحصنا المحدود طبقًا للمعيار المصري لمهام الفحص ا
الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها" ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات 

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

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

 إبداء إستنتاج متحفظ أساس
إلستكمال  جنيهًا تم سداده 5.625.000وقدره   مبلغ الطاقة  شركة   يتضمن رصيد اإلستثمارات المتاحة للبيع في

في السجل التجاري  يتم التأشير بتلك الزيادة % من مساهمة الشركة في رأس المال الخاص بشركة الطاقة ولم 75
 م المالية.ر القوائالخاص بشركة الطاقة حتي تاريخ إصدا

 المتحفظ اإلستنتاج
لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية  وبإستثناء ما جاء في الفقرة السابقة وفي ضوء فحصنا المحدود ،

 2017سبتمبر  30الدورية المرفقة ال تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في 
  هر المنتهية في ذلك التاريخ طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.اش التسعةوعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن 

 مراقب الحسابات  
  

 هاني فؤاد راشد محمد
 11771س.م.م 

 (294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 سبتمبر 30قائمة المركز المالي في 

2017/09/302016/12/31بيــــــان

رقم 

جنيةمصرىجنية مصرىاإليضاح

األصول  

االصول غير المتداولة

30,504,23929,681,546(4)األصول الثابتة بالصافي

25,967581,123(5)مشروعات تحت التنفيذ

26,499,70118,617,538(6)استثمارات مالية متاحة للبيع

57,029,90748,880,207إجمالي األصول غير المتداولة

:األصول المتداولة

7,512,8865,785,426(7)المخزون

14,893,91313,460,125(8)(بالصافي)العمالء وأوراق القبض 

1,527,4591,588,590(9)المدينون واألرصدة المدينة األخري

4,985,37710,499,762(10)استثمارات مالية فى أذون الخزانة

1,827,8433,798,366(11)النقدية بالصندوق والبنوك

30,747,47835,132,269إجمالي األصول المتداولة
87,777,38584,012,476إجمالي األصـول

:حقوق المساهمين

81,963,56081,963,560(12)رأس المال المصدر والمدفوع

2,404,8162,404,816(13)االحتياطى القانونى

(8,351,136)(4,676,598)خسائر مرحلة

4,783,0373,674,538العام بعد الضرائب/ صافى أرباح الفترة 

84,474,81579,691,778إجمالي حقوق المساهمين

: االلتزامات غيرالمتداولة

99,662_( (أ/23 ) 14) (محافظة الشرقية )أقساط االرض 

1,233,3851,180,129( (ب/23 ) 14)التزامات ضريبية مؤجلة

1,233,3851,279,791اجمالى االلتزمات غير المتداولة

: االلتزامات المتداولة

332,458332,458(15)مخصصات بخالف االهالك

1,088,1832,148,500الموردون

648,544559,949(16)الدائنون واألرصدة الدائنة أخرى

2,069,1853,040,907إجمالي اإللتزامات المتداولة
87,777,38584,012,476إجمالــى 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

عراقى عطية متولى/      محاسب 
طارق عبدالحميد الجندى / لواء 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 سبتمبر   30 قائمة الدخل  الشامل عن الفترة المالية المنتهية في 

رقمالبيــــــان

االيضاح

صافى ربح الفترة

الدخل الشامل االخر

يخصم/ يضاف 

فروق القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

الضريبة المتعلقة بعناصر الدخل الشامل االخر

اجمالى ربح الفترة  الشامل بعد الضرائب

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/                   محاسب

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 
المدير العام

طارق عبدالحميد الجندى / لواء عراقى عطية متولى/ محاسب 

11771. م.م.                س

4,783,0372,122,722

رئيس مجلس اإلدارة

                 مراقب حسابات

                هاني راشد

2016/09/30

جنية مصرىجنية مصرى

4,783,0373,271,824

(1,149,102)

_

2017/09/30

ـــ

ـــ
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 سبتمبر30 قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 

