
~JJ.lS....a~l - ~~.ill }t.ll ~>4 

(~~~~~>4) 

tJWI ;@I LE- ~ > ,.111 ~I UWI &1@1 
~ ~L~I wl).4 >-!~9 Y • 'V '±it-J f • ,) ~I 



~I 

0-£ 

i 

v 

~·J~'ll - ~ ~J..ll WI ~>4 
( ~~~l....a.4~>4) 

tJWI o@l we ~ HJ..ll ~I tJWI til@\ 

~ ~L~I ~I>A H>i49 Y • \ V i:Ht-~ Y' • ,_J ~I 



J, ,, 

i"~oH\W 

tV~ AiA tO'\' 

\ A Vi ti i • • • 
~i HV 

iV i \ ~ • Vi 

'I' AVA i• i A'\' A 

'I'.\'\' AVi oW 

A oi'l' W• 

i Ao i o \ A A~~ 

AVe>t 'l'"lf ·d 

\V'I''\fV,e>'\t'\ 

' iii i i' i •• 
~H V\o Vio 

( \ ~ ~ i o iV i o A) 

'i'\~ V·i ovA 

~iAiVi·A 

t A~. vn V'l'. 

iii i A i ~ • \ 

o~~\oAd 

~ ..l.l.S.......a'il-~ A..W...l.ll ~- 1 1 .ts > :J'. ~ .;-~ 

(~~~.ts~) 

'I' • \ V ~J:! ~ • .) ~I .)WI jS~I ~l! 

4 ,, 

o~oViAVi1'1' ('iHY-n) 

wi • n iA'I' (' oHi-n) 

'AVi iii ... (\-\'\H\-o-n) 

~i HV ('1'-\'\HY-o-n) 

n Vo\ v .. (\V) 
A "t f V 'I''\ ~t \ 

iAiioii\oV ('~HV-n) 

'I' oA~ ·At Vi\ ('1'. HA-n) 

iV Ao, yy, (\-1'1') 
o'. (i-\'\),(i-o-n) 

i ni nv i~'\ ("'H~-n) 

'\ ""~ V'\ '\ '\ '\t 

\A f'\V e>'l"\ ·~" 

\ iii U \ i .. ( y- 'I' A) 

Hi V\o V'\o (c:-'I'A) 

(\ A\~ n 'I' oV'I') 

' oA~ in ,. .. (.r'I'A) 

V\'\ ~'\i ~~o 

'I' VtA \e>V '\AA 

t Vi. Vio 'oo (' -'l'iH' i-n) 

o i o '. i on (' _, AH.r' A-n) 

i i A'\"'' t \ o ('l'i){A-\ A-n) 

"~'\'\ "' ',, 

- : -

~ 
1.J,IJ:UJI H4 J~YI 

(~U~) ~\:ill J.Y-"'~1 
\2sr.l\ W:.J ub_,fo 

~l:i u\S_y:;.) ~\..a u};L.1l....j 
:li}i·~ u~ ~~\..a u};L.1l....j 

J;..~l <.]J..,.b ~};!j 
~..9\.l:WI _;#- ~~I t~ 

4.1J1J:UJI J~YI 

~ 
~.l.<>J !')lac. 

:wtc u\~ ul).i 0-" ~ 
- .. n :G..I:i.. U\..a d L.11....\ ~ - '!) ' 

~~~~~~\ 
~..9\.l:WI ~~It~ 

~~~~l 

{p.w! df.4 
r_..,!.W~ .J~\ JWI U:1 

u 1:!1 \;b. ':II 
4.1.. y.ll ( _)Lo.\1) 

J ~~ ~ ·'.loU ·u ,_,....... u; ~ 

r-WI I ~I L Lui .)La 

~IJjb.t~ 

~LAJ;:i!YI 

1..1p!J1AJ/ 84 ~LAJ;:i!YI 
L )'\ :i,1 L d..Jj\..a:ij\ . • .'\I.. " · ... ~ '-A" :!.-""' .• ~ J lJ-'O...u-

4.1..' :i..w · wL.\··"11 . :}" •. :!>'- !./'" 

~I JOh....ll r-U:..i uL.)}ijl 

~.JI~I _;#. wl4)jll'il t~ 



,, 

'\ 'iVA "'i A o , "' 

'I' i'l"'' Ai' 'i'i 

'·'\VV"'AV 

"'W iV'i n • 

~ .l.ls •••• m- ul,..QJJ ~.l.ll ~-'1 ~ ~ :; '" . ..)'""'~ 

(~~t..-~~) 

Y • ' V .J:!ol.J:! f • J ~I ~Lo.ll jS_;JI ~l! - &l:i 

,, 

n"' "'" iV"' (YoH' o-1"1) 

'\'AVo,'( "'·A ('~"~'H"~-1"1) 

.,. "'n w£ oo. (" tH' i-n) 

Yo'()£ "''ii ('-n) 

"'' • H '\ oV. ("-.,. 'H' r -n) 

i '\ i i A • • ('l'i){A-' A-1"1) 

,.yvo.v.vn' 

d O'O.;,JI 

:i..lJI..lo.l....::>) .cl~ 

~~ :i..lJI.:l o.l....::>.Jb ~~ J};,), UJ-l»

:wlc. d~ wJ;.b~ ~ 

• • • 4..JJL.Jjl .·.'\! .. -: • •• ,<! .l::.Ui 
~ • ~-' UOJ..r 

1"\c J')l;.. ~1~1 

~I Jjk..JI 1"\j;j w\..,})ill 

~JI.l:WI ~\..Q)):ll~l ~ 

~\..Q)):ll'J\.9 ~I Jjb. ~~l 

.~_!;ai_,~l ~I ~WI r-i\_,Sll o~ ~ _fo.U (oi) -.)} (' •) lJ.<> w6.i..d~ ~_;JI ~b.JI wL.t,;...l), w\.:..~)'1• 

."~ " (~.a...ll wbtl....:.ll wwl...::.. Ul o bl) w6..6...Jl ~·.<. -11 -~1 ... • ~ • . . ~ ~ , . ~ ..r" .J . Y..JS-l 

~---t--lff:ll '-' 1/ 

($..9~1 .l.l1J .l..u.A 

- 0-

."~_;.o" w4~1 4!\y> y..fo • 

'I' • ' V Y._,:;sl A :~..J\:ill • 



 

 
 

- 6 - 

 اإلسكندرية -للصلب شركة العز الدخيلة 
  )شركة مساهمة مصرية(
 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن قائمـة الدخـل المستقلة 

 
 الفترة المالية

  1/4/2016من 

الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
  1/4/2017من 

الفترة المالية  
 المنتهية في

  

  إيضـاح 30/6/2017  30/6/2017حتى   30/6/2016  30/6/2016حتى 
  رقـــم جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

         
 المبيعات )بالصافي( (4أ (،)39-16) 11 895 970 359   6 619 861 223   5 067 976 105   2 336 744 078 

 تكلفة المبيعات (5)    (10 344 174 034)  (5 686 640 787)  (4 632 298 232)  (2 127 962 574)

 مجمل الربح   1 551 796 325   933 220 436   435 677 873   208 781 504 
         
 إيرادات أخرى (6) 15 245 488   4 288 522   19 475 571   4 528 717 

 مصروفات البيع والتوزيع (7) (83 245 601)  (44 571 122)  (48 018 342)  (27 482 949)

 مصروفات إدارية وعمومية (8) (237 413 104)  (134 504 361)  (157 080 593)  (88 968 952)

 مصروفات أخرى (9) (26 891 529)  (9 947 550)  (10 585 647)  (2 867 084)
 التشغيلأنشطة األرباح الناتجة من   1 219 491 579   748 485 925   239 468 862   93 991 236 

 ة في شركات تابع ماليةإستثمارات إيرادات  (10) 17 307 572   17 307 572   --  --
 إيرادات تمويلية (11ب(،)39-16) 170 488 723   82 871 425   117 813 080   59 545 481 
 مصروفات تمويلية (12ب(،)39-18) (653 350 286)  (334 566 681)  (391 685 166)  (198 877 194)
أرباح )خسائر( ترجمة األرصدة بالعمالت  ( 13(،)39-1) 173 443 042   73 985 795   (597 049 582)  (182 298 166)

 األجنبية
 صافي )المصروفات( التمويلية  (309 418 521)  (177 709 461)  (870 921 668)  (321 629 879)

         

 قبل الضرائب/ األرباح )الخسائر( صافي  927 380 630   588 084 036   (631 452 806)  (227 638 643)

 الضريبة المؤجلة (18(،)د39-18) (210 416 635)  (133 330 098)  140 728 181   34 291 995 
 الفترة)خسائر( أرباح / صافي   716 963 995   454 753 938   (490 724 625)  (193 346 648)

(14.47) 
 (36.72) 

 34.03 
صافي            فيسهم األساسي للنصيب ال (30) 53.65 

 الفترة )جنيه/سهم()خسارة( أرباح / 
 

 الدورية وتقرأ معها تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة (56( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
  )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن المستقلة الشامل قائمـة الدخـل 
 
 

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 الفترة المالية   
 المنتهية في

 الفترة المالية 
  1/4/2016من 

 30/6/2016حتى   30/6/2016  30/6/2017حتى   30/6/2017 إيضاح 

ــرق  ــ ــجنيـ ـمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـهــ
         

 (193 346 648)  (490 724 625)  454 753 938   716 963 995   صافي أرباح / )خسائر( الفترة
         يخصم:

 الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفة األصول 
 المرحلة خالل الفترة( للخسائر)المحول 

 --  --  (40 424 509)  (80 277 378) (د-28)

 (193 346 648)  (490 724 625)  414 329 429   636 686 617   إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
 
 االدورية وتقرأ معه المالية المستقلة( تعتبر متممة لهذه القوائم 56( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
  )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن في حقوق الملكية المستقلة  التغيراتقائمة 
 

              

  اإلجمالــــــي
  )خسارة(/  أرباح

 رةــــــــالفت
 ناتج تعديل 

  تكلفة أألصـــول
ـــاح)الخسائر( /   األرـب
 احتياطيات  المرحلــــة

 رأس المال  
 إيضاح والمدفــوع المصدر

 

ــــــــه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــه  جنيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــه  جنـي ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــه  جنيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم جنيــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ   رقــ
             
             

 2016أول يناير صافى الرصيد فى  1 336 441 300  924 715 765  725 887 775   --  (262 809 901)  2 724 234 939 
 معامالت مع مساهمي الشركة           

 في األرباح المرحلة 2015عام  )خسائر(إقفال  --  --  (262 809 901)  --  262 809 901   --
 إجمالي المعامالت مع مساهمي الشركة --  --  (262 809 901)  --  262 809 901   --
 الدخل الشامل           

  2016يونيو  30صافي )خسارة( الفترة المالية المنتهية في  --  --  --  --  (490 724 625)  (490 724 625)
 إجمالي الدخل الشامل --  --  --  --  (490 724 625)  (490 724 625)
  2016يونيو  30الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765  463 077 874   --  (490 724 625)  2 233 510 314 
            
 2017أول يناير الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765   (1 996 537 358)  1 669 706 578   96 867 408   2 031 193 693 
 معامالت مع مساهمي الشركة           

 في الخسائر المرحلة 2016اقفال أرباح عام  --    96 867 408    --  (96 867 408)  --
 إجمالي المعامالت مع مساهمي الشركة --  --  96 867 408    --  (96 867 408)  --

 الدخل الشامل            
 2017يونيو  30صافي ارباح الفترة المالية المنتهية في  --  --  --  --  716 963 995   716 963 995 

 لة()المحول للخسائر المرحالجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفه األصول  د(-28) --  --  80 277 378   (80 277 378)  --  --
 إجمالي الدخل الشامل 1 336 441 300  924 715 765   80 277 378   (80 277 378)  716 963 995   636 686 617 

 2017يونيو  30الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765   (1 819 392 572)  1 589 429 200  716 963 995   2 748 157 688
 
 الدورية وتقرأ معها ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة56( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية حاتاإليضا. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن قائمة التدفقات النقدية المستقلة 
   

  إيضـاح 30/6/2017  30/6/2016
  رقـــم جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    
 قبل الضرائب  الفترة)خسائر(  أرباح/ صافي  927 380 630  (631 452 806)
 -يتم تسويته بما يلي:    
 إهالك األصول الثابتة (14) 268 667 429   230 520 749 
 أرباح رأسمالية  (6)  --  (4 233 826)
 ت فوائد دائنة اايراد (11) (169 824 124)  (116 665 712)
 تمويلية فوائد  (12) 652 772 882   391 106 143 
 فروق أسعار صرف عمالت أجنبية (13) (173 443 042)  597 049 582 

  مالية في شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل" إستثماراتإيرادات  (10) )17 307 572(  --
 خسائر اإلنخفاض في قيمة المخزون (9)  7 000 000   

 الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لإلقراض طويل األجل (12(،)17) 577 404   579 023 
 مخصصات مكونة (25(،)9) 12 000 000   4 000 000 
 استهالك الفروق الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالقراض طويل األجل (17)(،11) (644 598)  (1 147 368)
 الفروق الناشئة عن التغير فى التزامات نظام المعاش التكميلى  (26) 3 399 430   7 208 043 
 828 963 476   439 578 510 1   
 التغير في المخزون (19)  (985 748 132)  379 653 089 
 في العمالء والمدينون   التغير (20) (514 136 225)  (70 860 949)
 الموردين واألرصدة الدائنة األخرى التغير في (24) 546 462 189   (453 725 182)
 التزامات نظام المعاش التكميلى  (26) 1 042 881   1 463 090 
 صافي النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل  558 199 152   333 493 876 
 فوائد مدفوعة  (644 263 518)  (392 970 960)
   اإلدارة من تحت حساب التوزيع للعاملين ومكافأة مجلس  دفعات  (73 036 165)  (64 341 279)
 المستخدم من المخصصات  --  (2 537 482)
      أنشطة التشغيل)المستخدمة في( صافي النقدية   (159 100 531)  (126 355 845)
 التدفقات النقدية من أنشطة الستثمار     
 مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  (14(،)15) (276 101 701)  (126 236 166)
 المحصل من بيع أصول ثابتة  (6) --  5 387 635 
  مدفوعات إلقراض الغير  (9 840 599)  (17 322 848)
 متحصالت من إقراض للغير  4 178 785   11 687 094 
 فوائد محصلة  (10) 172 203 706   114 828 005 
      صافي النقدية )المستخدمة في( أنشطة الستثمار  (109 559 809)  (11 656 280)
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 مقبوضات نقدية من قروض والتزامات اخرى  172 251 451   192 493 874 
 مدفوعات نقدية عن أقساط القروض والتزامات اخرى  (22) (222 068 099)  (266 950 932)
 مقبوضات عن تسهيالت ائتمانية طويلة االجل   660 704 904   488 139 698 
 مدفوعات عن تسهيالت ائتمانية طويلة االجل   (611 984 718)  (476 949 312)
 تسهيالت ائتمانية  مدفوعات في بنوك  (137 483 866)  (847 433 328)
 181 121 626    185 170 234 (21)  التغير فى الودائع النقدية والحسابات الجارية المجمدة 
 أنشطة التمويل ))المستخدمة في/  المتاحة من صافي النقدية  95 589 857   (284 578 819)
 في النقدية وما في حكمها خالل الفترةالتغير  صافي  (173 070 483)  (422 590 944)
 الفترةالنقدية وما في حكمها في أول   2 097 240 169   1 139 431 456 
  الفترةالنقدية وما في حكمها في أخر  (21) 1 924 169 686   716 840 512 

 الدورية وتقرأ معها ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة56( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية اإليضاحات. 



 
       اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 

  ( شركة مساهمة مصرية )
 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
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 الشركة عن نبذة -1
 
 الكيان القانوني 1-1

كشركة استثمارية  1982اإلسكندرية )شركة مساهمة مصرية( في عام  –تأسست شركة العز الدخيلة للصلب  –
والمستبدل  1989لسنة  230المعدل بقانون االستثمار رقم  1974لسنة  43مشتركة وفقًا ألحكام القانون رقم 

وذلك باسم شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتم التسجيل بالسجل التجاري  1997لسنة  8رقم بالقانون 
 .1982يوليو  17بتاريخ  104918تحت رقم 

   
على تعديل المادة الثانية من النظام  2006يناير  2وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  –

يصبح اسم ل 2006لسنة  405/2الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم األساسي للشركة وقرار رئيس 
وقد تم إثبات ذلك التعديل في كل من النظام  (اإلسكندرية )ش.م.م –الشركة شركة العز الدخيلة للصلب 
د دوقد تم نشر هذا التعديل بصحيفة االستثمار في الع 2006فبراير  26األساسي للشركة والسجل التجاري في 

 .2006مارس  18بتاريخ  1407رقم 
 

 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري. 50  الشركةمدة  –
   
 . مصر - اإلسكندرية ،البيطاش -العجمي  الشركةمقر  –
 

 .لببالويللشركة السيد األستاذ/ محمد رائد االسيد المهندس/ فاروق زكي إبراهيم والعضو المنتدب  دارةاإل مجلس رئيس –
 

 الشركةغرض  1-2
 إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله وأنواعه.يتمثل الغرض الرئيسي للشركة في 

 
 الدوريةالقوائم المالية المستقلة  إعداد أسس -2

  
 والقوانين المحاسبية بالمعايير اللتزام 2-1

 لعالقة.والقوانين واللوائح المصرية ذات اوفقا لمعايير المحاسبة المصرية  الدوريةيتم إعداد القوائم المالية المستقلة  -
 .2017 أكتوبر 8تم إعتماد هذه القوائم المالية المستقلة الدورية لألصدار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ  -
 
 عملة التعامل وعملة العرض  2-2

جميع البيانات و  بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة الدوريةيتم عرض القوائم المالية المستقلة 
 .المعروضة بالجنيه المصرىالمالية 

 
  بالجنيه المصري واإلفتراضاتإستخدام التقديرات  2-3

 لشخصيا ملحكا دامستخا دارةإلا نم يةرلمصا لمحاسبةا رلمعايي فقاو الدورية لماليةا مئوالقا دادعإ بلطيت
 راداتإليوا تمازااللتوا وللألص ضةرولمعا ملقيوا تلسياساا قبيطت على رثؤت لتيا تضاراالفتوا راتيدلتقوا
 ذاه. عةومتن رىخأ لمواعو لسابقةا رةلخبا وءض في بها لمتعلقةا تضاراالفتوا راتيدلتقا دتع. تفارولمصوا
 .راتيدلتقا كتل نع لفعليةا لنتائجا فتختل دقو
 

 .يهدور بصفه بها لمتعلقةا تضاراالفتوا راتيدلتقا جعةرامة يتم إعاد
 

 رثؤي رلتغييا نكاإذا  فيها ريدلتقا رتغيي ميت لتيا رةلفتا في بيةـــــــلمحاسا راتيدلتقا في ربالتغيياف يتم اإلعتر 
 .كليهما على رثؤي رلتغييا نكاإذا  لمستقبليةا راتلفتوا رلتغييا رةفت فيأو  ط،فق رةلفتا هذه على
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 -:واإلفتراضاتوفيما يلى أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديرات 

 
 (.25المخصصات )إيضاح رقم  -1
 (.20االضمحالل فى قيم العمالء والمدينون )إيضاح رقم  -2
 (. 16االضمحالل فى قيمة االستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة والمتاحة للبيع )إيضاح رقم  -3
 ج(. 2-39لألصول الثابتة )إيضاح رقم  األعمار اإلنتاجية -4
 (.34، 18إثبات األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات المحتملة )إيضاح رقم  -5
 . (27إيضاح رقم )األدوات المالية  -6

 
 لةدلعاا لقيمةا قياس 2-4

التي  لماليةاعلى أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا األصول وااللتزامات  الدوريةأعدت القوائم المالية المستقلة  –
 .تم إثباتها بالقيمة العادلةي

 
بتطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه للتعامل مع االثار المترتبه  2016ديسمبر  31في كما قامت اداره الشركه  –

"اثار  2015( المعدل 13المصرى رقم )على تحرير أسعار الصرف والوارده بملحق )أ( لمعيار المحاسبه 
 تم تعديل كال من التكلفه ومجمع لالهالك لبعض فئات حيثالتغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبيه" ، 

 . (2-39)إيضاح رقم  األصول الثابته بإستخدام معامالت التعديل الوارده بالملحق المذكور أعاله
 

 في مثيلة مالية دواتألأو  لماليةا داةلأل قيةـــــولسا لقيمةا ساـــــسأ على لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةد ايتم تحدي –
 ـراءلشا رعاـبأس لماليةا ـولألصا مقي ديدتح ميت. درةمق مستقبلية بيع فتكاليأي  مخص دونب لماليةا مئوالقا يخرتا
 كتل بها وىتسأن  نيمك لتيا لحاليةا باألسعارلمالية ا تمازااللتا قيمة ديدتح ميت بينما ـول،ألصا كلتل لحاليةا
 . تمازااللتا

 
 دامتخـباس لةدلعاا لقيمةا ريدتق ميت فإنه لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا ديدلتح ةــــــطنش ــــــوقس ودجو دمع حالة في –

 بالقيمة داــــــــشرتــــــــالس، وا ً راخؤم تتم لتيا تلمعامالا رعاـسأ رالعتباا في ذألخا مع لمختلفةا ملتقييا باليـسأ
 - مةـــــــــــــولمخصا يةدلنقا تفقادلتا وبلـــــــــــــسأ-  يةر هوج ةــــــــور بص ابهةــــــــلمشا رىألخا دواتلأل لحاليةا لةدلعاا

 .عليها دالعتماا نيمك مقي عنها ينتج مللتقيي رىخأ يقةأو أي طر
 

 لمستقبليةا يةدلنقا تفقادلتا ريدتق ميت فإنه مللتقيي وبلــــــكأس مةــــــولمخصا يةدلنقا تفقادلتا وبلــــــسأ دامتخــــــسا دعن –
 ـــوقلسا في دائـــلسا رعـــلسا ـــوءض في دملمستخا ملخصا دلمع ديدتح ميت. ودارةلإل راتيدتق لفضأ سساأ على
 .هاروطشو بيعتهاط ثحي نم ابهةـــلمشا لماليةا دواتلأل لماليةا مئوالقا يخرتا في

 
 القطاعات التشغيلية -3
 

 يتم تحديد القطاعات وفقًا لألسلوب المتبع داخليًا لتقديم التقارير المالية لإلدارة العليا. –
 

القطاع هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة التي تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة  –
عمل تمنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات بقطاعات أخرى أو داخل بيئة أقتصادية واحدة تتسم بمخاطر و 

 في بيئة أقتصادية مختلفة.
 

