
 

 

  

 2019 نوفمبر  13 القاهرة في:

 

 تقرير الفحص المحدود

 ـــ

 

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

 

 المقدمة
 

 في  -.م.م.ش –لشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي لالمرفقة  قائمة المركز المالىقمنا بأعمال الفحص المحدود ل

التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وملخصاً للسياسات الدخل الشامل ووكذا قوائم الدخل و 2019سبتمبر 30
 المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى.

لمعايير المحاسبة  العرض العادل الواضح لها طبقاً واإلدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه و
  المصرية و تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

 

 نطاق الفحص المحدود
 

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم وفيما عدا ماهو موضح بالفقرة التالية ،
ائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها" ويشمل الفحص حدود للقو( "الفحص الم2410)

المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية 
 في  ًوالمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود ويعمل الفحص المحدود جوهريا

نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وبالتالي ال يمكننا الحصول علي تأكيد بأننا سنصبح 
علي دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية المراجعة وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة علي 

 هذه القوائم المالية.
 

 تحفظأساس إبداء إستنتاج م
 

 واالضاءة )شركة مساهمة مصرية(لم توافينا الشركة بسجل تجاري حديث لشركة الطاقة للصناعات االلكترونية 
 المذكورة. الشركة % من حصتها في رأس المال87.5وبما يفيد سدادها نسبة 

 

 اإلستنتاج المتحفظ
 

م المالية الدورية المرفقة ال تعبر بعدالة ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائ ، لموفي ضوء فحصنا المحدود 
الي وتدفقاتها وعن أدائها الم 2019سبتمبر  30في  للشركةووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي 

 المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.   أشهر ةعسالتالنقدية عن 

 
 الحسابات مراقب 

 
 فؤاد راشد هاني

 (11771س.م.م. )
 (452سجل مراقبي حسابات البنك المركزي )

 (294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية )    
PKF راشد وبدر وشركاهم 



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30قائمة المركز المالى في 

رقم 

جنية مصرىجنية مصرىاإليضاح

(معدلة)األصول  

االصول غير المتداولة

26,961,52328,176,804(4)(بالصافي)األصول الثابتة 

2,114,38047,238(5)مشروعات تحت التنفيذ

27,981,78528,566,132(6)استثمارات مالية متاحة للبيع

57,057,68856,790,174إجمالي األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

5,135,3046,977,075(7)المخزون

19,668,67115,259,537(8)(بالصافي)العمالء 

3,231,6442,681,069(9)المدينون واألرصدة المدينة األخري

4,119,9218,359,288(10)استثمارات مالية فى أذون الخزانة

1,107,0181,984,057(11)النقدية بالصندوق والبنوك

33,262,55835,261,026إجمالي األصول المتداولة
90,320,24692,051,200إجمالي األصـول

:حقوق المساهمين

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

2,487,5432,404,816(13)االحتياطى القانونى

(236,013)1,116,713(22)أرباح  مرحلة 

1,435,453(880,165)أرباح الفترة (خسارة)صافى 

84,687,65185,567,816إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات غيرالمتداولة

1,879,0161,720,559(14)التزامات ضريبية مؤجلة

1,879,0161,720,559اجمالى االلتزمات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة

332,458332,458(15)مخصص بخالف االهالك

1,069,9822,696,162الموردون

2,351,1391,734,205(16)الدائنون واألرصدة الدائنة أالخرى

3,753,5794,762,825إجمالي اإللتزامات المتداولة

90,320,24692,051,200إجمالــى حقوق المساهمين وااللتزامات

               المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/        محاسب

              المدير العام

عراقى عطية متولى/     محاسب 

2019/09/302018/12/31بيــــــان

تقريرالفحص المحدود مرفق     ·

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالحميد الجندى / لواء 

.تشكل اإليضاحات المرفقة  تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية     ·

مراقب الحسابات

هانى فؤاد راشد

11771. م.م.س

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

PKFراشد وبدر وشركاهم 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 يونيو 30 قائمة الدخل عن الفترةالمالية المنتهية في 

البيــــــان
رقم 

االيضاح

 2019/1/1من 

2019/9/30حتى 

 2019/7/1من 

2019/9/30حتى 

 2018/1/1من 

2018/9/30حتى 

 2018/7/1من 

2018/9/30حتى 

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

29,311,7787,675,20831,122,6817,427,208(17)صافى المبيعات

(7,742,604)(29,840,547)(7,332,072)(27,412,963)(18)تكلفة المبيعات

(315,396)1,898,815343,1361,282,134مجمل ربح النشاط 

(يخصم)     

(574,562)(1,675,337)(637,002)(1,707,519)(21)مصروفات عمومية وادارية

(21,950)(102,465)(42,000)(118,500)انتقاالت وبدل حضور لمجلس اإلدارة

(11,406)(41,434)(14,159)(43,271)(1-4)اهالكات ادارية

___(150,000)(1-8) االضمحالل فى قيمة العمالء 

__(19,554)(139,794)مساهمة تكافلية  

(260,269)(369,579)(537,102)(923,314)

يضاف

(15,000)17,9203,72044,173ايرادات متنوعة

___20,000ديون معدومة  محصلة 

(4,397,072)(4,885,635)(153,954)(1,072,989)(1-6) االضمحالل فى االستثمارات المالية المتاحة للبيع

