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نبذة عن الشركة - 1

       )شتتركة مستتاهمة مصتترية( فتتي بانتتدا  -آراب ديتترى  -الشتتركة العربيتتة لمنتجتتات ا لبتتان تأسستتت 
 . التنفيذية والئحته 1974لسنة  43رقم  الستثمارا قانونطبقاً ألحكام  1985يونيو  9

. 1985يونيو  10بتاريخ  3205 تحت رقم التجاريالشركة بالسجل  تسجيلتم  

القاهرة. –مصر الجديدة  –شيراتون  – شارع خالد إبن الوليد 12عنوان الشركة المسجل هو 

ع الجبن .جميع منتجات األلبان وكافة أنوايتمثل غرض الشركة فى إنتاج  

اسهم الشركة مقيدة بالبورصة المصرية.

شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية ) شركة مساهمه مصرية(. هيالشركة القابضة االم 

ً لقرار  2016ديسمبر  31المنتهية في  السنةعن للشركة  المجمعة تم اعتماد القوائم المالية  طبقا
 . 2017 سمار 21مجلس اإلدارة المنعقد في 

أهم السياسات المحاسبية  - 2

 المجمعة أسس إعداد القوائم المالية 2-1
 .وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية المجمعةيتم أعداد القوائم المالية 

 التوافق مع معايير المحاسبة
 وانين واللوائحللشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والق المجمعةإعداد القوائم المالية  تم

 .السارية

 الشركات التابعة
وذلك عندما يكون للمجموعة القدرة  ،الشركات التابعة هى شركات تحت سيطرة المجموعة

على التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات وذلك للحصول على منافع من 
وق التصويت الحالية أنشطتها وعند تقييم مدى وجود سيطرة فإنه يؤخذ فى االعتبار حق

 .والمحتملة فى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة

ويتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ اإلقتناء 
 وحتى تاريخ فقد الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة .

 نطاق القوائم المالية المجمعة 2-2
وائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها الشركة العربية تتضمن الق

باندا )ش.م.م.(. –أراب دايري   -لمنتجات ا لبان 

وفيما يلي بيان الشركات التابعة التي تم إدراجها بالقوائم المالية المجمعة :

نسبة المساهمةنسبة المساهمةاسم الشركة التابعة

20162015

٪80 ٪80 أكتي -شركة العربية المطورة للتجارة واالستيراد ال
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 )تابع(أهم السياسات المحاسبية  -2
 

 أسس التجميع 2-3
 تتبع الشركة الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة :

 

يتم استبعاد القيمة الدفترية الستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب  -أ  
 ة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة .الشرك

 

يتم تحديد حقوق األقلية في صافى ربح / خسارة الشركات التابعة المجمعة خالل  -ب 
 الفترة التى تعد عنها القوائم المالية .

 

يتم تحديد حقوق األقلية في صافى أصول الشركات التابعة المجمعة و تعرض فى  -ج 
لة عن حقوق مساهمي الشركة األم و تتكون حقوق األقلية فى القوائم المالية مستق
 صافى األصول من :

 

 مبلغ حقوق األقلية في تاريخ التجميع األصلي . (  1)
 نصيب األقلية في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع . (  2)

 
متبادلة بين يتم االستبعاد الكامل ألرصدة المعامالت واإليرادات والمصروفات ال   -د  

 شركات المجموعة .
 

  تعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى
 تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.

 

  يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت
 التى تتم فى نفس الظروف . المتشابهة ولألحداث

 

  المجمع ضمن حقوق الملكية فى بند  المركز الماليتعرض حقوق األقلية فى
منفصل عن حقوق ملكية مساهمى الشركة القابضة . كما يعرض نصيب حقوق 

 األقلية فى ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل.
 

 نسب المنشأة كذلك الشركة األم وحقوق االقلية / الحقوق غير المسيطرة. وأن ت
إجمالي الدخل الشامل إلى مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى 

 .وإن أدى ذلك إلى حصول رصيد عجز فيها
 

 تتمثل حصة حقوق األقلية في الشركات التابعة بالقوائم المالية المجمعة فيما يلي :
 

 نسبة المساهمة نسبة المساهمة اسم الشركة التابعة

 2015 2016ر ديسمب 31 

 ٪20 ٪20 أكتي –الشركة العربية المطورة للتجارة واالستيراد 
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 )تابع(أهم السياسات المحاسبية  -2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية  2-4
فيمتتا عتتدا  ،السياستتات المحاستتبية المطبقتتة هتتذه الفتتترة هتتي تلتتك المطبقتتة فتتي العتتام الستتابق

 2015عام يير المصرية الجديدة الصادرة خالل التغييرات التي نتجت عن تطبيق المعا
و فيمتا يلتى اهتم  ،2016التي تتم العمتل بهتا للفتترات الماليتة التتي تبتدأ فتي او بعتد أول ينتاير           

 التعديالت و التي تنطبق على الشركة  وتاثيرها على القوائم المالية ان وجد :
 

يتطلب من المنشأة أن تفصتح  المالية :( عرض القوائم 1معيار المحاسبة المصري المعدل )
عن كافة بنود الدخل والمصروفات التي تم االعتراف بها خالل الفترة في قتائمتين منفصتلتين 
أحداهما تعرض مكونات االرباح أو الخسائر )قائمة دخل( والثانية تبتدأ باالربتاح أو الخستائر 

كمتا يتطلتب إضتافة قائمتة التي  ،وتعرض عناصر الدخل الشامل ا خر )قائمة الدخل الشامل(
قائمة المركز المالي تتضمن األرصدة في بداية أول فترة مقارنة معروضتة فتي حالتة تأثرهتا 

 .تعديل بأثر رجعي أو إعادة تبويب نتيجة تطبيق المنشأة لسياسة محاسبية بأثر رجعي أو
 ال يتطلب المعيار المعدل عرض رأس المال العامل.