قطاعات تشغيلية، تمثل قطاعات يتم تقديم تقارير مالية عنها لألدارة العليا وهذه التقارير  (3) يوجد بالشركة –
تعرض منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات تكنولوجية وتسويقية مختلفة 

 وفيما يلى بيان بعمليات كل قطاع يتم أصدار تقارير له:
 

 األطوال . 
 المسطحات. 
  يأخر. 
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 *اإليرادات 3-1
 النسبة  30/6/2016  النسبة  30/6/2017 
 ٪  باأللف جنيه  ٪  باأللف جنيه 

 ٪75.68  3 835 408   ٪71.9  8 545 215 االطوال
 ٪24.32  1 232 568   ٪28.1  3 350 755 المسطحات
 970 895 11  100٪   976 067 5  100٪ 

        
 
 *الضريبةقبل  )الخسائر(األرباح /  3-2

        
 ٪38.73  (244 592)  ٪53.92  500 045 االطوال

 ٪61.27  (386 861)  ٪44.21  410 028 المسطحات
 --  --  ٪1.87  17 308 أخري

 381 927  100٪  (453 631)  100٪ 
 
 *األصول 3-3

        
 ٪19.02  3 283 695   ٪19.76  3 610 802 االطوال

 ٪21.35  3 685 592   ٪22.00  4 053 181 المسطحات
 ٪59.63  10 295 418   ٪58.24  10 733 543 أخري

 526 397 18  100٪   705 264 17  100٪ 
 

 .وفقًا لألسس الموضوعة بمعرفة إدارة الشركة كنسبة من اجمالي القطاعات التشغيلية ∗
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 على مستوى القطاعات التشغيلية الدخلقائمة  3-4
 

 اإلجمـــــالـــى أخــــــــري مسطحــــــات أطــــــوال  
 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 30/6/2016 30/6/2017 إيضاح 
ــم  ــ ــه رقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـ

 5 067 976 105  11 895 970 359  -- -- 1 232 568 538  3 350 755 685  3 835 407 567  8 545 214 674  (4)  المبيعاتإجمالي 
 5 067 976 105  11 895 970 359  -- -- 1 232 568 538  3 350 755 685  3 835 407 567  8 545 214 674   عالقطا مبيعاتإجمالي 

 435 677 873  1 551 796 325  -- -- (79 148 247) 598 067 216  514 826 120  953 729 109   نتائج أعمال القطاع
 239 468 862  1 219 491 579  -- -- (135 529 875) 489 714 063  374 998 737  729 777 516   النتائج من أنشطة التشغيل

 -- 17 307 572  -- 17 307 572  -- -- -- -- (10) ايرادات استثمارات في شركات تابعة
 117 814 079  170 488 723  -- -- 28 647 915  48 021 753  89 166 164  122 466 970  (11) اإليرادات التمويلية 

 (988 734 748) (479 907 244) -- -- (279 977 648) (127 708 130) (708 757 100) (352 199 114) (12) المصروفات التمويلية
 140 728 182  (210 416 635) -- (389 420) 86 214 285  (93 032 631) 54 513 897  (116 994 584) (18) ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة

 (490 723 625) 716 963 995  -- 16 918 152  (300 645 323) 316 995 055  (190 078 302) 383 050 788   )خسائر( الفترة أرباح / صافى 
 

 تم توزيع بنود قائمة الدخل وفقًا لألسس الموضوعة بمعرفة إدارة الشركة. *
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 قطاعات التشغيل على مستوى األصول واأللتزامات 3-5

     

 اإلجمالــــــــي خــــــــرىأ مسطحــــــات أطـــــــوال 

  30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 

ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

         

 6 969 286 885 7 663 982 657 -- -- 3 685 592 123 4 053 181 106 3 283 694 762 3 610 801 551 أصول القطاعات

 1 873 561 457 1 873 561 457 1 873 561 457 1 873 561 457 -- -- -- -- استثمارات 

 8 421 857 304 8 859 981 921 8 421 857 304 8 859 981 921 -- -- -- -- أصول غير محملة

 17 264 705 646 18 397 526 035 10 295 418 761 10 733 543 378 3 685 592 123 4 053 181 106 3 283 694 762 3 610 801 551 إجمالي األصول

 15 233 511 953 15 649 368 347 15 233 511 953 15 649 368 347 -- -- -- -- التزامات غير محملة

 15 233 511 953 15 649 368 347 15 233 511 953 15 649 368 347 -- -- -- -- إجمالي اللتزامات

 18 007 478 640 17 594 782 862 -- -- 8 222 477 697 8 369 800 890 9 785 000 943 9 224 981 972 أصول ثابتة

 11 402 273 177 11 670 305 908 -- -- 5 042 829 891 5 190 024 946 6 359 442 286 6 480 280 962 مجمع اإلهالك 
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 المبيعـات )بالصافى(  -4
 الفترة المالية    

 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 الفترة المالية   
 المنتهية في

 الفترة المالية 
  1/4/2016من 

 30/6/2016حتى   30/6/2016  30/6/2017حتى   30/6/2017 إيضاح 

ــجنيـ رقـم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـهــ
 2 335 131 603   5 066 086 641  6 617 731 323   11 891 736 984  مبيعات منتجات
 1 612 475   1 889 464  2 129 900   4 233 375  إيرادات خدمات

  359 970 895 11   223 861 619 6  105 976 067 5   078 744 336 2 
 تكلفة المبيعات -5

 
ة آخر المدمخزون اإلنتاج التام في  تحديد تكفلة( فقد تم ERPدارة الموارد )وفقًا لمتطلبات نظام الحاسب االلي إل *

 .ستخدام طريقة المتوسط المرجحاب
 
 إيرادات أخرى -6

 مصروفات البيع والتوزيع  -7

 

        
 1 991 406 049   3 438 559 337  5 134 849 878   9 742 213 614  وقوي محركة* خامات

 159 491 177   304 052 502  228 677 148   406 248 950  أجور ومرتبات
 2 717 782   4 829 389  1 138 809   2 277 618  ه(-18-39)  تكلفة نظام المعاش التكميلى  

 238 690 948   461 374 865  382 539 792   706 348 616  وقطع غيارمصروفات صناعية 
 111 956 711   220 585 821  110 554 551   221 545 510  (14)     إهالك األصول الثابتة

 2 504 262 667   4 429 401 914  5 857 760 178   11 078 634 308   تكلفة التشغيل 
 (376 300 093)  202 896 318  (171 119 391)  (734 460 274)  *التغير فى المخزون التام وغير التام

 2 127 962 574   4 632 298 232  5 686 640 787   10 344 174 034  تكلفة المبيعات 

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2016من 

 30/6/2016حتى   30/6/2016  30/6/2017حتى   30/6/2017 إيضاح 
ــرقـ  ــ ــجنيـ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـهــ

 5 102 850   14 910 132  4 128 640   14 919 730  واخريإيرادات بيع مواد خام وقطع غيار 
 119 771   331 613  159 882   325 758  إيجارات محصلة 

 (693 904)  4 233 826  --  --  رأسمالية / )خسائر( أرباح 
  488 245 15   522 288 4  571 475 19   717 528 4 

         
 9 565 155   18 521 540  13 919 059   24 956 501  أجور ومرتبات

 227 157   403 650  95 184   190 368  تكلفة نظام المعاش التكميلى 
 13 230 857   18 303 450  22 169 517   40 916 817  مصاريف تصدير

عالن وعالقات عامة  1 404 833   2 207 621  4 691 969   7 978 545  دعاية وا 
 1 303 558   2 622 549  1 271 755   3 367 128 (14) إهالك األصول الثابتة

 1 751 389   5 959 532  2 423 638   5 836 242   أخرى
  601 245 83   122 571 44  342 018 48   949 482 27 
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 مصروفات إدارية وعمومية -8

 
 مصروفات أخرى -9

 
 إيرادات إستثمارات مالية في شركات تابعة -10

 

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2016من 

 30/6/2016حتى   30/6/2016  30/6/2017حتى   30/6/2017 إيضاح 

ــجنيـ رقـم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـهــ
 56 602 919   101 829 664  76 237 876   134 061 382  أجور ومرتبات

 1 111 451   1 975 004  465 722   931 444 ه(-18-39) تكلفة نظام المعاش التكميلى 
 3 776 301   7 312 379  5 449 586   10 844 432 (14) إهالك األصول الثابتة 

صالح  6 013 645   7 232 019  12 727 498   17 041 911  صيانة وا 
 450 521   776 780  1 581 540   1 819 921  قطع غيار ومهمات 

 718 795   1 026 155  1 024 316   1 932 233  استقبال وفنادق 
 1 742 658   3 025 078  1 898 086   3 653 111  مصروفات انتقال موظفين 

 415 207   633 599  59 440   885 949  مصاريف تدريب 
 3 810 746   8 076 708  3 772 655   8 406 216  مصاريف حراسة وامن ونظافة  
 2 553 738   5 039 928  3 596 152   7 087 688  خدمات إنتاج بالتكلفة لإلدارة 

 1 290 377   2 989 449  4 351 160   8 210 669  مصروفات برامج حواسب 
 412 300    412 300  11 037 859   11 037 859  ضريبة عقارية 

نارة   2 217 375   4 112 372  1 957 269   3 695 706  مياه وا 
 7 852 919   12 639 158  10 345 202   27 804 583  أخرى
  104 413 237   361 504 134  593 080 157   952 968 88 

         
 2 609 084   6 194 647  3 654 300   7 528 279  تبرعات

 ت بدالت حضور ومصروفا
 أعضاء مجلس إدارة

 250 363   250 293   000 391   000 258 

 --  --  --  7 000 000  اإلنخفاض في قيمة المخزون
 --  4 000 000  6 000 000   12 000 000 (25) مخصصات مكونة

  529 891 26  550 947 9  647 585 10   084 867 2 

         
إيرادات إستثمارات مالية في شركة 
حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت 

 كونتراستيل""

(16) 572 307 17   572 307 17  --  -- 

  572 307 17   572 307 17  --  -- 
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 إيرادات تمويلية -11

 
 ةتمويليروفات مص -12

 
 ترجمة األرصدة والمعامالت بالعمالت األجنبية (خسائر)أرباح /  -13

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2016من 

 30/6/2016حتى   30/6/2016  30/6/2017حتى   30/6/2017 إيضاح 
ــرق  ــ ــجنيـ ـمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنيـ  ـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـهــ

 58 966 458   116 665 712  82 840 634  169 824 124  إيرادات فوائد دائنة
استهالك الفروق الناشئة عن التغير 
فى القيمة العادلة لإلقراض طويل 

 األجل

(17)  
 

599 664  791 30  368 147 1   023 579 

  723 488 170  425 871 82  080 813 117   481 545 59 

         
وعموالت ومصاريف  مدينةفوائد 
 بنكية

ب(39-18)  882 772 652  277 989 333  143 106 391  171 298 198 

لقيمة االفروق الناشئة عن التغير فى 
 لإلقراض طويل األجل العادلة

(17)  
 

404 577  404 577  023 579  023 579 

  286 350 653  681 566 334  166 685 391  194 877 198 

         
أرباح / )خسائر( ترجمة األرصدة 

 والمعامالت بالعمالت األجنبية
 042 443 173  795 985 73  (582 049 597)  (166 298 182) 

  042 443 173  795 985 73  (582 049 597)  (166 298 182) 
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 األصول الثابتة -14
 

  أثاث ومعدات أثــاث عــدد وسائل نقل آلت مبانـــي  البيــــــــــــــــــــــــــــان
نشـاءات األراضــي*  ــــي حاسب آلي ومعدات مكاتب وأدوات وانتقــال ومعـدات وا   اإلجماـل
ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـ

 17 521 867 341  65 571 503  73 568 706  44 726 937  260 346 428  15 148 365 435  1 488 010 399  441 277 933  2017التكلفـة في أول يناير 
 106  460 577 2 937 083  1 247 705  62 233  2 530 882  84 134 124  15 548 550  -- الفترةإضافات خالل 

 (634 698) -- -- -- -- (634 698) -- -- الفترةإستبعادات خالل 
 17 627 693 220 68 508 586  74 816 411  44 789 170  262 877 310   15 231 864 861  1 503 558 949  441 277 933  30/6/2017التكلفـة فـي 

 11 402 273 177  27 814 407  28 634 759  26 127 075  189 087 417  10 197 438 811  933 170 708  -- 2017مجمع اإلهالك في أول يناير 
 268 667 429  4 299 673  4 690 433  3 900 718  21 113 643  210 944 443  23 718 519  -- *الفترة* إهـالك 

 (634 698) -- -- -- -- (634 698) -- -- مجمع أهالك إستبعادات 
 11 670 305 908  32 114 080  33 325 192  30 027 793  210 201 060  10 407 748 556  956 889 227  -- 30/6/2017 مجمع اإلهالك في

 5 957 387 312  36 394 506  41 491 219  14 761 377  52 676 250  4 824 116 305  546 669 722  441 277 933  30/6/2017صافي األصول الثابتة 
 6 119 594 167  37 757 098  44 933 947  18 599 862  71 259 011  4 950 926 624  554 839 692  441 277 933  31/12/2016صافي األصول الثابتة 

 549 045 431  10 272 365  7 806 027  13 785 060  106 326 543  284 232 426  126 623 010  -- أصول مهلكة دفترياً وما تزال تعمل
 

 11 214 591 789  37 640 106  44 259 150  26 321 151  171 047 782  9 067 937 827  1 426 107 930  441 277 933  2016التكلفـة في أول يناير 
 106 647 778  485 171  4 369 378  6 774 947  4 232 057  48 789 143  41 997 082  -- الفترةإضافات خالل 
 (61 444 423) (20 854) (2 051 763) (1 110 011) (1 770 548) (53 655 018) (2 836 229) -- الفترة استبعادات خالل

 11 259 795 234  38 104 423  46 576 765  31 986 087  173 509 291  9 063 071 952  1 465 268 783  441 277 933  30/6/2016التكلفـة فـي 
 7 112 552 498  16 255 569  17 334 954  17 922 565  105 021 166  6 058 696 841  897 321 403  -- 2016مجمع اإلهالك في أول يناير 

 230 520 749  2 512 165  3 077 479  1 799 005  15 524 448  184 009 969  23 597 683  -- الفترة إهـالك 
 (60 290 614) (1 043) (2 051 763) (1 110 011) (1 770 548) (52 521 020) (2 836 229) -- الفترة إهـالك االستبعادات خالل

 7 282 782 633  18 766 691  18 360 670  18 611 559  118 775 066  6 190 185 790  918 082 857  -- 30/6/2016 مجمع اإلهالك في
 3 977 012 601  19 337 732  28 216 095  13 374 528  54 734 225  2 872 886 162  547 185 926  441 277 933 30/6/2016صافي األصول الثابتة 

 4 102 039 380  21 384 536  26 924 196  8 398 586  66 026 616  3 009 240 986  528 786 527  441 277 933  31/12/2015صافي األصول الثابتة فى 
 

 (.4-35أفراد وجهات مختلفة( إيضاح رقم ) – توثيق تسجيل بعض األراضي المشتراه من الجهات المختلفة )محافظة اإلسكندرية ما زالت الشركة في سبيل إتمام إجراءات *
 درافيل خالل الفترة.ألف جنيه قيمة إستهالك ال 32 910** يتضمن إهالك الفترة ضمن بند االالت والمعدات مبلغ  

د(-28)إيضاح   .2016ديسمبر  31في تم تطبيق نموذج التكلفة المعدلة على بعض فئات األصول الثابتة  –
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 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه  31/12/2016  30/6/2017  مشروعات تحت التنفيذ -15
 419 073 695  608 518 989 *آالت ومعدات تحت التركيب

 31 432 713  29 794 451 مبانى وانشاءات 
 29 362 044  34 715 942 دفعات مقدمة 

 .2017يونيو  30مليون جنيه رصيد الدرافيل في  17.9يحتوي رصيد بند اآلت ومعدات تحت التركيب علي مبلغ  -     479 868 452  673 029 382 
 (CSP Plantمشروع تطوير مصنع مسطحات الصلب ) -1   -وهى كاالتى: 2017 يونيو 30يتمثل هذا البند فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ القائمة والتى لم يتم االنتهاء منها حتى  -

 (ERP SYSTEMتخطيط موارد المؤسسة ) مشروع نظام -2
 2مصنع درفلة األسيلخ  –صندوق التبريد مشروع  -3
 (central Bag filter)الثاني مشروع سحب االتربة بمصنع الجير  -4
 .األرض الجنوبية –مقاومة الحريق مشروع  -5
 (.CC shear)االول مقص بمصنع درفلة االسياخ  -6
 (Security Center Perpetual) حمايةمشروع  -7
 مشروع الكاميرات العرضية ألوناش الشحن -8
 تجديد ونش نقل الخردهمشروع  -9

 ورشة الكهرباء –لوحات تحكم مشروع  -10
 31/12/2016  30/6/2017  الستثمارات -16      أخري -11

 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 
    استثمارات مالية  فى شركات تابعة  16-1
مليون دوالر أمريكى ويتمثــــل فى  330قيمــــة المعــــادل لمبلغ  -

قيمة مســاهمة الشــركة فى زيادة رأس مال شــركة العز لصــناعة 
 من رأس المال(.  ٪44الصلب المسطح )نسبة المساهمة 

 000 464 828 1    000 464 828 1  

قيمة مساهمة الشركة في رأس مال شركة حديد للصناعة والتجارة    -
 من رأس المال(. ٪90 المساهمةوالمقاوالت "كونتراستيل" )نسبة 

 000 000 45   000 000 45 
   000 464 873 1   000 464 873 1 

    ستثمارات مالية فى شركات شقيقة ا 16-2
ـــــــــــــــصـــرية  - قيمة نصـــيب الشـــركة في صـــافي أصـــول الشـــركة المـ

ـــــــــــــــة لتســـويق مســـطحات الصـــلب )فرانكو( )ش.ذ.م.م.(  األلمانـي
)تحت التصــفية( وفقا آلخر قوائم مالية للشــركة )نســبة المســاهمة 

من رأس المـال( وذلـك بعـد خصــــــــــــم قيمـة الـدفعـة األولى  40٪
ركة للشـــــــالمحصـــــــلة بناءًا على قرار الجمعية العامة غير العادية 

ــــــة لتسويق مسطحات الصلب )فرانكو( بتاريخ  ــــــصرية األلمانـي المـ
 ألف جنيه.  480والبالغة   2005أكتوبر  25

 947 71   947 71 

 –قيمة تكلفة مســــــــاهمة الشــــــــركة في رأس مال شــــــــركة العز  -
( )ش.ذ.م.م( EZDKمصـــــــــر ) –الدخيلة للحديد والصـــــــــلب 

 من رأس المال(. ٪50)نسبة المساهمة  
 000 25   000 25 

   947 96  947 96 
     استثمارات مالية متاحة للبيع 16-3
قيمة تكلفة مساهمة الشركة في رأس مال الشركة العربية للصلب  -

 من رأس المال(*  ٪5المخصوص )ش.م.م( )نسبة المساهمة 
 266 726 17   266 726 17 

    -:يخصم 
 ( 17 726 266)  ( 17 726 266) . االستثمارات)خسائر( االضمحالل في قيمة  

  --  -- 
- 
 
- 

 EZDK Steelقيمة تكلفة مساهمة الشركة في رأس مال شركة
UK LTD  مـن رأس المال(. ٪50)نسبة المساهمة 

البريطانية لتعثرها  BDO - LLPتم وضــعها تحت إدارة شــركة 
 (.35إيضاح رقم ) المالي ولم تنتهي بعد إجراءات التصفية

 510   510 

   510   510 
 2014أكتوبر  27األسكندرية بجلسة المنعقدة بتاريخ  –قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب  *  1 873 561 457   1 873 561 457  إجمالي الستثمارات 

كوستيل( )أر الموافقة علي قيام الشركة باإلكتتاب في زيادة رأسمال الشركة العربية للصلب المخصوص 
مليون جنيه مصري بشرط قيام شركة أركوستيل بإستكمال الحزمة التمويلية لمشروعات التوسع  6.4 بماقيمته

  بها ولم يتم البدء في اإلجراءات التنفيذية لتفعيل قرار تلك الزيادة حتى تاريخه.
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    إقراض طويل األجل -17
            لدورية ا المستقلةبالقوائم المالية  طويلة األجليتمثل بند إقراض طويل األجل الظاهر ضمن بند األصول  17-1

  -جنيه مصرى وذلك بعد خصم األقساط المستحقة التحصيل خالل عام وفقا لما يلي:مليون  39.8 بمبلغ
  إيضاح 30/6/2017  31/12/2016

  رقــــم جنيـــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــه
 939 881 11   377 207 14  

 
سلف العاملين تسدد على أقساط شهرية لمدة سنتين 

      )بدون فوائد(
القيمة الحالية لقرض إسكان للعاملين يسدد على  (20) 20 798 443   20 568 592 

      اقساط شهرية لمدة عشر سنوات )بدون فوائد(
القيمة الحالية لقرض اسكان العاملين المتضررين  (20) 419 581   540 782 

( ويسدد على اقساط لمدة تصل 8بمشروع بوابة )
      سنوات )بدون فوائد(  7الى 

رحلة العمرة تسدد على أقساط لمدة  -سلف العاملين  (20) 444 749   552 194 
      سنتين )بدون فوائد(

رحلة الحج وزيارة بيت المقدس  -العاملين سلف  (20) 3 881 550   3 875 569 
 سنوات )بدون فوائد( 6وتسدد على اقساط لمدة 

 076 419 37   700 751 39   
      القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين 17-2

 39 234 005   39 437 960   إجمالى قرض اسكان العاملين 
     يخصم:

المحول إلى قروض قصيرة األجل )ضمن 
 بند مدينون وأرصدة مدينة أخري(

(20) (180 382 5)  (180 382 5) 
 33 851 825   34 055 780  القيمة السمية لقرض إسكان العاملين  طويل األجل 

     يخصم:
الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة 

 لقرض اسكان العاملين طويلة األجل
(11(،)12) (337 257 13)  (233 283 13) 

 20 568 592   20 798 443   القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين طويل األجل  
 

يتمثل قرض اسكان العاملين فى قيمة القرض الحسن المخصص لمعاونة شباب العاملين فى الشركة فى  17-3
مليون جنيه مصرى وفقا لقرارات مجلس ادارة الشركة  36الحصول على سكن خاص والبالغ قيمته االجمالية 

على زيادة القرض  2013مارس  13وافق مجلس اإلدارة  بجلسته في  حيث 2012/2013خالل عامي 
وبتاريخ                   مليون جنيه مصري 43مليون جنيه مصري ليصبح  7الحسن إلسكان العاملين بقيمة 

  .مليون جنيه مصري بموجب موافقة من العضو المنتدب للشركة 48تم زيادتها إلي  2015مايو  11
قد تم منح القرض وفقا لضوابط محددة لتحقيق الهدف وضمان حقوق الشركة فى استرداد القرض على مدار 

من قيمة الوحدة السكنية بما يعادل     ٪30سنوات باعتباره كقرض دوار يمنح المستفيد من هذا المشروع  10
سنوات دون اى أعباء او فوائد على العاملين وفقا  10مصرى يتم تقسيطها على مدار الف جنيه  36

                        للضوابط الموضوعة من ادارة الموارد البشرية وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرض حتى
مليون جنيه مصرى وقد بلغت  39.2مستفيد بقيمة اجمالية للقرض بلغت  1 938 عدد 2017 يونيو 30

مليون جنيه مصرى ظهرت ضمن بند مدينون وارصدة  5.3االقساط المستحقة التحصيل خالل عام مبلغ 
اقراض قصير االجل، وقد تم ادراج رصيد هذا القرض )الممثل للجزء طويل االجل( بالقيمة  –مدينة اخرى 

تقلة فى تاريخ اعداد القوائم المالية المسمة العادلة الحالية له بعد خصم الفروق الناشئة عن التغير فى القي
سنويا خالل فترة هذا القرض الحسن وتم تحميلها  ٪13بناءا على معدل خصم محدد بواسطة الشركة بلغ 

 المستقلة.على قائمة الدخل 
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 (8القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين المتضررين بمشروع بوابة ) 17-4
 

 31/12/2016  30/6/2017 إيضاح 
 جنيـــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــه رقــــم 

وع بمشر  المتضررينإجمالى قرض اسكان العاملين 
 بوابة 

  125 972   000 208 1 

     يخصم:
المحول إلى قروض قصيرة األجل )ضمن بند 

 مدينون وأرصدة مدينة أخري(
(20) (875 405)  (250 459) 

 نالمتضرريالقيمة السمية لقرض إسكان العاملين 
 طويل األجل  ( 8بمشروع بوابة )

