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 الحسابات اقرير مراقبت
   

 اإلسكندرية -أعضاء مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب  / إلي السادة
 

 المستقلةتقرير عن القوائم المالية 
   

" اإلسكندرية "شركة مساهمة مصرية –راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة العز الدخيلة للصلب 
والدخل الشامل لدخل لقوائم المستقلة الوكذا  2018 يونيو 30المستقلة في  قائمة المركز الماليوالمتمثلة في 

لسياسات المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لالمالية  الفترةفي حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن  والتغيرات
 المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات.

 
 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المستقلة

 
ة عرضًا وعرض القوائم المالية المستقلهذه القوائم المالية المستقلة مسئولية إدارة الشركة، فاإلدارة مسئولة عن إعداد 

عاداًل وواضحًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية اإلدارة 
تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضًا عاداًل وواضحًا خالية 

ت هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات من أية تحريفا
 المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.

 
 مسئولية مراقب الحسابات

 
 مت مراجعتنا وفقاً ت ، فقدا لهاتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتن

لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بمتطلبات السلوك 
ريفات هامة أية تح المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من

 ومؤثرة. 
 
تضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات في القوائم المالية وت

المستقلة. وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام 
ش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغ

اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك 
. ةلتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الشرك

وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة 
 اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

 
ننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساس ى القوائم إلبداء رأينا عل اً بمناس اً وا 

 المالية المستقلة.



 

 
 

- 2 - 

  الرأي
 
 المستقل من رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز الماليو 

 رةالفتعن  المستقلة النقدية ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها2018 يونيو 30اإلسكندرية في  –لشركة العز الدخيلة للصلب 
المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة  المالية

 .المستقلة بإعداد هذه القوائم المالية
  

 فقرات لفت االنتباه 
 

 -المشار إليه أعاله، نود أن نلفت االنتباه إلى ما يلى: رأينامع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظًا على 
 

من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  (2-35(، )1-16طبقا لما هو وارد تفصيال باإليضاحات أرقام ) -1
مليار جنيه مصري يمثل تكلفة مساهمة  1.8في شركات تابعة مبلغ  مالية المستقلة، يتضمن بند استثمارات

من رأس مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وقد اصدرت شركة العز الدخيلة  ٪44الشركة بواقع 
وذلك حتى تمام سداد  للبنك األهلي المصريمليون جنيه  450االسكندرية كفالة تضامنية بمبلغ  –للصلب 

مؤشرات ال وفى ضوء بعض .بناءًا على خطة تدفقاتها النقدية المستقبلية  التسهيالت الممنوحة للشركة التابعة
ما إذا ولتقدير مدى الحاجة الى تحديد . 2018 يونيو 30في  المالية للشركة التابعة طبقا لقوائمها المالية 

ي هذا ف بأعتماد الدارسة المعدةفى قيمة هذا االستثمار فقد قامت إدارة الشركة التابعة  كان هناك إضمحالل
، ووفقًا للنتائج التي إنتهت إليها تلك الدراسة فإن نصيب الشركة في صافي أصول الشركة التابعة بعد الشأن

تعديله بنتائج تلك الدراسة يتعدي تكلفة اإلستثمار المذكور أعاله، ومن ثم تري إدارة الشركة أنه طبقًا للدراسة 
ائر  داعي حاليًا لتحميل قائمة الدخل المستقلة بخسالمذكورة أعاله والتي أعتمدتها إدارة الشركة التابعة فإنه ال

 .2018 يونيو 30إضمحالل في قيمة ذلك اإلستثمار في 
 

 ( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة1-30(، )20كما هو موضح تفصياًل باإليضاحات أرقام ) -2
مليون جنيه  219بلغت قيمة المطالبات الضريبية التي تطالب بها مصلحة الضرائب الشركة مبلغ ، الدورية

بخالف مقابل التأخير وذلك عن قيمة الضريبة على مشروع   2011فبراير  17مصرى وفقاً للنماذج الواردة بتاريخ 
 . 2004-2000مسطحات الصلب السابق تمتعه باإلعفاء الضريبي عن السنوات 

إدارة الشركة انه قد سبق محاسبة الشركة ضريبيًا عن تلك السنوات وتم االتفاق باللجنة الداخلية مع إحالة  وترى
نقطة خالف متعلقة بإلغاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المعفى إلى لجنة الطعن وقد أصدرت لجنة الطعن 

قول المعفى مع بقاء األوعية الضريبية المعفاة قرارها بإلغاء رسم التنمية على الوعاء المن 2010يونيو  12 في
األخرى عن سنوات النزاع وقد تم سداد الضريبة المستحقة بالكامل من واقع قرار اللجنة الداخلية وبالتالي أصبح 
الخالف منتهيا باالتفاق وصار باتًا ونهائيا وترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني استقرار المركز الضريبي 

لصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة وان موقف الشركة قد تحصن قانونا وال يجوز لمصلحة الضرائب للشركة 
  معاودة النزاع بشأن تلك السنوات وقد قامت الشركة برفع دعوى براءة ذمة من اية مديونية أمام القضاء تحت 

 . 2011لسنة  405رقم 
رفع الحجز الموقع على الشركة نتيجة للخالف أعاله وقد  وقد قامت الشركة باالتفاق مع مصلحة الضرائب علي

مليون جنيه مصرى مقابل تأخير.  35 مبلغ مليون جنيه مصرى متضمنة  254.2بلغت المبالغ المسددة مبلغ 
وتري الشركة أن هذا اإلجراء ال يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحتفظ بحقها فى استرداد ما تم 

ويصعب في الوقت الراهن  ، 2011لسنة  405رقم  صدور حكم قضائي لصالح الشركة في القضية سداده فور
 تحديد االلتزامات التي قد تتحملها الشركة لحين الفصل في هذه الدعوى.
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اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب   
 )شركة مساهمة مصرية(

 2018 يونيو 30في المستقلة  قائمة المركز المالي
    

 31/12/2017  30/6/2018 إيضـاح 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــه رقــم 

     األصول
     غير المتداولةاألصول 

 5 771 548 654   6 140 718 346  (14(،)2-40) األصول الثابتة )بالصافي( 
 883 775 576   250 122 097  (15(،)3-40) مشروعات تحت التنفيذ

 1 873 561 457   1 873 561 457  (16(،)5-40) إستثمارات مالية فى شركات 
 43 210 017   45 660 713  (17)                                                                                                                                                                                     إقراض طويل األجل                                                                                                             

 8 572 095 704   8 310 062 613   غير المتداولةاألصول  مجموع
     

     األصول المتداولة
 4 138 779 918   4 910 896 301  (19(،)7-40) مخزون

 3 157 756 238   3 192 352 125  (20(،)8-40) عمالء ومدينون
 503 413 034   1 685 637 824  (1-33) مستحق من أطراف ذات عالقة  

 3 191 992 722   2 708 571 502  (21(،)9-40) النقدية بالبنوك والصندوق
 10 991 941 912   12 497 457 752   األصول المتداولة مجموع

 19 564 037 616   20 807 520 365   إجمالي األصول
     

     حقوق الملكية 
  1 336 441 300   1 336 441 300  ب(-28) رأس المال المصدر والمدفوع 

 --  105 152 884  (ج-28) إحتياطي قانونى
 (825 910 738)  262 869 584   المرحلة)الخسائر( األرباح / 

 1 512 372 162   1 441 128 410  (د-28) ناتج تعديل تكلفة األصول
 2 215 663 130   1 611 140 635   العام/  الفترةأرباح  صافى
 4 238 565 854   4 756 732 813   حقوق الملكية  مجموع
     يخصم:

 --  (637 657 823) (29)ج(،12-40) رةالفتخالل توزيعات أرباح فترية 
 4 238 565 854  4 119 074 990   حقوق الملكية  صافي
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
  )شركة مساهمة مصرية(
 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن قائمـة الدخـل المستقلة 
 

 الفترة المالية
  1/4/2017من 

الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
  1/4/2018من 

الفترة المالية  
 المنتهية في

  

  إيضـاح 30/6/2018  30/6/2018حتى   30/6/2017  30/6/2017حتى 

  رقـــم جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

         

 المبيعات )بالصافي( (4أ (،)40-16) 19 912 933 029   10 292 468 806   11 895 970 359   6 619 861 223 

 تكلفة المبيعات (5)    (16 779 971 135)  (8 582 579 760)  (10 344 174 034)  (5 686 640 787)

 مجمل الربح   3 132 961 894   1 709 889 046   1 551 796 325   933 220 436 

         

 إيرادات أخرى (6) 23 072 961   14 502 961   15 245 488   4 288 522 

 مصروفات البيع والتوزيع (7) (105 424 438)  (51 050 355)  (83 245 601)  (44 571 122)

 مصروفات إدارية وعمومية (8) (301 111 071)  (166 976 199)  (237 413 104)  (134 504 361)

 مصروفات أخرى (9) (76 974 327)  (11 633 131)  (26 891 529)  (9 947 550)

 التشغيلأنشطة األرباح الناتجة من   2 672 525 019   1 494 732 322   1 219 491 579   748 485 925 

 إيرادات إستثمارات مالية في شركات تابعة  (10) 28 704 583   28 704 583   17 307 572   17 307 572 
 إيرادات تمويلية (11ب(،)40-16) 212 801 612   88 365 533   170 488 723   82 871 425 

 مصروفات تمويلية (12ب(،)40-18) (788 834 800)  (398 002 213)  (653 350 286)  (334 566 681)

ترجمة األرصدة بالعمالت أرباح )خسائر(  ( 13(،)40-1) (40 314 690)  (61 952 974)  173 443 042   73 985 795 
 األجنبية

 صافي )المصروفات( التمويلية  (616 347 878)  (371 589 654)  (309 418 521)  (177 709 461)

         

 األرباح قبل الضرائبصافي  2 084 881 724   1 151 847 251   927 380 630   588 084 036 

 الدخل ضريبة (3-18)د(،40-18) (379 821 019)  (156 065 138)  --  --
 الضريبة المؤجلة (1-18(،)د40-18) (93 920 070)  (97 946 755)  (210 416 635)  (133 330 098)

 صافي أرباح الفترة  1 611 140 635   897 835 358   716 963 995   454 753 938 

34.03 
 53.65 

 62.14 
النصيب األساسي للسهم في صافي            (31) 110.47 

 الفترة )جنيه/سهم(أرباح 
 

 عهاوتقرأ م الدورية ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة51( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية إليضاحاتا. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
  مصرية()شركة مساهمة 
 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن المستقلة الشامل قائمـة الدخـل 

 
 الفترة المالية  

 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2018من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 30/6/2017حتى   30/6/2017  30/6/2018حتى   30/6/2018 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

         
 454 753 938   716 963 995   897 835 358   1 611 140 635   الفترةصافي أرباح 

         يخصم:
 الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفة األصول 

 المرحلة خالل الفترة( لألرباح)المحول 
 (40 424 509)  (80 277 378)  (33 341 983)  (71 243 752) (د-28)

 414 329 429   636 686 617   864 493 375  1 539 896 883   إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 
 
 وتقرأ معهاالدورية  ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة51( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
  )شركة مساهمة مصرية(