عرض القوائم طبقا لقواعد العرض المعدلتة، اد قائمة الدخل الشامل وركة بأعدو قد قامت الش  
وال يوجتتد أي تعتتديالت بتتاثر رجعتتى تتطلتتب عتتترض قائمتتة المركتتز المتتالي التتتي تتضتتتمن 

 األرصدة في بداية أول فترة مقارنة معروضة.
 

الغتى المعيتار المعتدل المعالجتة  ( تكاالي  االقتاراض:14معيار المحاسبة المصري المعدل )
لقياسية الستابقة والتتى كانتت تعتترف بتكلفتة االقتتراض المتعلقتة مباشترة باقتنتاء أو إنشتاء أو ا

ك التكلفتتة علتتى إنتتتاج أصتتل مؤهتتل علتتي قائمتتة التتدخل و يتطلتتب المعيتتار المعتتدل رستتملة تلتت
 ال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة .االصول المؤهلة و

 

تتم إصتدار معيتار   ( األدوات المالياة ااالفصااحاتا:40الجدياد )معيار المحاسبة المصري 
( "األدوات الماليتتتتة" اإلفصتتتتاحات " ليتضتتتتمن جميتتتتع 40محاستتتتبة مصتتتتري جديتتتتد رقتتتتم )

االفصتتاحات المطلوبتتة لتتألدوات الماليتتة و قتتد قامتتت الشتتركة بعتترض االفصتتاحات المطلوبتتة 
 بالقوائم المالية.

 

ل اآثااار التغياار فااي أسااعار صاار  العماا ت ( المعااد13معيااار المحاساابة المصااري رقاام )

( المعتتدل "آثتتار التغيتتر فتتي أستتعار 13تتتم إصتتدار معيتتار محاستتبة مصتتري رقتتم ) االجنبيااةا:
صرف العمالت االجنبية" ليتضمن المعالجة المحاسبية الخاصة بالتعامتل متع ا ثتار المترتبتة 

تة بالسماح للمنشأة على تحرير أسعار الصرف للعمالت االجنبية بوضع خيارات إضافية مؤق
بتتاالعتراف بفتتروق العملتتة الناتجتتة عتتن ترجمتتة إلتزامتتات الشتتركة المرتبطتتة بأصتتول ثابتتتة، 
وإستثمارات عقارية، وأصول غير ملموسة )بإستتثناء الشتهرة( وأصتول تنقيتب وتقيتيم مقتنتاه 
قبتتل تتتاريخ تحريتتر ستتعر الصتترف ضتتمن تكلفتتة تلتتك االصتتول، والستتماح بتتاإلعتراف بفتتروق 

المدينتتة والدائنتتة الناتجتتة عتتن تحريتتر أستتعار الصتترف لألرصتتدة ذات الطبيعتتة النقديتتة العملتتة 
بالعمالت االجنبية القائمة في تتاريخ تحريتر ستعر الصترف ضتمن بنتود التدخل الشتامل، وقتد 

 قامت الشركة بتطبيق هذا المعيار ضمن القوام المالية لها.
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 أهم السياسات المحاسبية )تابع( -  2
 

 ت األجنبيةترجمة العم  2-5
 يتم إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة.

 

ً باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ  يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية أوليا
 المعاملة .

الصرف السائدة يتم ترجمة األصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار 
 ، ويتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل.مركز الماليفى تاريخ ال

 

يتم ترجمة األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة 
 التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

 

غير النقدية بالعمالت األجنبية والتى يتم قياسها بالقيمة يتم ترجمة األصول وااللتزامات 
 العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ الذي تحددت فيه القيمة العادلة.

 

 

 األصول الثابتة  2-6
الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك والخسائر المتراكمة  األصولتظهر 

ذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق القيمة. وتتضمن ه الضمحالل
تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بها.  وبالمثل، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة، 
يتم االعتراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء 

بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة شروط االعتراف. ويتم االعتراف 
 الدخل عند تحققها. 

 

يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا على التشغيل 
)فيما عدا بند  التي حددتها اإلدارة، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت بالطريقة

 ر اإلفتراضى لألصل على النحو التالي :طبقا للعم (آالت ومعدات
 

اإلنتاجية من طريقة الت سياسة إهالك ا ، قامت الشركة بتغيير 2016يناير  1اعتباراً من 
القسط الثابت إلى طريقة اإلهالك وفقا لساعات التشغيل الفعلية لتتوافق مع نشاط الشركة 

 التصنيعي.
 

 سنوات 

 السابق الحالي 

 50 50 مبانــى وإنشاءات
 16-10 وفقا لساعات التشغيل الفعلية إنتاجيةآالت 
 16-10 16-10  معدات

 5 5 تجهيزات
 8 8 أثاث ومعدات مكاتب
 5 5 وسائل نقل وانتقال

 5 5 عدد وأدوات 
 4 4 أجهزة حاسب ألي

 3 3 تجهيزات وتركيبات الفروع
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 أهم السياسات المحاسبية )تابع( -  2

 

 )تابع(األصول الثابتة  2-6
 

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع 
 اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل. 

 

القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة  مراجعةيتم 
 مالية. 

 

اح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في الفترة التي بأي أرب االعترافيتم 
 تم فيها استبعاد األصل. 

 

 المشروعات تحت التنفيذ 2-7
تتمثل المشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة 

الثابتة، ويتم تقييم حتى تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول 
 المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل.

 

 األصول غير الملموسة 2-8
 يتم االعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة .

 

ً منها مجمع  بعد االعتراف األولي يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوما
 خسائر االضمحالل . االستهالك ومجمع

 

 يتم تحديد العمر االفتراضي لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر.
 

يتم استهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر االقتصادي 
ويتم إجراء اختبار قياس لالضمحالل عندما يكون هناك مؤشر على اضمحالل  ،لألصل

ألصل . ويتم مراجعة فترة االستهالك وطريقة االستهالك لألصل غير الملموس بعمر ا
 محدد في نهاية كل سنة مالية .

 
تم استهالكها بطريقة القسط يو ،تتمثل األصول غير الملموسة في قيمة تراخيص البرامج

 . (سنوات 4)الثابت طبقاً للعمر االفتراضي لها 
 

 في شركات تابعةاالستثمارات  2-9
الستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها سيطرة . ا

ويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
من خالل الشركات التابعة لها مما يزيد عن نصف حقوق التصويت في الشركة المستثمر 

تثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الهيكلة ال تمثل فيما عدا تلك الحاالت االس ،فيها
 سيطرة .

 

وفى حالة  ،يتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات تابعة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء
يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل  ،حدوث اضمحالل في قيمة االستثمارات

 وذلك لكل استثمار على حدة . األرباح أو الخسائرويدرج بقائمة 
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 أهم السياسات المحاسبية )تابع( -  2
 

 المخـزون 2-10
 يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :

  
خامتتات، متتواد تعبئتتة وتغليتتف، مهمتتات وقطتتع غيتتار، وقتتود وزيتتوت، وأدوات كتابيتتة    –أ 

قيمتة البيعيتة أيهمتا ومطبوعات : بالتكلفة )بإتباع طريقة المتوسط المتحرك( أو صافي ال
 أقل.

 

إنتتتاج تحتتت التشتتغيل : بالتكلفتتة الصتتناعية طبقتتاً ألختتر مرحلتتة وصتتل إليهتتا اإلنتتتاج أو    -ب 
 صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

 

 إنتاج تام : بالتكلفة الصناعية طبقاً لقوائم التكاليف أو صافي القيمة البيعية إيهما أقل . -ج 
 

األجور والمصروفات و، ومواد التعبئة والتغليف‘ كلفة الخاماتوتشمل التكلفة الصناعية ت
 الصناعية المباشرة وغير المباشرة .

 

صافى القيمة البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سياق النشاط العادى ناقصاً التكلفة التقديرية 
  الالزمة إلتمام البيع.

 

يمة البيعية وجميع خسائر يتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى الق
فى الفترة التى حدث فيها  األرباح أو الخسائرالمخزون ضمن تكلفة المبيعات بقائمة 

االنخفاض أو الخسارة . ويتم االعتراف برد االنخفاض فى المخزون الناتج من االرتفاع فى 
حدث فيها صافى القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخفيض من تكلفة المبيعات فى الفترة التى 

 الرد .

 

 األخرى واألرصدة المدينةالعم ء  2-11
 خسائر بعد خصم أيةاألخري بالقيمة األصلية للفاتورة  األرصدة المدينة يتم إثبات العمالء و

 .إضمحالل 
 

واألرصدة المدينة األخرى ويتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء 
ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل  .النقدية المستقبلية المتوقعة والقيمة الحالية للتدفقات 

في الفترة  األرباح أو الخسائرقائمة بويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل  .بقائمة الدخل
 .التى حدث فيها الرد

 

 المخصصات  2-12
يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو فعلى نتيجة 

سابق يكون معه من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية  لحدث
ويتم مراجعة المخصصات فى  .مع إمكانية إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام  ،االلتزام
 .وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى  لمركز الماليتاريخ ا

 

ً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوه ريا
وفي حالة  .كمخصص هو القيمة الحالية للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسوية االلتزام 

يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الزمن كمصروفات  ،استخدام الخصم
 .تمويلية 

 

 االحتياطي القانوني 2-13
بلغ قانوني حتى يتكوين احتياطي من أرباح العام ل ٪ 5يحول  ،طبقاً للنظام األساسي للشركة

ويستخدم االحتياطي بناء على قرار  .المصدر الشركة مال من رأس  ٪ 50هذا االحتياطي 
 .من الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة 
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 االقتراض 2-14
التى تم استالمها ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل يتم اإلعتراف باالقتراض مبدئياً بالقيم 

عام ضمن اإللتزامات المتداولة، ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد 
، فيتم عرض رصيد القرض ضمن المركز الماليالقروض لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ 

 اإللتزامات طويلة األجل .
 

ائد بعد االعتراف المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة ويتم قياس القروض واالقتراض بفو
بطريقة معدل الفائدة الفعال . وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد االلتزامات 

 .األرباح أو الخسائرباإلضافة إلى عملية االستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة 
 

التكلفة المستهلكة مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء  ويتم احتساب
واألتعاب أو التكاليف التي تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعال . ويدرج االستهالك بمعدل 

 .األرباح أو الخسائرالفائدة الفعال ضمن المصروفات التمويلية في قائمة 
 

 ضرائب الدخل 2-15

 يتم حساب ضريبة الدخل
 اً لقانون الضرائب المصري .وفق
 

 ضريبة الدخل الجارية
يتم تقييم أصول والتزامات ضريبة الدخل الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة بالمبلغ 

 المتوقع استرداده أو سداده لمصلحة الضرائب .
 