  250 566   750 748 

     يخصم:
الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لقرض 

( 8بمشروع بوابة ) المتضرريناسكان العاملين 
 طويل األجل  

(11( ،)12) (669 146)  (968 207) 

القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين 
 طويل األجل  ( 8بمشروع بوابة ) المتضررين

  581 419   782 540 
 

(  فى قيمة القرض الحسن المخصص لدعم 8يتمثل قرض اسكان العاملين المتضررين بمشروع بوابة ) 17-5
( وفقا لقرار مدير قطاع 8بوابة )( بمشروع 15( الى عمارة )6العاملين والمتضررين بالعمارات من عمارة )

 .2013سبتمبر  18الموارد البشرية  بتاريخ 
الف جنيه مصرى وفقا  20قد تم منح القرض بواقع ثالثة االف جنيه مصرى عن السنة و بحد اقصى 

لعدد السنوات المتبقية للمستفيد حتى سن االحالة للمعاش يتم تقسيطها دون اى أعباء او فوائد على 
وفقا للضوابط الموضوعة من ادارة الموارد البشرية وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرض حتى العاملين 

مليون جنيه 1مبلغ  2017 يونيو 30للقرض في مستفيد بقيمة اجمالية  171عدد  2016 ديسمبر 31
سنوات وقد بلغت االقساط المستحقة التحصيل خالل  7مصرى  يتم تقسيطها على اقساط لمدة تصل الى 

اقراض قصير االجل،  –الف جنيه مصرى ظهرت ضمن بند مدينون وارصدة مدينة اخرى  406عام مبلغ 
ناشئة بعد خصم الفروق ال وقد تم ادراج رصيد هذا القرض )الممثل للجزء طويل االجل( بالقيمة الحالية له

عن التغير فى القيمة العادلة فى تاريخ اعداد القوائم المالية المستقلة بناءا على معدل خصم محدد بواسطة 
    .حميلها على قائمة الدخل المستقلةسنويا خالل فترة هذا القرض الحسن وتم ت ٪13الشركة بلغ 

السلف التى تمنحها الشركة للعاملين وافراد اسرهم وذلك كل       رحلة العمرة فى قيمة  -تتمثل سلف العاملين   17-6
ألف جنيه مصرى للعامل مع فرد من األسرة او اكثر وذلك  18ألف جنيه مصرى للعامل و 9سنوات بقيمة  3

جنيه مصرى والعامل مع فرد من االسرة  1 000بخالف قيمة الدعم الذى تقدمه الشركة للعامل الواحد بمبلغ 
جنيه مصرى فى حالة فردين من االسرة وفقا لقرار مدير قطاع الموارد  2 000جنيه مصرى أو  1 500بمبلغ 

على ان يتم سداد هذه السلف على فترة   2013أكتوبر  24في  هو تعديالت 2012ديسمبر  19البشرية فى 
الدعم الذى تقدمة  ليصبح ٪25تمت الموافقة على زيادة دعم العمرة بنسبه  2015يونيو  17وبتاريخ شهر  24

جنيه مصري او  1 875جنيه مصري والعامل مع فرد من االسرة بمبلغ  1 250الشركة للعامل الواحد بمبلغ 
   وقد ظهرت االقساط المستحقة التحصيل خالل عام بمبلغجنيه مصري في حالة فردين من االسرة  2 500
  اقراض قصير األجل. –مليون جنيه مصرى ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة اخرى  1.7

رحلة الحج وزيارة بيت المقدس في قيمة السلف التي تمنحها الشركة للعاملين مرة واحدة طوال  –تتمثل سلف العاملين  17-7
ألف جنيه مصري ويقسط المبلغ  4ألف جنيه مصري حيث تدعم الشركة العامل بمبلغ  30الحياة الوظيفية بمبلغ 

 2015يونيو  17وبتاريخ   2013مارس  28رار مدير قطاع الموارد البشرية في سنوات وفقًا لق 6المتبقي علي فترة 
جنيه مصري  5 000ليصبح الدعم الذى تقدمة الشركة بمبلغ  ٪25تمت الموافقة على زيادة دعم الحج  بنسبه 

كذلك ألف جنيه و  30ألف جنيه بداًل من  36تمت الموافقة علي زيادة قرض الحج ليصبح  2016مايو  4وبتاريخ 
                وقد ظهرت األقساط المستحقة التحصيل خالل عام  ،اآلف جنيه 6جنيه إلي اآلف  5زيادة الدعم من 

  .اقراض قصير األجل –جنيه مصري ضمن بند مدينون وأرصدة مدينة أخري  مليون 1بمبلغ 
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 أصول والتزامات الضرائب المؤجلة  -18
 
 -الضريبية المؤجلة فيما يلي: واللتزاماتيتمثل رصيد األصول  18-1
 

    2017 يونيو 30  2016ديسمبــر  31
  أصــــول  التزامــــات  أصـــول  التزامــــات
ــــه  جنيــــــه  جنيــــه  جنيــــــه   جنـي

 الضريبة المؤجلة       
 األصول الثابتة  --  589 828 882   --   598 538 641 

 واخرى المخصصات وخسائر االضمحالل 42 741 845  --  38 466 845  --
 آثر تعديل تكلفة األصول --  455 255 169   --  484 753 521 

 أثر فروق العملة 10 762 362  --  133 674 092  --
 أثر فروق العملة )دخل شامل( 279 272 949  --  469 167 494  --
 الضريبية المرحلةالخسائر  167 203 359  --  107 296 830  --

 162 292 083 1  261 605 748    051 084 045 1  515 980 499 إجمالي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها أصل/التزام 
 صافي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها التزام   545 103 536     334 686 901 
  يخصم:       
 المؤجلة السابق تحميلها على قائمة الدخل المستقلةالضريبة    (334 686 901)    (520 695 459)
 المستقلة الشامل على قائمة الدخلالمحملة الضريبة المؤجلة    --    231 343 805 
   السنة المالية قائمة الدخل المستقلة عنالمحملة علي الضريبة المؤجلة   210 416 635     45 335 247 

 )إيراد( مصروف/
 

 غير المثبتة المؤجلة الضريبيةاألصول  18-2
 -لم يتم إثبات األصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية:

 
   30/6/2017  31/12/2016 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 25 200 000  25 425 000 المخصصات
 25 200 000  25 425 000 اإلجمالــى

 
لم يتم إثبات األصول الضريبية المؤجلة والمتعلقة بهذه البنود إما لعدم استيفاء اشتراطات اعتماد الخصم الضريبي أو 
 لعدم توافر درجة مناسبة للتأكد من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها االستفادة من هذه األصول. 

  
 لدخللحتساب السعر الفعلي لضريبة ا تسويات 18-3

  30/6/2017  31/12/2016 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــه  

 142 202 655   927 380 630   قبل الضريبةصافى الربح 
 31 995 597  ٪22.5 208 660 642  ٪22.5 الضريبة على أساس سعر الضريبة 

 610 886 622   7 804 416   المصروفات غير القابلة للخصم
 (8 159 286)  --  تبرعات مدفوعة للجمعيات المشهرة وجهات حكومية 

 4 729 584   19 000 000   اثر المخصصات  
 (4 714 363)  --  أرباح( رأسمالية)

 86 975 669   124 134 910   اإلهالك
خســــــــــائر أســــــــــعار صــــــــــرف عمالت أجنبية 

 مدرجة بقائمة الدخل الشامل
 (089 250 390 1)  (576 035 132 1) 

 (300 114 695)  (311 930 133)  الوعاء الضريبى
 -- ٪22.5 -- ٪22.5 الضريبة من واقع  القرار الضريبى

 --  --  يةى )الخسارة( المحاسبنسبة الضريبة من واقع القرار إل
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 المخزون -19
  30/6/2017  31/12/2016 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 1 347 206 846  1 577 948 313  *خامات رئيسية ومساعدة
 496 830 744  548 989 502  *قطع غيار ومهمات*

 212 390 601  450 907 074  إنتاج غير تام )أطوال(
 307 188 479  415 193 466  إنتاج تام )أطوال(

 514 688 158  840 494 802  *إنتاج تام )مسطحات(*
  157 533 833 3  828 304 878 2 

     
جنيه مصري تتمثل في تكلفة خامات علي سبيل اإلعارة  مليون 169.7تتضمن أرصدة مخزون خامات مبلغ  ∗

  (.11-32لدي أطراف ذات عالقة )شركة العز لصناعة الصلب المسطح( )إيضاح رقم  2017 يونيو 30 في
تم عرض المخزون من اإلنتاج التام )مسطحات( والمخزون من قطع الغيار والمهمات بعد خصم خسائر  **

   .مليون جنيه مصري على التوالي 11.3 مليون جنيه مصرى و 3.2االنخفاض فى القيمة البالغة 
 والمدينونالعمالء  -20

 31/12/2016  30/6/2017 إيضاح  
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رقـم  

 2 086   28 350 068   عمالء 
 38 299 264   107 800 569   اعتمادات عمالء )تصدير(

 8 800 000   29 930 000   أوراق قبض
 56 561 432   291 984 976   أرصدة مدينة – موردين

 436 828 580   436 828 580   تأمينات لدى الغير 
 15 149 097   102 474 547   مصلحة الجمارك )أمانات(

 714 538 424   785 918 752   أرصدة مدينة* –مصلحة الضرائب 
 127 477 300   127 477 300   مقابل حق االنتفاع*** –مصلحة الضرائب 
 2 970 608   17 898 598   إيرادات مستحقة 

 37 458 621   50 456 423   مصروفات مدفوعة مقدماً 
 286 640 058   273 125 862   / المبيعات القيمة المضافة ضريبة 

 15 976 823   19 419 144  (17) سلف عاملين -إقراض قصير األجل
 5 382 180   5 382 180  (17) قرض اسكان  –إقراض قصير األجل 
قرض اسكان العاملين  –إقراض قصير األجل 

 (8بمشروع بوابة ) المتضررين
(17)  875 405   250 459 

 1 695 871   1 695 871  (17) سلف العمرة    –إقراض قصير األجل 
 1 043 244   1 050 682  (17) سلف الحج  –اقراض قصير االجل 
 65 196 349   41 702 410   هيئة ميناء اإلسكندرية 

 199 598 431   272 634 596  دفعات للعاملين من تحت حساب توزيعات األرباح ***
 35 060 000   35 060 000    محكمة القاهرة االقتصادية**** -مدينون 

 12 152 157   7 901 506   مدينون متنوعون
   939 497 637 2   775 289 061 2 

     يخصم:
االضمحالل في قيمة المدينون واألرصدة 

 المدينة األخرى*****
 (178 413 48)  (178 413 48) 

   761 084 589 2   597 876 012 2 
 
مليون جنيه مصري تتمثل فى قيمة الدفعات  254.2أرصدة مدينة مبلغ  –تتضمن أرصدة مصلحة الضرائب  *

المطالبات الضريبية عن مشروعات الصلب المسطح والغرامات عن السنوات من تحت حساب جدولة 
مليون جنيه مصري يمثل  233( ومبلغ 1-28وفقا لما هو موضح تفصيال باإليضاح رقم ) 2000/2004

ومبلغ  2005/2008قيمة دفعة مقدمة من تحت حساب فروق فحص ضريبة شركات األموال عن السنوات 
 2009 السنواتحة ضرائب كبار الممولين من تحت حساب فروق فحص عن مليون جنيه دفعة لمصل 15

 . 2013حتي 
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مقابل حق االنتفاع في قيمة ضريبة المبيعات اإلضافية على مقابل حق  –تتمثل أرصدة مصلحة الضرائب  **
ي مليون جنيه مصر  127.5االنتفاع برصيف الخامات التعدينية وساحات التشوين بميناء الدخيلة البالغة 

 (. 2-38وهى محل نزاع قانوني )إيضاح رقم 
 
لجمعية تحت اعتماد ا)من تحت حساب توزيعات األرباح  مبالغ منصرفة للعاملينيتمثل الرصيد في قيمة  ***

 . (العامة للشركه
 

يتمثل الرصيد المستحق للشركة لدى محكمة القاهرة االقتصادية فى المبالغ السابق سدادها والبالغة              ****
 2013لسنة  368مليون جنيه مصرى وذلك بعد خصم قيمة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة رقم  55.6

كم محكمة الصادر بشأنها حبشأن قضية السيطرة على منتج حديد التسليح ضد بعض المسئولين بالشركة و 
مليون جنيه مصرى تم توزيعها مناصفة بين شركة العز  20.5والبالغة  2014نوفمبر  25النقض بتاريخ 

اإلسكندرية وكاًل من شركة حديد عز )الشركة القابضة( وشركة مصانع العز للدرفلة  –الدخيلة للصلب 
 (. 5-35من المحكمة  )ايضاح رقم  وجارى اتخاذ االجراءات القانونية السترداد هذا المبلغ

 
 الضمحالل فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى *****

 الرصيد في    
 2017أول يناير 

 الرصيد في 
30/6/2017 

ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـي
خسائر االضمحالل في قيمة المدينون واألرصدة المدينة 

 األخرى*
  178 134 45    178 134 45 

 3 279 000    3 279 000   أرصدة مدينة –خسائر االضمحالل فى قيمة الموردين 
   178 413 48    178 413 48  

يتضمن رصيد خسائر االضمحالل فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى قيمة مديونية متنازع  *
مليون جنيه مصري علما بأن تلك القيمة متنازع عليها  42.5اإلسكندرية بمبلغ عليها مع هيئة ميناء 

أمام القضاء باإلضافة الى رصيد المديونية القائم طرف شركة الحديد والصلب المصرية والبالغ قيمته 
     .مليون جنيه مصري 1.3

 النقدية بالبنوك والصندوق -21
 31/12/2016  30/6/2017 إيضاح 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رقـم 

      53 246   131 841   النقدية بالصندوق
     بنوك عملة محلية 

 2 899 881 267   2 264 068 569   حسابات جارية
 40 272 563   38 742 005   شيكات برسم التحصيل

 364 397 369   135 087 500   ودائـــع ألجل
   074 898 437 2   199 551 304 3 

     بنوك عملة أجنبية
 549 914 454   955 297 581   حسابات جارية

   581 297 955   454 914 549 
 3 854 518 899   3 393 327 496  رصيد النقدية بالبنوك والصندوق

     يخصم:
     بنوك سحب على المكشوف

 (58 131 549)  (3 993 459)  بنوك عملـة محلية
 (21 107)  (208 462)  بنوك عمالت أجنبية

 (58 152 656)  (4 201 921)  رصيد البنوك سحب على المكشوف
     يخصم: 

 (1 699 126 074)  (1 464 955 889)   ودائع مجمدة وحسابات جارية مجمدة
 رة /الفت صافي النقدية وما في حكمها في آخر

   2 097 240 169   1 924 169 686   قائمة التدفقات النقدية اعداد العام ألغراض 
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 بنوك أرصدة دائنة  -22
 30/6/2017  31/12/2016 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

    بنوك سحب على المكشوف 
 58 131 549   3 993 459 بنوك عملة محلية 
 21 107   208 462 بنوك عملة اجنبية  

 921 201 4   656 152 58 
    تسهيالت ائتمانية*  -بنوك 

 1 851 848 800   3 185 988 817 بنوك تسهيالت عملة محلية 
 4 468 937 053   2 997 313 170 بنوك تسهيالت عملة اجنبية  

 987 301 183 6   853 785 320 6 
 908 503 187 6   509 938 378 6  

تسهيالت ائتمانية فى قيمة ما تم سحبه من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة من  –تتمثل بنوك  *
البنوك المحلية بالجنيه المصرى والعمالت االجنبية لتمويل رأس المال العامل واالعتمادات المستندية وذلك 

مصرى على المركزى العلى اساس سعر فائدة مرتبط بمتوسط سعر االقراض والخصم الشهرى المعلن بالبنك 
المبالغ المسحوبة بالجنيه المصرى وطبقا لسعر الليبور الشهرى على المبالغ المسحوبة بالعمالت االجنبية 
وذلك وفقًا لالتفاقيات المبرمة مع البنوك والخاصة بمنح الشركة حدودًا للتسهيالت االئتمانية فى إطار خطة 

 (.1-23الشركة التمويلية )إيضاح رقم 
 
 القروض والتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات طويلة األجل -23
 

 -لي:ي فيماااللتزامات طويلة األجل وذلك بعد خصم األقساط المستحقة السداد خالل عام كامل يتمثل بند 
 

 طويلة األجل إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1
 
 طويلة األجل  إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1-1

 بالعملة المحلية
 

 30/6/2017 البيــــــــــــــــــــــــــــان
 

31/12/2016 
 العمر المتبقي من

 القرض / اللتزام 
 )سنة( جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-1 582 616 284  530 680 372 قروض بالعملة المحلية* -1
 2-1 2 622 306 303  3 272 407 318 *بالعملة المحلية* إئتمانيةتسهيالت  -2
 2 94 298 185  93 162 684 *التزامات طويلة األجل وأخرى*** -3
 374 250 896 3  772 220 299 3  
     

 طويلة األجل  إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1-2
 األجنبيةبالعملة 

   
     
 1 28 406 071  30 500 883 *** قروض بالعملة االجنبية -1
 2-1 1 563 119 877  833 983 898 **ةبالعملة االجنبي إئتمانية تسهيالت -2
 781 484 864  948 525 591 1  
 155 735 760 4  720 746 890 4  

 
 الســدادشروط  سعر الفائدة 

   عملة محلية وتسهيالت قروض -1
 في تاريخ االستحقاق النهائي ٪2.5سعر الكوريدور إيداع +  فائدة متغيرة

-٪1.5سعر الكوريدور لالقتراض +  
1،75٪ 

 في تاريخ االستحقاق النهائي
   عملة أجنبية وتسهيالت قروض   -2

 في تاريخ االستحقاق النهائي  فوق سعر الليبور الشهرى ٪4.5-٪3  فائدة متغيرة
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قيمته     2010قامت الشركة بالحصول على قرض دوار متوسط األجل من البنك األهلي المصري فى ديسمبر  *
مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى بغرض تمويل  100مليون دوالر أمريكي بما ال يتجاوز  58.9

حقاق د القرض دفعة واحدة في تاريخ االستمتطلبات االستثمار العام ولتوازن الهيكل التمويلي للشركة، ويتم سدا
  فوق سعر الليبور الشهري على المبالغ المسحوبة بالدوالر. ٪1.75(. وذلك بمعدل فائدة 2015)أكتوبر 

لمد فترة التمويل الدوار متوسط األجل لمدة ثالث  2014ديسمبر  31قد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها بتاريخ و  
  مليون جنيه مصري. 530مبلغ  2017 يونيو 30وبلغ الرصيد فى . 2018أكتوبر  17سنوات إضافية ليستحق في 

الوطنى   بنك قطر –بنك االهلى سوستيه جنرال سابقا قامت الشركة بالحصول على قرض متوسط األجل من ال **
مليون جنية مصري او ما يعادل بالعملة األجنبية ويتم  150بقيمة  2008فى األول من ابريل  -االهلى حاليا 

 . 2013يونيو  30سداد القرض دفعة واحدة فى 
لتعديل سعر الفائدة علي المبالغ  2015مارس  16وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها بتاريخ 

فوق سعر الليبور الشهري  ٪3فوق سعر الليبور الشهري بداًل من  ٪3.75المسحوبة بالعملة األجنبية لتصبح 
جزء  مليون دوالر 90مبلغ  هالبالغ إجمالي وقد تضمن التسهيل الدوار المتوسط األجلوفقًا لبنود عقد التسهيل. 

مليون جنيه مصرى وجزء بالعملة األجنبية بلغ  632مبلغ  2017 يونيو 30 يفبالعملة المحلية بلغ رصيده 
  .مليون دوالر أمريكى 26 مليون جنيه مصرى المعادل لمبلغ 470مبلغ  2017 يونيو 30 فيرصيده 

فترة التسهيالت  على مد 2014يونيو  30قامت الشركة باالتفاق مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى  **
ينتهى في       سنوات( 3االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة للشركة لتصبح تسهيل دوار متوسط األجل )مدته 

   .مليون جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة األجنبية لتمويل النشاط الجارى للشركة 390 بمبلغ 2017إبريل  30
حيث تم إخطار الشركة  2015األول من يونيو بتاريخ وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها 

فوق سعر الليبور  ٪4بتعديل سعر الفائدة المدينة علي المبالغ المسحوبة بالعملة األجنبية لتصبح 
بمد فترة  2016و ماي 25ن يتم تطبيقها وفقًا لبنود العقد كما تم اخطار الشركة في الشهري علي أ

سعر ، وقد تم تعديل 2018ابريل  30في  يستحقاالجل لمدة سنة إضافية  الدوار المتوسطالتسهيل 
  فوق سعر الليبور. ٪4.5الفائدة المدينة لتصبح 

       2017يونيو  30وقد تضمن التسهيل الدوار متوسط األجل جزء بالعملة المحلية بلغ رصيده فى 
مليون  11بلغ م 2017 يونيو 30مصري وجزء بالعملة األجنبية بلغ رصيده في  همليون جين 320مبلغ 

  ألف دوالر أمريكى. 591والمعادل لمبلغ  جنيه مصري
سهيالت فترة بعض الت على مدالدولى  العربى االفريقى البنك تم االتفاق مع 2014أغسطس  االول منبتاريخ    **

 االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة للشركة لتصبح تسهيل دوار متوسط األجل لمدة ثالث سنوات ينتهى فى
أو ما يعادله  يمليون دوالر أمريك 158لى مبلغ مالتمويل النشاط الجارى للشركة بإج 2017أكتوبر  31

ض لليلة واحدة المعلن من البنك المركزى اإقر  فوق سعر الكوريدور ٪1.5بالعملة المحلية وبمعدل فائدة 
فوق سعر الليبور الشهرى على المبالغ المسحوبة  ٪3المصرى على المبالغ المسحوبة بالجنيه المصرى و

بالدوالر األمريكى مع األخذ فى االعتبار إلى أنه فى حالة أى سداد جزئى أو كلى من القرض المشترك 
سنوات  3تم تجديد التسهيل لمدة  2016، وفي ديسمبر نفس المبلغ المسدديمكن زيادة حد التسهيل الدوار ب

  .2020تنقضي يوليو 
 مليون 2 320جزء بالعملة المحلية بلغ رصيده  2017 يونيو 30تضمن التسهيل الدوار متوسط االجل في قد 

 مليون جنيه مصري 326بلغ م 2017 يونيو 30وجزء بالعملة األجنبية بلغ رصيده في  جنيه مصرى
  مليون دوالر أمريكى. 18المعادل لمبلغ و 

بنك قطر  –قامت الشركة بالحصول على قرض دوار متوسط األجل من البنك األهلي سوسيتيه جنرال سابقا  ***
  مليون دوالر أمريكي بما ال يتجاوز المعادل  51.95قيمته  2010فى ديسمبر  -الوطنى االهلى حاليا 

ة بغرض تمويل رأس المال للشركفي حينه مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالدوالر االمريكى  300لمبلغ 
عادة التمويل الجزئي الستثمارات الشركة المتعلقة بالتحديثات فى خط حديد تسليح ومشروع معالجة االتربة  داد للمستوى الدائم  لقطع الغيار ويتم سالجديد وتصنيع محولين لحديد تسليح و/او اعادة التمويل الجزئى وا 

تاريخ االستحقاق لمدة عام ليصبح  مدوتم  2016يو يون 30القرض دفعة واحدة في تاريخ االستحقاق في 
  .ومازال األمر معروض أمام إدارة البنك للموافقة لك لحين تجديد القرض المذكورذو  2017يونيو  30

حيث تم تعديل سعر الفائدة  2015مارس  16بتاريخ ويل اخرها وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التم
فوق  ٪3فوق سعر الليبور الشهري بداًل من  ٪3.75علي المبالغ المسحوبة بالعملة األجنبية لتصبح 

  سعر الليبور الشهري وفقًا لبنود عقد التسهيل.
مدرج  مليون دوالر امريكى 50مليون جنيه مصري المعادل لمبلغ  906مبلغ   2017 يونيو 30وبلغ الرصيد فى 

  .ضمن أقساط االلتزامات طويلة االجل المستحقة السداد خالل عام بااللتزامات المتداولة
اء عن فى قيمة فوائد التأخير التى تطالب بها هيئة المين لةالغير متداو يتمثل الرصيد المدرج ضمن بند التزامات  *****

 سنوات سابقة وهى محل نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.
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 طويلة األجل مستحقة السداد خالل عام أقساط التزامات 23-2
 

 أقساط إلتزامات طويلة األجل مستحقة السداد خالل عام  23-2-1
 

 بالعملة المحلية  
     30/6/2017  31/12/2016 

 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  البيــــــــــــــــــــــان
 3 973 310  3 973 310 التزامات قصيرة األجل أخري*

   310 973 3  310 973 3 
 
  عامأقساط إلتزامات طويلة األجل مستحقة السداد خالل  23-2-2
 

 بالعملة األجنبية
    

 913 500 000  906 173 260 األجنبيةقروض بالعملة أقساط 
 260 173 906  000 500 913 

   570 146 910  310 473 917 
 

تقوم الشركة بسداد كافة مستحقات الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية طبقًا لشروط الترخيص الممنوح للشركة  *
تحفظ الشركة على فئة التداول ومقابل االنتفاع المحددة بشروط الترخيص والمتنازع عليها من الهيئة رغم 

 مدني كلي. 2002لسنة  6652قضائيًا بالدعوى رقم 
 

وقد تم اتخاذ إجراءات دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حيث تقرر وقف نظر الدعوى لحين 
 الفصل في عدم الدستورية. 