704,650150,396464,250207,221عائد أذون الخزانة

9,9103,123118,11410,881فوائد دائنة

5,257,4765,240,514__ارباح راسمالية

461,276123,231(366,294)(580,778)ربح الفترة قبل الضرائب (خسارة)صافي  

(41,445)(92,850)(30,079)(140,930)ضريبة على عائد اذون الخزانة

368,42681,786(396,373)(721,708)ربح الفترة بعد الضرائب  (خسارة )صافي 

_0__ضريبة الدخل

(82,289)(246,867)(52,819)(158,457)الضريبة المؤجلة

(504)121,559(449,192)(880,165)ربح الفترة  (خسارة)صافي   

_0.01(0.04)(0.05)(23)ربح الفترة (خسارة )نصيب السهم في 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية ·

(452)سجل البنك المركزي المصري 

رئيس مجلس اإلدارة                     المدير العام

طارق عبدالحميد الجندى / لواء عراقى عطية متولى/           محاسب 

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

مراقب الحسابات                 المدير المالى

هانى فؤاد راشدعادل عبدالحليم البنا/         محاسب 

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

2019 سبتمبر 30 قائمة الدخل  الشامل عن الفترةالمالية المنتهية في 

البيــــــان

 2019/1/1من 

2019/9/30حتى 

 2019/7/1من 

2019/9/30حتى 

 2018/7/1من 

2018/9/30حتى 

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

(449,192)(880,165)ربح الفترة (خسارة)صافى

---الدخل الشامل االخر

(504)(449,192)(880,165)ربح الفترة الشامل   (خسارة)اجمالى 

(0)(0.04)(0.05)ربح الفترة الشامل  (خسارة )نصيب السهم في

 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية        ·

11771. م.م.                       س

 2018/1/1من 

2018/9/30حتى 

جنية مصرى

121,559(504)

121,559

0.01

-

                  مراقب الحسابات                               المدير المالى

                      هانى فؤاد راشدعادل عبدالحليم البنا/                     محاسب 

طارق عبدالحميد الجندى /                               لواء عراقى عطية متولى/                    محاسب 

294                                سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

(452)                                سجل البنك المركزي المصري 

                             PKFراشد وبدر وشركاهم 

                           رئيس مجلس اإلدارة                               المدير العام
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30قائمة التغير في حقوق الملكية عن الفترة المالية المنتهية في 

جنية مصريجنية مصريجنية مصريجنية مصريجنية مصري

5,645,92185,337,699(4,676,598)201881,963,5602,404,816 يناير1الرصيد فى 

_(5,645,921)5,645,921__المحول لألرباح المرحلة

121,559121,559___2018سبتمبر 30صافي ربح الفترة المالية المنتهية فى 

201881,963,5602,404,816969,323121,55985,459,258 سبتمبر 30الرصيـد  فى 

201981,963,5602,404,816969,3241,654,53786,992,237 يناير1الرصيد فى 

(1,424,421)(219,084)(1,205,337)تصحيح خطأ

_(82,727)82,727_المحول لالحتياطي القانوني

_(1,435,453)1,435,453__المحول لألرباح المرحلة

(880,165)(880,165)___2019سبتمبر30الفترة المالية المنتهية  فى  (خسارة)صافي 

84,687,651(880,165)201981,963,5602,487,5431,116,713سبتمبر 30الرصيـد فى 

 اإليضاحات المرفقة  تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

المدير المالى                         المدير العام

عادل البنا/ محاسبعراقى عطية متولى/               محاسب 

البيـــان
 (الخسائر)/ األرباح

المرحلة
رأس المال

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء 

رئيس مجلس اإلدارة

اإلجمـالي
/  صافى أرباح

الفترة (خسارة)
االحتياطي القانوني
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر لعام 30 قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 

2019/09/302018/09/30إيضاح

جنية مصرىجنية مصرىرقم

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

368,426(721,708)ربح الفترة قبل الضرائب/ (خسارة)صافي  

يخصم / يضاف 

1,409,6801,389,016(1-4)إهالكات األصول الثابتة

150,000(1-8)االضمحالل فى قيمة العمالء 

(5,257,476)-أرباح رأسمالية

1,072,9894,885,635(1-6)اضمحالل فى االستثمارات المالية المتاحة للبيع

1,910,9611,385,601ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

:-التغير في 

1,841,771565,659 المخزون 

(886,808)(4,559,134)العمالء 

(890,689)(550,575) المدينون واألرصدة المدينة االخرى 

1,016,035(1,626,180) الموردون

(369,261)616,934 الدائنون و االرصدة الدائنة االخرى 

820,537(2,366,223)الناتجة من أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافى النقدية  

:التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(743,530)(194,399)(4)مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

(430)(2,067,142)(5)مدفوعات عن مشروعات تحت التنفيذ

6,551,000_مقبوضات من بيع أصول ثابتة

(2,812,500)(488,642)(6)(شركة المنصورة للدواجن )مدفوعات لشراء استثمارات مالية متاحة للبيع 