 ضريبة الدخل المؤجلة
على الفروق المؤقتة بين ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات 

القيمة المعترف بها لألصل أو االلتزام لإلغراض الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها 
 .)األساس المحاسبي( باستخدام سعر الضريبة  المطبق  ركز الماليالدفترية بالم

 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية 
ويتم تخفيض األصل بقيمة  ،تفاع بهذا األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبليةاالن

 .الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية 
 

 األرباح أو الخسائرويتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة 
الفترة أو فترة أخرى  فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس ،للفترة

 .مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 

 االعترا  باإليراد 2-16
يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع 

ويتم قياس   .االقتصادية سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به 
خصم كمية وضرائب  ،المستلم بعد خصم أى خصم تجارى اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل

 .مبيعات أو رسوم 
 

 فيما يلى االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :
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 )تابع( االعترا  باإليراد 2-16

 

 بيع البضائع  -
ع عنتتدما تقتتوم الشتتركة بتحويتتل المختتاطر يتتتم االعتتتراف بتتاإليراد النتتاتج عتتن بيتتع البضتتائ 

والعوائتتد األساستتية لملكيتتة الستتلع إلتتى المشتتترى ويحتتدث هتتذا عتتادة عنتتد تستتليم البضتتائع 
وإصدار فاتورة في حالة المبيعات المحلية وعند ختروج البضتاعة متن المصتنع فتي حالتة 

 مبيعات التصدير .
 

 فوائد دائنة  -
ئمة الدخل على أساس نسبة زمنية آخذاً في االعتبار يتم االعتراف بالفوائد الدائنة ضمن قا 

 معدل العائد المستهدف على األصل .
 

 توزيعات األرباح  -
 يتم االعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة في تحصيل هذه التوزيعات . 

 

 المصروفات 2-17
يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة تكلفة المبيعات، مصروفات البيع والتوزيع، 

مصروفات التسويقية، المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات األخرى وإدراجها ال
 فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصروفات . األرباح أو الخسائربقائمة 

 

 تكلفة االقتراض 2-18
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذى 

لب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء من يتط
تكلفة األصل . ويتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى كمصروف فى الفترة التى تحققت 
فيها. تتمثل تكاليف االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض 

 األموال .

 

 مع األطرا  ذات الع قة المعام ت 2-19
اإلدارة العليا  ،المديرين ،المساهمين ،تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات الشقيقة

الخاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك  ،للشركة والشركات المسيطر عليها
 س اإلدارة ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية لتلك المعامالت من قبل مجل ،األطراف

 

 التقديرات المحاسبية 2-20
ً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

اإليرادات والمصروفات خالل السنوات  ،االلتزامات ،وافتراضات تؤثر على قيم األصول
 .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات  ،المالية
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 اضمح ل قيمة األصول 2-21
 

 اضمح ل قيمة األصول المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون 

ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من  ،أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية قد أضمحل
وإذا فقط كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة  ،أضمحل إذااألصول المالية قد 

نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي باألصل واثر على التدفقات النقدية 
 .المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من األصول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه 

   

 اضمح ل قيمة األصول غير المالية 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد 

، عن قيمته اإلستردادية القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد تزيدوعندما  .أضمحل 
وتثبت خسارة  .فيعتبر أن األصل قد اضمحل ويتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية 

 .باح أو الخسائراألراالضمحالل بقائمة 
 

يتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات 
المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل 

مة القيمة االستردادية له أو القي ث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصلوتكون محدودة بحي ،القيمة
الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة 

ويتم إثبات الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل  .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة 
 .األرباح أو الخسائرقيمة األصل بقائمة 

 

 التأجير التمويلي 2-22
ً للقوانين واللوائح المصرية حيث يتم  يتم تبويب عقود التأجير التمويلي كتأجير تشغيلي وفقا

 إدراج قيمة دفعات التأجير كمصروف على أساس القسط الثابت على مدار مدة التأجير .
 

 قائمة التدفقات النقدية  2-23
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .

 

 النقدية وما في حكمها 2-24
مة التدفقات النقدية، فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية  بالصندوق، بغرض إعداد قائ

ً منها  الحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر مخصوما
 البنوك أرصدة دائنة .
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 أصول ثابتة - 3

 
 أثاث ومعدات تجهيزات معدات إنتاجيةآالت  مباني وإنشاءات أراضى

 مكاتب
 عدد وأدوات نقل وانتقال وسائل

 
أجهزة حاسب 

 ا لي
تجهيزات وتركيبات 

 الفروع
 اإلجمالي

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

            التكلفة 

 288.970.324 89.188 4.292.478 4.295.645 12.756.709 4.953.669 27.054.240 50.801.674 133.232.160 47.869.332 3.625.229 2016يناير  1

 4.961.868 - 996.155 - 52.190 111.032 132.197 3.670.294 - - - إضافات
محول من مشروعات تحت 

 2.275.267 - - - 258.779 - 1.823.594 192.894 - - - (4التنفيذ )إيضاح 

 (303.164) - - (621) (123.250) (11.000) (116.983) (51.310) - - - استبعادات

 295.904.295 89.188 5.288.633 4.295.024 12.944.428 5.053.701 28.893.048 54.613.552 133.232.160 47.869.332 3.625.229 2016ديسمبر  31

            

            مجمع اإله ك 

 (169.544.488) (89.188) (2.889.933) (3.254.426) (12.440.621) (3.751.950) (25.647.826) (40.881.196) (73.906.766) (6.682.582) - 2016يناير  1

 (10.045.220) - (654.335) (523.531) (280.604) (339.780) (793.646) (3.823.607) (2.670.551) (959.166) - إهالك العام

 301.295 - - 621 123.250 11.000 116.983 49.441 - - - إهالك استبعادات

 (179.288.413) (89.188) (3.554.268) (3.777.336) (12.597.975) (4.080.729) (26.324.489) (44.655.362) (76.577.317) (7.641.748) - 2016ديسمبر  31