 
ويرى كاًل من المستشار القانوني والضريبي للشركة انه وفقا لإلجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا ولجنة 
رساء قواعد المحاسبة لن يتم  التظلمات والجهات القانونية األخرى فان صدور حكم نهائي من المحكمة وا 

 قبل ثالث سنوات كحد أدنى.
 

مات طويلة األجل المستحقة السداد خالل عام في قيمة ضريبة يتمثل الرصيد المدرج ضمن بند التزا *
المبيعات األصلية عن سنوات سابقة حيث مازال هناك خالف بين هيئة الميناء ومصلحة الضرائب 
على المبيعات حول خضوع رسم التداول ومقابل االنتفاع المستحق لهيئة الميناء عن كونه من 

 إحالة هذا النزاع إلي القضاء. خدمات التشغيل للغير من عدمه وقد تم
 

وقد ترتب علي هذا النزاع بين الهيئة ومصلحة الضرائب أن تكون الشركة هي الجهة التي سوف 
تتحمل الضريبة في حالة انتهاء النزاع في غير صالح الهيئة ونتيجة لقيام هيئة ميناء اإلسكندرية 

الشركة لدى بعض البنوك فقد  بإصدار أمر حجز أدارى على حسابات 2011يونيو  29بتاريخ 
لرفع الحجز وتم إخطار كافة البنوك بدعوى  2011لسنة  1409فقامت الشركة برفع القضية رقم 

وصدر الحكم برفض دعوى الشركة  2012سبتمبر  17رفع الحجز. وقد تأجلت القضية لجلسته 
مليون  104بمبلغ وقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة الشركة بالضريبة األصلية 

وقد  2012يونيو  28 مليون جنيه حتى 127.5جنيه مصرى باإلضافة إلى ضريبة إضافية بمبلغ 
مع التحفظ  2012أكتوبر  3مليون جنيه بتاريخ  104قامت الشركة بسداد الضريبة األصلية البالغة 

لميناء هيئة ا على السداد حتى تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات بإيقاف جميع اإلجراءات ضد
والتى ستقوم بدورها بوقف كافة اإلجراءات ضد الشركة بما فى ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة 

 لدى البنوك المختلفة. 
 

وصدر  2013يونيو  24جلسة وب 2012مستأنف  2012لسنة  747وعليه قامت الشركة باستئناف الحكم برقم 
وقد ق دستورية عليا  35لسنة  54الدعوي الدستورية رقم  الحكم بالوقف التعليقي للدعوي لحين الفصل في

 (.1-38ولم يتم ايداع التقرير حتى االن )إيضاح رقم تم االنتهاء من مباشرة الدعوى 
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وترى ادارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبى بعدم احقية الهيئة العامة لميناء االسكندرية فى مطالبة 
الشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاصة بتداول الخامات 

تشغيل والصيانة الالزمة لهذه المعدات لعدم بميناء الدخيلة واشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام باعمال ال
خضوعه للضريبة على المبيعات. وان قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء اإلسكندرية 
حاليا او مستقبال كضريبة عن ذات الخدمة ال يعنى موافقتها على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة فى السير 

ضائية لتأكيد الحقيقة من أن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة المبيعات وقد قامت إدارة الشركة بسداد فى الدعاوى الق
                مليون جنيه مصرى قيمة الضريبة اإلضافية المطالب بها على شيكات مؤجلة تبدأ من  127.5مبلغ 
البنوك وتم رفع الحجز االدارى الموقع لمدة عام وبناءا على ذلك قامت هيئة الميناء بمخاطبة  2012ديسمبر  31

  (.2-38لصالح هيئة الميناء على ارصده الشركة لدى البنوك )إيضاح 
  (.20لمقابلة تلك الضريبة االضافية المطالب بها ضمن بند العمالء والمدينون )ايضاح  المسددةوقد تم ادارج المبالغ 
  المحلية واألجنبية  بالعملة بيان القروض

 سنوات 3-2 شهر أو أقل 12 اإلجمالي سعر الفائدة الفعلية القرضعملة  
 جنيـــــــــــــــــــــــــــه جنيـــــــــــــــــــــــــــه جنيـــــــــــــــــــــــــــه   

 ضمانقروض بدون 
 جلطويلة اال وتسهيالت ائتمانية

 3 803 087 690 -- 3 803 087 690 ٪19.25-٪19.50 جنيه مصرى

 ضمان قروض بدون
 ٪3ليبور شهر  دوالر أمريكى جلطويلة اال وتسهيالت ائتمانية

- 4.5٪     
558 910 711 1 260 173 906 298 737 805 

 58 747 483 -- 58 747 483 ٪3ليبور شهر  يورو ضمان قروض بدون
 4 667 572 471 906 173 260 5 573 745 731   إجمالى قروض محلية

 93 162 684 3 973 310 97 135 994  جنيه مصرى التزامات أخرى
 4 760 735 155 910 146 570 5 670 881 725   جمالــــيإ

 
 موردون وأوراق دفع وأرصدة دائنة أخرى -24

31/12/2016  30/6/2017    
   جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 واوراق دفع  موردون  1 266 075 191  1 250 701 550
 أرصدة دائنة -عمالء  496 491 906  471 723 870
 فوائد مستحقة   34 722 458  26 213 094
 مصروفات مستحقة  632 722 704  256 302 291
 المبيعاتالقيمة المضافة / ضريبة   426 330 338  360 637 834
 تأمين أعمال محتجزة  15 770 442  14 365 934
 مصلحة الضرائب  19 239 419  13 486 154
 هيئة الميناء  13 919 615  11 052 707
 دائنون متنوعون   27 702 477  25 357 709
143 841 429 2  550 974 932 2    

 المخصصات -25
 الرصيد في

30/6/2017 
 التدعيـــــــم 

 خالل الفترة
 الرصيد في  

1/1/2017 
 

  جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــه
 مخصص ضرائب ومطالبات *  205 167 455  12 000 000  217 167 455
 مخصص قضايا عمالية ومدنية  1 955 024  --  1 955 024
479 122 219  000 000 12  479 122 207    

يتمثل مخصص الضرائب والمطالبات فى قيمة مطالبات عن التزامات غير محددة التوقيت وال المقدار فيما  *
يتعلق بأنشطة الشركة وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويًا وتعديل مبلغ المخصص وفقًا آلخر 

 واالتفاقيات مع تلك األطراف.التطورات والمناقشات 
 
( 28)لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم  *

" نظرًا ألن إدارة الشركة تعتقد بأن قيامها المحتملة واألصول  "المخصصات وااللتزامات المحتملة المعدل
 ات مع تلك األطراف.بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوض
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 التزامات نظام المعاش التكميلى -26
 

، فقد تقرر ان تمنح 2012ديسمبر  27ووفقا لقرار مجلس االدارة بتاريخ  2013اعتبارا من االول من يناير 
رية وذلك االسكند -الشركة العاملين ميزة نظام المعاش التكميلى وذلك للعاملين بشركة عز الدخيلة للصلب 

من حاالت التقاعد عند سن الستين او الوفاة او العجز المهنى الى من العاملين حيث يمنح  ليستفيد به اى
جميع العاملين بالشركة معاشا شهريا ثابتا بعد سن الستين ولمدة عشر سنوات وتحدد قيمة المعاش وفقا لسنة 

 التكلفة. ة باقىالصرف ويتم تحصيل اشتراك من العاملين بالشركة حسب فئاتهم العمرية وتتحمل الشرك
 

مليون جنيه مصرى وبلغت  23.60مبلغ  2017 يونيو 30حتي وقد بلغت حصة االشتراكات المدفوعة 
               حتيمليون جنيه مصرى  7.40قيمة المعاشات المدفوعة للعاملين المستحقين معاش تكميلى مبلغ 

                    المالية المنتهية في السنةوقد بلغت قيمة تكلفة نظام المعاش التكميلى في  2017 يونيو 30
مليون جنيه مصري تم تحميلها علي قائمة الدخل المستقلة وفقا لتقرير الخبير  3.40مبلغ  2017 يونيو 30

 (. 8، 7، 5)ايضاح رقم  2016ديسمبر  26االكتوارى الصادر فى 
 

 30/6/2017  31/12/2016 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 64 024 904  68 467 215  التزامات نظام المعاش التكميلى إجمالى 
    يوزع كالتالى :

 4 109 100  4 644 800  المدرج ضمن االلتزامات المتداولة 
 59 915 804  63 822 415  المدرج ضمن االلتزامات طويلة االجل 

  215 467 68  904 024 64 
 فيما يلى: الفترةاول: تتمثل الحركة على اللتزامات خالل 

     
 43 571 213   48 922 004   الفترةالرصيد في اول 

 3 438 259   --  تكلفة الخدمة الحالية
 8 854 774   3 399 431   تكلفة العائد

   435 321 52   246 864 55 
     يضاف: 

 20 889 450   23 577 730   اشتراكات العاملين المدفوعة 
   165 899 75   696 753 76 

     يخصم:
 (5 786 550)  (7 431 950)  معاشات مدفوعة 

 (6 942 242)  --  األرباح االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات 
   215 467 68   904 024 64 
 

 -:فيما يلي الفترةخالل ثانياً: تتمثل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل 
     

 3 438 259   --  تكلفة الخدمة الحالية
 8 854 774   3 399 431   تكلفة العائد

   431 399 3   033 293 12 
 

 -المستخدمة بمعرفة الشركة طبقا لدراسة الخبير االكتوارى فيما يلي:وتتمثل الفروض األكتوارية الرئيسية 
 

  30/6/2017  31/12/2016 
     متوسط الفتراضات لتحديد أصول المزايا

 ٪15.25  ٪15.25  معدل سعر الخصم -أ
 ٪11  ٪11  معدل تضخم األسعار -ب

     متوسط الفتراضات لتحديد التزامات المزايا
 ٪17  ٪17  الخصمسعر معدل  -أ

 ٪14  ٪14  معدل التضخم  -ب
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 تحليل الحساسية للنظام 
 

فيما يلي تأثير حركة افتراضات الحساسية لمعدل الخصم اللتزامات / تكلفة نظام مزايا المعاش التكميلى طبقا 
 -لدراسة الخبير االكتوارى:

 
 معدل الخصم معدل الخصم معدل الخصم 
 14.75٪ 15.25٪ 15.75٪ 

 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 61 202 987 63 366 843 65 663 973 القيمة الحالية لاللتزام 

 8 535 709 8 618 361 8 701 829 الحالية والعائدتكلفة الخدمة 
 

 بيانات ديموجرافية
  30/6/2017  31/12/2016 
 3 797  3 784 عامل عدد العاملين

 18.6  18.31 سنة مدة الخدمة المتبقية 
 410  578 عامل عدد المتقاعدين
 41.40  41.69 سنة متوسط السن

 
دارة المخاطر المتعلقة بهااألدوات المالية  -27  وا 
 

 المخاطر المالية  عناصر 27-1
المعتادة الى مخاطر مالية متنوعة وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق تتعرض الشركة نتيجة ألنشطتها  -

)بما في ذلك مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر تأثير أسعار الفائدة( وايضًا 
 مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 
 ألداء المالى للشركة.تهدف إدارة الشركة الى تقليل االثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على ا -

 
 ال تستخدم الشركة اى من األدوات المالية المشتقة لتغطية اخطار محددة. -

 
يتولي مجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة الخاصة بوضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة مخاطر الشركة كما  -

ة ومتابعة وأوجه الرقابة المناسب يقوم بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر
 تلك المخاطر ومدي التزامها بتلك المستويات.

 
دراية  لىعوضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة الموظفين  إلىتهدف الشركة  -

 وفهم بدورهم والتزاماتهم.
 
 خطر السوق -أ

أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة يتمثل خطر السوق في خطر التغيرات في أسعار السوق مثل 
 وأسعار أدوات حقوق الملكية التي يمكن تؤثر على إيرادات الشركة أو قيمة ممتلكاتها من األدوات المالية.

  
إن الهدف من إدارة خطر السوق هو اإلدارة والتحكم في التعرض لخطر السوق في حدود المؤشرات المقبولة 

 مع تعظيم العائد.   
 خطر العملة األجنبية -1
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  التعرض لخطر العملة
 

 -األتي يوضح تعرض الشركة لخطر تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية بالعمالت األساسية:

 
  -بيان أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري: –
 

 
 

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيه استرلينى يورو ين ياباني دولر امريكى البيــ
 اجمالى المعادل
 بالجنيه مصرى

      
      2017 يونيو 30

 107 800 574  -- -- -- 6 005 603  العمالء
 62 484 115  280  601 471  8 064 736 2 729 720  مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى

 949 362 635  7 227  213 241  9 291 045 52 556 584  النقدية وما في حكمها 
 1 119 647 324  7 507  814 712  17 355 781 61 291 907  إجمالي األصول بالعملة 

 998 233 528  3 888  2 309 633  5 985 218 52 614 559  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 4 768 179 674  585  2 864 435  -- 260 901 721  قروض وتسهيالت بنكية 
 5 766 413 202  4 473  5 174 068  5 985 218 313 516 280  إجمالي اللتزامات بالعملة
 (4 646 765 876) 3 034  (4 359 356) 11 370 563 (252 224 373) )عجز( التعرض للخطر 
 (4 646 765 876) 67 730  (89 860 185) 1 805 704 (4 559 064 172) المعادل بالجنيه المصرى 

      
      2016 ديسمبر 31

 38 299 263  -- -- -- 2 127 737  العمالء
 1 962 191  -- 2 115  -- 106 810  وأرصدة مدينة أخرىمدينون متنوعون 

 544 752 268  6 454  388 688  2 059 215  29 833 989  النقدية وما في حكمها 
 585 013 722  6 454  390 803  2 059 215  32 068 536  إجمالي األصول بالعملة 

 809 876 852  44 969  588 332  85 210  43 655 733  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 7 084 343 569  2 481  6 062 859  15 516 403  381 267 827  قروض وتسهيالت بنكية 
 7 894 220 421  47 450  6 651 191  15 601 613  424 923 560  إجمالي اللتزامات بالعملة
 (7 309 206 699) (40 996) (6 260 388) (13 542 398) (392 855 024) )عجز( التعرض للخطر 
 (7 309 206 699) (922 195) (120 028 217) (2 136 484) (7 186 119 802) المعادل بالجنيه المصرى 

 متوسط اسعار الصرف أسعار اإلقفال 
 30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 
 بيع شراء عــبي شراء بيع شراء بيع شراء 

 10.25 10.16 17.85 17.53 18.27 18.00 18.05 17.95 دوالر امريكى 
 0.088 0.086 0.1598 0.1518 0.1572 0.1535 0.1614 0.1597 ين ياباني

 13.73 13.43 22.69 22.44 22.42 21.97 23.40 22.9652 ى جنيه استرلين
 11.25 11.09 19.57 19.36 19.15 18.74 20.559 20.2691 يورو 
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 -تحرير أسعار صرف العمالت األجنبية:
تحرير سعر الصرف للعمالت  2016نوفمبر  3المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ  المركزيقرر البنك 

األجنبية إلعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد األجنبي داخل القنوات الشرعية، 
مل بها اوقد بلغت أسعار الصرف االسترشادية المعلنة من البنك المركزي ألهم العمالت األجنبية التي تتع

 الشركة في بداية ذلك اليوم كما يلى:
 

 شـــــــراء بيــــــــع أهم العمالت
 13.5277 14.2757 دوالر
 15.0076 15.8389 يورو

 
وعليه فقد اختلفت قيم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ اعداد 

عن القيم المثبتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف وأيضا تأثرت نتائج  2017 يونيو 30القوائم المالية في 
 أعمال الشركة بهذا التغيير في الفترة الالحقة لتاريخ التحرير.

 
وتزامنًا مع تحرير سعر الصرف قام أيضا البنك المركزي المصري برفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة 

على اإليرادات يؤثر على التوالي. مما قد  ٪15.75و ٪14.75نقطة أساس ليصل إلى  300واحدة بواقع 
 والتكاليف التمويلية للشركة.

 
 الحساسية تحليل -2

قد  2017 يونيو 30صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري في  في أسعار ٪10إن ارتفاع قدره 
مليون جنيه مصري  731 مقابل زيادة عجز بمبلغمليون جنيه مصري ) 448يؤدي إلى زيادة العجز بمبلغ 

( ويفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى خاصة أسعار الفائدة وقد تم 2016ديسمبر  31في
 .2016إجراء هذا االختبار بذات األساس المستخدم لعام 

قد يكون  2017 يونيو 30في سعر العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري في  ٪10كما أن انخفاض قدره 
 .له نفس التغير المعادل ولكنه بتأثير عكسي

 
 خطر سعر الفائدة -3

 يتمثل خطر سعر الفائدة في خطر تذبذب األداة المالية كنتيجة لتغير سعر الفائدة السائد بالسوق.
ويتمثل في تغير أسعار الفائدة على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في أرصدة القروض والتسهيالت 

مليون  12 090)مليون جنيه مصري  11 761مبلغ  2017 يونيو 30االئتمانية التي بلغ رصيدها في 
       (، وقد بلغت الفوائد والمصروفات التمويلية المتعلقة بهذه األرصدة 2016ديسمبر  31جنيه  مصرى في 

 (.هالمقارن الفترةمليون جنيه مصري خالل  392) الفترةمليون جنيه مصري خالل  653مبلغ 
 

مليون جنيه  3 369مبلغ  2017 يونيو 30بينما بلغ رصيد الودائع ألجل والحسابات الجارية بفائدة في 
(، وقد بلغت الفوائد الدائنة المتعلقة بتلك 2016ديسمبر  31مليون جنيه مصري في  3 814مصري )

 (.ةالمقارن الفترةمليون جنيه خالل  117.6) الفترةمليون جنيه مصري خالل  170الودائع مبلغ 
 

تتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة على الودائع ألجل. هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجل ويتمثل العائد 
 -على سعر الفائدة كما يلي:

 30/6/2017  31/12/2016 
 ٪8.75 - ٪13.95  ٪15.95- ٪10 جنيه مصري
  ٪ 0،42 - ٪2.49  ٪2.8-٪0.42 دوالر أمريكي

 ٪1.5  -- يورو
 

وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق 
المصرفي بالنسبة ألرصدة التسهيالت االئتمانية وأرصدة القروض مع إحالل قرض التمويل المشترك المتوسط 

ة أسعار أنها تقوم بمراجعاألجل محل القروض والتسهيالت االئتمانية وفقًا لسياسة الشركة التمويلية، كما 
 الفائدة السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية.
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 أسعار السوق األخرى خطر -4
 –ينشأ هذا الخطر من خطر التغير في أسعار أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع التي تحتفظ بها الشركة 

 –إن وجدت  –الخاصة بها وتراقب إدارة الشركة أدوات حقوق الملكية بمحفظة االستثمارات  –إن وجدت 
بناء على مؤشرات السوق أو التقييم الموضوعي للقوائم المالية الخاصة بهذه األسهم. وتتم إدارة االستثمارات 
المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار على حدة وكافة قرارات الشراء والبيع يتم اعتمادها بواسطة 

سي إلستراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه مجلس إدارة الشركة. إن الهدف األسا
 االستثمارات وتستعين اإلدارة باالستشاريين الخارجيين في هذا الشأن.

 
 خطر الئتمان -ب

يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية اللتزاماته وتعريض الطرف اآلخر 
 لخسائر مالية.

 
إن وجدت( )تتكون األصول المالية للشركة من العمالء المتمثلة في المبالغ المستحقة عليهم، والودائع ألجل 

وأرصدة االستثمارات المالية. ال تمثل هذه األصول المالية تركيز هام للخطر. يتوزع العمالء على قطاعات 
 حالل بصورة مالئمة. تدير الشركة خطرمتنوعة. توجد رقابة حازمة على االئتمان ويتم إثبات خسائر االضم

االئتمان المتعلق باالستثمارات عن طريق التأكد من أن االستثمارات مكونة بعد عمل تقييم دقيق لخطر 
 االئتمان لهذه االستثمارات.

 
 القبض والمدينون وأوراقالعمالء  -

 خاصة بكل عميل، إنإن تعرض الشركة لخطر االئتمان يتأثر بصفة أساسية بالخصائص األساسية ال
الخصائص الديموجرافية لقاعدة عمالء الشركة بما فيها خطر اإلخفاق الخاص بالنشاط لها تأثير أقل علي 

 خطر االئتمان.
 

معظم مبيعات الشركة تتمثل في مبيعات لمجموعة كبيرة من العمالء بقيم متقاربة لكل عميل وتوجد رقابة 
االضمحالل بصورة مالئمة ولذلك ليس هناك تركيز لخطر االئتمان  حازمة على االئتمان ويتم اثبات خسائر

 العمالء محددين. على
 

 وما في حكمها  النقدية -
ر في عدم تواف )إن وجدت( يتعلق خطر االئتمان الخاص بأرصدة النقدية وما في حكمها والودائع المالية

السيولة لدى الطرف األخر وبالتالي عدم قدرته على رد تلك األرصدة والوفاء بالتزاماته المتفق عليها نتيجة 
، وللتحكم في ذلك الخطر تقوم الشركة بالتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية الحاصلة هنقص السيولة لدي

 على درجة مالئمة ائتمانية عالية ومستقرة.
 
م التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المالية العالية في حالة عدم ويت

 وجود تصنيف ائتمانى مستقل.
 

  السيولة خطر -ج
 يتمثل خطر السيولة في خطر عدم وفاء الشركة اللتزاماتها حسب الشروط التعاقدية مع الغير.

 
ها من أن لديها سيولة كافية لمقابلة التزامات –كلما أمكن ذلك  –التأكد  إن منهج الشركة في إدارة السيولة هو

في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعة 
ترة فالشركة، كما تتأكد الشركة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابله مصروفات التشغيل المتوقعة ل

مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن 
 التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.