  2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن في حقوق الملكية المستقلة  التغيراتقائمة 
  اإلجمالــــــي

 توزيعات 
 فترية أرباح

 
 الفترة أرباح

 ناتج تعديل 
  تكلفة أألصـــول

 )الخسائر( /  األربــــاح
 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 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 ــــــــــــم جنيــ ــ   رقــ
 2017أول يناير الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765   (1 996 537 923)  1 669 706 578   96 867 408    --  2 031 193 128 
 معامالت مع مساهمي الشركة             

 في الخسائر المرحلة 2016اقفال أرباح عام  --  --  96 867 408   --  (96 867 408)  --  --
 الجزء المحقق من ناتج تعديل األصول )المحول لألرباح المرحلة( --  --  80 277 378   --  --  --  80 277 378 
 إجمالي المعامالت مع مساهمي الشركة --  --  177 144 786   --  (96 867 408)  --  80 277 378 
 الدخل الشامل              
 2017يونيو  30صافي ارباح الفترة المالية المنتهية في   --  --  --  --  716 963 995   --  716 963 995 
 رحلة()المحول للخسائر المالجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفه األصول  د(-28) --  --  --  (80 277 378)  --  --  (80 277 378)
 إجمالي الدخل الشامل  --  --  --  (80 277 378)  716 963 995   --  636 686 617 
 2017يونيو  30الرصيد في   1 336 441 300  924 715 765   (1 819 393 137)  1 589 429 200   716 963 995   --  2 748 157 123 

               
 2018الرصيد في أول يناير  1 336 441 300  --  (825 910 738)  1 512 372 162   2 215 663 130   --  4 238 565 854 
 معامالت مع مساهمي الشركة             

 في الخسائر المرحلة 2017اقفال أرباح عام  --  --  2 215 663 130   --  (2 215 663 130)  --  --
 تعديل األصول )المحول لألرباح المرحلة(الجزء المحقق من ناتج  --  --  71 243 752   --  --  --  71 243 752 
 2017ديسمبر  31مالية المنتهية في لعن السنة اتوزيعات أرباح  --  69 487 620   (1 198 126 560)  --  --  --  (1 128 638 940)
 (29)               2018من عام فترية خاصة بالربع األول توزيعات أرباح  --  35 665 264   --  --  --  (637 657 823)  (601 992 559)
 إجمالي المعامالت مع مساهمي الشركة --  105 152 884   1 088 780 322   --  (2 215 663 130)  (637 657 823)  (1 659 387 747)
 الدخل الشامل              
 2018 يونيو 30صافي ارباح الفترة المالية المنتهية في  --  --  --  --  1 611 140 635   --  1 611 140 635 
 الجزء المحقق من ناتج تعديل األصول )المحول لألرباح المرحلة( د(-28) --  --  --  (71 243 752)  --  --  (71 243 752)
 إجمالي الدخل الشامل --  --  --  (71 243 752)  1 611 140 635   --  1 539 896 883 
  2018يونيو  30الرصيد في  1 336 441 300  105 152 884   262 869 584   1 441 128 410   1 611 140 635    (637 657 823)  4 119 074 990 

 
 معهاوتقرأ الدورية  ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة51( إلى )10لصفحات من )المرفقة با والسياسات المحاسبية اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

   2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن قائمة التدفقات النقدية المستقلة 
 

  إيضـاح 30/6/2018  30/6/2017
  رقـــم جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من     
 قبل الضرائب  الفترة أرباح صافي  2 084 881 724   927 380 630

 -يتم تسويته بما يلي:    
 إهالك األصول الثابتة (14) 301 963 921   268 667 430 

 اإلنخفاض في قيمة أصول متاحة للبيع  (9)  43 746 990   
 ت فوائد دائنة اايراد (11) (212 740 314)  (169 824 124)
 تمويلية فوائد  (12) 787 369 139   652 772 882 
 فروق أسعار صرف عمالت أجنبية (13) 40 314 690   (173 443 042)
إيرادات إستثمارات مالية في شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت  (16-1) (28 704 583)  )17 307 572(

 )شركة تابعة("كونتراستيل" 
  خسائر اإلنخفاض في قيمة المخزونرد اإلنخفاض/  (9)(،6)  (2 174 850)  7 000 000 
 الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لإلقراض طويل األجل (12) 1 465 661   577 404 
 مخصصات مكونة (25(،)9) --  12 000 000 
 الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالقراض طويل األجلاستهالك الفروق  (17)(،11) (61 298)  (664 599)
 الفروق الناشئة عن التغير فى التزامات نظام المعاش التكميلى  (26) 7 369 908   3 399 430 

439 598 510 1   988 430 023 3   
 التغير في المخزون  (769 941 533)  (985 748 132)
 في العمالء والمدينون   التغير  (1 302 447 458)  (514 136 225)
 التغير في الموردين واألرصدة الدائنة األخرى  764 030 566   546 442 189 
 التزامات نظام المعاش التكميلى التغير في   579 706   1 042 881 
 أنشطة التشغيل صافي النقدية المتولدة من  1 715 652 268   558 199 152 
 فوائد مدفوعة  (732 404 624)  (644 263 518)
 للعاملين ومكافأة مجلس اإلدارة  مدفوعة توزيعات أرباح  (97 246 774)  (73 036 165)

 المستخدم من المخصصات (25) (2 587 234)  --
 أنشطة التشغيل )المستخدمة في( صافي النقدية المتاحة من  883 413 635   (159 100 531)

     
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار     
 مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  (15(،)14) (108 568 064)  (276 101 701)
  مدفوعات إلقراض الغير  (20 646 423)  (9 840 599)
 متحصالت من إقراض للغير  14 889 016   4 178 785 
 فوائد محصلة   214 277 524   172 203 706 

 مقبوضات من إستثمارات في شركات تابعة  (16-1) 28 704 583   --
      )المستخدمة في( أنشطة االستثمارالمتاحة من صافي النقدية   128 656 636   (109 559 809)
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 والتزامات اخرىمقبوضات نقدية من قروض   285 928 235   172 251 451 
 مدفوعات نقدية عن أقساط القروض والتزامات اخرى   (213 049 000)  (222 068 099)
 مقبوضات عن تسهيالت ائتمانية طويلة االجل   2 084 016 453   660 704 904 
 مدفوعات عن تسهيالت ائتمانية طويلة االجل   (2 031 778 834)  (611 984 718)
 تسهيالت ائتمانيةمن بنوك )مدفوعات(   (818 672 052)  (137 483 866)
 185 170 234    381 844 132 1 (21)  التغير فى الودائع النقدية والحسابات الجارية المجمدة 

--   (780 864 801)  للمساهمين توزيعات نقدية مدفوعة 
 من أنشطة التمويلالمتاحة )المستخدمة في( / صافي النقدية   (362 575 597)  95 589 857 
 الفترةفي النقدية وما في حكمها خالل التغير  صافي  649 494 674   (173 070 483)
 الفترة أولالنقدية وما في حكمها في   2 058 609 176   2 097 240 169 
  الفترة آخرالنقدية وما في حكمها في  (21) 2 708 103 850   1 924 169 686 

 وتقرأ معها. الدورية ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة51( إلى )10المحاسبية المرفقة بالصفحات من ) اإليضاحات والسياسات 
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  2018يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  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 بإصدار قانون االستثمار  2017لسنة  72والمعدل بقانون  1997لسنة  8بالقانون رقم 

 .1982يوليو  17بتاريخ  104918اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتم التسجيل بالسجل التجاري تحت رقم 
   
على تعديل المادة الثانية من النظام  2006يناير  2وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  –

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

 .2006مارس  18بتاريخ  1407رقم 
 

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

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

 .2018 أغسطس 28تم إعتماد هذه القوائم المالية المستقلة لألصدار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ  -
 

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

 
 القوائم المالية المستقلة  إعداد أسس -2

  
 والقوانين المحاسبية بالمعايير االلتزام 2-1

 يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات العالقة. -
 
 عملة التعامل وعملة العرض  2-2

يانات المالية وجميع الب يتم عرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة
 .المعروضة بالجنيه المصرى

 
  واإلفتراضاتإستخدام التقديرات  2-3

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

 .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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  2018يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 

-11- 
 

 -:واإلفتراضاتوفيما يلى أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديرات 
 

 ج(. 2-40لألصول الثابتة )إيضاح رقم  األعمار اإلنتاجية -1
 (.35، 18إثبات األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات المحتملة )إيضاح رقم  -2
 (. 16االضمحالل فى قيمة االستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة والمتاحة للبيع )إيضاح رقم  -3
 (.20االضمحالل فى قيم العمالء والمدينون )إيضاح رقم  -4
 (.25المخصصات )إيضاح رقم  -5
 . (27إيضاح رقم )األدوات المالية  -6

 
 لةدلعاا لقيمةا قياس 2-4

تم يالتي  الماليةأعدت القوائم المالية المستقلة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا األصول وااللتزامات  –
 .إثباتها بالقيمة العادلة

 
قامت اداره الشركه بتطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه للتعامل مع االثار المترتبه على تحرير أسعار الصرف  –

"اثار التغيرات في أسعار صرف  2015( المعدل 13والوارده بملحق )أ( لمعيار المحاسبه المصرى رقم )
ومجمع لالهالك لبعض فئات تم تعديل كال من التكلفه  حيث، 2016ديسمبر  31في العمالت االجنبيه" 

 . (2-40)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 تبقطاعات أخرى أو داخل بيئة أقتصادية واحدة تتسم بمخاطر ومنافع تخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات 

 في بيئة أقتصادية مختلفة.
 

ات يتم تقديم تقارير مالية عنها لألدارة العليا وهذه التقارير قطاعات تشغيلية، تمثل قطاع (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. 
 أخري. 