(596,051)8,359,289التغير في إستثمارات مالية فى أذون الخزانة

5,609,1062,398,489صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

3,242,8833,219,026صافي التغير في النقدية وما في حكمها

1,984,0571,291,439(11)النقدية وما في حكمها في بداية العام

5,226,9404,510,465(11)النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 

.اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية·  

                 المدير المالى

عادل عبدالحليم البنا/        محاسب 

294سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

               المدير العام

عراقى عطية متولى/       محاسب 

مراقب الحسابات

11771. م.م.س

هانى فؤاد راشد

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالحميد الجندى/ لواء 

PKFراشد وبدر وشركاهم 
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 )شركة مساهمة مصرية( من الغذائيالشركة الشرقية الوطنية لأل

 2019 سبتمبر 30في  عن الفترة المالية المنتهية الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 

7 
 

 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

 
ستصالح أراضي إ -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

 
 ذرة و ومنفذ بيع خامات اإلنتاج للمصانع.( جرش الهـ

 
 السياسات المحاسبية المطبقة: -3

 
 أسس إعداد القوائم المالية :  1 -3

يتم إعداد القاوائم في أعداد وتسجيل معامالتها المالية والمعايير المحاسبية المصرية  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 

 عن الفترات السابقة . القوائم المالية
   2019 عام ل نوفمبر13تم إعتماد القوائم المالية الدورية بواسطة مجلس ادارة الشركة فى جلستة بتاريخ  -

 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية :  3-2

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

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

يرات واالفتراضات الموضوعة في ضول أفضل البيانات والمعلومات وبنال علي ذلك فإن تلك التقد
المتاحة لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر علي قيمة اويرادات والمصروفات المرتبطة بتلك التقديرات وعلي 
قيمة األصول وااللتزامات ذات العالقة وذلك في حال اختالف التقديرات الموضوعة في تاريخ إعداد 

عن الواقع الفعلي في الفترات التالية وذلك دون اوخالل بمدي تعبير القوائم المالية عن  القوائم المالية
ها النقدية للفترة الجارية.تحقيقة المركز المالي للشركة وتدفقا



 الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي )شركة مساهمة مصرية(

 2019 سبتمبر 30في  عن الفترة المالية المنتهية  يةالدور اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةتابع 

 

 

8 
 

 
 ( 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 
 بشكل مباشر باقتنال أو انشال األصل حتى يصبو صالحاً لالستخدام .

 

 تحديد قيمة األصول الثابتة بعد القياس األولي : (ب 

ة الدفترية لألصل الثابت بعد القياس األولي على أساس التكلفة مخصوماً منها مجمع تحدد القيم
 اوهالك باوضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن االضمحالل في قيمته.

 

 النفقات الالحقة على االقتناء :  (ج 

ند منافع يتم إضافة النفقات الالحقة على األصول فقط عندما يكون من المتوقع أن يحقق هذا الب
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 القسط الثابت األصول بطريقة 
 لغرة احتساب اوهالك : بعد التعديل العمر اونتاجي المقدر لها وفيما يليمعدالت اوهالك 

 

 العمر اإلنتاجي  األصل

 ) بالسنوات(

 

  20 مباني و إنشالات و طرق

  40 ثالجات -مبانى 

  20-10 صانعم آالت ومعدات

  25 الت ومعدات ثالجاتآ

    10-5 وسائل نقل

  10 عدد وأدوات وتجهزات

  10 أثاث و معدات مكاتب

 

  فصل مبانى وآالت ومعدات الثالجة عن باقى أصول الشركة وتم تحديد العمر تم
 اوفتراضى لها وفقاً لرأى الجهات الفنية بالشركة وموافقة مجلس اودارة عليها .
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 ستبعاد من الدفاتر :اال
 

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

 

 المشروعات تحت التنفيذ 3-5

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

 الثابتة بتكلفته .
 

 االستثمارات المالية  3-6
 

 االستثمارات المالية المتاحة للبيع (أ 

س عكى ان يتم اعتدة قيت -تككفة االتتحلاذ أل ايشااء –تككفة بثات  االلي  يتك  االتتبثاتاا  اتييتم اال
ضان  االتتبثاتاا  اياتتحة يكايع اتيقياة ايعتدية اع االعتااف اتالااتح أل ايختتئا غيا اياحققة ااتشاا  

حقلق اياككية لذي  حتى ايغتء االصل اياتي  ان ايدفتتا, لعندئذ يتم االعتااف اتالااتح ال ايختتئا 
ء عاكية اضاحالل ايقياة لف  هذة اياتااكاة اياتجكة ف  حقلق اياككية ف  قتئاة ايدخل, أل يحدد الجاا

 .ايحتية يتم االعتااف اتيختتئا اياتااكاة اياتجكة ف  حقلق اياككية ف  قتئاة ايدخل

عند تحقيق قياة عتدية ف  أي فتاة الحقة زيتدة عن ايختتئا ايت  تم إضاحاليهت ف  قتئاة ايدخل ف  أي 
 فتاة تتاقة يتم اد اإلضاحالل ف  األااتح لايختتئا.

 

 ون الخزانة:أذ (ب 
االذون والقيمة  تمثل الفرق بين تكلفة اقتنال هذهيتم إثبات أذون الخزانة بالدفاتر بالقيمة االسمية وي

)االرصدة الدائنة االخرى ( ضمن بندبعد والتى تثبت بالدفاتر االسمية فى قيمة العوائد التى لم تستحق 
 مة االيرادات والمصروفات .ات بقائالستثماروتدرج هذه العوائد تباعا ضمن ايرادات ا

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 المؤجلااة( 
حديد ما اذا كان هناك أي مؤشر على انخفاة تلك القيمة و في حالة وجود ذلك المؤشار فياتم تقادير القايم لت

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

 
 

 : 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  .