 
 وتهدف اإلدارة إلى االحتفاظ بمرونة في التمويل من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة.
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 رأس المال مخاطر إدارة -
تهدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال الى الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار بما يحقق عائد 
للمساهمين وتقديم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التي تستخدم القوائم المالية. وتوفير والحفاظ على 

 أفضل هيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكلفة رأس المال.
 

على أفضل هيكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين او تخفيض  للمحافظة
 رأس المال أو إصدار أسهم جديدة لرأس المال الشركة.

 
تقوم إدارة الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافى القروض الى اجمالى رأس المال ويتمثل 

الدائنون واالرصدة الدائنة األخرى واالقتراض مخصومًا منها النقدية وما في صافى القروض في اجمالى 
حكمها. ويتمثل اجمالى رأس المال في اجمالى حقوق الملكية بالشركة كما هو موضح في الميزانية المستقلة 

 باإلضافة الى صافى القروض.
 

 العادلة  القيمة تقدير -د
ناقصا أي تسويات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية يفترض ان تقارب القيمة العادلة االسمية 

ذات تواريخ االستحقاق القل من سنة. والغراض اإلفصاح، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لالدوات 
 تزامات المالية.لالمالية المشابهة وذلك لخصم التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لال

 
لتقدير القيمة العادلة لالدوات المالية غير المتداولة، فان الشركة تستخدم العديد من الطرق وتضع االفتراضات 
المبينة على أحوال السوق في تاريخ كل ميزانية. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعاملين لألدارة المالية أو 

ب األخرى، مثال لقيمة الحالية المقدرة للتدفقات ألداة مشابهه وذلك للديون طويلة األجل. تستخدم األسالي
يمة العادلة كانت الق العامالنقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقى األدوات المالية وفى نهاية 

 لاللتزامات غير المتداولة ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية لها.
 

 الستثمارات -
لى أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ المركز المالي بدون خصم التكاليف يتم تحديد القيمة العادلة ع

المتعلقة بالمعاملة وذلك فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية المثبتة بالتكلفة والمشار إليها عاليه مخصومًا 
 منها خسائر االضمحالل )إن وجدت(.

 
 بفائدة  تسهيالت -

 ى أساس خصم قيمة التدفقات النقدية ألصل المبلغ والفائدة المستقبلية المتوقعة.يتم احتساب القيمة العادلة عل
 

 المدينون والدائنون -
 تعكس القيمة االسمية للمدينون والدائنون الذين تبلغ أعمارهم المتبقية أقل من عام واحد القيمة العادلة.

 
 في تحديد القيمة العادلة المستخدمسعر الفائدة  -

تستخدم الشركة معدل العائد الساري في تاريخ المركز المالى باإلضافة إلى توزيع منتظم لالئتمان لخصم 
 األدوات المالية. 

 
 رأس المال والحتياطيات -28

 
 رأس المال المرخص به  -أ 

مليون سهم قيمة السهم االسمية  15مليار جنيه مصري متمثل في  1.5حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 
، وطبقًا لقرار رئيس 1999أكتوبر  10طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  مصريجنيه  100

شير في السجل التجاري وتم التأ 2000فبراير  8بتاريخ  2000لسنة  352الهيئة العامة لالستثمار رقم 
 .2000فبراير  9بتاريخ 
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 رأس المال المصدر والمدفوع -ب
جنيه متمثل في عدد  1 336 441 300مبلغ  2017 يونيو 30بلغ رأس المال المصدر والمدفوع فى 

جنيه بعد تخفيضه بالقيمة االسمية ألسهم الخزينة التي تم  100سهم القيمة االسمية للسهم  13 364 413
وتم اتخاذ اإلجراءات  2008مارس  30إعدامها بناءًا علي قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  القانونية لتعديل النظام األساسي حيث صدر قرار رئيس
من النظام  (7(، )6)بشأن الترخيص بتعديل المواد 2008بتاريخ  أول يوليو  2008لسنة  1251/2

  .2008يوليو  6األساسي للشركة وقد تم التأشير في السجل التجاري بذلك بتاريخ 
 

 الحتياطيات -ج
31/12/2016  30/6/2017   

   جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 احتياطي قانوني*  363 308 259  363 308 259
 احتياطي عام**  561 407 506  561 407 506
765 715 924  765 715 924   

 
 الحتياطي القانوني *

من صافى أرباح العام لتكوين اإلحتياطى القانوني  ٪5اقتطاع مبلغ يوازى وفقًا للنظام األساسي للشركة يتم 
من رأس مال الشركة المدفوع  ٪20هذا االقتطاع متى بلغ مجموع اإلحتياطى القانوني قدرًا يوازى  إيقاف ويتم

 عين العودة إلى االقتطاع.يتعلى األقل ومتى نقص اإلحتياطى عن النسبة المذكورة 
 

 لعام الحتياطي ا **
وفقًا للنظام األساسي للشركة فانه يجوز خصم نسبة إضافية من األرباح المتبقية بعد إجراء التوزيعات لتكوين 
 االحتياطى العام او الخاص ويحدد بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءا على توصية من مجلس االدارة.

  
 ناتج تعديل تكلفة األصول الثابتة -د

يلي الحركة خالل الفترة علي حساب ناتج تعديل األصول الثابتة الذي نشأ من تطبيق المعالجة المحاسبية فيما 
 2016نوفمبر  3الخاصة للتعامل مع اآلثار المترتبة علي تحرير أسعار صرف العمالت األجنبية في 

 (.2-38)إيضاح رقم 
 

 جنيه مصري إيضاح 
 2 189 029 730  رقــــــــــم 2016نوفمبر  3ناتج تعديل األصول الثابتة في 

 (492 531 688)  ضريبة الدخل 
 1 696 498 042   ناتج تعديل تكلفة األصول بعد ضريبة الدخل 

)المحول للخسائر المرحلة خالل عام  2016الجزء المحقق خالل عام 
2016) 

 (464 791 26) 
 1 669 706 578    2016ديسمبر  31في ناتج تعديل تكلفة األصول 

 2017يونيو  30الجزء المحقق خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )المحول للخسائر المرحلة خالل الفترة(

 (378 277 80) 
 1 589 429 200  (14) 2017يونيو  30الرصيد في 

 
 الموقف الضريبي -29

   
 شركات األموال ضريبة 29-1
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن ضريبة أرباح شركات األموال لمأمورية الضرائب المختصة سنويًا  -

 في المواعيد المقررة قانونًا، كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه اإلقرارات. 
 

لسنة  162م القانون رقم منحت الهيئة العامة لالستثمار اإلعفاء الضريبي لمشروع المسطحات تنفيذًا ألحكا -
وذلك  2006يناير  2بناءًا على الشهادة الصادرة من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2000

بمعرفة  2000حيث تم تحديد تاريخ بدء اإلنتاج خالل عام  2001لمدة خمسة سنوات اعتبارًا من أول يناير 
        بناءًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بتاريخالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

 .2005يوليو  16
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وتم االتفاق في اللجان الداخلية واثبات اإلعفاء الضريبي  2000/2004تم فحص الشركة عن السنوات  -
       شهادة من الهيئة العامة لالستثمار بتاريخلالممنوح للشركة على مشروع مسطحات الصلب وذلك طبقًا 

، 2005يوليو  16بإعفاء مشروع مسطحات الصلب استناداً إلى حكم القضاء اإلداري بتاريخ  2006يناير  2
مع إحالة نقطة خالف )إلغاء رسم تنمية الموارد المالية على وعاء القيم المنقولة( الى لجنة الطعن وقد صدر 

لغاء رسم تنمية الموارد المالية على الوعاء بإجابة طلب الشركة بإ 2010يونيو  12قرار لجنة الطعن بتاريخ 
المنقول المعفي وذلك مع بقاء األوعية الضريبية األخرى المعفاة كما هي كقرار اللجنة الداخلية عن سنوات 

 . 2004 – 2000النزاع 
 

حجز مسدد. وبالتالي أصبح الخالف منتهي  9للضريبة المستحقة والحصول على نموذج  الكاملوقد تم السداد  -
 باالتفاق وصار باتًا ونهائيًا وفقًا ألحكام القانون.

 
 2000/2004هذا وقد قامت مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بقيمة المطالبات الضريبية عن السنوات  -

             2011فبراير  17مولين بمصلحة الضرائب بتاريخ الواردة من مركز كبار الم 4، 3طبقًا لنماذج 
 تمثل تلك النماذج في قيمة الضريبة على مشروعتبخالف مقابل التأخير و  مصرى مليون جنيه 219  بمبلغ

بي .على الرغم من استقرار المركز الضريالعاممسطحات الصلب السابق تمتعه باإلعفاء الضريبي عن ذات 
لصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة والذي قبلته المصلحة ولم يتم الطعن عليه وبالتالي والقانوني للشركة 

زاء  فقد تحصن قانونًا وال يجوز لمصلحة الضرائب معاودة النزاع مع الشركة بشأن تلك السنوات مرة أخرى، وا 
 قوق الشركة.ذلك قامت الشركة برفع دعوة براءة ذمة عن أي مديونية أمام القضاء حفاظًا على ح

 
لدي البنوك  2011فبراير  17بتاريخ  قامت مصلحة الضرائب بالحجز تحت يد الغير علي حسابات الشركة -

مليون جنيه مصرى بناءًا علي الربط الذي تم علي أساس خضوع أرباح مشروعات الصلب  219بمبلغ 
لي رفع الحجز الموقع وقامت الشركة باالتفاق مع مصلحة الضرائب ع 2000/2004المسطح عن السنوات 

مليون جنيه مصرى خالل شهري سبتمبر  50على الشركة نتيجة للخالفات أعاله على ان يتم سداد مبلغ 
قسط  24مليون جنيه مصرى علي 169.3وتقسيط باقي مبلغ المطالبات الضريبية البالغة  2011وأكتوبر 

قسط شهري  23مبلغ المستحق علي مليون جنيه وباقي ال 8.3بمبلغ  2011نوفمبر  يستحق أول قسط في
بخالف مقابل التأخير علي المبالغ المقسطة وقد بلغت المبالغ المسددة  مصري مليون جنيه 7قيمة القسط 

مليون جنيه مصرى مقابل تاخير، وتري الشركة أن  35مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ  254.2مبلغ 
 شركة وأنها تحتفظ بحقها في استرداد ما تم سداده فورهذا اإلجراء ال يغير الموقف القانوني والضريبي لل
 2012لسنة  963والتي قيدت برقم  2011لسنة  405صدور حكم قضائي لصالح الشركة في القضية رقم 

ا وقد قضت محكمة األسكندرية اإلبتدائية بعدم إختصاصه ضرائب كلي اإلسكندرية والتي تداولت بالجلسات
حالتها إلي محكمة القضاء   .اإلداري لألختصاص ولم تحدد جلسة بعد األحالةوا 

 
 2011فبراير  21ضرائب بتاريخ  19وتم اإلخطار بنموذج  2005/2006تم فحص الشركة عن السنوات  -

مليون جنيه مصري بخالف فوائد التأخير وقد قامت الشركة  94.56وقد بلغت الفروق الضريبية مبلغ 
يمثل العام الخامس من مشروع  2005انونية حيث ان عام بالطعن على هذا النموذج في المواعيد الق

مسطحات الصلب ويسرى عليه االعفاء المشار اليه اعاله والمحصن قانونا . وتم إحالة الخالف حول هذه 
 السنوات إلى لجنة الطعن.

 
سنوات لوقد اصدرت لجنة الطعن قرارها بخضوع العام الخامس للضريبة بالمخالفة لقرارها السابق والخاص با -

على الرغم من ان االعفاء الضريبى ال يتجزأ وال يمكن الغاؤة قانونا وبناءا على ذلك فقد   2000/2004
طالن قرار لجان الطعن بطلب بضرائب كلى اإلسكندرية  2014لسنة  245قامت الشركة برفع الدعوى رقم 

درية االبتدائية بعدم قضت محكمه اإلسكن 2016يناير  27و بجلسة وما يترتب على ذلك من آثار، 
اختصاصها والئيا بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمه القضاء االدارى باإلسكندرية و لم تحدد لها جلسة 

 . حتى االن



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-37- 
 

مستندة فى ذلك كمقابل تأخير مليون جنيه مصري  124قامت مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة بمبلغ وقد  -
راض على ذلك بتقديم مذكرة للسيد رئيس توتم األع 2005لسنة  91من القانون  111الى نص المادة 

ابل الضريبة اإلضافية باألضافة الى مقمصلحة الضرائب والمستشار القانونى له وقد قامت الشركة بسداد 
تحفظ الشركة فى استرداد ما تم سدادة فور صدور  مع 2014اكتوبر  خالل الفترة من يونيو إلى التأخير

 . حكم قضائى لصالح الشركة
 

هو  2005/2006وتؤكد الشركة على سالمة موقفها وقوة دفوعها حيث ان موضوع الدعوى عن عام  -
نظرا لوحدة الموضوع  2000/2004استكمال لالعفاء الضريبى المقرر والمحصن قانونا عن السنوات 

والمنظور امام القضاء حيث ان االعفاء الضريبى ال يتجزأ مع تحفظ الشركة فى سداد اية مبالغ من تحت 
ى استرداد شركة وحقها فحساب الضريبة باعتبار ان هذا االجراء ال يضر من الموقف القانونى والضريبى لل

ق 69لسنة  269وقد قامت الشركة برفع دعوى رقم  ما سبق سداده فور صدور حكم قضائى لصالح الشركة
دم أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة الشركة بقيمة مقابل التأخير بعقضاء إدارى االسكندرية بطلب الحكم 
 .د لها ميعاد جلسة حتى االنولم يحد 2014حتى  2005عن سداد الضريبة عن السنوات من 

 
ضرائب بتاريخ               19وتم األخطار بنموذج  2007/2008تم الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  -

مليون جنيه مصري وقد قامت الشركة بالطعن على  15وقد بلغت الفروق الضريبة مبلغ  2012أغسطس  23
د ية ولم يتم تحديد ميعالجنة الطعن بالمأمور هذا النموذج في المواعيد القانونية وهى معروضة حاليا على 

مليون جنيه مصري وهو  15بسداد مبلغ  2014وقد قامت الشركة خالل شهر اكتوبر  لنظرها حتي تاريخه
 .مع حفظ حق الشركة فى إسترداد ماسبق سداده فور صدور قرار لصالح الشركة يمثل فروق الفحص الضريبى

 
ضرائب بفروق ضريبية  19وتم األخطار بنموذج  2009/2010السنوات تم الفحص الضريبي للشركة عن  -

تم أحالة و مليون جنيه مصرى وقد قامت الشركة بالطعن علي هذا النموذج في المواعيد القانونية  105بلغت 
مليون جنيه مصري  17الخالف للجنة الداخلية التي قامت بأعتماد معظم الفروق ماعدا نقاط خالف بمبلغ 

مليون جنيه مصري  15جنة الطعن ولم يتم تحديد ميعاد حتى تاريخه، وقد تم سداد مبلغ تم احالتها الى ل
 كدفعة من تحت حساب فروق الفحص لحين صدور قرار اللجنة.

 
مليون  163بفروق ضريبية تبلغ  19وتم اخطار الشركة بنموذج  2013/ 2011تم الفحص الضريبى عن السنوات  -

بية المواعيد القانونية وتم أحالتها الى اللجنة الداخلية التي صدر قرارها بفروق ضري جنيه مصري وقد تم الطعن عليها في
 .مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل 6تبلغ 

 
في المواعيد القانونية طبقًا ألحكام القانون وقامت  2014/2015قدمت الشركة إقراراتها الضريبية عن السنوات  -

 ي.ولم يتم إخطار الشركة بأية إخطارات للفحص الضريب بسداد الضريبة المستحقة عليها من واقع تلك اإلقرارات
 

مليون جنيه مصري  7قامت اإلدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بإخطار الشركة بفروق ضريبية قدرها  -
وهذا الموضوع منظور أمام القضاء وقد صدر حكم  2000/2010للخارج خالل السنوات عن تحويالت 

جنايات العجوزة وقامت  2011لسنة  11743بعدم جواز نظر الدعوي السابق الحكم فيها في الجناية رقم 
عادة األوراق ا 2013نوفمبر  9النيابة بإستئناف الحكم وبجلسة  لى صدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وا 

وقد قامت الشركة بسداد كافة المبالغ   2013لسنة  639محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى رقم 
وذلك عن السنوات  ى( الواردة من المصلحة باإلضافة إلي نماذج الربط اإلضاف19طبقًا لنماذج )

 .ولم يحدد لها ميعاد جلسة حتى االنوتم تأجيل القضية  2000/2010
 

 .يبيةولم يتم أخطار الشركة بأية نماذج ضر  2014/2016الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  جاري -



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-38- 
 

 ضريبة كسب العمل 29-2
 تقوم الشركة بسداد الضريبة في المواعيد القانونية مع تقديم التسويات الضريبية وفقًا ألحكام القانون. -

 
مليون جنيه  19وصدر قرار لجنة الطعن باستحقاق ضريبة بمبلغ  1994/  1990تم فحص السنوات من  -

في             مصري بخالف مقابل التأخير وقد تم إحالة النزاع الى القضاء وصدر حكم محكمة االستئناف 
عادة  2011أغسطس  17 ومقابل  الربط بضريبةبتأييد قرار لجنة فض المنازعات وتم إلغاء الربط السابق وا 

 مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل. 2.1تأخير بمبلغ 
 

مليون جنيه مصرى  11.6وبلغت الفروق الضريبية  2007/  2005تم  الفحص الضريبي عن السنوات  -
           وقامت الشركة باالعتراض عليها وتم احالة الخالف للجنة الداخلية التى قررت استحقاق ضريبة 

الف جنيه  605الف جنيه مصري و 230مصري باألاضافة الى ربط أضافى بمبلغ مليون جنيه  3.9 قدرها
 تم سدادها بالكامل.  مصري خاصة بضرائب كسب العمل للمعارين لشركة عز للصلب المسطح

 
على استحقاق ضريبة الداخلية وتم االتفاق باللجنة  2012/  2008تم الفحص الضريبي عن السنوات  -

 مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل. 7.3رها قد
 

 .ولم يتم أخطار الشركة بأية نماذج ضريبية 2013/2016 السنواتالفحص الضريبي للشركة عن  جاري -
 

 والضريبة علي القيمة المضافة العامة على المبيعات الضريبة 29-3
 
 موقف الفحص  29-3-1

 في المواعيد القانونية.تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية الشهرية بانتظام  -
 
وقامت مأمورية كبار الممولين  2009إبريل  30تمت محاسبة الشركة عن الضريبة العامة عن المبيعات حتى  -

مليون جنيه  40.7وأسفر ذلك عن قيام المأمورية بالمطالبة بفروق ضريبية قدرها  (15)بنماذج  الشركة بأخطار
وتم التظلم على ذلك النموذج وعلى ما جاء به من فروق حيث تمثلت تلك الفروق فى رفض مصلحة الضرائب 

 296و 295والقرارات الوزارية  2005لسنة  9قيام الشركة بخصم الضريبة على السلع الرأسمالية وفقًا للقانون 
ات المسددة على السلع الرأسمالية األمر الذي والتي تعطى الحق للشركة فى خصم ضريبة المبيع 2005لسنة 

مدنى كلى( ضد مصلحة الضرائب للمطالبة  2011لسنة  988ترتب عليه قيام الشركة برفع دعوى قضائية )برقم 
بأحقية الشركة فى خصم الضريبة السابق سدادها على السلع الرأسمالية وقد سبق للشركة سداد تلك الفروق تجنبًا 

صدور اى احكام قضائية فى غير صالح الشركة، وقد صدر حكم المحكمة االبتدائية بجلسة  للغرامات فى حالة
قضى  2013أغسطس  29برفض الدعوى وقد قامت الشركة باستئناف الحكم وبتاريخ  2012ديسمبر  30

سة لوالدعوي مؤجلة لجاالستئناف اللغاء حكم اول درجة المستأنف وتمت االحالة الى محكمة القضاء االدارى 
 .لألطالع 2017نوفمبر  19
 

، وتم إخطار الشركة 2010ديسمبر  31حتى  2009تم الفحص الضريبي عن االعوام من أول مايو  -
مليون جنيه وتم التظلم عليها والعرض على  77.3( وقد بلغت قيمة الفروق الضريبة مبلغ 15بنموذج رقم )

ة عرض نقاط الخالف على السيد/ رئيس المصلحلجنة التوفيق بالمركز الضريبي لكبار الممولين، ثم تم 
مليون جنيه مصرى لينحصر  70الذى وافق على خصم الدفعات السابق قيام الشركة بسدادها والبالغة 

مليون جنيه مصرى وتم عرض هذا الخالف على لجنة التظلمات العليا وتقرر االحاله  7الخالف فى مبلغ 
ضرائب كلى قبل ان تحال الى محكمة  2013لسنة  334قم حيث اقامت الشركة الدعوى ر الى القضاء. 

 2017 نوفمبر 19ق قضاء ادارى ومحدد لها جلسة  67لسنة  25 999القضاء االدارى والمقيدة برقم 
مليون جنيه  2.5مليون جنيه مصري والباقي وقدرة  4.5وقد قامت الشركة بسداد مبلغ  ليودع الخبير تقريره

 مصري يتمثل في قيمة ضريبة المبيعات على البيليت المعار والذي تم استرجاعه. 
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إخطار الشركة  وتم 2011ديسمبر  31حتى  2011الفحص الضريبى للشركة عن الفترة من أول يناير  تم -
 .مليون جنيه مصرى 1.5سداد الفروق بالكامل وقدرها ( وتم 15بنموذج )

 
مليون جنيه  18.9بمبلغ ( 15وتم إخطار الشركة بنموذج ) 2012 عامتم الفحص الضريبي للشركة عن  -

والنزاع معروض على لجنة التظلمات، كما تم التقدم بطلب لعرض النزاع على وتم الطعن عليه مصري 
وجاري عرض دفاع  2016لسنة  79الضريبية الخاصة بتطبيق القانون اللجنة المشكلة ألنهاء المنازعات 

 .والمستندات المؤيدة ولم يصدر قرار حتي تاريخهالشركة 
 

مليون جنيه مصري وتم  23.3( بفروق قدرها 15وتم األخطار بنموذج ) 2013تم الفحص الضريبي لعام  -
 بالمركز الضريبي لكبار الممولين.الطعن عليه في حينه، ويتم حاليًا بحث الخالف بلجنه الطعن 

 
 .2014/2016 السنواتلم يتم الفحص الضريبي للشركة عن  -
 
 ضريبة المبيعات على ورادات خام أكسيد الحديد  29-3-2

مليار جنيه مصرى يتمثل فى قيمة ضريبة مبيعات على  1.9قامت مصلحة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ  -
 2012ديسمبر  31وحتى  2008خام اكسيد الحديد المستورد بأثر رجعى عن الفترة من األول من يناير 

ان فلسفة  للضربية حيث وقد قامت الشركة بتقديم مذكرة لوزير المالية بعدم خضوع واردات خام أكسيد الحديد
قانون الضريبة على المبيعات جعلت المنتج الصناعي وسيط فى تحصيل الضريبة حيث يتم خصم ما سبق 
سداده من ضريبة مما يتم تحصيله عند بيع السلعة ولما كانت الشركة خالل الفترات السابقة تقوم بتوريد كل 

إرادة عند االفراج الجمركى على هذه السلعة فال  ما تم تحصيله عند البيع دون اى خصم ولم تكن للشركة
يتعين تحميلها بأية مبالغ النها لم تكن سببًا فى عدم التحصيل وال فى كيفية االفراج عن هذا الخام. وترى 
ادارة الشركة ومستشارها الضريبى انه ال يوجد احقية لمصلحة الجمارك فى المبالغ التى تطالب بها الن 

ق صريح القانون فضاًل عن ان الشركة وسيطة فى تحصيل الضربية وتوريدها الى الشركة تقوم بتطبي
 مصلحة الضرائب فى المواعيد القانونية وال مجال الستحقاق اية فروق ضريبية.  