 
       اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 

  ( مساهمة مصريةشركة  )
  2018يونيو  30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 

-12- 
 

 *المبيعات 3-1
 النسبة  30/6/2017  النسبة  30/6/2018 
 ٪  باأللف جنيه  ٪  باأللف جنيه 

 71.9  8 545 215  70.13  13 965 673  االطوال
 28.1  3 350 755  29.87  5 947 260  المسطحات
  933 912 19  100٪  970 895 11  100٪ 

        
 
 *قبل الضريبةاألرباح  3-2

        
 53.92  500 045  56.32  1 174 264  االطوال

 44.21  410 028  42.30  881 913  المسطحات
 1.87  17 308  1.38  28 705  أخري

  882 084 2  100٪  381 927  100٪ 
 
 *األصول 3-3

 النسبة  31/12/2017  النسبة  30/6/2018 
 ٪  باأللف جنيه  ٪  باأللف جنيه 

 13.56  4 246 091  8.3  5 768 241 االطوال
 23.63  4 637 024  17.6  4 865 491 المسطحات

 62.81  10 680 923  74.1  10 173 788 أخري
  520 807 20  100٪  038 564 19  100٪ 

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

 اإلجمـــــالـــى أخــــــــــري مسطحــــــات أطــــــوال 
 30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 
ــه  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

 11 895 970 359  19 912 933 029  -- -- 3 350 755 685  5 947 259 701  8 545 214 674  13 965 673 328   المبيعاتإجمالي 
 11 895 970 359  19 912 933 029  -- -- 3 350 755 685  5 947 259 701  8 545 214 674  13 965 673 328  عالقطا مبيعاتإجمالي 

 1 551 796 325  3 132 961 894  -- -- 598 067 216  1 191 484 610  953 729 109  1 941 477 284  نتائج أعمال القطاع

 1 219 491 579  2 672 525 019  -- -- 489 714 063  1 053 969 073  729 777 516  1 618 555 946  النتائج من أنشطة التشغيل

 17 307 572  28 704 583  17 307 572  28 704 583  -- -- --  إيرادات إستثمارات في شركات تابعة
 170 488 723  172 486 922  -- -- 48 021 753  51 515 491  122 466 970  120 971 431  اإليرادات التمويلية 

 (479 907 244) (788 834 800) -- -- (127 708 130) (223 571 356) (352 199 114) (565 263 444) المصروفات التمويلية
 927 380 630  2 084 881 724  17 307 572 28 704 583  410 027 686  881 913 209  500 045 372 1 174 263 932  صافى األرباح قبل الضريبة

 (210 416 635) (473 741 089) (389 420) (6 522 452) (93 032 631) (200 394 353) (116 994 584) (266 824 284) ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
 716 963 995  1 611 140 635  16 918 152  22 182 131  316 995 055  681 518 856  383 050 788  907 439 648  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 

  30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

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 ــــه جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

         

 8 883 114 629 10 633 731 705 -- -- 4 637 023 975 4 865 490 831 4 246 090 654 5 768 240 874 أصول القطاعات

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

 8 807 361 530 8 300 227 203 8 807 361 530 8 300 227 203 -- -- -- -- أصول غير محملة

 19 564 037 616 20 807 520 365 10 680 922 987 10 173 788 660 4 637 023 975 4 865 490 831 4 246 090 654 5 768 240 874 إجمالي األصول

 15 325 471 762 16 688 445 375 15 325 471 762 16 688 445 375 -- -- -- -- التزامات غير محملة

 15 325 471 762 16 688 445 375 15 325 471 762 16 688 445 375 -- -- -- -- إجمالي االلتزامات

 17 640 085 228 18 075 797 519 -- -- 9 994 058 195 10 514 834 173 7 646 027 032 7 560 963 345  أصول ثابتة

 11 868 536 574 11 935 079 173 -- -- 6 710 143 805 6 136 765 035 5 158 392 768 5 798 314 137  مجمع اإلهالك 
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 المبيعـات )بالصافى(  -4
 الفترة المالية    

 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2018من 

 الفترة المالية   
 المنتهية في

 الفترة المالية 
  1/4/2017من 

 30/6/2017حتى   30/6/2017  30/6/2018حتى   30/6/2018 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

 6 481 184 292   11 665 759 076   8 813 373 619  16 913 620 278 مبيعات منتجات
 136 547 031   225 977 908   1 476 634 468  2 992 336 318  بضاعة مشتراهمبيعات 

 2 129 900   4 233 375   2 460 719  6 976 433 إيرادات خدمات
 029 933 912 19  806 468 292 10   359 970 895 11   223 861 619 6 

 

 تكلفة المبيعات -5

 

 إيرادات أخرى -6

 

 مصروفات البيع والتوزيع  -7

        
 5 002 443 320   9 523 261 875  5 908 756 575  11 527 548 795  وقوي محركة خامات

 132 406 558   218 951 739  1 441 348 436  2 919 651 618 (2-33) بغرض البيع مشتريات
 228 677 148   406 248 950   288 352 815  577 154 667  أجور ومرتبات

 1 138 809   2 277 618   3 051 146  5 876 393 ه(-18-40)  تكلفة نظام المعاش التكميلى  
 382 539 792   706 348 616   729 576 466  1 353 978 697 وقطع غيارمصروفات صناعية 

 110 554 551   221 545 510   143 342 007  288 559 295 (14)     األصول الثابتةإهالك 
 5 857 760 178   11 078 634 308   8 514 427 445  16 672 769 465  تكلفة التشغيل 

 (171 119 391)  (734 460 274)  68 152 315  107 201 670 ير فى المخزون التام وغير التامالتغ
 5 686 640 787   10 344 174 034   8 582 579 760  16 779 971 135 تكلفة المبيعات 

         
 --    --  --  2 174 850 (19) رد اإلنخفاض في المخزون

 1 539 963  2 363 493  10 393 285  15 547 511  إيرادات بيع مواد خام وقطع غيار واخري
يجارات محصلة غرامات و      676 109 4  995 881 12  559 748 2 5 350 600  وأخريا 

  961 072 23   961 502 14  488 245 15   522 288 4 

         
 13 919 059   24 956 501  18 750 012  36 548 553   أجور ومرتبات

 95 184   190 368  207 735  415 469   تكلفة نظام المعاش التكميلى 
 22 169 517   40 916 817  22 600 500  48 545 058   مصاريف تصدير

عالن وعالقات عامة  4 691 969   7 978 545  2 714 568  6 742 057  دعاية وا 
 1 271 755   3 367 128  1 250 329  2 503 664 (14) إهالك األصول الثابتة

 2 423 638   5 836 242  5 527 211  10 669 637   أخرى
  438 424 105  355 050 51  601 245 83   122 571 44 
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 مصروفات إدارية وعمومية -8

 

 مصروفات أخرى -9

 

 إيرادات إستثمارات مالية في شركات تابعة -10

 

 إيرادات تمويلية -11

 

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2018من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 30/6/2017حتى   30/6/2017  30/6/2018حتى   30/6/2018 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
 76 237 876   134 061 382  103 617 594  191 063 036  أجور ومرتبات

 465 722   931 444  426 073  1 078 046 ه(-18-40) تكلفة نظام المعاش التكميلى 
 5 449 586   10 844 432  5 578 992  10 900 962 (14) إهالك األصول الثابتة 

 3 772 655   8 406 216  3 851 165  10 936 450   مصاريف حراسة وامن ونظافة  
 48 578 522   83 169 630  53 502 375  87 132 577   أخرى
  071 111 301  199 976 166  104 413 237   361 504 134 

         
 3 654 300   7 528 279  10 560 000  31 794 206  تبرعات

أعضاء  ت بدالت حضور ومصروفا
 مجلس إدارة

 000 317 1  000 957  250 363   250 293  

 --  --  --  43 746 990 (16) االنخفاض في قيمة أصول متاحة للبيع 
 --  7 000 000  --  --  اإلنخفاض في قيمة المخزون

 6 000 000   12 000 000  --  -- (25) مخصصات مكونة
     116 131  116 131  مصاريف أخري

  327 974 76  131 633 11  529 891 26  550 947 9 

         
إيرادات إستثمارات مالية في شركة 
حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت 

 "كونتراستيل"

(16) 583 704 28  583 704 28  572 307 17   572 307 17 

  583 704 28  583 704 28  572 307 17   572 307 17 

         
 82 840 634  169 824 124  88 334 742  212 740 314  إيرادات فوائد دائنة

استهالك الفروق الناشئة عن التغير 
فى القيمة العادلة لإلقراض طويل 

 األجل

(17)  
 

298 61  791 30  599 664  791 30 

  612 801 212  533 365 88  723 488 170  425 871 82 



 

       اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
 ( شركة مساهمة مصرية )

 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-17- 
 

 ةتمويليروفات مص -12

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

 الفترة المالية  
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2018من 

 الفترة المالية 
 المنتهية في

 الفترة المالية 
 1/4/2017من 

 30/6/2017حتى   30/6/2017  30/6/2018حتى   30/6/2018 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

وعموالت ومصاريف  مدينةفوائد 
 بنكية

ب(40-18)  139 369 787  903 899 395  882 772 652  277 989 333 

لقيمة االفروق الناشئة عن التغير فى 
 لإلقراض طويل األجل العادلة

(17)  
 

661 465 1  310 102 2  404 577  404 577 

  800 834 788  213 002 398  286 350 653  681 566 334 

         
ترجمة األرصدة  أرباح  / )خسائر( 

 والمعامالت بالعمالت األجنبية
 (690 314 40)  (974 952 61)  042 443 173  795 985 73 

  (690 314 40)  (974 952 61)  042 443 173  795 985 73 
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  األصول الثابتة -14
ــــار أثاث ومعدات أثــاث عــدد وسائل نقل آالت مبانـــي  البيــــــــــــــــــــــــــــان   قطغ غيـ

نشـاءات األراضــي*  ــــي إستراتيجية الدرافيل حاسب آلي مكاتبومعدات  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 ــــه جنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـ

 17 640 085 228  227 971 294  71 893 577  75 845 696  45 868 820  262 928 852  15 009 358 660  1 504 940 397  441 277 932  2018التكلفـة في أول يناير 
 742 221 543  48 410 330  3 780 263  1 572 801  2 368 228  451 754  678 898 499  6 739 668  -- الفترةإضافات خالل 

 (49 961 596) (49 961 596) -- -- -- -- -- -- -- إستهالكات الدرافيل
 (256 547 656) -- (21 981) (252 218) -- (78 350) (252 089 516) (4 105 591) -- الفترةإستبعادات خالل 

 18 075 797 519  226 420 028  75 651 859  77 166 279  48 237 048  263 302 256  15 436 167 643  1 507 574 474  441 277 932  30/6/2018التكلفـة فـي 
 11 868 536 574  -- 36 644 152  38 045 659  33 885 883  226 229 645  10 553 208 113  980 523 122  -- 2018مجمع اإلهالك في أول يناير 

 252 002 325  -- 4 668 666  4 780 870  3 796 764  14 373 298  200 388 339  23 994 388  -- الفترة إهـالك 
 (185 459 726) -- (13 261) (252 218) -- (78 350) (181 010 306) (4 105 591) -- مجمع أهالك إستبعادات الفترة  

 11 935 079 173  -- 41 299 557  42 574 311  37 682 647  240 524 593  10 572 586 146  1 000 411 919  -- 30/6/2018 مجمع اإلهالك في
 6 140 718 346  226 420 028  34 352 302  34 591 968  10 554 401  22 777 663  4 863 581 497  507 162 555  441 277 932  30/6/2018صافي األصول الثابتة 
 5 771 548 654  227 971 302  35 249 372  37 799 970  11 982 954  36 699 240  4 456 150 552  524 417 332  441 277 932  31/12/2017صافي األصول الثابتة 

  641 543 805  -- 12 379 027 9 314 030  20 578 025  160 041 009  311 229 188  128 002 526  -- أصول مهلكة دفترياً وما تزال تعمل
 17 521 867 343  181 574 520  65 571 505  73 568 706  44 726 937  260 346 428  14 966 790 915  1 488 010 399  441 277 932  2017التكلفـة في أول يناير 

 106  460 579  55 868 335  2 937 083  1 247 705  62 235  2 530 882  28 265 789  15 548 550  -- الفترةإضافات خالل 
 (32 910 363) (32 910 363) -- -- -- -- -- -- -- إستهالكات الدرافيل

 (634 698) -- -- -- -- -- (634 698) -- -- خالل الفترة إستبعادات
 17 594 782 861  204 532 492  68 508 588  74 816 411  44 789 172  261 877 310  14 994 422 006  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 
 235 757 067  -- 4 299 673  4 690 434  3 900 720  21 113 642  178 034 079  23 718 519  -- الفترة إهـالك 