 مواشي التسمين ( ب

يااتم تقاايم مواشااي التساامين بالقيمااة العادلااة المحااددة علااى راي فنااي صااادر ماان خبياار متخصاا  ويااتم 
 .القوائم الماليةالقيمة العادلة لها في تاريخ ب هاإدراج
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 وراق القبض :أوالمدينون و العمالء 3-9

ياه مباالغ أبعد خصم  ة بالقيمة االسمية وذلكيتم إثبات العمالل و أوراق القبة و المدينون واألرصدة المدين
 في قيمتها والتي من المتوقع عدم تحصيلها بمعرفة الشركة. االضمحاللنتيجة 

 
 المخصصات : 3-10

 

 يتم االعتراف بالمخص  إذا توافرت الشروط اآلتية :
 

 يكون على الشركة التزام حالي ) قانوني أو حكمي ( ناتج عن حدث في الماضي. -1

 ارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.من المتوقع حدوث تدفق خارج للمو -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 
 صدر.% من رأس المال الم 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 . -

اخااتالف و الضااريبة المؤجلااة هااي الضااريبة التااي تنشااأ عاان وجااود بعااة الفااروق المؤقتااة الناتجااة عاان  -
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  يحتمال قوشركة عندما يكون هناك او يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل لل -
األصال لتخفاية األربااح الضاريبية المساتحقة علاى الشاركة . وياتم تخفاية الضاريبة المؤجلاة المثبتااة 

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

 

 االعتراف باإليراد : شروط  3-13

 

 إيراد المبيعات : -

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

 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 
 الغير المباعة.الرقابة الفعالة على السلع 

 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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 إيرادات التوزيعات: -

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

 

 الفوائد الدائنة  : -

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

 
 
 التدفقات النقدية : قائمة 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
ستحق خالل ثالثة شهور من اقتنائها األرصدة لدى البنوك و الودائع ألجل وأذون الخزانة والتي ت

 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

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

 
 
 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة : 3-18

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

 
 
 إدارة المخاطر المتعلقة بها :األدوات المالية و  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     

يل الديون المستحقة على العمالل في مواعيد ويتمثل هذا الخطر في قدرة الشركة على تحص
 استحقاقها و تبذل إدارة الشركة جهدا لمتابعة تحصيل هذه الديون .

  )مخاطر أسعار الفائدة )العائد 

ويتمثل خطر العائد في تغير أسعار الفائدة علاي مديونياة الشاركة ويعتبار هاذا الخطار محادود جاداً لعادم 
 ة.حصول الشركة علي تسهيالت إئتماني
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 خطر السيولة 

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

 وتوافر التمويل من خالل أنشطة التشغيل.
 

 ة لألدوات الماليةالقيمة العادل 

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

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

 
 أسهم الخزينة   3-21

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

 
 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:

 

يقف هاذا االقتطااع حتاي بلاغ % من األرباح لتكوين احتياطي قانوني و5يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي   -1

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

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

 % بشرط أال يزيد علي مجموع األجور السنوية للعاملين.10

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

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

 المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

 اودارة.% علي األكثر من الباقي كمكافأة لمجلس 10يخص  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.

 



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن  الفترة المنتهية في 

(بالصافى)األصول الثابتة        -4

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبيان
اآلالت والمعدات 

المصانع

اآلالت والمعدات 

بالثالجات
وسائل نقل وانتقال

العدد واألدوات 

والتجهيزات

األثاث ومعدات 

المكاتب والحاسب 

اآللي

اإلجمالي

20191,079,8494,973,68413,732,6089,130,9969,621,0593,311,242840,208444,03743,133,683 يناير 1التكلفة في 

149,00023,7037,02014,676194,399__اإلضافات خالل الفترة

20191,079,8494,973,68413,732,6089,279,9969,621,0593,334,945847,228458,71343,328,082 سبتمبر 30 التكلفة في 

2,033,8241,759,8766,454,6952,125,9051,804,142462,101316,33614,956,879_2019 يناير 1مجمع اإلهالك في 

إهالك الفترة
_174,916257,487451,663289,815184,31230,99620,4911,409,680

2,208,7402,017,3636,906,3582,415,7201,988,454493,097336,82716,366,559_2019سبتمبر30مجمع اإلهالك في 

20191,079,8492,764,94411,715,2452,373,6387,205,3391,346,491354,131121,88626,961,523 سبتمبر 30صافي القيمة الدفترية في 

(أرقام المقارنة)2018 ديسمبر 31االصول الثابتة بالصافى فى 

ثالجات- المبانى المباني واإلنشاءاتاألراضيالبيان
اآلالت والمعدات 

المصانع

اآلالت والمعدات 

ثالجات
وسائل نقل وانتقال

العدد واألدوات 

والتجهيزات

األثاث ومعدات 

المكاتب والحاسب 

اآللي

اإلجمالي

20181,865,5865,460,31413,732,6088,870,2729,290,2283,242,565797,506415,27743,674,356 يناير 1التكلفة في 