 
قضاء ادارى االسكندرية طعنا فى القرار الصادر  –ق 68لسنة  9160وقد أقامت الشركة الدعوى رقم  -

 2013لسنة  563إليداع تقرير هيئة المفوضين، كما أقامت الشركة الدعوى رقم  بالمطالبة والدعوي محجوزة
ق قضاء إداري اإلسكندرية بطلب براءة ذمة  69لسنة  14721تجاري كلي اإلسكندرية والتي قيدت برقم 
 مليار جنيه 2والتي صدر قرارها الى بطالن مطالبة الشركة بمبلغ الشركة من دين الضريبة محل المطالبة، 

مع  2012ديسمبر  31حتى  2008مصري قيمة ضريبة المبيعات عن الرسائل المفرج عنها من اول يناير 
 للمذكرات. 2017 أكتوبر 8ما يترتب من أثار خاصة ببراءة ذمة الشركة من مبلغ المطالبة ومحدد لها جلسة 

 
 ضريبة المبيعات على مقابل النتفاع لهيئة ميناء اإلسكندرية 29-3-3

مطالبة هيئة ميناء اإلسكندرية والخاصة بمقابل االنتفاع للهيئة وتم االتفاق على سداد قيمة ضريبة تم إنهاء  -
وتم الحصول على  2013ديسمبر  31المبيعات األصلية واإلضافية عن طريق شيكات آجلة تنتهي فى 

             1609، وقد أقامت الشركة الدعوى رقم خطاب من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بما يفيد ذلك
مدني كلي اإلسكندرية بطلب إلزام كاًل من الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ووزير المالية برد  2014لسنة 
جنيه قيمة ما حصلته مصلحة الضرائب تحت مسمى ضريبة مبيعات على مقابل  249 525 364مبلغ 

 عوى محالة لمحكمة القضاء اإلداريالترخيص باإلنتفاع بمعدات وساحات رصيف الخامات التعدينية، والد
 باإلسكندرية ولم تحدد لها جلسة حتى اآلن.
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 الدمغةضريبة  29-4
وأسفر ذلك  2006يوليو  31حتى  2005تم الفحص ومحاسبة الشركة ضريبيًا عن الفترة من أول يناير  -

 مليون جنيه مصرى. 2.3عن رصيد دائن للشركة قدره 
 

وتم األخطار  2010ديسمبر  31حتى  2006ل من أغسطس تم الفحص الضريبي عن الفترة من األو  -
وأحالة الخالف الى اللجنة الداخلية واسفر وتم الطعن عليه فى المواعيد القانونية  19حتى تاريخه بنموذج 

 مليون جنيه مصرى 0.3ذلك عن رصيد دائن للشركة قدره 
 

مليون جنيه مصرى  2قررت اللجنة الداخلية ربط ضريبة عن تلك الفترة بمبلغ  2014أكتوبر  13وبتاريخ  -
مليون جنيه مصرى حيث انه لم يستهلك  2.3مع مراعاة استهالك الرصيد الدائن لصالح الشركة والبالغ 

 بالفحص. 
 

وتم ( والطعن عليه 19وتم اإلخطار بنموذج ) 2011/2013تم الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  -
الف جنيه مصري تم سدادها من الرصيد  305أحالته الى اللجنة الداخلية واسفر عن استحقاق ضريبة بمبلغ 

 الدائن لمصلحة الضرائب.
 

 .الشركة بأية نماذج ضريبية ولم يتم أخطار 2014/2016الفحص الضريبي عن السنوات  جاري -
 

 العقارية الضريبة 29-5
 .2013 يونيو 30تم سداد الضريبـة العقارية حتى  -

 
( بالقيمة االيجارية والضريبية العقارية السنوية 3قامت مصلحة الضرائب العقارية باخطار الشركة بنموذج ) -

( 4مليون جنيه مصري وقد تم الطعن على هذه التقديرات بنموذج ) 8.9التي بلغت  2014يونيو  30حتى 
 2015لسنة  371/372ن رقم ورد إلى الشركة قرار لجنة الطع 2016مايو  4في الميعاد القانوني بتاريخ 

مليون جنيه مصرى وتم رفع دعوى قضائية طعنا على قرار  17جاء فيه أنه تم ربط ضريبة عقارية قدرها 
 لجنة الطعن امام محكمة القضاء االدارى ولم تحدد لها جلسة حتى تاريخه.

 
 الخدمات الخاصة بالمعدات المستوردة لالستخدام فى اإلنتاج رسوم 29-6
رفع دعوى استرداد رسوم الخدمات الخاصة بالمعدات المستوردة لالستخدام في اإلنتاج المسددة قامت الشركة ب -

وذلك على الرسائل المتمثلة فى المعدات وقطع الغيار وذلك  2002لسنة  2112لمصلحة الجمارك برقم 
صلحة والذى قضى بعدم دستوريتها حيث ان م 111المادة رقم  1963لسنة  66تطبيقًا لحكم القانون 

الجمارك لم تقم بتأدية اى خدمات لشركتنا وذلك بالنسبة للرسائل الواردة للشركة من الخارج وقد بلغت قيمة 
مليون جنيه مصري وقد صدر حكم محكمة  126المبالغ التى طالبت بها الشركة مصلحة الجمارك مبلغ 

زمت المدعى عليهما بأن حيث أل 2112فى الدعوى  2011فبراير  27اإلسكندرية )مدنى كلى( بتاريخ 
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى  ٪4مليون جنيه مع الفوائد القانونية  103.9يؤديا للشركة المدعية مبلغ 

لصالح الشركة بتأييد حكم أول درجة  2012نوفمبر  6السداد الفعلي وتم استئناف الحكم وصدر الحكم فى 
مصلحة الجمارك بها وجارى متابعة اصدار خطاب من هيئة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم واعالن 

 77 بالطعن بالنقض رقم 22/1/2013قضايا الدولة بأنه ال مانع من الصرف علما بان الشركة أعلنت فى 
حكم  2012نوفمبر  6ق على الحكم الصادر باالستئناف لصالح الشركة وقد صدر بتاريخ  83لسنة 

كم اول درجة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم بمعرفة ادارة الشئون االستئناف لصالح الشركة بتأييد ح
حتى  بالطعن على الحكم بطريقة النقض، ولم يفصل فيهمصلحة الالقانونية التى تتابع االسترداد، وقد قامت 

 .  اآلن
 

  الفترة خسائر/  أرباح لسهم فياألساسي ل نصيبال -30
 

 -وفقا لما يلى: يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة (خسارة)أرباح/  تم تحديد نصيب السهم من صافي
 
 30/6/2017  30/6/2016 
    

 (490 724 625)  716 963 995 )جنيه(  ربح / )خسارة( الفترة صافى
 13 364 413   13 364 413 )سهم( رةالفتاألسهم المصدرة والمدفوعة في نهاية 

 (36.72)  53.65 )جنيه/سهم(  ترة)خسارة( الفأرباح / في النصيب األساسي للسهم 
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  نظام التأمينات والمعاشات  -31
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية التابع لهيئة التأمينات االجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقًا  

وتعديالته ويتم تحميل قائمة الدخل المستقلة بتلك  1975لعام  79لقانون هيئة التأمينات االجتماعية رقم 
          حتى 2017من أول يناير  السنةن المساهمات وفقًا لقاعدة االستحقاق وقد بلغت مساهمة الشركة ع

جنيه مصرى، باإلضافة إلى ذلك فإن للشركة صندوق تأمين خاص مليون  21.8مبلغ  2017 يونيو 30
  من أجر االشتراك في الصندوق الشهري للعاملين.  ٪16.5لموظفيها ككيان قانوني مستقل تتحمل فيه الشركة 

         2017 يونيو 30المالية المنتهية حتى  السنةوقد بلغ إجمالي قيمة مساهمة الشركة في هذا الصندوق عن 
  جنيه مصرى تم تحميلها على قائمة الدخل المستقلة.  مليون 8.4مبلغ 

  المعامالت مع األطراف ذوى العالقة -32
األطراف ذوى العالقة في المعامالت مع الشركات التي تساهم فيها الشركة والشركات التي تتمثل المعامالت مع  32-1

يمتلكها بعض مساهمي الشركة ولهم نفوذ جوهري وسيطرة عليها، وتتم المعامالت مع تلك الشركات كما هو 
  عية العامة. الحصول على موافقة على قيمة تلك التعامالت من الجم ويتم( 2-32موضح تفصياًل باإليضاح )

     -تتمثل أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة في االتى:
  أرصدة مستحقة من أطراف ذات العالقة :أولً 

 30/6/2017  31/12/2016 
 جنيــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــه 

   "كونتراستيل" – شركة حديد للتجارة العامة والمقاولت
 6 219 827  33 682 528 أرصدة مدينة  –حساب عمالء 
 1 172 422  2 232 735 مدين  –حساب جارى 

 263 915 35  249 392 7 
    الصلب المسطح  لصناعةالعز شركة 

 505 936  1 740 291 مدين -حساب جاري 
 291 740 1  936 505 

    مجموعة شركات عز 
 561 028  -- شركة مصانع عز للدرفلة

 89 991  195 216 شركة حديد عز
 12 966  -- شركة الجوهرة
  216 195  985 663 

 770 850 37  170 562 8 
     أرصدة مستحقة ألطراف ذات العالقة ثانيًا:

    "كونتراستيل" –للتجارة العامة والمقاولت  حديدشركة 
 2 545 597  4 201 287 دائن  –حساب جاري 

 3 859 389  14 231 857 دائن  – موردحساب 
 144 433 18  986 404 6 

    الصلب المسطح  لصناعة شركة العز
 98 104  -- عمالء أرصدة دائنة

 271 825  268 516 جاري
 516 268  929 369 

    شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات 
 321 809  80 780  موردون أرصدة دائنة
 59 453  377 002 حساب جاري دائن

 782 457  262 381 
    مجموعة شركات عز
 2 873 621  166 850 عمالء أرصدة دائنة -شركة حديد عز
 558 955  584 835 حساب جارى دائن –شركة حديد عز 

 77 307  5 335 312 عمالء أرصدة دائنة -شركة مصانع العز للدرفلة 
 11 927  68 495 ائنةعمالء ارصدة د -شركة العز للتجارة وتوزيع مواد البناء

 492 155 6  810 521 3 
 934 314 25  987 677 10 
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 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  السنةملخص بأهم المعامالت مع األطراف ذوى العالقة خالل  32-2
 

ــ ــ ــــــم الشــركــــــاســ ــ ــــ ــ  قيمـة التعامـل شـــــراء  قيمــة التعامـل بيــع طبيعـة التعامـل ــــةــ
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ
     شركة حديد للتجارة والصناعة والمقاولت  -أ

 3 597 512  64 930 626 قشور وأكاسيد "كونتراستيل"
 2 042 118  -- توريد سوالر وبنزين 
 270 725  90 750  إيجار معدات 

 42 906 970  -- ايجارات   
 254 793  208 897 خرده مسترجعه 
 --  32 552 الخبت المتدرج 
 32 582  -- نولون نقل السوالر 
 49 104 701  65 262 825 اإلجمالي 
     

     شركة العز لصناعة الصلب المسطح -ب
 255 355 036  -- حديد تسليح 
 255 355 036  -- اإلجمالي 
     
 1 111 336  -- بالتات خشب شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات -ج
 1 111 336  -- اإلجمالي 
     
     مجموعة شركات العز -د

 --  18 242 433 حديد تسليح وتوزيع مواد البناءشركة العز للتجارة 
 --  6 303 137 حديد تسليح شركة حديد عز

 --  45 073 628 حديد تسليح شركة مصانع العز للدرفلة 
ــي   --  69 619 198 اإلجماـل
 

السياسة )هناك تنسيق قائم بين الشركة ومجموعة شركات العز في إطار السياسة البيعية وشروط التعاقد  32-3
االئتمانية وتحديد األسعار والحوافز والخصومات( وذلك تجاه العمالء المشتركين كما يتم التنسيق في مجال 

 مشتريات الخامات من الغير.
  

شركة اإلسكندرية للحفاظ على الحصة السوقية لل –وفقًا للتوجه اإلستراتيجى لشركة العز الدخيلة للصلب  32-4
تحديات التى تواجه الشركة فى عدم قدرتها على زيادة طاقتها اإلنتاجية بمصانعها محليًا وعالميًا ومواجهة ال

القائمة حاليًا لذا فقد قررت الشركة االستفادة من الفرص المتاحة بالمجمع الصناعى لشركة العز لصناعة 
اً لظروف قالصلب المسطح بالسويس تحقيقاً للمرونة في تنوع اإلنتاج من حديد التسليح ومسطحات الصلب وف

السوق وبالتالي اقتصاديات اإلنتاج والربحية ومن ثم المساهمة فى زيادة رأس مال شركة العز لصناعة 
الصلب المسطح لتمويل الزيادة في تكلفة التوسعات وقد بدأ اعادة تشغيل مصنع مسطحات الصلب اعتبارا 

بصدور شهادة  2011ن أول يناير كما بدأ التشغيل الفعلى لمصنع البيليت اعتبارا م 2010مارس  22من 
 .2012االستشاري بإنهاء األعمال بصفة جوهرية والتشغيل الفعلي لمصانع الدرفلة اعتبارا من أول يناير 

 
تقوم الشركة بالتعامل مع شركة مصر للتأمين المساهم فى رأس مال الشركة وتتمثل فى التأمين على أصول  32-5

 التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين.وممتلكات الشركة طبقًا للقواعد والنظم 
 

تقوم الشركة بالتعامل مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص )والذى يمتلك حصة فى  32-6
 .1975لسنة  79رأسمال الشركة( طبقًا لقانون التأمين اإلجتماعى رقم 

   
من  ٪16.5تسدد فيه الشركة نسبة تبلغ  تقوم الشركة بالتعامل مع صندوق التأمين الخاص بموظفي الشركة 32-7

 أجر االشتراك.
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تقوم الشركة بالتعامل مع البنك االهلى المصرى المساهم فى رأس مال الشركة بصورة غير مباشرة عن  32-8
    طريق شركة االهلى كابيتال لالستثمارات حيث قامت الشركة بالحصول على قرض دوار متوسط األجل 

 مصري ) في ذلك التاريخ(مليون جنيه  350ى بما ال يتجاوز المعادل لمبلغ مليون دوالر امريك 58.9بلغ 
تم تحرير ملحق لعقد تمويل متوسط األجل ليصبح القرض تمويل متوسط األجل  2012يوليو  30 وبتاريخ
 (.1-23مليون جنيه مصري )إيضاح  600بمبلغ 

 
الموافقة  2013نوفمبر  30بتاريخ  اإلسكندرية –قررت الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب  32-9

           على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( بما يعادل
مليون دوالر أمريكى وعوائده وعموالته وأى ملحقات أخرى حتى تمام سداد التسهيالت االئتمانية الممنوحة  30

للشركة التابعة مع تفويض السيد العضو المنتدب للشركة القابضة فى التوقيع  من البنك األهلى المصرى
 على عقد الكفالة التضامنية مع البنك األهلي المصرى وكافة المستندات الالزمة لذلك.

 
مليون جنيه  200بمبلغ  2014يناير  2وقد تم توقيع عقد الكفالة التضامنية مع البنك االهلى المصرى فى 

 (. 1-23افة الى العوائد والعموالت والرسوم والمصاريف )ايضاح مصرى باالض
 

االت اإلسكندرية فى إصدار كف –كما قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب 
اإلسكندرية  –من حقوق الملكية لشركة العز الدخيلة للصلب  ٪20نية للشركات التابعة فى حدود تضام

من حقوق  ٪10القابضة( على ان ال تتخطى الكفالة التضامنية الصادرة للشركة التابعة الواحدة )الشركة 
 ملكية الشركة القابضة طبقا آلخر ميزانية معتمدة.

 
تم االتفاق مع البنك األهلي المصري للحصول علي تمويل قصير األجل بمبلغ  2015أكتوبر  15بتاريخ  32-10

 .2016أكتوبر  14لنشاط الجاري للشركة يستحق السداد في مليون جنيه مصري بغرض تمويل ا 500
 

دي ل اإلعارةعلي سبيل  خاماتجنيه مصري تتمثل في تكلفة  مليون 169.7يتضمن مخزون خامات مبلغ  32-11
 .(19شركة العز لصناعة الصلب المسطح )إيضاح رقم 

 
 بها فى قضية السيطرة على منتج الحديد والتى صدر بها حكم محكمة ضىتم توزيع الغرامة المدفوعة والمق 32-12

مناصفة بين شركة العز الدخيلة للصلب مليون جنيه مصرى  20.5بمبلغ  2014نوفمبر  25النقض فى 
ع بينهما توز  أنعلى  للدرفلةوشركة مصانع العز  (القابضة)الشركة شركة حديد عزمن  وكالً اإلسكندرية  –
 3.2و مليون جنيه مصرى 6.7مليون جنيه مصرى و 10.2 بقيمة ٪17.04و  ٪32.96 و ٪50 نسبةب

 .جنيه مصرى على التوالىمليون 
 

 الرتباطات الرأسمالية -33
   

 -جنيه مصري تتمثل فى: مليون 242.7مبلغ  2017 يونيو 30بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية في 
 

القيمة بالجنيه   
ــالمص ــ  ريــ

 CSP Plant( 883 805 126(مشروع تطوير مصنع مسطحات الصلب  -1
 ERP SYSTEM( 590 480 66(تخطيط موارد المؤسسة  مشروع نظام -2
 18 953 184 2مصنع درفلة األسيلخ  –صندوق التبريد مشروع  -3
 central Bag filter( 063 353 4( الثانيمشروع سحب االتربة بمصنع الجير  -4
 3 683 343 .األرض الجنوبية –مقاومة الحريق مشروع  -5
 CC shear.( 247 404 1)االول مقص بمصنع درفلة االسياخ  -6
 10 375 164 مصنع األختزال المباشر الثالث  –أنظمة التحكم مشروع  -7
 980 759 7 (Transformer Replacementمحوالت مصانع األختزال )مشروع  -8
 2 872 378 أخري -9
  832 687 242 
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  المحتملةاللتزامات  -34
باإلضافة إلى المبالغ التي تم أخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية المستقلة توجد التزامات  34-1

محتملة تتمثل في قيمة خطابات الضمان واالعتمادات المستندية التى صدرت بمعرفة بنوك الشركة لصالح 
  -والتزامات محتملة أخرى وبيانها كالتالي: الفترةالغير القائمة في نهاية 

31/12/2016  30/6/2017     
 المعــــــادل

 بالجنيه المصري
 المعــــــادل 

 بالجنيه المصري
  

 - العتمادات المستندية   
  دوالر امريكى  580 192 043  690 102 698
  يورو  111 061 094  222 483 948

 - خطابات ضمان    
  دوالر امريكى  19 800 000  20 097 000
   جنيه مصري 6 603 759  2 028 720

بالموافقة  2013نوفمبر  30اإلسكندرية بتاريخ  –قررت الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب  34-2
           على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( بما يعادل

مليون دوالر أمريكي وعوائده وعموالته من البنك األهلي المصري مع تفويض السيد العضو المنتدب  30
اإلسكندرية في التوقيع على عقد الكفالة التضامنية مع البنك وقد تم توقيع  –لشركة العز الدخيلة للصلب 
جنيه مصرى بخالف العوائد والعموالت  مليون 200بمبلغ  2014يناير  2عقد الكفالة التضامنية بتاريخ 

  (.9-32والرسوم والمصاريف )إيضاح رقم 
قرر مجلس إدارة شركة حديد عز )الشركة األم( الموافقة علي قيام الشركة بزيادة رأس  2014أكتوبر  27بتاريخ 
شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( بإستخدام الدائنية المستحقة لشركة حديد عز )الشركة  مال

  .األم(  لدي شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( وذلك علي أساس القيمة العادلة للسهم
على  2014مبر نوف 12وقد وافق مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( فى 

باستخدام الدائنية المستحقة لشركة حديد عز )الشركة األم( لدى الشركة التابعة  المصدرزيادة رأس المال 
  وذلك على اساس القيمة العادلة للسهم.

وافق مجلس إدارة شركة العز للصلب المسطح )شركة تابعة( علي دعوة الجمعية  2015إبريل  9بتاريخ 
دوالر  17مليون سهم بواقع  15لنظر في زيادة راس المال المصدر للشركة بعدد العامة غير العادية ل

( من النظام األساسي 7(، )6وتعديل المادتين رقم )مليون دوالر أمريكي  255بإجمالي مبلغ أمريكي للسهم 
نيتها ئلي أن يكون أكتتاب شركة حديد عز )الشركة األم( في الزيادة من خالل تحويل داع)شركة تابعة( 

 س المال.إلي الشركة التابعة إلي رأ
 

المال وفقًا علي زيادة رأس  للشركة التابعةوافقت الجمعية العامة الغير عادية  2015إبريل  27وبتاريخ 
( من النظام األساسي للشركة التابعة 7(، )6وتم الترخيص بتعديل المادتين رقمي ) ،لمقترح مجلس اإلدارة

والتأشير بذلك في السجل التجاري  2015نوفمبر  12ثمار والمناطق الحرة بتاريخ من الهيئة العامة لإلست
 .2015نوفمبر  15بتاريخ 

 
 دعاوى ومنازعات قضائية -35

 
 دعاوي قضائية بشأن شركة العز للصلب المسطح 35-1

من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي  2008"شركة تابعة" في أغسطس  المسطححصلت شركة العز للصلب 
رخصة طاقة مجانية لزيادة الطاقة السنوية للشركة ولم تبدأ الشركة فى اقامة اية مشروعات الستخدام الرخصة وقد 

ات قد ة غرامتم إحالة هذا الموضوع إلي محكمة الجنايات للمطالبة بسداد رسوم علي تلك الرخصة إضافة إلي أي
أصدرت المحكمة حكمًا تضمن منطوقة تغريم كل من رئيس مجلس  2011سبتمبر  15تقررها المحكمة، وبتاريخ 

مليون جنيه  660إدارة الشركة التابعة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق متضامنين مبلغ 
ة شركة تابعة. وقامت ادراة الشركة التابع –المسطح مصري وبرد الرخصة الممنوحة لشركة العز لصناعة الصلب 

 باتخاذ اجراءات الطعن فى الحكم إللغائه بكل ما ترتب عليه من آثار. 
  

عادة قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون عليه  2012ديسمبر  20وبجلسة  كمة، االمحوا 
ومازالت القضية قيد التداول بالجلسات أمام المحكمة التي تمت إحالة القضية إليها والقضية مؤجلة 

 .ألتخاذ إجراءات التصالح 2017 ديسمبر 3لجلسة 
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وترى إدارة الشركة التابعة ومستشارها القانوني أنه يتبين من منطوق الحكم أنه فيما يتعلق بالغرامة فهي علي 
م الشخصية حيث أن العقوبة شخصية، ولذا فليس هناك ثمة حكم بالغرامة ضد شركة العز المتهمين بصفته

 لصناعة الصلب المسطح.
 

إدارة الشركة التابعة تري أنه ال حاجة لتكوين أية مخصصات لمقابلة أيه التزامات قد تنشأ عن  فإنوبناء علي ذلك 
 تلك الدعوي.