 (634 698) -- -- -- -- -- (634 698) -- -- مجمع أهالك إستبعادات 
 11 637 395 546  -- 32 114 080  33 325 193  30 027 795  210 201 059  10 374 838 192  956 889 227  -- 30/6/2017 مجمع اإلهالك في

 5 957 387 315  204 532 492  36 394 508  41 491 218  14 761 377  52 676 251  4 619 583 814  546 669 722  441 277 933  30/6/2017صافي األصول الثابتة 
 6 119 594 166  181 574 520 37 757 098  44 933 947  18 599 862  71 259 011  4 769 352 104  554 839 691  441 277 932  31/12/2016صافي األصول الثابتة 

 (.2-36أفراد وجهات مختلفة( إيضاح رقم ) – الجهات المختلفة )محافظة اإلسكندريةما زالت الشركة في سبيل إتمام إجراءات توثيق تسجيل بعض األراضي المشتراه من  *
  (.15محولة من المشروعات تحت التنفيذ )إيضاح رقم  CSP Plantمليون جنيه مصري قيمة مشروع تطوير مصنع مسطحات الصلب  620ومعدات مبلغ يتضمن إضافات بند آالت   **  
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 مشروعات تحت التنفيذ -15
 30/6/2018  31/12/2017 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 800 837 330  157 381 406 آالت ومعدات تحت التركيب
 75 232 661  82 484 882 مبانى وانشاءات 
 7 705 585  10 255 809 دفعات مقدمة 
 097 122 250  576 775 883 

    
 2018 يونيو 30 لم يتم االنتهاء منها حتىيتمثل هذا البند فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ القائمة والتى  -

  (34، 14م )ارقأ اتضاحيإ
 

 االستثمارات -16
 30/6/2018  31/12/2017 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 

    استثمارات مالية  فى شركات تابعة  16-1
مليون دوالر أمريكى ويتمثل فى قيمة  330قيمة المعادل لمبلغ  -

مســــــــاهمة الشــــــــركة فى زيادة رأس مال شــــــــركة العز لصــــــــناعة 
 من رأس المال(.  ٪44الصلب المسطح )نسبة المساهمة 

 000 464 828 1    000 464 828 1  

قيمة مســاهمة الشــركة في رأس مال شــركة حديد للصــناعة 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
قيمة نصيب الشركة في صافي أصول الشركة المـصرية األلمانـية  -

لتســــــــــــويق مســــــــــــطحات الصــــــــــــلب )فرانكو( )ش.ذ.م.م.( )تحت 
 ٪40التصــــفية( وفقا قخر قوائم مالية للشــــركة )نســــبة المســــاهمة 

من رأس المال( وذلك بعد خصــــــم قيمة الدفعة األولى المحصــــــلة 
ـــــــــــــــصـــريةبناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية   للشـــركة المـ

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

 947 71   947 71 

 –قيمة تكلفة مســــــــــاهمة الشــــــــــركة في رأس مال شــــــــــركة العز  -
( )ش.ذ.م.م( EZDKمصــــــــــــر ) –الدخيلة للحديد والصــــــــــــلب 

 من رأس المال(. ٪50)نسبة المساهمة  

 000 25   000 25 

  947 96  947 96 
     استثمارات مالية متاحة للبيع   16-3
قيمة تكلفة مســاهمة الشــركة في رأس مال الشــركة العربية للصــلب  -

 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 مســاهمة الشــركة في رأس مال شــركة
UK LTD  مـن رأس المال(. ٪50)نسبة المساهمة 

البريطانية لتعثرها  BDO - LLPتم وضــــعها تحت إدارة شــــركة 
 (.37إيضاح رقم ) المالي ولم تنتهي بعد إجراءات التصفية

 510   510 

   510   510 
 1 873 561 457   1 873 561 457  إجمالي االستثمارات 
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 إقراض طويل األجل -17
   

              المستقلةبالقوائم المالية  يتمثل بند إقراض طويل األجل الظاهر ضمن بند األصول طويلة األجل
 -المستحقة التحصيل خالل عام وفقا لما يلي:جنيه مصرى وذلك بعد خصم األقساط مليون  45.6 بمبلغ

 
  إيضاح 30/6/2018  31/12/2017

  رقــــم جنيـــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــه
 سلف العاملين   44 771 790   42 381 846 
     
 لقروض العاملينالقيمة الحالية  (20) 42 906 874   40 646 670 
 516 028 83   664 678 87   
 يخصم:     
 المحول إلى قروض وسلف قصيرة األجل (20) (28 545 018)  (27 749 929)
 القيمة األسمية لسلف وقروض العاملين  59 133 646   55 278 587 
 :يخصم    
الناشئة عن التغير في القيمة العادلة  الفروق  (13 472 933)  (12 068 570)

 لقروض العاملين طويلة األجل
 017 210 43   713 660 45   

 أصول والتزامات الضرائب  -18
 
 -الضريبية المؤجلة فيما يلي: وااللتزاماتيتمثل رصيد األصول  18-1
 

    2018 يونيو 30  2017ديسمبــر  31
  أصــــول  التزامــــات  أصـــول  التزامــــات
ــــه  جنيــــــه  جنيــــه  جنيــــــه   جنـي

 الضريبة المؤجلة       
 األصول الثابتة    584 027 235   --  583 571 151 

 واخرى المخصصات وخسائر االضمحالل 39 520 935  --  46 306 846  --
 آثر تعديل تكلفة األصول --  428 593 391   --  447 067 752 

 ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبيةأثر فروق  2 457 905  --  107 610 341  --
 903 638 030 1  187 917 153    626 620 012 1  840 978 41 إجمالي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها أصل/التزام 
 صافي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها التزام   970 641 786     876 721 716 
  يخصم:       
 الضريبة المؤجلة السابق تحميلها على قائمة الدخل المستقلة   (876 721 716)    (334 686 901)
    ليةالما الفترة قائمة الدخل المستقلة عنالمحملة علي )المدرجة( الضريبة المؤجلة   93 920 070     542 034 815 
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 غير المثبتة المؤجلة الضريبيةاألصول  18-2
 -إثبات األصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية:لم يتم 

 
   30/6/2018  31/12/2017 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 25 425 000  26 541 535 المخصصات
 25 425 000  26 541 535 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. 
 

 الحتساب السعر الفعلي لضريبة الدخل تسويات 18-3
  30/6/2018  31/12/2017 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــه  

 2 860 301 982   2 084 881 724   قبل الضريبةالربح  صافى
  643 567 946  ٪22.5 469 098 388  ٪22.5 الضريبة على أساس سعر الضريبة 

 15 997 835   8 681 444   المصروفات غير القابلة للخصم
 (27 438 243)  (31 794 206)  تبرعات مدفوعة للجمعيات المشهرة وجهات حكومية 

 34 844 446   (30 159 605)  اثر المخصصات  
 --  43 746 990   اإلنخفاض في قيمة أصول متاحة للبيع

 234 003 647   80 081 230   الثابتةفرق إهالك األصول 
 (2 201 016 890)  (467 344 158)  خسائر ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية محققة

 (460 674 835)  --  خسائر مرحلة
 456 017 942   1 688 093 418   الوعاء الضريبى
 102 604 037  ٪22.5 379 821 019  ٪22.5 االقرار الضريبى /حسبةالالضريبة من واقع 

ـبة الضـــريبة من واقع  ـبة/ نســ بح ى الر االقرار إلالحســ
 المحاسبي

 18.28٪  3.6٪ 

 
 المخزون -19

  30/6/2018  31/12/2017 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 1 982 724 656  2 629 890 588   خامات رئيسية ومساعدة
 651 171 750  883 323 871  قطع غيار ومهمات*

 318 474 491  358 398 606  إنتاج غير تام )أطوال(
 491 132 621  251 354 275  إنتاج تام )أطوال(

 695 276 400  787 928 961  م )مسطحات(إنتاج تا
  301 896 910 4  918 779 138 4 

  
مليون  6.6تم عرض المخزون من قطع الغيار والمهمات بعد خصم خسائر االنخفاض فى القيمة البالغة  *

  .جنيه مصري
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 والمدينونالعمالء  -20
 31/12/2017  30/6/2018 إيضاح  
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رقـم  

 4 948 381   44 688    عمالء 
 99 794 963   212 195 640   اعتمادات عمالء )تصدير(

 41 998 284   57 483 020   أوراق قبض
 390 734 735   731 522 779   دفعات مقدمة –موردين 

 480 711 440   513 567 335   تأمينات لدى الغير 
  9 270 481   74 934 269   مصلحة الجمارك )أمانات(

 813 681 268   767 966 498   أرصدة مدينة* –مصلحة الضرائب 
 127 477 300   127 477 300   مقابل حق االنتفاع** –مصلحة الضرائب 
 1 596 082   1 038 620   إيرادات مستحقة 

 36 568 653   17 219 951   مصروفات مدفوعة مقدماً 
 845 080 421   604 623 927   القيمة المضافة ضريبة 

 27 749 929   28 545 018  (17) قروض وسلف قصيرة األجل
 41 473 245   19 693 530   هيئة ميناء اإلسكندرية 

 229 527 386   -- من تحت حساب توزيعات األرباح  دفعات للعاملين
 35 060 000   35 060 000    محكمة القاهرة االقتصادية -مدينون 

 --  27 332 220   للبيع***أصول متاحة 
 29 504 275   8 149 640   مدينون متنوعون

    435 854 226 3   843 176 215 3 
     يخصم:

ينون واألرصدة المدينة االضمحالل في قيمة المد
 **األخرى**

 (310 502 34)  (605 420 57) 
   125 352 192 3   238 756 157 3 

 
مليون جنيه مصري تتمثل فى قيمة الدفعات من  254.2أرصدة مدينة مبلغ  –الضرائب تتضمن أرصدة مصلحة  *

 2000/2004تحت حساب جدولة المطالبات الضريبية عن مشروعات الصلب المسطح والغرامات عن السنوات 
 مليون جنيه مصري يمثل قيمة دفعة مقدمة من 244( ومبلغ 1-30وفقا لما هو موضح تفصيال باإليضاح رقم )

مليون جنيه دفعة  25ومبلغ  2005/2008تحت حساب فروق فحص ضريبة شركات األموال عن السنوات 
 . 2013حتي  2009 السنواتلمصلحة ضرائب كبار الممولين من تحت حساب فروق فحص عن 

   
مقابل حق االنتفاع في قيمة ضريبة المبيعات اإلضافية على مقابل حق  –تتمثل أرصدة مصلحة الضرائب  **

مليون جنيه مصري  127.5االنتفاع برصيف الخامات التعدينية وساحات التشوين بميناء الدخيلة البالغة 
 (. 3-3-30وهى محل نزاع قانوني )إيضاح رقم 

 
نتيجة   CSP Plant في قيمة االالت المستبعدة من مصنع مسطحات الصلب يتمثل بند أصول متاحة للبيع ***

جنيه  71 079 221مطالبات أعمال التطوير والتحديث وقد بلغت صافي التكلفة الدفترية لتلك األصول مبلغ 
جنيه مصري، وقد تم تحميل خسائر األضمحالل في  27 332 221مصري والقيمة البيعية المتفق عليها مبلغ 