260,724330,831162,16142,70228,760839,428_14,250_اإلضافات خالل العام

(1,380,101)__(93,484)___(500,880)(785,737)االستبعادات خالل العام

20181,079,8494,973,68413,732,6089,130,9969,621,0593,311,242840,208444,03743,133,683 ديسمبر 31 التكلفة في 

1,819,9651,412,8045,872,8771,743,7791,682,896421,808287,24513,241,374_2018 يناير 1مجمع اإلهالك في 

240,991347,072581,818382,126180,69240,29329,0911,802,083_إهالك  العام 

(86,578)__(59,446)___(27,132)_ مجمع اهالك االستبعادات

2,033,8241,759,8766,454,6952,125,9051,804,142462,101316,33614,956,879_2018 ديسمبر 31مجمع اإلهالك في 

20181,079,8492,939,86011,972,7322,676,3017,495,1541,507,100378,107127,70128,176,804 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

:تم توزيع اهالك الفترة بقائمة الدخل كالتالى (1-4)

2019/09/302018/12/31ايضاح

جنيــه مصرىجنيــه مصرىرقم

753,158982,166(20)مصروفات صناعية

613,251769,857(19)عنابر الثالجات/مصروفات تشغيل 

43,27150,060اهالك اداري

1,409,6801,802,083
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

مشروعات تحت التنفيذ       -5

2019/09/302018/12/31البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

47,23847,238رصيد أول العام
-1,010,142(*)اإلضافات خالل الفترة 

1,057,38047,238االجمالى 

_1,057,000 (**)دفعات مقدمة عن اعمال اِنشاءات محطة خدمة وتموين السيارات 

2,114,38047,238

(*)

(**)

: االستثمارات المالية المتاحة للبيع        -6

صافي القيمه الدفتريه فياالضافات خالل الفترةفي القيمة الدفترية 
القيمة العادلة 

في (السوقية)

فروق القيمة العادلة 

لالستثمارات المالية 

في

2019/01/012019/09/302019/09/302019/09/30

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

(1,072,989)488,6429,367,2748,294,285(*)8,878,632%1,924,4289.5شركة المنصورة للدواجن-

_19,687,50019,687,50019,687,500%22,500,00018(تحت التأسيس)شركة الطاقة للصناعات االلكترونية واالضاءة -

28,566,132488,64229,054,77427,981,785(1,072,989)

(*)

 2019ابريل 10بالمنطقة الصناعية بلبيس وذلك طبقأ لعقد االتفاق المؤرخ فى  (ملك الشركة ) 171قيمة دفعات مقدمة عن اعمال انشاء محطة خدمة وتموين سيارات بالقطعة 

المبرم مع شركة الغزالى لالنشأءات المعدنية وتشغيل المعادن و المقاوالت العامة

بالمنطقة الصناعية بلبيس وذلك بموجب عقد االتفاق   (ملك الشركة ) 171تتمثل قيمة االضافات خالل الفترة فى تكلفة اعمال انشاء محطة خدمة وتموين سيارات بالقطعة 

2019 ابريل 1المؤرخ فى 

عدد األسهمالبيــــان

نسبة  المساهمة في 

رأس مال الشركات 

المستثمر فيها

2019 سهم من اسهم شركة المنصورة للدواجن خالل شهر فبراير 90000تتمثل قيمة االضافات خالل الفترة فى قيمة شراء 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

 1-6

2019سبتمبر 30فيما يلى بيان بحركة مجمع اضمحالل فى االستثمارات المالية المتاحة للبيع حتى 

المبلغ

جنية مصري

-(10,357,460)

-(373,914)

-2,859,725

-(3,478,097)

-(1,072,989)

(12,422,735)االجمالى

:  المخـزون       -7

2019/09/302018/12/31رقم البيــــان

جنية مصرىجنية مصرىاإليضاح

78,149240,759أعالف دواجن-مخزون إنتاج تام 
136,23891,091أعالف حيواني-مخزون إنتاج تام 

553,5881,401,684مواشي تسمين وعلف

291,734344,361مخزون قطع غيار المصنع

43,80640,345(تبريد وتجميد)مخزون قطع غيار لعنابر ثالجات 

(18)1,103,5152,118,240

4,031,7894,858,835مخزون خامات ومستلزمات

5,135,3046,977,075

البيان

2019/9/30أضمحالل األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى (خسائر)

  مجمع أضمحالل األستثمارات المالية المتاحة للبيع

أضمحالل األستثمارات المالية المتاحة للبيع السابق تحويلة من حقوق الملكية وأقفالة فى قائمة الدخل  (خسائر)مجمع 

2015/12/31عن السنة المالية المنتهية في 

2016/12/31أضمحالل األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى (خسائر)

2017/12/31 رد أضمحالل األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى

2018/12/31أضمحالل األستمارات المالية المتاحة للبيع فى (خسائر)
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

 (بالصافي)العمالء  -8

 

2019/09/302018/12/31ايضاحالبيـــان

جنية مصرىجنية مصرىرقم

236,244253,877عمالء علف دواجن

665,458672,252عمالء علف حيوانى

849,733420,815عمالء عنابر ثالجات تجميد وتبريد مؤجرة  وأخرون

17,794,37913,569,068عمالء بضمان اوراق قبض

(*) (طرف اإلدارة القانونية)عمالء بضمان اوراق قبض 
2,595,3272,705,055

22,141,14117,621,067

:يخصم

(2,361,530)(2,472,470)(1-8)االضمحالل في قيمة العمالء 

19,668,67115,259,537

(*)