            القيمة الدفترية فى صافي

 116.615.882 - 1.744.365 517.688 346.453 972.971 2.568.559 9.958.190 56.654.843 40.227.584 3.625.229 2016ديسمبر  31

 119.425.836 - 1.402.545 1.041.219 316.088 1.201.719 1.406.414 9.920.478 59.325.394 41.186.750 3.625.229 2015ديسمبر  31

األصول المهلكة دفترياً 
 73.021.446 89.188 2.527.195 1.776.449 12.396.703 2.489.716 23.586.099 30.156.096 - - - بالكامل ومازالت تعمل

  (12 )إيضاح الصادرات.لصالح بنك مصر إيران للتنمية والبنك المصري لتنمية يوجد مجموعة رهون على األصول الثابتة 
  التالي:علي النحو  األرباح أو الخسائرتم إدراج إهالك األصول الثابتة بقائمة 

 كما يلي :         العامت أرباح بيع األصول الثابتة خالل بلغ  -
 2016 2015     

 جنيه مصري جنيه مصري   جنيه مصري جنيه مصري 

 64.168  متحصالت من بيع أصول ثابتة  9.577.018 8.511.893 تكلفة مبيعات
  (303.164) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة  708.155 979.129 مصروفات بيعية وتوزيع

  301.295 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة  44.171 30.963 مصروفات تسويقية
 (1.869)  صافي االستبعادات  549.153 523.235 مصروفات عمومية وإدارية

 62.299  أرباح بيع أصول ثابتة  10.878.497 10.045.220 
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 مشروعات تحت التنفيذ - 4
 فى رصيدال 

 2016يناير  1
إضافات 
 عامخالل ال

محول إلى األصول 
خالل العام  الثابتة

 (3)إيضاح 

 الرصيد فى

 2016 ديسمبر 31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 249.626 (192.894) 442.520 - آالت ومعدات

 3.884.777 (1.823.594) 5.650.206 58.165 تجهيزات

 597.380 - 118.401 478.979 برامج كمبيوتر

 800.632 - 800.632 - تعدد وأدوا

 - (258.779) 258.779 - وسائل نقل

 537.144 7.270.538 (2.275.267) 5.532.415 
 
 أصول غير ملموسة  - 5

 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري التكلفة

 897.356 897.356 أول العام

 - 560.000 إضافات

 897.356 1.457.356 آخر العام

   مجمع اإلسته ك

 (841.068) (873.233) عامأول ال

 (32.165) (140.778) ستهالك العامإ

 (873.233) (1.014.011) آخر العام

 24.123 443.345 آخر العامصافى القيمة الدفترية فى 
 

 مخزون - 6
 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 20.330.490 84.183.283 خامات
 28.237.599 36.943.281 مواد تعبئة وتغليف

 17.487.294 17.840.626 مات وقطع غيارمه
 2.784.281 2.329.900 إنتاج تحت التشغيل 

 16.279.442 27.145.887 إنتاج تام 
 100.896 144.216 وقود وزيوت

 233.974 257.633 أدوات كتابية ومطبوعات

 168.844.826 85.453.976 
 (974.317) (974.317) اإلنخفاض في قيمة المخزون

 167.870.509 84.479.659 
 3.392.172 20.973.199 بضاعة بالطريق

 188.843.708 87.871.831 
 

 : تتمثل حركة األنخفاض فى قيمة المخزون على النحو التالى -
 

 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.406.041 974.317 رصيد أول العام

 (2.431.724) - المستخدم خالل العام 

 974.317 974.317 
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 و مدينون أخرونعم ء وأوراق قبض  - 7

 
 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 72.747.081 109.925.865 عمالء

 5.122.906 8.265.257 أوراق قبض

 ً  1.547.810 3.423.491 مصروفات مدفوعة مقدما

 16.682.761 22.945.351 دعم التصدير المستحق من صندوق دعم الصادرات

 4.022.219 4.631.038 ضرائب مبيعات مستردة -مصلحة الضرائب 

 5.715.781 8.447.304 ضرائب خصم من المنبع -مصلحة الضرائب 

 2.634.642 23.497.612 موردين –دفعات مقدمة 

 1.017.153 798.700 تأمينات لدى الغير

 367.097 466.267 (16غطاء خطابات ضمان )إيضاح 

 3.130.913 3.451.756 مستحقات علي مندوبين بيع 

 1.985.715 3.693.255 أرصدة مدينة أخرى

 189.545.896 114.974.078 

   

 (10.523.515) (10.170.352) و المدينون االخروناالضمحالل في قيمة العمالء 

 179.375.544 104.450.563 

 
 :يتمثل اإلضمحالل فى قيمة العمالء والمدينون االخرون على النحو التالى -

 
 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.256.920 5.903.757 االضمحالل في قيمة العمالء

 4.266.595 4.266.595 المدينون االخروناالضمحالل في قيمة 

 10.170.352 10.523.515 

 

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك  - 8

 
 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 3.980.329 6.282.851 نقدية بالصندوق

 7.957.114 16.717.811 جنيه مصري –حسابات جارية 

 14.885.487 12.485.205 عمالت أجنبية –حسابات جارية 

 35.485.867 26.822.930 
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 رأس المال - 9
 

مليتون   60كمتا بلتغ رأس المتال المصتدر والمتدفوع  ،مليتون جنيته مصتري 500يبلغ رأس مال الشركة المرخص بته  
 كالتالي: ، وهيجنيه مصري 10القيمة االسمية للسهم  ،مليون سهم 6لى جنيه مصرى موزعاً ع