 (.14، 9جنيه مصري بقائمة الدخل بند مصاريف أخري )إيضاحات أرقام  43 746 990مة بمبلغ القي
 
 االضمحالل فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى    ****

 30/6/2017  المستخدم خالل الفترة  1/1/2018   
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي 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  (295 918 22)  883 215 22 
العمالء خسائر االضمحالل فى قيمة 

 أرصدة مدينة –الموردين و 
427 286 12  --  427 286 12 

 605 420 57  (295 918 22)  310 502 34 
 

يتضمن رصيد خسائر االضمحالل فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى قيمة مديونية متنازع  *
 والتي سبق تحميلها علي قائمة الدخل بالسنوات السابقة.عليها مع هيئة ميناء اإلسكندرية 

 
 
  



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-23- 
 

 النقدية بالبنوك والصندوق -21
  30/6/2018  31/12/2017 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 94 486   553 836   النقدية بالصندوق
     

     بنوك عملة محلية 
 2 502 348 120   1 583 759 678   حسابات جارية

 107 457 871   109 408 719   شيكات برسم التحصيل
 305 901 399   53 110 102   ودائـــع ألجل

   499 278 746 1   390 707 915 2 
     بنوك عملة أجنبية

  276 190 846   961 739 167   حسابات جارية
   167 739 961   846 190 276 

 3 191 992 722   2 708 571 502   رصيد النقدية بالبنوك والصندوق
     يخصم:

     بنوك سحب على المكشوف
 (71 513)  --  بنوك عمالت أجنبية

 (71 513)  --  رصيد البنوك سحب على المكشوف
     يخصم: 

 (1 133 312 033)  (467 652)   ودائع مجمدة وحسابات جارية مجمدة
ترة الف صافي النقدية وما في حكمها في آخر

 2 058 609 176   2 708 103 850   قائمة التدفقات النقدية اعداد ألغراض 
 

 بنوك أرصدة دائنة  -22
 30/6/2018  31/12/2017 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

    بنوك سحب على المكشوف 
 71 513  -- بنوك عملة اجنبية  

 --  513 71 
    تسهيالت ائتمانية*  -بنوك 

 1 851 046 326  1 816 802 861 بنوك تسهيالت عملة محلية 
 3 396 148 961  2 611 720 374 بنوك تسهيالت عملة اجنبية  

 235 523 428 4  287 195 247 5 
 235 523 428 4  800 266 247 5 

 
تسهيالت ائتمانية فى قيمة ما تم سحبه من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة  –تتمثل بنوك  *

من البنوك المحلية بالجنيه المصرى والعمالت االجنبية لتمويل رأس المال العامل وذلك على اساس 
سعر فائدة مرتبط بمتوسط سعر االقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى المصرى على المبالغ 

مسحوبة بالجنيه المصرى وطبقا لسعر الليبور على المبالغ المسحوبة بالعمالت االجنبية وذلك وفقًا ال
لالتفاقيات المبرمة مع البنوك والخاصة بمنح الشركة حدودًا للتسهيالت االئتمانية فى إطار خطة الشركة 

 (.1-23التمويلية )إيضاح رقم 
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 القروض والتسهيالت اإلئتمانية  -23
 

طويلة األجل وذلك بعد خصم األقساط المستحقة السداد خالل  القروض والتسهيالت االئتمانيةيتمثل بند 
 -يلي: فيماعام كامل 

 
 طويلة األجل إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1
 
 بالعملة المحلية((طويلة األجل  إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1-1

 

 30/6/2018 البيــــــــــــــــــــــــــــان
 

31/12/2017 
 المتبقي من العمر

 /التسهيلالقرض 
 )سنة( جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-1 4 175 200 025  2 805 597 474 بالعملة المحلية* إئتمانيةتسهيالت 
 474 597 805 2  025 200 175 4  
 

 )بالعملة األجنبية(طويلة األجل  إئتمانية قروض وتسهيالت 23-1-2
 

       
 7 892 307 472  2 048 748 000 *بالعملة األجنبية*قروض  -1
 3-2 724 468 175  812 526 630 *ةبالعملة االجنبي إئتمانية تسهيالت -2
 630 274 861 2  647 775 616 1  
  104 872 666 5  672 975 791 5  

 

 )بالعملة األجنبية( قروض قصيرة األجل 23-2
 
     

 1 --  301 392 000 قصيرة األجل قروض
 000 392 301  --  
 

 شروط الســداد سعر الفائدة  
  عملة محلية وتسهيالت قروض -1
سعر فائدة متغير مرتبط بسعر الكوريدور  فائدة متغيرة 

 البنك المركزي المصريالمعلن من 
 في تاريخ االستحقاق النهائي

    
  عملة أجنبية وتسهيالت قروض -2
  في تاريخ االستحقاق النهائي سعر فائدة متغير مرتبط بسعر الليبور  دوالر فائدة متغيرة 
  في تاريخ االستحقاق النهائي سعر فائدة متغير مرتبط بسعر اليوريبور  يورو فائدة متغيرة 
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 تسهيالت دواره متوسطة األجل 
 

 البنك األهلى المصرى
مليون جنيه مصري  800بمبلغ هلي المصري دوار متوسط األجل من البنك األ تسهيلقامت الشركة بالحصول على  *

مليون جنيه  599مبلغ  2018 يونيو 30وبلغ الرصيد فى  2021أكتوبر  17 )مدته ثالث سنوات( ينتهي في
 مصري.

 
 الوطنى األهلىبنك قطر 

             االهلى بقيمة - متوسط األجل من بنك قطر الوطنى تسهيل دوارقامت الشركة بالحصول على  *
          فيوقد بلغ رصيده  2020ويستحق في سبتمبر  بالعملة األجنبية هاو ما يعادل جنيه مصرىمليون  1 500
مليون جنيه مصرى  247مبلغ بمليون جنيه مصرى وجزء بالعملة األجنبية  1 194 مبلغ 2018 يونيو 30

 .مليون دوالر أمريكى 13.8 المعادل لمبلغ
 

 البنك المصرى لتنمية الصادرات
مبلغ ب من البنك المصرى لتنمية الصادرات تسهيل دوار متوسط األجلالحصول علي بقامت الشركة  *

وقد بلغ رصيده فى  2020إبريل في  يستحق مليون جنيه مصري  أو ما يعادله بالعملة األجنبية 390
 مليون جنيه مصري 308لغ مبمصري وجزء بالعملة األجنبية ب جنيهمليون  82مبلغ  2018 يونيو 30

 دوالر أمريكى. مليون 17والمعادل لمبلغ 
 

 البنك العربى اإلفريقى الدولى
مليون دوالر  158 بمبلغ الدولى العربى االفريقى البنك الحصول علي تسهيل دوار متوسط األجل منب قامت الشركة   *

                 بلغم 2018 يونيو 30في  بلغ رصيدهقد و  2020ويستحق في يوليو  أو ما يعادله بالعملة المحلية يأمريك
                لمبلغمليون جنيه مصري المعادل  269وجزء بالعملة األجنبية بلغ رصيدة مبلغ  مصريجنيه  مليون 931
 مليون دوالر أمريكى. 15

 
 قروض متوسطة األجل** 
 

 بنك قطر الوطنى األهلى
)وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة  قرض متوسط األجل بتحويل جزء من المديونية القائمة إليقامت الشركة 

أمريكى ويتم سداد القرض على عدد ستة وعشرون قسط ربع سنوي مليون دوالر  69.5بمبلغ التمويلية للشركة( 
مليون دوالر أمريكى المعادل  69.5مبلغ  2018يونيو  30 بلغ رصيده فى وقد 2025ر فبراي 28تنتهى في 

 مليون جنيه مصرى. 1246.8لمبلغ 
 
 ك العربى اإلفريقى الدولىالبن

)وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة قرض متوسط األجل بتحويل جزء من المديونية القائمة إلي ركة قامت الش
ويتم سداد القرض على عدد ثمانية وعشرون قسط ربع مليون دوالر أمريكى  61.5بمبلغ  التمويلية للشركة(
مليون دوالر أمريكى  60.8مبلغ  2018يونيو  30في وقد بلغ رصيده  2025مايو  28سنوي تنتهى في 

 مليون جنيه مصري. 1091.3المعادل لمبلغ 
 

 المحلية واألجنبية  بالعملةو التسهيالت  بيان القروض
 

 
  عملة القرض

أقساط مستحقة 
 للسداد خالل العام

 
 اإلجمالي

 
 سنوات 2-7

 جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــه   
وتسهيالت  ضمانقروض بدون 

 طويلة االجل ائتمانية
 2 805 597 474  2 805 597 474  --  جنيه مصرى

 ضمان قروض بدون
 3 140 370 469  2 838 978 469  301 392 000  دوالر أمريكى طويلة االجل وتسهيالت ائتمانية

 22 296 161  22 296 161  --  يورو ضمان قروض بدون
 5 968 264 104  5 666 872 104  301 392 000   القروض والتسهيالت  جمالــــيإ
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 موردون وأوراق دفع وأرصدة دائنة أخرى -24
   إيضاح 30/6/2018  31/12/2017

  مــــرقـ جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 واوراق دفع  موردون  1 024 998 464  1 161 512 219

 * توزيعاتدائنو   601 992 559  --
 أرصدة دائنة -عمالء  733 589 871  421 078 766
 فوائد مستحقة   47 034 874  17 189 270
 مستحقةمصروفات   889 112 690  342 883 080
 القيمة المضافة ضريبة   822 149 288  795 860 862
 تأمين أعمال محتجزة  21 965 448  32 818 252
 مصلحة الضرائب  10 580 954  9 982 625
  هيئة الميناء (39) 96 482 511  95 690 811
 دائنون متنوعون   23 473 102   38 128 823
708 144 915 2  761 379 271 4    

 
  2018 يونيو 28يتمثل بند دائنو توزيعات في قيمة التوزيعات المقررة وفقًا لقرار الجمعية العامة بتاريخ 

 .2018مارس  31حيث تقرر توزيع أرباح فترية وفقًا للقوائم المالية للشركة في 
  

 المخصصات -25
الرصيد في 

30/6/2018 
 المستخدم  

 خــالل الفتـــرة
 الرصيد في 

 2018أول يناير 
 

  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 مخصص ضرائب ومطالبات *  227 167 455  2 587 234  224 580 221
 مخصص قضايا عمالية ومدنية  1 955 024  --  1 955 024
245 535 226  234 587 2  479 122 229   

 
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 قخر 
 تلك األطراف.التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع 

 
( 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
 األطراف.بذلك قد يؤثر بشدة على نتائج المفاوضات مع تلك 

 
 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 
التقاعد عند سن الستين او الوفاة او العجز المهنى الى من العاملين حيث يمنح  ليستفيد به اى من حاالت

جميع العاملين بالشركة معاشا شهريا ثابتا بعد سن الستين ولمدة عشر سنوات وتحدد قيمة المعاش وفقا لسنة 
 كلفة.تالصرف ويتم تحصيل اشتراك من العاملين بالشركة حسب فئاتهم العمرية وتتحمل الشركة باقى ال

 
مليون جنيه مصرى وبلغت قيمة المعاشات  3.2مبلغ  الفترةخالل وقد بلغت حصة االشتراكات المدفوعة 