االضمحالل فى قيمة العمالء1-8 

2019/09/302018/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

2,361,5301,910,223الرصيد فى بداية العام 
يضاف 

150,000600,000المكون خالل الفترة
 (يخصم)

(148,693)(39,060)المستخدم خالل الفترة

2,472,4702,361,530

: المدينـــون واألرصدة المدينة األخرى  -9

2019/09/302018/12/31    البيــــــــان

جنية مصرىجنية مصرى

1,079,8411,027,456قيمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرائب

5,1565,156تأمينـات لدى الغـير
469332380,856مصـروفات مدفوعة مقدماً

1,146,250828,500(*)دفعــات مقدمـة 
46,81346,813غطاءات خطابات الضمان

127,48382,128عهد وسلف

356,769310,160أرصدة مدينة أخرى 

3,231,6442,681,069

(*)

قامت اإلدارة القانونية بإتخاذ االجراءات القانونية الالزمة برفع الدعاوى  القضائية على  العمالء المتوقفين عن السداد وما زالت هذه القضايا 

تنظر امام الحاكم

 جنية مصري قيمة المسدد لمديرية الضرائب العقارية عن الربط الضريبى للضريبة العقارية علي 910000يتضمن بند دفعات مقدمة مبلغ 

 والتي ال تزال منظورة امام محكمة االسماعيلية ولم يبت فيها 2018وحتي عام  2015عقارات الشركة المبنية و ذلك عن االعوام من عام 

(26)حتى تاريخة  إيضاح 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

إستثمارات مالية فى أذون الخزانة - 10

2019/09/302018/12/31البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

4,150,0008,750,000(القيمة األسمية )أذون خزانة  

:يخصم

(390,712)(30,079)العوائد التى لم تستحق بعد

4,119,9218,359,288

النقدية بالصندوق والبنوك  - 11

2019/09/302018/12/31البيـــان

جنية مصرىجنية مصرى

843,7731,721,088بنوك حسابات جارية 

263,245262,969نقدية بالصندوق 

1,107,0181,984,057

:ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية وما فى حكمها تتمثل فيما يلى 

2019/09/302018/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

20191,107,0181,984,057 سبتمبر30رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في 

يضاف 

4,119,9218,359,288 (أقل من ثالثة أشهر)استحقاق  - اذون خزانة 

5,226,93910,343,345 النقدية وما فى حكمها 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

:رأس المال    -  12

:االحتياطى القانونى       -13

2019/09/302018/12/31بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

2,404,8162,404,816رصيد أول العام

_82,727المكون خالل الفترة

2,487,5432,404,816

االلتزامات ضريبة مؤجلة - 14

تتمثل األصول و االلتزمات المؤجلة في البنود التالية

2019/09/302018/12/31البيــــــان

جنية مصرىجنية مصرى

الفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي و الضريبي و التي تتمثل في  )االصول الثابتة 

(االهالكات  
1,879,0161,720,559

1,879,0161,720,559

 جنيه مصرى موزع على عدد 81,963,560 مليون جنيه و يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 120بلغ رأس مال الشركة المرخص به 

. جنيه مصري 5 سهم بقيمة اسمية للسهم 16,392,712
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

: مخصصات بخالف االهالك   - 15

الرصيد فىبيـــــان
الرصيد فىالمستخدم خاللاضافات خالل

2019/09/30الفترة الفترة2019/01/01

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

(*)مخصص مطالبات ضريبية 
332,458_332,458

332,458__332,458

يتمثل مخصص المطالبات الضريبية  فى قيمة مطالبات عن التزامات ضريبية غير محددة التوقيت وال المقدار فيما يتعلق بانشطة الشركة  وتقوم (*)

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

: الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى   - 16

2019/09/302018/12/31بيــــــان

جنية مصرىجنية مصرى

(معدلة)

مصروفات مستحقة
197,118170,508

كسب عمل واخرى- مصلحة الضرائب 
4,83613,087

هيئة التأمينات االجتماعية
34,46711,050

ضرائب عقارية 
1,424,4201,424,420

تأمينات للغير 
463,050100,550

أرصدة دائنة لحساب أفراد
2251,627

صندوق زمالة
5,256_

ضريبة القيمة المضافة- مصلحة الضرائب 
96,3145,145

مساهمة تكافلية مستحقة
(*)75,161_

أرصدة دائنـة أخـرى
50,2927,818

2,351,1391,734,205

 فى االلف من 2.5يتمثل رصيد حساب المساهمة التكافلية  المستحقة فى قيمة مساهمة الشركة فى نظام العالج الصحى الموحد والذى يقدر بنسبة فى  (*)

 والخاص بنظام 2018لعام  (2)من القانون رقم   (40) وذلك طبقأ للمادة 2019 سبتمبر30حتى 2019 يناير 1اجمالى االيرادات عن الفترة المالية من

.التامين الصحى الشامل 
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

:(بالصــافى)المبيعــات   -17

2019/9/302018/09/30 البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

19,426,62914,870,649مبيعات أعالف دواجن

5,899,28410,600,655مبيعات أعالف حيوانى

1,526,7901,732,881ايجارات الشونه ومبيعات المزرعه

2,732,1993,961,818ايجار عنابر الثالجة

29,584,90231,166,003إجمالى االيرادات

:(يخصم  )