 
 قضايا عمالية بشأن فروق األرباح 35-2

دعوى للمطالبة باحتساب فروق أرباح عن  73قام بعض العاملين المنتهية خدمتهم بالشركة بإقامة عدد  –
من األرباح مؤسسين دعواهم على  ٪10على أساس كامل األجر وبنسبة  2010حتى  2004السنوات من 

قانون  من 41وكذا نص المادة رقم  2003لسنة  12سند من نص المادة األولى من قانون العمل رقم 
 . 1981لسنة  159الشركات المساهمة 

 
دعوى ما بين الرفض والسقوط لكون الشركة قد التزمت صحيح القانون في احتساب   71وقد قضى في عدد 

من قانون استثمار المال العربي  12حصة العاملين من األرباح وفقا للسلطة المخولة لها بموجب نص المادة 
، 1981لسنة  90من النظام األساسي للشركة الصادر بالقرار رقم  52المادة ، و 1974لسنة  43واألجنبي رقم 

 التي تخول لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية بالشركة سلطة تحديد نسبة ومعيار وكيفية صرف األرباح.
 

     دعوى وهناك عدد 14هذا وقد أيدت محكمة االستئناف األحكام الصادرة بالرفض أو السقوط في عدد 
الف دعوتين بخت مواعيد االستئناف فيها، دعوى لم تستأنف وحاز الحكم فيها حجية األمر المقضي لفوا 55

 .شطبا ولم يتم تجديدهما واعتبرا قانونيًا كأن لم يكن
 

دعاوى قضائية شملت الفروق المالية للعالوات االجتماعية عن  6قام بعض العاملين بالشركة باقامة عدد  –
، تمسكت فيها الشركة باالتفاقية التي أبرمت بينها وبين العاملين في 2010ى حت 1996السنوات من 

الرفض بوما تالها من سداد الشركة لفروق مالية لتلك العالوات االجتماعية ، وقد قضى فيها  7/7/2011
 والسقوط بقيت دعوى واحدة الزالت متداولة.

 
التزمت صحيح القانون فى صرف ارباح العاملين وترى ادارة الشركة ومستشارها القانوني بأن الشركة قد 

 والعالوات االجتماعية بها وفقًا لنظامها القانونى ودون المساس بحقوق اى من العاملين بها.
 

 القضايا المحالة إلى محكمة الجنايات 35-3
العامة" فى صدر أمر إحالة الى محكمة الجنايات من النيابة العامة "نيابة األموال  2011يونيو  26بتاريخ 

حصر تحقيق اموال عامة  2011لسنة  38حصر أموال عامة والمقيدة برقم  2011لسنة  197القضية رقم 
ضد بعض السادة المسئولين بالشركة في وقائع جنائية تتعلق بإدعاء التربح أو بتسهيل تربح الغير واإلضرار 

 عض أولئك المسئولين.بالمال العام كما صدرت عدة قرارات تحفظ ومنع من التصرف بشأن ب
 

وقد قدم بعض السادة المحالين فى تلك القضية استقالتهم اما باقي السادة العاملين المحالين الى محكمة 
الجنايات فأنهم استمروا فى شغل وظائفهم اذ ان االتهامات المنسوبة إليهم لم يكن قد صدر بشأنها حكم 

 نهائى من محكمة الجنايات. 
 

صدر حكم من محكمة القضاء الجنائى بأحكام ضد بعض المسئولين بالشركة وقد  2013مارس  6بتاريخ 
تناولت عقوبات مقيدة للحريات وغرامات مالية باإلضافة للعزل من الوظيفة التي يشغلها المحكوم عليهم 

 الذين تمت إدانتهم.
 

االحالة الى  ق وتمت 83لسنة  15051نقضت محكمة النقض هذا الحكم رقم  2013ديسمبر  14بتاريخ 
لمحكمة ندب لجنة فنية لفحص أوراق القضية وتم التأجيل اوقررت محكمة جنايات الجيزة لنظرها من جديد 

 .لتقديم تقرير مايثبت التصالح مع الدولة 2018ألسبوع الثالث من يناير ل
 

قين يترتب على النقض الغاء كافة العقوبات الصادرة ضد المسئولين السابأنه ويرى المستشار القانونى للشركة 
بالشركة واعادة المحاكمة مرة اخرى بالنسبة لهم خاصة بعد رفض محكمة النقض لطعن النيابة العامة فى 

 احكام البراءة. 
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 دعاوى قضائية بشأن التعدى على اراضى الشركة 35-4
فدان تقريبًا  17على جزء من أراضى الشركة مساحته من بعض األفراد والشركات حدثت بعض التعديات 

فدان تقريبًا والتى تم تخصيصها  108المشتراه من جهاز حماية أمالك الدولة التي تبلغ مساحتها اإلجمالية 
الصادر بقرار محافظ اإلسكندرية رقم  1998ديسمبر  13وتسلمتها الشركة بموجب محضر التسليم المؤرخ 

قًا لالتفاق المحرر بين الشركة وبين جهاز وقامت الشركة بسداد كامل ثمن تلك األرض وف 1993لسنة  80
قامت الشركة شرعت الشركة في إجراءات تسجيل األرض كما وقد  2008يونيو  19حماية أمالك الدولة فى 

 باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المتعديين على تلك األراضي ومازالت تلك القضايا متداولة امام القضاء. 
 

 على منتج الحديد دعاوى قضائية بشأن السيطرة  35-5
أقتصادية  2013لسنة  368قضت محكمة النقض بتعديل حكم االستئناف رقم  2014نوفمبر  25بتاريخ 

              وحتى 2005مايو  16بشأن ما أسندته النيابة العامة لبعض المسئولين بالشركة خالل الفترة من 
اإلسكندرية وبعض شركات مجموعة العز  –بصفتهم الوظيفية داخل شركة العز الدخيلة  2006ديسمبر  31

منع و  بالسيطرة على منتج حديد التسليح داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لقانون حماية المنافسة
 –ل شركة العز الدخيلة والقضاء مجددا بتغريم المسئولين داخ 2005لسنة   3 الممارسات االحتكارية رقم

لتكون العقوبة المالية ، مليون جنيه مصري 200.5اإلسكندرية وبعض شركات مجموعة العز بالشركة مبلغ 
ستنادًا ل المسئولين داخل الشركةبعض مليون جنيه مصرى على  20.5المقضى بها هى الغرامة بمبلغ  رأى وا 

مليون جنيه مصرى  10.2بمبلغ باألعوام السابقة مرحلة المستشار القانونى للشركة فقد تم تحميل األرباح ال
 .اإلسكندرية من الغرامة المدفوعة –يتمثل فى نصيب شركة العز الدخيلة للصلب 

 
ويرى المستشار القانونى للشركة عدم جواز الرجوع قانونًا على السادة المسؤلين بالشركة بمبالغ الغرامات 

االسكندرية والشركات االخرى بكل الغرامات المالية بنسبة  –المحكوم بها وتتحمل شركة عز الدخيلة للصلب 
 . هم فى القضيةالمحكوم علي مسؤلينماعاد عليها من نفع دون الرجوع على السادة ال

 
 شركة تابعة – EZDK Steel UK LTDشركة  -36

  
 –على تمثيل شركة العز الدخيلة للصلب  2005فى عام  EZDK Steel UK LTDتم االتفاق مع شركة 

اإلسكندرية بالخارج دون أن يكون لها حق التعاقد باسمها سواء فى عمليات الشراء او البيع، كما تقدم تلك 
 ٪50ة اإلسكندرية وذلك مقابل نسب -الشركة خدمات قانونية وتسويقية ومالية لشركة العز الدخيلة للصلب 

 .٪5ت تلك الشركة مضافا اليها نسبة من كافة مصروفا
 

ة واحدة بتنفيذ ذلك االتفاق بسداد فاتور في األعوام السابقة اإلسكندرية  –قامت شركة العز الدخيلة للصلب 
 . 2011الف جنيه استرلينى قيمة نصيبها فى مصاريف تلك الشركة عن النصف األول من عام  148بمبلغ 
 

 EZDK Steelن الجهات القضائية بالمملكة المتحدة بوضع شركة صدر قرار م 2011يوليو  11بتاريخ 
UK LTD –  تحت إدارة مؤسسة  –شركة تابعةBDO LLP  البريطانية بالمملكة المتحدة لتعثرها المالي

يفيد بأن  31/8/2012واتفاق المساهمين على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفيتها وقد ورد خطاب فى 
مازالت الشركة تحت إدارة تلك المؤسسة حتى تاريخ القوائم المالية المستقلة. )بلغت الشركة فى حالة تصفية و 

 من رأس مال الشركة(.  ٪50جنيه مصرى حيث تبلغ نسبة المساهمة  510قيمة تكلفة االستثمار مبلغ 
 

 EZDK Steel Europe GmbHشركة  -37
    

)نسبة المساهمة  EZDK Steel Europe GmbHقامت الشركة بالمساهمة في صافي أصول شركة 
باإلضافة  2009مايو  20من رأس المال(، تم تصفية الشركة واسترداد كامل قيمة المساهمة بتاريخ  50٪

 جنيه مصري. 288 864الى دفعات من نصيب الشركة فى ناتج التصفية بلغت 
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   هيئة ميناء اإلسكندرية -38
بإصدار أمر حجز ادارى علي حسابات الشركة لدي  2011يونيو  19هيئة ميناء اإلسكندرية بتاريخ  قامت 38-1

مليون جنيه )دون تفاصيل محددة لهذا المبلغ( وقد  181.2بعض البنوك وقد بلغت قيمة أمر الحجز مبلغ 
عليها لدى البنوك وبلغت المبالغ المحجوز  2011أكتوبر  26تم تفعيل تنفيذ إجراءات هذا الحجز بتاريخ 

مليون جنيه مصري وذلك نظير ما تطالب به الهيئة من ضريبة مبيعات وغرامة تأخير علي  66 آنذاك مبلغ
المرفوعة من هيئة ميناء  2010لسنة  797فئة التداول )وهو محل نزاع قانوني(. موضوع الدعوي رقم 

 عسي أن يحكم به ضد هيئة ميناء اإلسكندرية ضد مصلحة الضرائب علي المبيعات والشركة لضمان لما
 1409وقد أقامت الشركة الدعوي رقم اإلسكندرية بشأن مبالغ الربط الضريبي الخاص بضريبة المبيعات 

صدر الحكم برفض الدعوى وعليه قامت  2012سبتمبر  17بجلسة تنفيذ بطلب رفع الحجز و  2011لسنة 
 2013يونيو  24المحدد لها جلسة و  2012مستأنف  2012لسنة  747رقم   الشركة باستئناف الحكم 

ق دستورية  35لسنة  54وصدر الحكم بالوقف التعليقي للدعوي لحين الفصل في الدعوي الدستورية رقم 
  (. 2-23ولم يتم ايداع التقرير حتى االن )إيضاح رقم  وقد تم االنتهاء من مباشرة الدعوىعليا 

مليون جنيه مصرى  104لشركة بالضريبة األصلية بمبلغ قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة ا 38-2
عن مقابل حق االنتفاع  2012يونيو  28مليون جنيه مصرى حتى  127.5إلى ضريبة إضافية بمبلغ  باإلضافة

بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة  وقد قامت الشركة بسداد الضريبة 
السداد حتى تقوم مصلحة  مع التحفظ على  2012أكتوبر  3مليون جنيه مصرى بتاريخ  104األصلية البالغة 

الضرائب على المبيعات بإيقاف جميع اإلجراءات ضد هيئة الميناء والتى ستقوم بدورها بوقف كافة اإلجراءات 
ضد الشركة بما فى ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك المختلفة حيث ترى مصلحة الضرائب على 

 ضافية حتى يمكن إيقاف جميع اإلجراءات المشار اليها. المبيعات ضرورة االلتزام بسداد الضريبة اإل
مليون جنيه مصرى قيمة الضريبة االضافية المطالب بها على شيكات  127.5كما قامت إدارة الشركة بسداد 

ولمدة عام مع التحفظ على السداد وبناءا على ذلك قامت هيئة الميناء  2012ديسمبر  31مؤجلة تبدأ من 
  ع الحجز االدارى الموقع لصالح هيئة الميناء على ارصده الشركة لدى البنوك.بمخاطبة البنوك لرف

وترى ادارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبى بعدم أحقية الهيئة العامة لميناء االسكندرية فى مطالبة 
داول الخامات بتالشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة 

بميناء الدخيلة واشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام باعمال التشغيل والصيانة الالزمة لهذة المعدات لعدم 
خضوعه للضريبة على المبيعات. وان قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء اإلسكندرية 

ال يعنى موافقتها على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة فى  حاليا او مستقبال كضريبة عن ذات الخدمة
  السير فى الدعاوى القضائية لتأكيد الحقيقة من أن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة المبيعات.

مدنى ضد كال من هيئة الميناء ومصلحة الضرائب بطلب استرداد  2014لسنة  1609كما أقامت الشركة الدعوى رقم 
 2013ديسمبر  31  حتى 15/2/2003شركة تحت مسمى ضريبة المبيعات عن الفترة من ما تم تحصيله من ال

إلي واإلحالة صدر الحكم بعدم األختصاص  2014نوفمبر  27بجلسة و جنيه مصرى  249 525 364بمبلغ 
  .لها جلسة حتى االن تحددولم  ق قضاء ادارى 69لسنة  36 522حيث قيدت برقم  محكمة القضاء اإلداري

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -39
  

هذه  في ضةالمعرو  خالل الفترات المالية بطريقة ثابتة تطبيقها تمي أدناه الموضحة المحاسبية السياسات
 القوائم المالية المستقلة.

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 39-1

 رلسعا سساأ على رفاتدبال ألجنبيةا تبالعمال تلمعامالا تثباإ ميتو ري،لمصا بالجنيه حساباتها كةرلشا كتمس
 يةدلنقا بيعةطلذات ا ودلبنا جمةرت ميت مالية رةفت لك نهاية فىو ،لمعاملةا تثباإ تقو ألجنبيةا تللعمال دلسائا

 بالقيمة قياسها ميت لتيا يةدلنقا رغي بيعةطلا ذات ودلبنا جمةرت ميت، و لألقفاا رسع دامبإستخ ألجنبيةا تبالعمال
 جمةرت ميت، و لةدلعاا لقيمةا ديدتح فيه ميت ذىلا يخرلتاا في دةلسائا رفلصا رسعاأ دامبإستخ جنبيةأ بعملة لةدلعاا
 .لمعاملةا يخرتا في دلسائا رفلصا رسع دامبإستخ يخيةرلتاا بالتكلفة قياسها ميت لتيا يةدنق رلغيا بيعةطلذات ا ودلبنا
 

بإستثناء خسائر فروق العمله الناتجه عن ترجمه البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في تاريخ تحرير سعر 
دراج تلك الفروق  الصرف  التي تم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخر )بدال من قائمه الدخل( وا 

 .2016ديسمبر  31المرحلة وذلك في )الخسائر( في نفس الفتره الماليه ضمن 
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 األصول الثابتة واإلهالك 39-2
 

  لىو األ  والقياس اإلعتراف -أ
 رخسائ مجمعو كإلهالا مجمع منها مًاومخص بالتكلفة لثابتةا ولباألص رافالعتا ميت سلقياوا رافالعتايتم 

ذا. لضمحالا  لمحاسبةا ميت فإنه ،مختلفة نتاجيةإ رعماأ لها لثابتةا ولألصا ودبن نم دلبن يةرهولجا تناولمكا تكان وا 
 نم لناتجةا رلخسائأو ا حبارباأل رافالعتا ميت. لثابتةا ولألصا كتل نضم ئيسية(ر تناو)مك مستقلة ودكبن عنها

 بقائمة الدخل. لثابتةا ولألصا دستبعاا
 

تم تطبيق نموذج التكلفه المعدله حيث تم تعديل التكلفه ومجمع االهالك لبعض فئات األصول  2016خالل عام 
الثابته )االالت والمعدات ، وسائل النقل واالنتقال ، األثاث ومعدات المكاتب ، العدد واألدوات ( بإستخدام معامالت 

اإلعتراف بقيمة الزيادة في صافى األصول ( وتم 13التعديل الوارده بالملحق )أ( لمعيار المحاسبه المصرى رقم )
الثابتة المؤهلة للتعديل ضمن بنود الدخل الشامل األخر وتم عرضها في بند مستقل في حقوق الملكية تحت مسمى 
"ناتج تعديل تكلفة األصول" ، ويتم تحويل الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفه األصول الى األرباح او الخسائر 

االستغناء عن او التخلص من األصل المؤهل للتعديل او نتيجه لالستخدام )فرق االهالك الناتج المرحله في حاله 
 .2016ديسمبر  31في عن تطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه(، وذلك 

 
 التكاليف الالحقة على القتناء -ب

 منفعة قفدت عنها ينشأأن  قعولمتا نم نكاإذا  طفق لألصا على ءالقتناا على لالحقةا تلنفقاا سملةر ميت
 .كةرللش مستقبلية يةدقتصاا
 

 اإلهالك -ج
 -درافيل فيما عدا ال –وفقًا لطريقة القسط الثابت الدورية المستقلة يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل 

على أساس العمر اإلنتاجى المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة بحيث يعكس األستفادة من المنافع 
األقتصادية لألصول. هذا وتقوم إدارة الشركة بإعادة النظر فى األعمار اإلنتاجية المتبقية لألصول الثابتة 

ذ ا وجد أختالف جوهرى يتم حساب أهالك دوريًا لتحديد ما إذا كانت تتالئم مع األعمار المقدرة سابقًا وا 
 األصول وفقًا للمدة المتبقية من العمر اإلنتاجي المقدر. 

 
 -للفترة الحالية والمقارنة: المقدرة اإلنتاجيةوفيما يلي بيانا بالعمار 

 
 العمر اإلنتاجي المقدر البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 (ســـنة) 
نشاءات   مباني وا 

 50 مباني اإلدارة
 33.3 مباني المصانع

   25 إنشاءات
  آلت ومعدات

  32-25 مصانع االختزال المباشر
 28-20 مصانع الصهر والصب المستمر وكلسنة الجير

    28-20 باقي المصانع
  وسائل نقل وانتقال

 5 سيارات ركوب وانتقال
 4 داخليدراجات بخارية ووسائل نقل 

   2 دراجات
   4 عدد وأدوات

  أثاث ومعدات مكاتب
 6.6 أثاث ومعدات حاسب آلى

 10 أثاث ومعدات مكاتب
  

 طبقًا لإلستخدام الفعلي الدرافيــــــل
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 المشروعات تحت التنفيذ 39-3
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز 

تشغيله بها وفي الغرض الذي أقتنى من أجله. يتم تحويل المشروعات تحت  يتماألصل إلى الحالة التي 
 .احة للغرض الذي اقتنيت من أجلهالتنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون مت

 
 تكلفة القتراض 39-4

مباشرة لدورية ايتم تحميل تكلفة االقتراض والتى تتمثل فى الفوائد والعموالت البنكية بقائمة الدخل المستقلة 
واستثناء من ذلك يتم رسملة تكلفة االقتراض التى تتصل مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل ثابت 

قيمة هذا األصل وتهلك على مدى العمر اإلنتاجى المقــدر له وتبدأ رسملة تكلفة االقتراض وتضاف على 
كجزء من تكلفة األصل الثابت المتعلقة به عندما يبدأ اإلنفاق الفعلى على األصل وخالل الفترة التى تتحمل 

يها مؤقتًا تجهيز قف ففيها الشركة تكلفة االقتراض وتتوقف رسملة تكلفة االقتراض فى الفترات التى يتو 
 األصل أو عندما يكون األصل معدًا لالستخدام.

 
 الستثمارات  39-5

  
 استثمارات مالية فى شركات تابعة 39-5-1

يتم إثبات االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة مخصومًا منها ايه خسائر اضمحالل فى قيمتها. هذا 
االستثمارات الخاصة بها فى تاريخ القوائم المالية المستقلة وفى حالة اضمحالل القيمة  بتقييموتقوم الشركة 

 عن قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لهذا االستثمار بقيمة خسائر لالستثمارالقابلة لالسترداد 
تم إضافة ترات الحقة ياالضمحالل وتحميله على قائمة الدخل المستقلة وفي حالة االرتفاع في القيمة في ف

هذا االرتفاع الي قائمة الدخل المستقلة وذلك في حدود ما سبق تحميله علي قوائم الدخل المستقلة خالل 
 فترات مالية سابقة.

 
 استثمارات مالية فى شركات شقيقة  39-5-2

لنفوذ ا هى الشركات التى يكون للمجموعة نفوذ مؤثر بها على نشاطها المالى والتشغيلى. الشقيقةالشركات 
 من حق التصويت. ٪50إلى  ٪20المؤثر عندما يكون للمجموعة حصة من 

 
االستثمارات فى شركات شقيقة تم إثباتها وفقًا لطريقة حقوق الملكية ويتم اإلثبات األولى بالتكلفة. ويتم زيادة 

حقق بعد ماالستثمار بنصيب المجموعة فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها وال رصيدأو تخفيض 
تاريخ االقتناء، كما يخفض رصيد االستثمار بنصيبها فى األرباح الموزعة وفى حالة تجاوز خسائر 
االستثمارات فى الشركات الشقيقة قيمة االستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال فى حالة وجود التزام قانونى 

عن الشركات الشقيقة.   تزام بمدفوعات نيابةأو ضمنى لتحمل تلك الخسائر ويتم إثباتها أيضًا فى حالة االل
فى حالة زيادة تكلفة اقتناء االستثمار على حصة الشركة فى صافى القيمة العادلة لألصول وااللتزامات 
وكذلك االلتزامات المحتملة فى الشركات الشقيقة فى تاريخ االقتناء يتم إثباتها كشهرة ويتم إدراج الشهرة كجزء 

 لالستثمار وبذلك تخضع لالضمحالل فى قيمة االستثمار.  ةمن القيمة الدفتري
 
 استثمارات مالية متاحة للبيع 39-5-3

يتم لدورية ايتم اإلثبات المبدئي لالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وفى تاريخ القوائم المالية المستقلة 
إدراج التغير فى القيمة العادلة سواء كان ربح او خسارة ضمن حقوق الملكية مباشرة فيما عدا خسائر 

تبعاد وفى حالة اسالدورية يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل المستقلة  االستثماراالضمحالل فى قيمة 
ة الدخل فى حقوق الملكية فى قائم االستثمار يتم إدراج األرباح والخسائر والتى سبق االعتراف بها مباشرة

ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع طبقًا لسعر التداول فى البورصة فى الدورية المستقلة
سوق نشط فى تاريخ القوائم المالية المستقلة، أما االستثمارات التى ليس لها سعر تداول فى سوق نشط وال 

 لتقييمها باحد طرق التقييم الفنية فيتم إثباتها بالتكلفة.تتوافر المعلومات الضرورية 
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 استثمارات مالية )أذون خزانة(  39-6
ن تكلفة بتكلفة إقتنائها ويتم استهالك الفرق بي -إن وجدت  –يتم تقييم االستثمارات المالية )أذون خزانة( 

فعلية حقاق بطريقة الفائدة الاإلقتناء والقيمة االسمية خالل المدة من تاريخ اإلقتناء وحتى تاريخ االست
وبإستخدام سعر الفائدة الفعلى ويتحقق إيراد هذه االستثمارات وفقًا ألساس االستحقاق والذى يظهر ضمن 

 قائمة الدخل المستقلة في الفترة التي يتحقق فيها. 
 

 المخزون 39-7
ي سعر البيع البيعية فيتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتتمثل القيمة 

 المتوقع من خالل النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلتمام ومصروفات البيع.
 

 -يتم حساب تكلفة المخزون وفقًا لألسس التالية:
 

الخامات الرئيسية والمواد المساعدة وقطع الغيار والمهمات بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس  -أ
 المتوسط المرجح.