وقد بلغت  2018 يونيو 30  حتيمليون جنيه مصرى  3.8المدفوعة للعاملين المستحقين معاش تكميلى مبلغ 
مليون جنيه  7.4مبلغ  2018 يونيو 30 المالية المنتهية في الفترةقيمة تكلفة نظام المعاش التكميلى في 

 2017ديسمبر  19 في مصري تم تحميلها علي قائمة الدخل المستقلة وفقا لتقرير الخبير االكتوارى الصادر 
 (. 8، 7، 5)ايضاح رقم 
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 30/6/2018  31/12/2017 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 119 353 369   126 143 571  التزامات نظام المعاش التكميلى إجمالى 
    يوزع كالتالى :

 7 830 600   9 005 235  المدرج ضمن االلتزامات المتداولة 
 111 522 769   117 138 336  المدرج ضمن االلتزامات طويلة االجل 

  571 143 126   369 353 119 
 

 فيما يلى:الفترة اوال: تتمثل الحركة على االلتزامات خالل 
     

 64 024 904   119 353 369   العامفي اول  الرصيد
 6 798 861   7 369 908   العائد تكلفة

 39 784 456  --  تكلفة الخدمة السابقة
   277 723 126   221 608 110 

     : يضاف
 11 517 208   3 207 409   لعاماالفترة / خالل العاملين المدفوعة  اشتراكات

   686 930 129   429 125 122 
     :يخصم

 (11 063 029)  (3 787 115)  معاشات مدفوعة 
 8 290 969   -- االكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات  الخسائر

   571 143 126   369 353 119 
 

 -:فيما يليالفترة خالل ثانياً: تتمثل المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل 
 
     

 39 784 456   --  تكلفة الخدمة السابقة
 6 798 861   7 369 908   تكلفة العائد

   908 369 7   317 583 46 
 

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

  30/6/2018  31/12/2017 
     مزاياال التزاماتمتوسط االفتراضات لتحديد 

 ٪15.50  ٪15.50  معدل سعر الخصم -أ
 ٪14  ٪14  معدل تضخم األسعار -ب
     

     فةصافى التكلمتوسط االفتراضات لتحديد 
 ٪17  ٪15.50  الخصمسعر معدل  -أ

 ٪14  ٪14  معدل التضخم  -ب
 

  



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-28- 
 

 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 
 15٪ 16٪ 

 جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 115 145 720 123 836 733 القيمة الحالية لاللتزام 

 14 401 531 15 096 567 الحالية والعائدتكلفة الخدمة 
 

 بيانات ديموجرافية
 

  30/6/2018  31/12/2017 
 3 677  3784 عامل عدد العاملين

 17.66  18.31 سنة مدة الخدمة المتبقية 
 681  578 عامل عدد المتقاعدين
 42.34  41.69 سنة متوسط السن

 
دارة المخاطر المتعلقة بهااألدوات المالية  -27  وا 
 

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

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

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

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

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

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

 
دراية  لىعبيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتي من خاللها تضمن أن كافة الموظفين وضع  إلىتهدف الشركة  -

 وفهم بدورهم والتزاماتهم.
 
 خطر السوق -أ

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

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

 مع تعظيم العائد.   
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 خطر العملة األجنبية -1
 

  التعرض لخطر العملة
 

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

ـــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيه استرلينى يورو ين ياباني دوالر امريكى البـي
 اجمالى المعادل
 بالجنيه مصرى

      
      2018يونيو  30

 212 195 638  -- -- -- 11 828 073  العمالء
 120 469 419  -- 16 546  -- 6 695 953  مدينة أخرىمدينون متنوعون وأرصدة 
 996 111 621  9 086  8 890  26 007 860  55 265 943  النقدية وما في حكمها 

 1 328 776 678  9 086  25 436  26 007 860  73 789 969  إجمالي األصول بالعملة 
 997 267 153  97 100  12 121 166  131 872 563  41 412 164  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5 829 652 035  -- 5 031 577  -- 317 922 216  قروض وتسهيالت بنكية 
 6 826 919 188  97 100  17 152 743  131 872 563  359 334 380  إجمالي االلتزامات بالعملة
 (5 498 142 510) (88 014) (17 127 307) (105 864 703) (285 544 411) )عجز( التعرض للخطر 
 (5 498 142 510) (2 071 771) (356 119 541) (17 266 533) (5 122 684 665) المعادل بالجنيه المصرى 

      
      2017 ديسمبر 31

 99 964 162  -- 7 990  -- 5 647 706  العمالء
 44 704 626  -- -- -- 2 529 973  مدينون متنوعون وأرصدة مدينة أخرى

 271 140 986  11 746  783 717  15 596 926  14 251 244  النقدية وما في حكمها 
 415 809 774  11 746  791 707  15 596 926  22 428 923  إجمالي األصول بالعملة 

 809 666 357  86 201  8 155 549  119 080 011  39 739 623  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 5 012 995 739  584  4 363 306  -- 271 694 444  قروض وتسهيالت بنكية 
 5 822 662 096  86 785  12 518 855  119 080 011  311 434 067  إجمالي االلتزامات بالعملة
 (5 406 852 322) (75 039) (11 727 148) (103 483 085) (289 005 144) )عجز( التعرض للخطر 
 (5 406 852 322) (1 808 422) (250 810 560) (16 369 043) (5 137 864 297) المعادل بالجنيه المصرى 

 
  -بيان أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري: –
 

 متوسط اسعار الصرف أسعار اإلقفال 
 30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 
 جنيه مصرى مصرى جنيه جنيه مصرى جنيه مصرى 
 بيع شراء عــبي شراء بيع شراء بيع شراء 

 17.80 17.70 17.808 17.708 17.77 17.67 17.94 17.84 دوالر امريكى 
 0.1595 0.1578 0.1638 0.1623 0.1580 0.1568 0.1631 0.1617 ين ياباني

 23.13 22.89 24.184 23.939 24.06 23.85 23.5391 23.3222 ى جنيه استرلين
 20.30 20.09 21.276 21.053 21.37 21.17 20.7925 20.6016 يورو 
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 الحساسية تحليل -2
قد  2018 يونيو 30في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الجنيه المصري في  ٪10إن ارتفاع قدره 

مليون جنيه مصري  541 مقابل زيادة عجز بمبلغمليون جنيه مصري ) 550يؤدي إلى زيادة العجز بمبلغ 
( ويفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى خاصة أسعار الفائدة وقد تم 2017ديسمبر  31في

 .2017إجراء هذا االختبار بذات األساس المستخدم لعام 
 قد يكون 2018 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  11 039)مليون جنيه مصري  10 397مبلغ  2018 يونيو 30االئتمانية التي بلغ رصيدها في 
       (، وقد بلغت الفوائد والمصروفات التمويلية المتعلقة بهذه األرصدة 2017ديسمبر  31جنيه  مصرى في 

 (.المقارنالفترة مليون جنيه مصري خالل  652)الفترة مليون جنيه مصري خالل  878مبلغ 
 

مليون جنيه  2 599مبلغ  2018 يونيو 30بينما بلغ رصيد الودائع ألجل والحسابات الجارية بفائدة في 
(، وقد بلغت الفوائد الدائنة المتعلقة بتلك 2017ديسمبر  31مليون جنيه مصري في  3 085مصري )

 (.المقارن الفترةمليون جنيه خالل  170)الفترة مليون جنيه مصري خالل  213الودائع مبلغ 
 

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

 30/6/2018  31/12/2017 
 ٪18.75 - ٪10.00  ٪16.75 - ٪7.5 جنيه مصري
 ٪3.15 - ٪0.42  ٪3.80 - ٪0.42 دوالر أمريكي

 
وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق 

 االئتمانية وأرصدة القروض مع إحالل قرض التمويل المشترك المتوسطالمصرفي بالنسبة ألرصدة التسهيالت 
األجل محل القروض والتسهيالت االئتمانية وفقًا لسياسة الشركة التمويلية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار 

 الفائدة السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية.
 

 أسعار السوق األخرى خطر -4
 –في أسعار أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع التي تحتفظ بها الشركة  ينشأ هذا الخطر من خطر التغير

 –إن وجدت  –وتراقب إدارة الشركة أدوات حقوق الملكية بمحفظة االستثمارات الخاصة بها  –إن وجدت 
ت ابناء على مؤشرات السوق أو التقييم الموضوعي للقوائم المالية الخاصة بهذه األسهم. وتتم إدارة االستثمار 

المالية الهامة بالمحفظة بالنسبة لكل استثمار على حدة وكافة قرارات الشراء والبيع يتم اعتمادها بواسطة 
مجلس إدارة الشركة. إن الهدف األساسي إلستراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة هو تعظيم العائد من هذه 

 الشأن.االستثمارات وتستعين اإلدارة باالستشاريين الخارجيين في هذا 
 

 خطر االئتمان -ب
يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية اللتزاماته وتعريض الطرف اقخر 

 لخسائر مالية.
 

إن وجدت( )تتكون األصول المالية للشركة من العمالء المتمثلة في المبالغ المستحقة عليهم، والودائع ألجل 
تمثل هذه األصول المالية تركيز هام للخطر. يتوزع العمالء على قطاعات  وأرصدة االستثمارات المالية. ال

متنوعة. توجد رقابة حازمة على االئتمان ويتم إثبات خسائر االضمحالل بصورة مالئمة. تدير الشركة خطر 
االئتمان المتعلق باالستثمارات عن طريق التأكد من أن االستثمارات مكونة بعد عمل تقييم دقيق لخطر 

 الئتمان لهذه االستثمارات.ا
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 القبض والمدينون وأوراقالعمالء  -
إن تعرض الشركة لخطر االئتمان يتأثر بصفة أساسية بالخصائص األساسية الخاصة بكل عميل، إن 
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 
حازمة على االئتمان ويتم اثبات خسائر االضمحالل بصورة مالئمة ولذلك ليس هناك تركيز لخطر االئتمان 

 العمالء محددين. على
 

 وما في حكمها  النقدية -
ر في عدم تواف )إن وجدت( ص بأرصدة النقدية وما في حكمها والودائع الماليةيتعلق خطر االئتمان الخا

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

 على درجة مالئمة ائتمانية عالية ومستقرة.
 

ويتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة المالية العالية في حالة عدم 
 وجود تصنيف ائتمانى مستقل.

 
  السيولة خطر -ج

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

ها من أن لديها سيولة كافية لمقابلة التزامات –كلما أمكن ذلك  –إن منهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد 
في تاريخ استحقاقها في الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعة 

 دية الكافية عند الطلب لمقابله مصروفات التشغيل المتوقعة لفترةالشركة، كما تتأكد الشركة من توافر النق
مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التي ال يمكن 

 التنبؤ بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.
 

 الل االحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة.وتهدف اإلدارة إلى االحتفاظ بمرونة في التمويل من خ
 

 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 

 هيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكلفة رأس المال.أفضل 
 

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

 
ل وض الى اجمالى رأس المال ويتمثتقوم إدارة الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافى القر 

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

 باإلضافة الى صافى القروض.
 