(43,322)(273,124)خصم مسموح به

29,311,77831,122,681صافي المبيعات 

:تكلفـــة المبيعــات -18

2019/9/302018/09/30 رقمالبيــــان

جنية مصرىجنية مصرىااليضاح

2,118,2402,325,731(7)(قطع غيار-تسمين -اعالف  )مخزون أول الفترة 

:-يضاف

20,090,08822,709,712مستلزمات مستخدمة فى اإلنتاج       

3,918,9193,228,355(20)مصروفات صناعية

26,127,24728,263,798
:يخصم

(1,085,772)(1,103,515)(7)(قطع غيار- تسمين- اعالف )مخزون أخرالفترة 

25,023,73227,178,026تكلفة المبيعات المصنعة

2,389,2312,662,521(19)(تبريد وتجميد)مصروفات تشغيل عنابر الثالجات 

27,412,96329,840,547تكلفة المبيعات
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

2019/09/302018/09/30إيضاحبيــــان

جنية مصرىجنية مصرىرقم

239,780194,758أجور ومرتبات وما فى حكمها

8853,928مطبوعات وأدوات كتابية 

118,77199,872صيانة سيارات و معدات وقطع غيار

59,1047,025صيانة رافعات شوكية

6,0454,003وقود وزيوت وشحومات

33,98626,870 مصروفات تأمين

9,34221,459رسـوم وتراخيـص وإشتراكات

10,1482,890دعاية و إعالن ونشر

1,201,3841,551,989مياه وكهرباء

9001,407بريد و هاتف

6,5305,601ضيافة  وإكراميات 

10,17813,231مصروفات متنوعة أخرى

3,3003,850ايجار معدات 

5,62510,655مصروفات تحميل وتعتيق

70,002110,524 عمولة تخزين بضاعة

445   -                    مصروفات نقل وتخزين

613,251604,014(1-4)إهالك األصول الثابتة

2,389,2312,662,521اإلجمالي

(تبريد وتجميد)مصروفات تشغيل عنابر الثالجات   - 19
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

المصروفات الصناعية    -20

إيضاحبيــــان
2019/09/302018/09/30

جنيه مصرىجنيه مصرىرقم

788,544613,975أجور ومرتبات وما فى حكمها

23,13924,894مطبوعات وأدوات كتابية 

_187,949صيانة سيارات و معدات وقطع غيار

163,218389,192صيانة االالت وقطع غيار االالت

11,2273,213صيانة مبانى واثاث

396,923238,271وقود وزيوت وشحومات

455,288454,987وقود غالية

28,03314,678 مصروفات تأمين

49,21455,133رسـوم وتراخيـص وإشتراكات

11,9629,587دعاية و إعالن ونشر

186,794200,006مياه وكهرباء

3,1922,729بريد و هاتف

4,4453,670ضيافة وعالقات عامة وإكراميات وتبرعات 

1,90024,709اإليجار

146,827137,571مصروفات تحميل وتعتيق

11,93120,748تحليل عينات البحوث الزراعية

685,752259,415مصاريف المعلف والمحجر

505600مخالفات وغرامات

17,704_منح ومكافات

753,158743,568(1-4)إهالك األصول الثابتة

8,91813,705مصروفات أخرى

3,918,9193,228,355اإلجمالي

22



(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

: المصاريف العمومية واإلدارية   -21

2019/09/302018/09/30بيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

1,203,1571,078,529أجور ومرتبات

23,06314,564مطبوعات وأدوات كتابية 

26,17742,346صيانة سيارات و معدات

30,77425,368وقود وزيوت وشحومات

26,16110,159 مصروفات تأمين

17,37427,201دمغات ومصروفات بنكية

284,698333,249رسـوم وتراخيـص وإشتراكات

25,66431,688دعاية و إعالن ونشر

11,58813,471مياه وإنارة

16,93021,494بريد و هاتف

11,3734,315مصروفات قضائية واستشارية

17,19127,733ضيافة وعالقات عامة وإكراميات وتبرعات

9,0954,369صيانة أثاث و مباني

_551غرامات ومخالفات

30,000_ضرائب 

6,300_اتعاب مراقب الحسابات

2,3833,312ايجارات

1,3401,239مصروفات متنوعة أخرى

1,707,5191,675,337اإلجمالي
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترةالمالية المنتهية في 

األرباح المرحلة      -22

2019/09/302018/12/31

جنية مصرىجنية مصرى

(معدلة) 

(236,013)2,623,860المرحلة قبل التعديل  (الخسائر )/رصيد اول المدة لألرباح 

(1,424,420)(*)تصحيح الخطأ 

(236,013)1,199,440رصيد اول المدة بعد التعديل 

1,435,453                       -صافى الربح المعدل

يخصم 

                        -(82,727)المكون من االحتياطي القانوني

1,116,7131,199,440رصيد اخر المدة لألرباح المرحلة

(*)