 
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 

نسبة  

 المساهمة

 نسبة القيمة عدد األسهم
 المساهمة

 القيمة عدد األسهم

 جنيه مصري  ٪ جنيه مصري  ٪ 

       المساهم

 38.838.750 3883875 64.73 38.838.750 3883875 64.73 شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية

 7.311.910 731191 12.19 7.311.910 731191 12.19 شركة بركة للتجارة واالستثمار

 2.150.000 215000 3.58 2.150.000 215000 3.58 شركة الحصن لالستشارات

 9.161.500 916150 15.27 9.161.500 916150 15.27 السيدة / هدى عباس محمود عبد الكريم

 1.392.440 139244 2.32 1.392.440 139244 2.32 شركة وادى لالستشارات

 750.000 75000 1.25 750.000 75000 1.25 شركة نمو لالستشارات

 276.520 27652 0.46 276.520 27652 0.46 شركة ثروه لالستشارات

 118.880 11888 0.20 118.880 11888 0.20 مساهمون أخرون

 100 6000000 60.000.000 100 6000000 60.000.000 

 

 

 إلتزامات ضريبية مؤجلة - 10

 

 
 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 5.784.108 5.204.683 إلتزام –العام  رصيد أول

 (579.425) (606.876) )أصل( –ضريبة الدخل المؤجلة التى تنشأ عن 

 5.204.683 4.598.807 إلتزام - العام رصيد أخر

 

 

 مخصصات - 11

 

 

 الرصيد في
 2016يناير  1

المستخدم خالل 
 العام

مخصصات انتفي 
 الغرض منها

 الرصيد فى

 2016ديسمبر  31

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 1.595.000 (2.900.714) (1.308.176) 5.803.890 مخصص مطالبات محتملة

 78.860 - - 78.860 مخصص قضايا عمالية

 25.000 (411.606) - 436.606 ات عمالءمخصص مطالب

 6.319.356 (1.308.176) (3.312.320) 1.698.860 
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 تسهي ت ائتمانية - 12
 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 82.959.712 155.925.427 عملة محلية – تسهيالت ائتمانية

 84.109.654 214.849.528 عملة أجنبية – تسهيالت ائتمانية

 370.774.955 167.069.366 

 
بفائتدة ستنوية تتتراوح بتين (، و 3ممنوحة بضمان رهتون علتى األصتول الثابتتة )إيضتاح بالعملة المحلية  التسهيالت *

 ٪3و ٪2.5فوق سعر الكوريدور، والتستهيالت بالعملتة األجنبيتة ممنوحتة بفائتدة ستنوية تتتراوح بتين  ٪3و 1.25٪
 فوق سعر الليبور. 

 

 

 قرض قصير األجل - 13
 

من صندوق  2014، قامت الشركة بسداد القرض قصير االجل السابق الحصول عليه في مايو 2015مايو  28فى 
مليون جنيه  6األوروبي وذلك من خالل البنك المصري للصادرات بمبلغ  االتحاددعم األبحاث الزراعية الممول من 

 مصري. 
 

لسنه أخرى علي أن يسدد مرة واحدة بعد عام ، قامت الشركة بتقديم طلب الحصول على القرض 2015وفى يونيو 
للصادرات بمعدل فائدة  المصريمن تاريخ الحصول عليه، وقد تم الحصول على القرض من الموارد الذاتية للبنك 

هذا وقد وردت موافقة الصندوق  لحين ورود موافقة صندوق دعم األبحاث الزراعية على القرض. ٪12.5سنوي 
 وفقاً لشروط العقد. 2017مايو  18ويستحق السداد بتاريخ  ٪8ئدة وتم تفعيل القرض بسعر فا

 
مبلغ  2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 6.000.000مبلغ  2016ديسمبر  31وقد بلغ رصيد القرض في 

 (جنيه مصري 6.000.000

 

 قرض متوسط األجل  - 14
 

مليتون جنيته مصتري الممنتوح  36، تم االتفاق علي تحويل رصيد التسهيل المعبري البتالغ 2012سبتمبر  18بتاريخ 
مليتون جنيته مصتري تتم إيتداعها متن قبتل بعتض  40للشركة من بنك مصر إيران للتنميتة مقابتل ودائتع مجمتدة بمبلتغ 

ستنوياً  ٪ 12مساهمي الشركة تحت حساب زيادة رأس المتال المصتدر التى قترض متوستط االجتل بستعر عائتد ثابتت 
وتنتهتي فتي  2013ستبتمبر  30مليون جنيه مصري تبتدأ متن  3منها يسدد علي اثني عشر قسط ربع سنوى قيمة كل 

 .2016 يونيو 30

 .2016يوليو  3وقد تم سداد القسط األخير للقرض في 

 

 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6.000.000 - الرصيد المستحق

 (6.000.000) - الجزء المتداول

 - - الجزء غير المتداول
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 ودائنون آخرون دفع وأوراق موردون - 15

 
 2016 2015 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 36.821.547 62.277.357 موردون

 8.110.986 9.894.343 أوراق دفع

 5.075.955 3.307.709 مصروفات مستحقة

 7.008.200 9.659.037 تأمينات من الغير 

 862.709 942.869 دفعات مقدمة من العمالء

 967.750 2.322.306 مصلحة الضرائب

 1.321.362 58.734 الهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 922.158 813.981 أقساط ضرائب مبيعات

 471.272 74.833 فوائد مستحقة 

 2.181.744 1.565.271 أرصدة دائنة اخرى

 90.916.440 63.743.683 

 
 

 االلتزامات المحتملة - 16
 

 

 الشركة من قبل البنوك لصالح الغير فيبلغ رصيد خطـابات الضمـان الصادرة بناء علي طلب 
جنيه مصري(، في  2.589.516: مبلغ 2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 3.861.735مبلغ  2016ديسمبر  31