رقمالبيــــــان

االيضاح

(17)صافى المبيعات

(18)تكلفة المبيعات

مجمل ربح النشاط

(يخصم)     

مصروفات عمومية وادارية
(21)

انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة

اهالكات ادارية
(4)

االنخفاض فى قيمة العمالء واوراق القبض
(24)

مخصصات يخالف االهالك

يضاف

(المنصورة للدواجن  )ايرادات كوبونات 

ارباح لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

عائد أذون الخزانة

فوائد دائنة

ارباح راسمابة

صافي ربح الفترة قبل الضرائب

ضرائب على  اذون الخزانة

صافي  ربح الفترة بعد الضرائب 

الضريبة المؤجلة

(بعد الضرائب)صافي ربح الفترة 

(22)نصيب السهم في ارباح الفترة

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

                المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/     محاسب

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

              المدير العام

عراقى عطية متولى/      محاسب 

918,880

2,257,163

945,825

11771. م.م.                س

4,993,931

61,782

0.29

(157,638)

4,836,293

(53,256)

4,783,037

0.16

 2016/9/30  2017/9/30

جنية مصرىجنية مصرى

(16,191)

1,283,000

(450,000)

766,506

34,918,526

(31,819,894)

2,683,272

(100,000) _

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

مراقب حسابات

هاني راشد

رئيس مجلس اإلدارة

38,390,147

(35,706,875)

(82,800)

(48,650)

(46,800)

(1,252,641)

3,098,632

(1,335,316)

3,271,824

(14,542)

3,286,366

646,270

(400,000)

_

469,486

(215,567)

25,342

3,501,933

1,077,835

43,775
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 سبتمبر30 قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 

2016/9/30 2017/09/30إيضاح

جنية مصرىجنية مصرىرقم

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

4,836,2933,286,366صافي  ربح الفترة قبل الضرائب

يخصم / يضاف 

1,603,5741,342,733(4)إهالكات الفترة

450,000243,662(24) خسارة االنخفاض فى قيمة العمالء واوراق القبض

646,270(2,257,163)أرباح تقييم األستثمارات المالية

ـــ(61,782)أرباح بيع أصول 

100,000_مخصصات بخالف االهالك

4,570,9225,619,031ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

(856,735)(1,727,460)في المخزون   (الزيادة)

(2,730,153)(1,883,788)(7)فى العمالء وأوراق القبض  (الزيادة)

(329,001)61,131فى المدينون وأألرصدة المدينة  (الزيادة)النقص 

524,099(1,071,384)الزيادة فى الموردين والدائنون واأللتزامات طويلةاألجل (النقص)

2,227,241(50,579)الناتجة من أنشطة التشغيل/ صافي النقدية المستخدمة في 

(466,895)(1,909,329)(5,4)مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
ـــ100,000مقبوضات من بيع أصول ثابتة

(5,625,000)(5,625,000)(6) مدفوعات فى استثمارات شركة الطاقه للصناعات االلكترونية 
5,514,3852,868,868صافي االستثمارات في اذون خزانه

(3,223,027)(1,919,944)صافي التدفقات النقدية المستخمة في أنشطة االستثمار
:التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(1,563,463)(1,970,523)صافي التغير في النقدية وما في حكمها
3,798,3662,793,594(11)النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

1,827,8431,230,131(11)النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

             المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/  محاسب 

294سجل 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 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2017 سبتمبر  30قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترةالمالية المنتهية في 

البيـــان
رأس المال

االحتياطي
 صافى أرباح األرباح المرحلة

الفترة/االعـام

اإلجمـالي

القانوني

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

_8,468,421(8,468,421)--فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع

3,674,5383,674,538---صافي الربح 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

4,783,0374,783,037_--صافي ربح الفترة

4,783,03784,474,815(4,676,598)201781,963,5602,404,816/ 9/30الرصيـد فى 

تقرير مراقب الحسابات مرفق        ·

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم        ·

رئيس مجلس اإلدارةالمدير المالىالمدير العام

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