:الفترة  (خسارة)/ نصيب السهم في األرباح        -23

2019/09/302018/09/30البيــــان

جنية مصرىجنية مصرى

121,559(880,165)ربح الفترة  / (خسارة)صافي 

(يخصم) (23,096)_حصة العاملين ومكافأة مجلس اإلدارة 

(خسارة)  الربح القابل للتوزيع /  (880,165)98,463

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

0.01(0.05)(سهم/ جنيه  )ربح  الفترة (خسارة)نصيب السهم من 

االرتباطات الرأسمالية       -24

اإلرتباط الراسماليالمسددالقيمةالبيــــان

جنية مصرىجنية مصرىجنية مصرى

22,500,00019,687,5002,812,500شركة الطاقة للصناعات االلكترونية- استثمارات مالية متاحة للبيع 

2,700,0001,057,0001,643,000أعمال االنشاءات لمحطة خدمة تموين السيارات

25,200,00020,744,5004,455,500

 والتي لم تثبتها الشركة في دفاترها خالل 2018 حتى عام 2015قيمة المطالبات الضربيية  الخاصة بالضريبة على عقارات الشركة المبنية وذلك ألعوام من عام 

هذه السنوات المذكورة

أرباح الفترة بعد خصم نصيب العاملين وحصة مجلس اإلدارة من األرباح  (خسارة)يتم احتساب نصيب السهم في األرباح بقسمة  

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

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

التقارير القطاعية - 25

:-تتكون انشطة الشركة من االتي

قطاع االعالف- 

قطاع التسمين- 

تأجير الثالجة - 

نشاط تاجير مدرجة  ضمن البنود غير الموزعة- محاجر - اخرى - 

بنودقطاعقطاعقطاع

غير موزعةإيجار عناير الثالجاتالتسمينالعلف

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

 2019/9/30

778 311 29  000 300   199 732 2  790 226 1  789 052 25  المبيعات 
778 311 29  000 300   199 732 2  790 226 1  789 052 25  إجمالى المبيعات

963 412 27  770 385 2  760 605 1  433 421 23  تكلفة المبيعات
815 898 1  000 300   429 346   (970 378   )356 631 1  مجمل ربح القطاعات

(519 707 1  )-(519 707 1  )مصروفات عمومية وإدارية
(271 43   )-(271 43   )إهالكات إدارية

(500 118   )(500 118   )---إنتقاالت وبدالت حضور أعضاء مجلس االدارة
(000 150   )---(000 150   )اإلضمحالل فى قيمة العمالء

(794 139   )(794 139   )---مساهمة تكافلية
(269 260   )706 41   429 346   (970 378   )(434 269   )الخسائر الناتجة من التشغيل

920 17   920 17   ---إيرادات أخرى
000 20   000 20   ديون معدومة  محصلة 

(989 072 1  )(989 072 1  )---اإلضمحالل فى قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
650 704   650 704   ---عائد أذون الخزانة

910 9   910 9   ---فوائد دائنة
(778 580   )(803 298   )429 346   (970 378   )(434 249   )الفترة قبل ضريبة (خسائر )صافى 

(930 140   )(930 140   )---الضريبة على عائد أذون الخزانة
-----الضريبة الدخلية
(457 158   )(457 158   )---الضريبة المؤجلة

(165 880   )(190 598   )429 346   (970 378   )(434 249   )الفترة (خسارة )صافي

قطاعات األنشطة

األجمالى
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(شركة مساهمة مصرية )الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائى 

2019 سبتمبر 30 االيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 

.  وتم سداد الضريبة المستحقة2006/7/31تم فحص ضريبة الدمغة النوعية من بداية النشاط و حتى  ·

الضريبة العقارية: خامسأ 

ورد للشركة مطالبات ضريبية من مديرية الضرائب العقارية عن الربط الضريبى على عقارات الشركة المبنية وذلك لألعوام 

 جنية مصري وهذا قد قامت الشركة برفع دعوى قضائية بمحكمة 1424420 بلغت اجماليها 2018حتي عام 2015من عام 

 910000االسماعيلية اعتراضا على التقدير الجزافى للضريبة ولم يبت في هذه الدعوي حتى تاريخة وقد قامت بسداد مبلغ 

جنية مصرى تحت حساب الضريبة المذكورة وقد ادرجت هذه المبالغ ضمن حساب دفعات مقدمة تحت بند مدينون وارصدة 

(9)مدينة اخرى ايضاح 

:الموقف الضريبي   -26

 وتم سداد الضريبة والفروق المستحقة  في تلك الفترة 2017 ديسمبر31تم فحص حسابات الشركة من بداية النشاط و حتى   ·

وتقوم الشركة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة شهرياً بإنتظام في المواعيد القانونية المقررة

ضريبة شركات األموال: أوال 

ضريبة الدمغة النوعية: ثالثاً

القيمة المضافة/ ضريبة المبيعات: رابعاً

 في المواعيد القانونية المحددة لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة 2018قدمت الشركة اإلقرارات الضريبية حتى عام  ·

.بالقاهرة وتم سداد الضريبة المستحقة عليها من واقع اإلقرارات 

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

المختصة

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

الى اللجنة الداخلية ثم لجان الطعن وتم اإلعتراض على قرار لجنة الطعن وإحالة سنوات النزاع إلى محكمة مجلس الدولة 

.بالزقازيق

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

.تحضير مستندات الفحص وتم الحصول على قرار إعادة الفحص من قبل لجنة الطعن

ً "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 للمامورية وفى إنتظار نتيجة الفحص 2013 حتى 2005السنوات من 
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