 العادلة  القيمة تقدير -د
يفترض ان تقارب القيمة العادلة االسمية ناقصا أي تسويات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية 
ذات تواريخ االستحقاق القل من سنة. والغراض اإلفصاح، يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لالدوات 

 ة.النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات الماليالمالية المشابهة وذلك لخصم التدفقات 
لتقدير القيمة العادلة لالدوات المالية غير المتداولة، فان الشركة تستخدم العديد من الطرق وتضع االفتراضات 

دارة المالية ن لأل. تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعامليمركز مالىالمبينة على أحوال السوق في تاريخ كل 
أو ألداة مشابهه وذلك للديون طويلة األجل. تستخدم األساليب األخرى، مثال لقيمة الحالية المقدرة للتدفقات 

القيمة العادلة  كانتالفترة النقدية المستقبلية، وذلك لتحديد القيمة العادلة لباقى األدوات المالية وفى نهاية 
 لف جوهريًا عن القيمة الدفترية لها.لاللتزامات غير المتداولة ال تخت
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 االستثمارات -
يتم تحديد القيمة العادلة على أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ المركز المالي بدون خصم التكاليف 
المتعلقة بالمعاملة وذلك فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية المثبتة بالتكلفة والمشار إليها عاليه مخصومًا 

 خسائر االضمحالل )إن وجدت(. منها
 

 بفائدة  تسهيالت -
 يتم احتساب القيمة العادلة على أساس خصم قيمة التدفقات النقدية ألصل المبلغ والفائدة المستقبلية المتوقعة.

 
 المدينون والدائنون -

 ة.يمة العادلتعكس القيمة االسمية للمدينون والدائنون الذين تبلغ أعمارهم المتبقية أقل من عام واحد الق
 

 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 واالحتياطيات -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 
 

 رأس المال المصدر والمدفوع -ب 
جنيه متمثل في عدد  1 336 441 300مبلغ  2018 يونيو 30بلغ رأس المال المصدر والمدفوع فى 

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

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

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

 االحتياطيات -ج
 

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

 ى االقتطاع.عين العودة إليتعلى األقل ومتى نقص اإلحتياطى عن النسبة المذكورة 
 

              فقد تقرر توزيع مبلغ 2018إبريل  16وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 
 وفقًا للنظام األساسى للشركة. 2017عام جنيه مصري كإحتياطى قانونى من أرباح  69 487 620

 
فقد تقرر توزيع مبلغ                  2018يونيو  28وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 

جنيه مصري كإحتياطى قانونى عن األرباح الفترية عن الفترة المالية المنتهية في                 35 665 264
 وفقًا للنظام األساسى للشركة.  2018مارس  31

 
 االحتياطي العام  **

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.
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 ناتج تعديل تكلفة األصول الثابتة -د  
علي حساب ناتج تعديل األصول الثابتة الذي نشأ من تطبيق المعالجة المحاسبية  الفترةفيما يلي الحركة خالل 

  .2016نوفمبر  3الخاصة للتعامل مع اقثار المترتبة علي تحرير أسعار صرف العمالت األجنبية في 
 

 جنيه مصري إيضاح 
  رقــــــــــم 

 2 189 029 730   2016نوفمبر  3ناتج تعديل األصول الثابتة في 
 (492 531 688)  ضريبة الدخل 

 1 696 498 042   ناتج تعديل تكلفة األصول بعد ضريبة الدخل 
 (26 791 464)  (2016)المحول للخسائر المرحلة خالل عام  2016الجزء المحقق خالل عام 

 1 669 706 578    2016ديسمبر  31ناتج تعديل تكلفة األصول في 
 2017ديسمبر  31المنتهية في  الفترة الماليةالجزء المحقق خالل 

 (العام)المحول للخسائر المرحلة خالل 
 (416 334 157) 

 1 512 372 162  (14)  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 2018 يونيو 30الجزء المحقق خالل الفترة المالية المنتهية في 

 المرحلة خالل الفترة( لالرباح)المحول 
 (752 243 71) 

 1 441 128 410   2018 يونيو 30الرصيد في 
 

  الفترةالفترية لألرباح خالل  التوزيعات -29
الموافقة علي توزيع أرباح فترية وفقًا  2018يونيو  28نعقدة بتاريخ جمعية العامة العادية للشركة المقررت ال

شاملة حصة المساهمين )جنيه  637 657 823بلغ إجماليها  2018مارس  31للقوائم المالية للشركة في 
 .(والعاملين ومجلس اإلدارة وتكوين إحتياطي قانوني

 
 الموقف الضريبي -30

   
 شركات األموال ضريبة 30-1
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. 
 

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

بمعرفة الهيئة العامة  2000حيث تم تحديد تاريخ بدء اإلنتاج خالل عام  2001سنوات اعتبارًا من أول يناير 
 .2005يوليو  16بناءًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بتاريخ لالستثمار والمناطق الحرة 

 
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 
رسم تنمية الموارد المالية على الوعاء بإجابة طلب الشركة بإلغاء  2010يونيو  12قرار لجنة الطعن بتاريخ 

المنقول المعفي وذلك مع بقاء األوعية الضريبية األخرى المعفاة كما هي كقرار اللجنة الداخلية عن سنوات 
 . 2004 – 2000النزاع 

 
وبالتالي أصبح الخالف منتهي  ،حجز مسدد 9للضريبة المستحقة والحصول على نموذج  الكاملوقد تم السداد  -

 تفاق وصار باتًا ونهائيًا وفقًا ألحكام القانون.باال
 

 2000/2004هذا وقد قامت مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بقيمة المطالبات الضريبية عن السنوات  -
             2011فبراير  17الواردة من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب بتاريخ  4، 3طبقًا لنماذج 

 تمثل تلك النماذج في قيمة الضريبة على مشروعتبخالف مقابل التأخير و  رىمص مليون جنيه 219  بمبلغ
بي .على الرغم من استقرار المركز الضريالعاممسطحات الصلب السابق تمتعه باإلعفاء الضريبي عن ذات 

الي توالقانوني للشركة لصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة والذي قبلته المصلحة ولم يتم الطعن عليه وبال
زاء  فقد تحصن قانونًا وال يجوز لمصلحة الضرائب معاودة النزاع مع الشركة بشأن تلك السنوات مرة أخرى، وا 

 ذلك قامت الشركة برفع دعوة براءة ذمة عن أي مديونية أمام القضاء حفاظًا على حقوق الشركة.



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-34- 
 

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  219.3 بمبلغ 

وقامت الشركة باالتفاق مع مصلحة الضرائب علي رفع الحجز الموقع  2000/2004المسطح عن السنوات 
مليون جنيه مصرى خالل شهري سبتمبر  50د مبلغ على الشركة نتيجة للخالفات أعاله على ان يتم سدا

قسط  24مليون جنيه مصرى علي 169.3وتقسيط باقي مبلغ المطالبات الضريبية البالغة  2011وأكتوبر 
قسط شهري  23مليون جنيه وباقي المبلغ المستحق علي  8.3بمبلغ  2011نوفمبر  يستحق أول قسط في

 مليون جنيه 34.9بقيمة  ابل التأخير علي المبالغ المقسطةبخالف مق مصري مليون جنيه 7قيمة القسط 
مليون جنيه مصرى مقابل  35مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ  254.2وقد بلغت المبالغ المسددة مبلغ 

تاخير، وتري الشركة أن هذا اإلجراء ال يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحتفظ بحقها في 
والتي  2011لسنة  405ه فور صدور حكم قضائي لصالح الشركة في القضية رقم استرداد ما تم سداد

ية وقد قضت محكمة األسكندر  ضرائب كلي اإلسكندرية والتي تداولت بالجلسات 2012لسنة  963قيدت برقم 
حالتها إلي محكمة القضاء                     وحدد لها جلسة اإلداري لألختصاصاإلبتدائية بعدم إختصاصها وا 

ومحدد للفصل في موضوعها والتي قضت بإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة  للحكم 2018يناير  2
 .للمذكرات 2018سبتمبر  12لنظرها جلسة 

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

مليون جنيه مصري بخالف فوائد التأخير وقد قامت الشركة بالطعن  95وقد بلغت الفروق الضريبية مبلغ 
ع مسطحات يمثل العام الخامس من مشرو  2005على هذا النموذج في المواعيد القانونية حيث ان عام 

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

 
وقد اصدرت لجنة الطعن قرارها بخضوع العام الخامس للضريبة بالمخالفة لقرارها السابق والخاص بالسنوات  -

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

قضت محكمه اإلسكندرية االبتدائية بعدم اختصاصها والئيا بنظر  2016يناير  27و بجلسة على ذلك من آثار، 
 . و باحالتها الى محكمه القضاء االدارى باإلسكندرية و لم تحدد لها جلسة حتى االن الدعوى

 
مستندة فى كمقابل تأخير مليون جنيه مصري  120.6قامت مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة بمبلغ وقد  -

س يراض على ذلك بتقديم مذكرة للسيد رئتوتم األع 2005لسنة  91من القانون  111ذلك الى 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  2005/2006حيث ان موضوع الدعوى عن عام  وتؤكد الشركة على سالمة موقفها وقوة دفوعها -

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 
 .يلها الى خبراء وزارة العدلوتم تحو  2014حتى  2005عن سداد الضريبة عن السنوات من 

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

مليون  9.9باإلضافة إلي  مليون جنيه مصري 15وقد بلغت الفروق الضريبة مبلغ  2012أغسطس  23
ة وتم عمل لجنوقد قامت الشركة بالطعن على هذا النموذج في المواعيد القانونية ( 56يبة المادة )جنيه ضر 

بوفر ضريبي مليون جنيه مصري عن تلك السنوات  8.8داخلية وأصدرت قراراها بإستحقاق ضريبة قدرها 
نتهي النزاع بالصلح. 16.2  مليون جنيه وقم تم إخطار لجنة الطعن بذلك وا 

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

 إحالةتم و مليون جنيه مصرى وقد قامت الشركة بالطعن علي هذا النموذج في المواعيد القانونية  105بلغت 
مليون جنيه مصري  17عتماد معظم الفروق ماعدا نقاط خالف بمبلغ خالف للجنة الداخلية التي قامت بإال

مليون جنيه مصري  15تم احالتها الى لجنة الطعن ولم يتم تحديد ميعاد حتى تاريخه، وقد تم سداد مبلغ 
 كدفعة من تحت حساب فروق الفحص لحين صدور قرار اللجنة.
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           بفروق ضريبية 19وتم اخطار الشركة بنموذج  2013/ 2011تم الفحص الضريبى عن السنوات  -
خلية حالتها الى اللجنة الداليها في المواعيد القانونية وتم إمليون جنيه مصري وقد تم الطعن ع 163لغ تب

  .مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل 6التي صدر قرارها بفروق ضريبية تبلغ 
  .بأية نماذج حتى تاريخهولم يتم اخطار الشركة  2014/2016عن السنوات  الفحص الضريبى جارى -
  .2017ديسمبر  31ة المنتهية في ييتم الفحص الضريبى للسنة الماللم  -
 ضريبة كسب العمل 30-2
  تقوم الشركة بسداد الضريبة في المواعيد القانونية مع تقديم التسويات الضريبية وفقًا ألحكام القانون. -
نهاء كافة الخالفات باللجنة الداخلية  اإلتفاقوتم  2004/2012تم الفحص الضريبى للشركة عن السنوات  - وا    .مليون جنيه مصري 7.3وقدرها  وتم سداد الضريبة المستحقة بالكامل
مرتبات  37وتم إخطار الشركة بنموذج  2013/2016 السنواتالفحص الضريبي للشركة عن  جاري -