 
ة بالمتوسط الشهري المرجح لشراء الخردة المحليالخردة المتساقطة من المراحل اإلنتاجية يتم تقييمها  -ب

 . الثقيلة للشهر السابق
 

اإلنتاج غير تام على أساس التكلفة الصناعية الفعلية والتي تشتمل على تكلفة الخامات األولية  -ج
مباشرة طبقًا آلخر مرحلة إنتاجية وصل واألجور الصناعية المباشرة واألعباء الصناعية غير ال

 إليها اإلنتاج.
 

التام واإلنتاج غير التام المعد للبيع على أساس أسعار التكلفة الصناعية )المباشرة  اإلنتاج -د
 والغير مباشرة(.

  
يتم إثبات المخزون من البضائع بغرض البيع بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل،  -ه

 على أساس المتوسط المرجح. التكلفةوتحدد 
 

 العمالء والمدينون وأوراق قبض 39-8
تكلفة والمدينون بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق لها باللعمالء والمدينون وأوراق القبض األولي ليتم إثبات 

   .ويخصم منها خسائر اإلنخفاض المقدرة في قيمتهاالمستهلكة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي 
  

 النقدية وما في حكمها  39-9
تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل 

صيد بنوك ويعتبر ر   -إن وجدت  –وأذون الخزانة ووثائق صناديق االستثمار والتي ال تتجاوز ثالثة شهور 
ن إدارة الشركة لألموال وذلك ألغراض إعداد سحب على المكشوف والذي سوف يسدد عند طلبه جزءا م

 قائمة التدفقات النقدية المستقلة. 
 

 المالية األدوات 39-10
 لةدلعاا بالقيمة بةومب مالية ولص: التاليةا تلفئاا نبي لمشتقةا رغي لماليةا ولالصا بيوبتب كةرلشا ومتق
 ولصوا ت،نياويدمو روضق ق،الستحقاا يخرتا حتى بها ظمحتف راتستثماا ر،لخسائأو ا حبارالا لخال نم

 .للبيع متاحة مالية
 

 لةدلعاا بالقيمة بةومب مالية تمازالت: التاليةا تلفئاا نبي لمشتقةا رغي لماليةا تمازااللتا بيوبتب كةرلشا ومتق
 .ريخا مالية تمازالتا فئهو رلخسائأو ا حبارألا لخال نم



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن الدورية  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-51- 
 

 )إن وجدت( – دلستبعاوا رافلعتا - لمشتقةا رغي لماليةا تمازاللتوا لماليةا وللصا 39-10-1
 جميع ،نشأتها يخرتا في درةلمصا نيدلوادوات ا تنياويدلموا روضبالق ليوالا رافباالعت كةرلشا ومتق
 ما تصبحدعن لمعاملةا يخرتا في ليااو مبه رافالعتا ميت رىالخا لماليةا تمازااللتوا لماليةا ولالصا
 تنتهي مادعن لماليا لالصا دباستبعا كةرلشا ومتق. لماليةا داةلأل يةدلتعاقا مالحكاا في فاطر عةولمجما
 قلحا ليوبتح تقاماو  ،لماليا لالصا نم يةدنق تفقادت على وللحصا في ديلتعاقا قلحا نيارس رةفت
 ملكية منافعو طرمخا لك ليوتح فيها مت معاملة في لماليا لالصا نم يةدلنقا تفقادلتا مالستال ديلتعاقا
 طرمخا لبك ريهوج لبشك ظالحتفااو ا ليوبتح كةرلشا متق مل. او إذا يةرهوج ورةبص لماليا لالصا
 طفق رفتعتأن  على ول،لمحا لالصا على طرةبالسي كةرلشا ظتحتف ملو لماليا لالصا ملكية منافعو

 كةرلشا دتستبع. ليولتحا دعن بها ظلمحتفاو ا لناشئةا تمازااللتاو ا وقلحقا نبالناتج ع زاملتاو ا لكأص
 مقاصة لعم ميت. دبالعق واردةلا تهدم ءنتهااو ا لغائهاو ا منه صبالتخل ماا ينتهي مادعن لماليا زاماللتا
 كةرلشا كتمتل مادعن طفقو ،مادعن نيةزالميا في لمقاصةا صافي رضعو مالي زاملتوا مالي لصأ نبي

 يةولتسا راءإلج ماا لنيةا يهادلو بها رفلمعتا لمبالغا نبي لمقاصةا راءإلج ذللنفا للقابا نيولقانا قلحا حاليا
  .دحان وا في زاماللتا يةوتسو لباألص رافالعتاو ا لمبالغا صافي سساا على

  سلقياا – لمشتقةا رغي لماليةا ولألصا 39-10-2
 رلخسائاو ا حبارلا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لمقيمةا لماليةا ولألصا 39-10-2-1

 لكأص يبهوتب مت إذا رلخسائاو ا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة مكمقي لماليا لالصا بيوتب ميت
 حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة سليقا ليوالا رافالعتا دعن يبهوتب متاو  رةلمتاجا راضألغ به ظمحتف
 رةمباش بها رافالعتا ميت لماليا لالصا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش ةطتبرلما لمعاملةا تكلفة ر،لخسائاو ا
 حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لمقيمةا لماليةا ولالصا ستقا.  هادتكب دعن رلخسائاو ا حبارالا نضم
 تيعاوزتاو  دئواعاي  متضمنه لةدلعاا لقيمةا في راتبالتغي رافالعتا ميتو لةدلعاا بالقيمة رلخسائاو ا
  .رلخسائاو ا حبارالا في مسهأ حباأر

 قلستحقاا يخرتا حتى بها ظلمحتفا ولألصا 39-10-2-2
ة طتبرلما لمعاملةا تكلفة لىا باإلضافة لةدلعاا بالقيمة ليوالا رافالعتا دعن ولالصا هذه سقيا ميت

 دامباستخ لمستهلكةا بالتكلفة قياسها ميت ،ليوالا رافالعتا دبع. لماليا لالصا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش
  .لفعليةا دةلفائا يقةطر

 تنياويدلموا روضلقا 39-10-2-3
 ةطتبرلما لمعاملةا تكلفة لىا باإلضافة لةدلعاا بالقيمة ليوالا رافالعتا دعن ولالصا هذه سقيا ميت

 دامباستخ لمستهلكةا بالتكلفة قياسها ميت، ليوالا رافالعتا دبع. لماليا لالصا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش
  .لفعليةا دةلفائا يقةطر

 للبيع لمتاحةا لماليةا راتلستثماا 39-10-2-4
 ةطتبرلما لمعاملةا تكلفة لىا باإلضافة لةدلعاا بالقيمة ليوالا رافالعتا دعن ولالصا هذه سقيا ميت

 رافالعتا ميتو ،لةدلعاا بالقيمة قياسها ميت ،ليوالا رافالعتا دبع. لماليا لالصا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش
 تلعمالا رفص رسعاا في راتلتغيا رثاوا لالضمحالا رخسائ فبخال لةدلعاا لقيمةا في راتبالتغي

 نعو ،لةدلعاا لقيمةا يطحتياا في تجمعو رالخا للشاما لخدلا ودبن نضم نيدلا دواتأل الجنبيةا
 لخدلا ودبن نبها ضم رفلمعتا كمةرالمتا رلخسائاو ا حبارالا بيوتب دةعاا ميت ولالصا هذه دستبعاا
  .رلخسائاو ا حبارالا لىا سابقا رالخا للشاما

 سلقياا – لمشتقةا رغي لماليةا تمازاللتا 39-10-3
 ظمحتف زامكالت يبهوتب متاذا  رلخسائاو ا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة مكمقي لماليا زاماللتا بيوتب ميت
او  حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة سليقا ليوالا رافالعتا دعن يبهوتب متاو  رةلمتاجا راضألغ به
 رةمباش بها رافالعتا ميت لماليا زاماللتا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش ةطتبرلما لمعاملةا تكلفة ر،لخسائا

 حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لمقيمةا لماليةا تمازااللتا ستقا ،هادتكب دعن رلخسائاو ا حبارالا نضم
 في دئواف روفمصاي متضمنة  لةدلعاا لقيمةا في راتبالتغي رافالعتا ميتو ،لةدلعاا بالقيمة رلخسائاو ا

 ماومخص لةدلعاا بالقيمة ليااو قياسها ميت رالخا لمشتقةا رغي لماليةا تمازااللت. ارلخسائاو ا حبارالا
 تمازااللتا هذه سقيا ميت ،ليوالا رافالعتا دبع. زاماللتا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش ةطتبرم تكلفةاي  منها

 .لفعليةا دةلفائا يقةطر دامباستخ لمستهلكةابالتكلفة 
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 الضمحالل 39-11
  

  الماليةصول األ -أ
أثير أو أكثر له ت حدثإذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلي أن هناك  مضمحالً يتم إعتبار األصل المالي 

 .سلبي علي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام األصل
 

يمة افضمحالل المتعلقة باصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيتم قياس خسارة 
خسائر اإلضمحالل  يتم قياس .علي لألصلسعر الفائدة الف بإستخدامالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 السائدة.المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة 
 

بذاتها علي مستوي كل أصل بصفة مستقلة وبالنسبة يتم إجراء أختبار اإلضمحالل لألصول المالية الهامة 
ية ي كل مجموعة لألصول المالية المتبقلألصول المالية األخرى فإنه يتم إجراء إختبار األضمحالل علي مستو 
 ضمحاللاإليتم األعتراف بكافة خسائر  .علي مستوي المجموعات التي تشترك في خصائص خطر اإلئتمان

في قائمة الدخل، هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقًا ضمن 
 حقوق الملكية إلي قائمة الدخل.

إلغاء خسائر اإلضمحالل إذا كان يمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية لحدث وقع بعد األعتراف يتم 
بر أداه مديونيه التي تعتاألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة وأألصول المالية  .بخسائر اإلضمحالل

لبيع ضمحالل لألصول المالية المتاحة لبإلغاء خسائر اإلاألعتراف بااللغاء في قائمة الدخل. يتم األعتراف يتم 
 بحقوق الملكية.والتي تعتبر أداه حقوق ملكية مباشرة 

 
 لماليةا رغي ولألصا -ب

 كةرللش لماليةا رغي وللألص يةرفتدلا ملقيا جعةرابم عةولمجما ومتق ،مالية رةفت لك نهاية يخرتا في
اذا للالضمحال رشؤم كهنا نكاإذا  ما ديدلتح)جلة ؤلما يبيةرلضا ولالصوا  ومتق كلذك رالما نكا. و 
 تجميع ميت لألص لقيمةا لضمحالا رختباا راءإلج. للألص يةردادإلستا للقيمة ريدتق لبعم كةرلشا
 لالستعماا نم خلةدا يةدنق تفقادت دلوت لتيوا لالصا نتتضم ولصا عةومجم رصغأ ليا معا ولالصا
 ولالصا تعاومجماو  رىالخا ولالصا نم خلةدالا يةدلنقا تفقادلتا نع ركبي دح لىا مستقلةو رلمستما
 ناقصا لةدلعاا قيمته هي دللنق دةلولما دةحوللاو  للألص يةردادإلستا لقيمةاتتمثل . دلنقا دليوت داتحو-

 تفقادللت لحاليةا لقيمةا هي للألص ميةداالستخا لقيمةا ر،كبأ يهماا ميةداالستخا قيمتهاو  لبيعا فتكالي
 وقلسا راتيدتق سيعك ذيلا بئرالضا لقب مخص ربسع مةومخص ثهادوح قعولمتا لمستقبليةا يةدلنقا
 رةبخسا رافالعتا ميت .دلنقا دليوت دةحأو و للألص ددةلُمحا طرلمخاوا ودللنق منيةزلاللقيمة  يةرلجاا
يتم  .يةردادإلستا قيمته نم ركبأ دللنق دةلولما دةحوللأو  للألص يةرفتدلا لقيمةا تكانإذا  لالضمحالا

مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها في السنوات السابقة لألصول األخرى في تاريخ القوائم المالية 
ألنخفاض الخسارة أو عدم وجودها يتم عكس أثر خسائر المستقلة الدورية. وفي حالة وجود مؤشرات 

تم تحديدها ه التي كان سيقيمتالتي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل وذلك في الحدود  اإلضمحالل
   بخسارة اإلضمحالل.)بعد خصم األهالك( لو لم يتم األعتراف 

 
 رأس المال 39-12

 
 األسهم العادية -أ

 يتم إثبات التكاليف المتعلقة مباشرة بإصدار األسهم العادية وخيارات االكتتاب في األسهم كتخفيض من حقوق الملكية.
   

 إعادة شراء أسهم رأس المال -ب
إعادة شراء أسهم رأس المال المصدر فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والذي عند 

يتضمن كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتغير في حقوق الملكية وتبوب األسهم المشتراه 
 كأسهم خزانة وتظهر مخصومة من إجمالي حقوق الملكية.

 
 توزيعات األرباح -ج

 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها إعالن التوزيع وبصدور قرار الجمعية العامة للشركة.
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 اإلقتراض بفائدة 39-13
 رافإلعتا دبع. ولمعاملةا تكلفة منها ماومخص لةدلعاا بالقيمة ئيًادمب دةلفائذات ا روضبالق رافإلعتا ميت
إدراج أى  مععلي أساس سعر الفائدة الفعلي  لمستهلكةا بالتكلفة دةلفائذات ا روضلقإدراج ا مئى يتدلمبا
 .راضإلقتا رةفت لخال لخدلاقائمة  فى يةردادإلستا لقيمةوا لتكلفةا نبي روقف
 

/ التجهيزات  ؤهلة للرسملة خالل فترة اإلنشاءيتم رسملة تكاليف األقتراض المتكبدة لتمويل األصول الثابتة الم
 جاهز ألستخدام من الناحية األقتصادية.حتي يصبح األصل 

 
 موردون وأرصدة دائنة أخرى  39-14

يتم االعتراف االولى بالموردين واألرصدة الدائنة بالقيمة العادلة مخصوما منها التكلفة المباشرة للمعاملة. ويتم القياس 
حقات( بالقيم التي بااللتزامات )المستكما يتم االعتراف  –الالحق لها بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلي 

 سيتم دفعها في المستقبل مقابل البضائع والخدمات التي تم استالمها.
 

 المخصصات 39-15
و  لماضيا في دثلح نتيجة عليه دلمستأو  مقائ نيوقان لحا زاملتإ ودجو دعن تلمخصصاا تثباإ ميت
 ريدتق لعم نيمكو زامإللتا كلذ دادلس مهاداستخإ ميت يةدقتصاا لمنافع قفدت بلطيتأن  قعولمتا نم ونيك
 تلمخصصاا قيمة ديدتح ميت فإنه يًارهوج ودللنق منيةزلا لقيمةا رتأثي نكا. إذا زاماللتا لمبلغ به وقثوم

 للقيمة وقللس لحاليا ريدلتقا سيعك يبةرلضا لقب مخص ربسع قعةولمتا لمستقبليةا يةدلنقا تفقادلتا مبخص
 فى تلمخصصاا دصير جعةرام ميتو ذاه. مالئمًا كلذ نكاإذا  زامباإللت لمتعلقةا طرلمخاوا ودللنق منيةزلا
 .حالى لها ريدتق لفضأ رهاظإل رورةلضا دعن يلهادتعو لمالىا زكرلما يخرتا

 
 راد ــــــاإلي 39-16

 
  البضاعة المباعة والخدمات المقدمة  -أ

يتم االعتراف بإيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البضائع إلى المشترى ويتم 
االعتراف باإليراد من أداء الخدمات بقائمة الدخل المستقلة عند أداء الخدمة. وال يتم االعتراف بأي إيراد في 

ليف المرتبطة به أو مردودات المبيعات المتوقعة أو حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكا
 بالبضاعة. اإليراداستمرار ارتباط 

 
 إيرادات الفوائد -ب

 دفلمستها دلعائا دلمع رإلعتباا فى ذاً خأ منيةز نسبة سساأ على لخدلا بقائمة دئوالفا رادبإي رافإلعتا ميت
 وذلك وفقًا ألساس االستحقاق. لألصا على

 
  التوزيعاتإيرادات  -ج

 مستالافي  كةرللش قح فيه ينشأ ذيلا يخرلتاا فى لخدلا بقائمة حبارألا تيعاوزت رادبإي رافإلعتا ميت
 .ءالقتناا يخرتا دبع لمحققةوا فيها رلمستثما تكارلشا حباأر تيعاوزت

 
 حصة العاملين في األرباح 39-17

وفقًا للنظام األساسي تسدد الشركة حصة نقدية للعاملين في األرباح وفقا للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة 
الشركة وتعتمدها الجمعية العامة. يتم االعتراف بحصة العاملين في األرباح كتوزيعات أرباح في قائمة التغير 

 وزيع. لتي قام فيها مساهمي الشركة باعتماد هذا التفي حقوق الملكية المستقلة وكالتزام خالل الفترة المالية ا
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 المصروفات  39-18
يتم االعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع 

تحققت فيها تلك  المالية التي الفترةوالتوزيع مع تحميلها علي قائمة الدخل المستقلة وفقًا لمبدأ االستحقاق في 
 المصروفات.

 
 اإليجار مدفوعات     -أ

ى أساس القسط عل المستقلةيتم اإلعتراف بالمدفوعات مقابل عقود التأجير التشغيلى من الغير بقائمة الدخل 
جزء ال ك المستقلةالثابت على مدار مدة العقد ويتم اإلعتراف بالحوافز اإليجارية المحصلة بقائمة الدخل 

 من إجمالى مصروف اإليجار. يتجزأ
 

 القتراض تكلفة -ب
لمستقلة باستخدام ا ائتمانية بفوائد فى قائمة الدخل وتسهيالتيتم االعتراف بالفوائد المدينة والمرتبطة بقروض 

 طريقة سعر الفائدة الفعال )السارى( وفقًا ألساس االستحقاق.
 

 للعاملين معاشاتنظام التأمينات وال -ج
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية. 

يمة بنسبة ثابتة من األجور ويقتصر التزام الشركة فى ق النظاميساهم العاملين والشركة بموجب هذا القانون فى 
 طبقًا ألساس االستحقاق. مساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة علي قائمة الدخل المستقلة

 
 الدخل ضريبة    -د

يتم االعتراف بالضريبة الجارية وبالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف في أرباح او خسائر الفترة، فيما عدا 
خارج  –في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  –عملية أو حدث يعترف به  منت التي تنشأ فيها الضريبة الحاال

 .أو تجميع األعمال األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة
 

 ضريبة الدخل الجارية -1
ا كانت السابقة والتي لم يتم سدادها بعد كالتزام، أما إذ يتم االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات

الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الحالية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات فيتم 
ات السابقة فتر تقاس قيم االلتزامات )األصول( الضريبية الجارية للفترة الحالية وال االعتراف بهذه الزيادة كأصل.

بالقيمة المتوقع سدادها إلى )استردادها من( اإلدارة الضريبية، باستخدام أسعار الضرائب )وقوانين الضرائب( 
السارية أو في سبيلها ألن تصدر في تاريخ نهاية الفترة المالية. تخضع توزيعات األرباح للضريبة كجزء من 

 اللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.الضريبة الجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وا
 
 الضريبة المؤجلة -2

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات واألساس 
 األصول وااللتزامات. فيما عدا ما يلي: لتلكالضريبي 

 
 .إن وجدت - االعتراف األولى بالشهرة -
 االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للعملية التي:أو  -

 
 ليست تجميع األعمال. (1)
 ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(. (2)
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يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية والحق في الخصم الضريبي 
غير المستخدم والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع 

تقبلي عن طريق ربح الضريبي المسللضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تحديد ال
 .للشركةخطة العمل المستقبلية 

 
يتم إعادة تقدير موقف األصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في نهاية كل فترة مالية وتعترف باألصول 
الضريبية المؤجلة التي لم تعترف بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقباًل وجود ربح 

 بي يسمح باستيعاب قيمة األصل الضريبي المؤجل.ضري
 

 يتم قياس الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند تحقق الفروق الموقتة.
 

عند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة المالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضريبة لإلجراءات التي 
 سترداد أو سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزاماتها. تتبعها المجموعة لال

 
 ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.

 
 نظام المعاشات التكميلية للعاملين  -هـ

اإلسكندرية  –تمنح الشركة العاملين لديها نظم مزايا المعاش التكميلى للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب 
ويعد هذا النظام من نظم المزايا المحددة. تلزم المزايا المحددة الشركة بسداد مبالغ أو مستوى محدد من المزايا 

 المستقبلية وبالتالي تحمل الخطر متوسط وطويل األجل.
 

نظام  ماتيتم عرض التزام نظم المزايا المحددة في جانب االلتزامات بقائمة المركز المالي تحت بند "التزا
المعاش التكميلى" لتغطى جملة هذه االلتزامات. ويتم حساب التزام نظم  المزايا المحددة بصفة دورية عن 

خبير اكتوارى مستقل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتنطوي هذه التقنية على فرضيات  طريق
 ي المرتبات ومعدالت الخصم والتضخيم. ويتمتتعلق بعلوم السكان ومعدالت دوران العاملين ومعدل الزيادة ف

 خصم القيمة العادلة لنظام االصول من التزام نظم المزايا.
 

ويتم احتساب األرباح )الخسائر( الناجمة عن التعديالت والتغيرات في التقديرات واالفتراضات االكتوارية وتحمل 
من القيمة العادلة ألصول  ٪10ي تزيد عن تلك األرباح )الخسائر( الت المستقلةالشامل  على قائمة الدخل

 سنةالمن القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة )قبل خصم قيمة تلك األصول( في نهاية  ٪10الالئحة أو 
يتم  هالمالية السابقة أيهما اعلي. وفى حالة زيادة األرباح )الخسائر( االكتوارية عن النسبة المشار إليها عالي

فترات على مدار متوسط ال المستقلة الشامل يادة باإلضافة إلى )أو الخصم على( قوائم الدخلاستهالك تلك الز 
 المتبقية من سنوات العمل للموظفين المشاركين في تلك النظم.

 
تحقة أما بمجرد أن تصبح تلك المزايا مسالمستقلة ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فورًا بقائمة الدخل 

قد استحقت بعد فيتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على متوسط الفترة التي تستحق خاللها تلك لم تكن  إذا
المزايا. يتم عرض التكاليف السنوية لنظم مزايا العاملين المحددة موزعة على مراكز التكلفة المختلفة بقائمة 

 )تكلفة نظام المعاش التكميلى(. المستقلة الدخل
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  النصيب األساسي للسهم في األرباح  39-19
تعرض الشركة النصيب األساسي للسهم ألسهمها العادية ويتم احتساب النصيب األساسي للسهم بقسمة 

الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم فى األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح  وأالربح 
 .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 
 الحتياطيات 39-20

من صافى الربح لتكوين أحتياطى قانونى، ويتم التوقف عن تجنيب  ٪5طبقًا للنظام االساسى للشركة يجنب 
من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطي عن  ٪20هذه النسبة إذا ما بلغ هذا االحتياطي 

 النسبة تعين العودة إلى االقتطاع.
 

 القطاعات التشغيلية 39-21
يتمثل القطاع في عنصر قابل للتميز في الشركة ويشارك في تقديم منتجات أو خدمات مرتبطة ببعضها 

أو خدمات في بيئة أقتصادية محددة )قطاع جغرافى( والتي تخضع البعض )قطاع النشاط( أو تقديم منتجات 
لتقارير ل االساسى ليعتمد الشك عن تلك التي تخضع لها قطاعات األنشطة األخرى.لمخاطر وعوائد تختلف 

 النشاط. قطاعاتالقطاعية على 
 