 367.097: مبلغ 2015ديسمبر  31جنيه مصري ) 466.267حين بلغ رصيد الغطاء النقدى لهذه الخطابات مبلغ 
 (.7)إيضاح  جنيه مصري(

 
 

 تمويليارتباطات تأجير  - 17
 

( ستتيارة شتتحن وتوزيتتع داخلتتي 110قامتتت الشتتركة بتوقيتتع عقتتود تتتأجير تمتتويلي متتع شتتركة كتتوربليس إليجتتار عتتدد )
. بلغتتت القيمتتة اإليجاريتتة اإلجماليتتة لعقتتود تتتأجير  2021يوليتتو 13حتتتي  2013يونيتتو  10وركتتوب لفتتترة تبتتدأ متتن 

شتهر بالنستبة  60ساط شتهرية متناقصتة لمتدة جنيه مصري وتسدد معظم قيم العقود علي أق 25.156.338السيارات 
لكل عقتد علتي حتده ويحتق للشتركة شتراء هتذه الستيارات فتي نهايتة متدة كتل عقتد إيجتار علتى حتدة وبعتد ستداد القيمتة 

 جنيه مصري لكل سيارة. 1االيجارية وذلك مقابل 
 

 كما يلي : 2016ديسمبر  31بلغت اإليجارات المستحقة الدفع مستقبالً في 
 

 2016 2015 

 جنيه مصري  جنيه مصري  
 4.513.504 4.236.450 خالل عام

 9.818.485 8.382.023 أكثر من عام

 12.618.473 14.331.989 
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 الموق  الضريبي  - 18
 

 باندا –آراب ديرى  –أوال : الشركة العربية لمنتجات األلبان 
 

 الضريبة علي أرباح األشخاص االعتبارية -أ   
 

، ومعفتتاة بنستتبة 2010ديستتمبر  31وحتتتى  2007أغستتطس  1عتتن الفتتترة متتن  ٪50 الشتتركة معفتتاه بنستتبة -
، ويعتبر هذا اإلعفاء مؤقت لحتين فحتص 2012ديسمبر  31وحتي  2011يناير  1عن الفترة من  ٪ 23.33

والئحتته التنفيذيتة وقترار رئتيس التوزراء بشتأن  1997لستنة  8دفاتر الشركة وذلك طبقاً ألحكتام القتانون رقتم 
طبقتاً  2012وحتتي عتام  2008وتحدد نسبة اإلعفاء عن السنوات من عام  2000لعام  1712ات رقم التوسع

 لرأس المال الوارد بالميزانيات واإلقرارات المقدمة .
، وقامت الشركة بتاالعتراض علتى نتتائج الفحتص، وأحيتل 2005تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -

، وقامتت الشتركة 2013نتوفمبر  23در قترار لجنتة الطعتن بتتاريخ الخالف للنظتر أمتام لجتان الطعتن وقتد صت
بسداد الضريبة المستحقة والطعن علي بعض البنود التى ترى أحقيتها فيها برفع دعوى قضتائية أمتام المحكمتة 

 ومازال الخالف منظوراً .
 علي الربط . ، وتم الربط النهائي والموافقة2011حتي  2006تم فحص دفاتر وسجالت الشركة للسنوات من  -
 .ولم يتم اإلنتهاء حتى تاريخه 2014حتى  2012جاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن االعوام من  -
 .2016و 2015 عاميلم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن  -
يتم تقديم اإلقرارات الضتريبية فتي المواعيتد القانونيتة الشتركة ملتزمتة بإعتداد اإلقترار الضتريبي الستنوي وفقتاً  -

 وتقديمه في المواعيد القانونية . 2005لسنة  91م القانون رقم ألحكا
 

 ضريبة كسب العمل -ب   
 

 ، وتم سداد الضرائب المستحقة.2008تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام  -
، وقامت الشركة باالعتراض على نتائج 2012حتي  2009تم فحص دفاتر الشركة تقديرياً عن األعوام من  -

 لتنسيق مع المأمورية إلعادة الفحص الفعلي في ضوء الدفاتر والمستندات .الفحص، وجارى ا
 .2016حتى  2013 األعوام منلم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن  -

 

 ضريبة الدمغة -ج   
 

 ، وتم سداد الضرائب المستحقة.2013ديسمبر  31تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى  -
 .2015 و 2014 امىعجاري فحص دفاتر وسجالت الشركة عن  -
 .2016عام لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن  -

 

 آكتي )شركة تابعة( –ثانياً : الشركة العربية المطورة للتجارة واالستيراد 
 

 الضريبة علي أرباح األشخاص االعتبارية -أ   
يمه في وتقد 2005لسنة  91الشركة ملتزمة بتقديم اإلقرار الضريبي وفقاً ألحكام القانون رقم  -

 المواعيد القانونية.
وجاري تحديد موعد للفحص مع مصلحة  2010( فحص لعام 32تم إرسال نموذج ) -

 الضرائب.
 

 ضريبة كسب العمل -ب 
وتم تقديم اعتراض وجارى التنسيق  2011وحتى  2009عن األعوام من تم الربط التقديري  -

 .إلعادة الفحص
 .2016وحتى  2012من  لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن األعوام -

 

 ضريبة المبيعات -ج 
 تقوم الشركة بتقديم االقرارات في موعدها

 . وتم الربط النهائى والسداد، 2014تم فحص دفاتر وسجالت الشركة حتى عام 
 2016و 2015 عاميلم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة عن 
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 معام ت مع أطرا  ذات ع قة - 19
 

في الشركات الشقيقة والمساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة تتمثل األطراف ذات العالقة 
العليا للشركة أو ألي شركة مسيطرة أو ذات تأثير قوى على الشركة. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة 

 بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
 

  2016 2015 

 موردون تمويل اسم الشركة

 وراق دفعوأ

 مصروفات مشتريات

 بيع وتوزيع

 مصروفات
 مدفوعة مقدما  

 موردون
 وأوراق دفع

 مصروفات مشتريات
 بيع وتوزيع

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 148.013 - - 494.642 1.205.677 - - - شركة الدلتا للتأمين
ل لصناعة مواد التعبئة شركة يونيفرسا

 - 1.558.565 969.011 - - 7.181.487 2.855.964 - والتغليف )يونيباك(
. 

        
شركة بوايونيرز القابضوة لالسوتثمارات 

 - - - - - - - 7.400.000 المالية
السوووويدة ى هوووودى عبوووواس محمووووود عبوووود 

 - - - - - - - 4.580.730 الكريم
 - - - - - - - 3.655.950 شركة بركة للتجارة واالستثمار

 15.636.680 2.855.964 7.181.487 1.205.677 494.642 969.011 2.752.915 148.013 

 
 إدارة المخاطر  - 20

 
 الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 مخاطر سعر الفائدة (أ

 ب( مخاطر االئتمان

 مخاطر العملة (ج

 د( مخاطر اداره رأس المال

 .ه( مخاطر السيولة 
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة 

 وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشركة لرأس المال. 
 

إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واإلشراف  يتحمل مجلس إدارة الشركة األم بالكامل مسؤولية وضع

عليه. وتتحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى الشركة األم 

 تتناول أنشطتها على أساس منتظم. 
 

سات إدارة المخاطر الموثقة رسميا في واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة عبارة عن مزيج من سيا

 مجاالت محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسميا تستخدم في مجاالت أخرى. 

 

 مخاطر سعر الفائدة -أ
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

لسوق. ويتصل تعرض الشركة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق من عدمه بشكل رئيسي بالتزامات الفائدة با

 الشركة بسعر فائدة معوم وودائع ذات فائدة. 

 

ويعاد تسعير الفائدة على األدوات المالية ذات سعر الفائدة المعوم من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى المدة الفاصلة 

 عام واحد.
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 )تابع(إدارة المخاطر  - 20

 

 خطر االئتمان -ب
هي خسائر مالية تتكبدها الشركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد األداة 

مصروفات مدفوعة  المالية. ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي من العمالء وأوراق القبض و
والمستحق من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشطتها المالية، بما في  مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرىمقدماً و

 ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.
 

 مخاطر العملة -ج
تتمثل مخاطر العملة فى تغير محتمل مقبول في أسعار صرف الدوالر األمريكي واليورو، في ظل بقاء جميع 

خرى ثابتة. ويرجع األثر الذي وقع على أرباح الشركة قبل الخضوع للضريبة إلى التغيرات في قيمة المتغيرات األ

األصول وااللتزامات النقدية. ويجب اإلشارة إلى أن التغيرات في أسعار صرف جميع العمالت األجنبية األخرى 

 ليست جوهرية. 

 

 إدارة رأس المال  -د
التأكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأس مال صحية من أجل دعم  إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال هو
 أعمالها وتحقق أقصى زيادة للمساهمين.

 
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعتديالت عليته فتي ضتوء التغيترات فتي ظتروف األعمتال. لتم يكتن هنتاك 

 والستتنة المنتهيتتة فتتي 2016ديستتمبر  31المنتهيتتة فتتي  الستتنةتغيتترات فتتي األهتتداف والسياستتات والعمليتتات ختتالل 
 .2015ديسمبر  31
 

مبلتتـغ  2016ديستتمبر  31ويبلتتـغ فتتي المرحلتتة واألربتتـاح  واإلحتياطيتتات يتكتتـون رأس المتتال متتن أستتهم رأس المتتـال
 جنيه مصري(. 76.797.956 : مبلغ2015ديسمبر  31مصري )جنيـه  32.879.717

 

 مخاطر السيولة  -ه
بدعم من الشركة األم التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة.  ترصد إدارة الشركة المحلية

ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من 

ل على تسهيالت وعن طريق الحصو البنوك. وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي

على القروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة بين استحقاق 

 األصول وااللتزامات المالية.

 

 الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالية.

 

 

 لة لألدوات الماليةالقيمة العاد - 21
 

تشتمل األدوات المالية في األصول وااللتزامات المالية. تتضمن األصول المالية النقدية بالصندوق واألرصدة لدى 
. والتسهيالت اإلئتمانية البنوك واالستثمارات والمدينون، كما تتضمـن االلتزامات المالية القرض ألجل والدائنون

 لية، ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.القيمة العادلة لألدوات الما
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 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - 22
 

طبقاً لتعريفها، نادرا ما تساوي  المحاسبية،تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات خاصة بالمستقبل. نتائج التقديرات 
تتسبب في تعديل جوهري للقيم الدفترية  ي قدوالتالنتائج الفعلية. التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر الهامة 
 أسفل:لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية التالية تم اإلشارة لها 

 

 األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات وا الت والمعدات لحساب اإلهالك ويتم حساب هذا التقدير 

خذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل وطبيعة التككل والتقادم التجاري. تقوم اإلدارة على أساس بعد األ
سنوي بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص اإلهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن 

 األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

 ضريبة الدخل
الشركة خاضعة لضريبة شركات األموال. تقدر الشركة مخصص ضريبة الدخل باستخدام رأي خبير وعند وجود أي 

مخصص ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في هذه  علىاختالفات بين النتائج الفعلية واألولية تؤثر هذه االختالفات 
 الفترات.

 
 