  .ألف تم سدادها بالكامل 887بإستحقاق ضريبة 
  .2017عام  لم يتم الفحص الضريبى للشركة عن -
  والضريبة علي القيمة المضافة العامة على المبيعات الضريبة 30-3
 موقف الفحص  30-3-1

  تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية الشهرية بانتظام في المواعيد القانونية. -
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 خطارإب
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 
والتي تعطى الحق للشركة فى خصم ضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية األمر الذي  2005لسنة 

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

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

      لسنة 10229برقم ف اللغاء حكم اول درجة المستأنف وتمت االحالة الى محكمة القضاء االدارى االستئنا
  للمستندات. 2018لجلسة أول أكتوبر والدعوي مؤجلة ق إداري  68

، 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 )

س المصلحة يلجنة التوفيق بالمركز الضريبي لكبار الممولين، ثم تم عرض نقاط الخالف على السيد/ رئ
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 
ل ان تحال الى محكمة ضرائب كلى قب 2013لسنة  334حيث اقامت الشركة الدعوى رقم 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

  والذي تم استرجاعه. مصري يتمثل في قيمة ضريبة المبيعات على البيليت المعار 
إخطار الشركة  وتم 2011ديسمبر  31حتى  2011الفحص الضريبى للشركة عن الفترة من أول يناير  تم -

  .مليون جنيه مصرى 1.5( وتم سداد الفروق بالكامل وقدرها 15بنموذج )
جنيه مليون  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 
عرض دفاع  وتم 2016لسنة  79اللجنة المشكلة ألنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بتطبيق القانون 

بمبلغ  إعتماد خصم الفحم الناعموبعد المداولة القانونية فقد وافقت اللجنة علي والمستندات المؤيدة الشركة 
والفحم الخشن والضريبة  مليون جنيه للحجر الجيري 6.8مليون جنيه مصري مع إستحقاق ضريبة  12.1

  .غير واجبة الخصم وتم السداد بالكامل
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مليون جنيهًا اعتبارًا من تاريخ اإلقرار  5.1قامت مصلحة الضرائب باخطار الشركة بضريبة إضافية قدرها  -
 أ بداًل من تاريخ قرار اللجنة وجارى رفع دعوى قضائية.بالخط

 
مليون جنيه مصري وتم  23.3( بفروق قدرها 15بنموذج ) اإلخطاروتم  2013تم الفحص الضريبي لعام  -

الشركة بعرض النزاع علي  توكان الخالف معروضًا علي لجنة الطعن ثم تقدمالطعن عليه في حينه، 
ريبة ضالضريبية وبعد المدوالة القانونية وتقديم المستندات وافقت اللجنة علي إستحقاق نهاء المنازعات إلجنة 

لغاء مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل  6.5بقيمة مبيعات  ولم يتم اإلخطار  مليون جنيه مصري 17وا 
 بالضريبة اإلضافية بعد.

 
 ( حتى تاريخه.15) ولم يتم اخطار الشركة بنماذج 2014/2016 السنواتالفحص الضريبي للشركة عن  جارى -
 
 حتى تاريخه. 2017لم يتم الفحص الضريبى للشركة عن عام  -
 
 ضريبة المبيعات على ورادات خام أكسيد الحديد  30-3-2

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 

دبت نوقررت المحكمة إحالة الدعوي إلي الدائرة والمنشأة بمجلس الدولة لنظر قضايا الضرائب والرسوم وقد 
 خبيرًا ولم تحدد جلسة حتي األن وجاري المتابعة.هيئة المحكمة 

 
 ضريبة المبيعات على مقابل االنتفاع لهيئة ميناء اإلسكندرية 30-3-3

ة والخاصة بمقابل االنتفاع للهيئة وتم االتفاق على سداد قيمة ضريبتم إنهاء مطالبة هيئة ميناء اإلسكندرية  -
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
كلي اإلسكندرية بطلب إلزام كاًل من الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية ووزير المالية برد  مدني 2014لسنة 
جنيه قيمة ما حصلته مصلحة الضرائب تحت مسمى ضريبة مبيعات على مقابل  249 525 364مبلغ 

ي ر الترخيص باإلنتفاع بمعدات وساحات رصيف الخامات التعدينية، والدعوى محالة لمحكمة القضاء اإلدا
 للمستندات. 2018أكتوبر  8ق وقد تم حجزها لجلسة  69سنة  36522برقم باإلسكندرية 

 
 الدمغةضريبة  30-4
وأسفر ذلك  2006يوليو  31حتى  2005تم الفحص ومحاسبة الشركة ضريبيًا عن الفترة من أول يناير  -

 مليون جنيه مصرى. 2.3عن رصيد دائن للشركة قدره 
 
 اإلخطاروتم  2010ديسمبر  31حتى  2006تم الفحص الضريبي عن الفترة من األول من أغسطس  -

حالةوتم الطعن عليه فى المواعيد القانونية  19حتى تاريخه بنموذج  الخالف الى اللجنة الداخلية واسفر  وا 
 مليون جنيه مصرى 0.3ذلك عن رصيد دائن للشركة قدره 

 
مليون جنيه مصرى مع  2قررت اللجنة الداخلية ربط ضريبة عن تلك الفترة بمبلغ  2014أكتوبر  13وبتاريخ  -

 مليون جنيه مصرى حيث انه لم يستهلك بالفحص.  2.3مراعاة استهالك الرصيد الدائن لصالح الشركة والبالغ 
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وتم ( والطعن عليه 19)وتم اإلخطار بنموذج  2011/2013تم الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  -
الف جنيه مصري تم سدادها من الرصيد  305الى اللجنة الداخلية واسفر عن استحقاق ضريبة بمبلغ  إحالته

  الدائن لمصلحة الضرائب.
 الشركة بأية نماذج ضريبية إخطارولم يتم  2014/2016الفحص الضريبي عن السنوات  منتم اإلنتهاء  -

  .حتي تاريخه
  حتى تاريخه. 2017الضريبى للشركة عن عام لم يتم الفحص  -
 العقارية الضريبة 30-5
  .1954لسنة  56طبقًا ألحكام القانون رقم  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 

سنويًا حيث تكون الضريبة المستحقة عن مليون جنيه مصرى  17جاء فيه أنه تم ربط ضريبة عقارية قدرها 
مليون جنيه مصري  76.5طبقًا لقرار لجنة الطعن مبلغ  2017ديسمبر  31حتى  2013الفترة في أول يوليو 

رى ولم تحدد لها جلسة حتى مام محكمة القضاء االداوتم رفع دعوى قضائية طعنا على قرار لجنة الطعن ا
  مليون جنيه مصري تجنبًا الحتساب مقابل التأخير. 5تاريخه، وتقوم الشركة بسداد دفعات شهرية قدرها 

مليون جنيه مصري عن  4.5الجمرك بمطالبة الشركة بضريبة قدرها  –قامت مأمورية الضرائب العقارية  -
العقارات المنتفع بها داخل ميناء الدخيلة وقد تم رفع دعوى قضائية بعدم استحقاق ضريبة وتم سداد مبلغ 

  لحين صدور حكم قضائى. مليون جنيه كدفعات 6.3
 الخدمات الخاصة بالمعدات المستوردة لالستخدام فى اإلنتاج رسوم 30-6
لخدمات الخاصة بالمعدات المستوردة لالستخدام في اإلنتاج المسددة قامت الشركة برفع دعوى استرداد رسوم ا -

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

دية اى خدمات لشركتنا وذلك بالنسبة للرسائل الواردة للشركة من الخارج وقد بلغت قيمة المبالغ التى طالبت بتأ
مليون جنيه مصري وقد صدر حكم محكمة اإلسكندرية )مدنى كلى(  126بها الشركة مصلحة الجمارك مبلغ 

ؤديا للشركة المدعية مبلغ حيث ألزمت المدعى عليهما بأن ي 2112فى الدعوى  2011فبراير  27بتاريخ 
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الفعلي وتم استئناف  ٪4مليون جنيه مع الفوائد القانونية  103.9

لصالح الشركة بتأييد حكم أول درجة وتم استخراج الصيغة التنفيذية  2012نوفمبر  6الحكم وصدر الحكم فى 
متابعة اصدار خطاب من هيئة قضايا الدولة بأنه ال مانع من  للحكم واعالن مصلحة الجمارك بها وجارى

ق على الحكم الصادر  83لسنة  77 بالطعن بالنقض رقم 22/1/2013الصرف علما بان الشركة أعلنت فى 
حكم االستئناف لصالح الشركة بتأييد حكم اول  2012نوفمبر  6باالستئناف لصالح الشركة وقد صدر بتاريخ 

درجة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم بمعرفة ادارة الشئون القانونية التى تتابع االسترداد، وقد قامت 
  .  ة النقض، ولم يفصل فيه حتى اقنبالطعن على الحكم بطريقمصلحة ال

  الفترة  أرباح لسهم فياألساسي ل نصيبال -31
بعد خصم حصة  2018 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة أرباح تم تحديد نصيب السهم من صافي

العاملين ومجلس اإلدارة وفقًا للتوزيعات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة عن الفترة المالية المنتهية 
      2018يونيو  30 في مجلس اإلدارة عن الربع الثانى المنتهىووفقًا لمقترح  2018مارس  31في 

 -وفقا لما يلى:
 30/6/2018  30/6/2017 

 716 963 995  1 611 140 635 )جنيه(  الفترةربح  صافى
     يخصم:

 --  118 794 784  حصة العاملين
 --  16 037 296  مكافآة مجلس اإلدارة

 716 963 995  1 476 308 555  صافى الربح القابل للتوزيع
 13 364 413  13 364 413 )سهم( رةالفتاألسهم المصدرة والمدفوعة في نهاية 

 53.65  110.47 )جنيه/سهم(  الفترةأرباح في النصيب األساسي للسهم 
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 نظام التأمينات والمعاشات  -32
 
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتماعية التابع لهيئة التأمينات االجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقًا لقانون  

وتعديالته ويتم تحميل قائمة الدخل المستقلة بتلك المساهمات وفقًا  1975لعام  79هيئة التأمينات االجتماعية رقم 
          مبلغ 2018يونيو  30حتى  2018من أول يناير  الفترةن لقاعدة االستحقاق وقد بلغت مساهمة الشركة ع

جنيه مصرى، باإلضافة إلى ذلك فإن للشركة صندوق تأمين خاص لموظفيها ككيان قانوني مستقل مليون  24.6
  من أجر االشتراك في الصندوق الشهري للعاملين.  ٪18.25تتحمل فيه الشركة 

         2018 يونيو 30المالية المنتهية حتى  الفترةوقد بلغ إجمالي قيمة مساهمة الشركة في هذا الصندوق عن 
  جنيه مصرى تم تحميلها على قائمة الدخل المستقلة.  مليون 10.1مبلغ 

 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة -33
 

األطراف ذوى العالقة في المعامالت مع الشركات التي تساهم فيها الشركة والشركات التي تتمثل المعامالت مع  33-1
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( 2-33موضح تفصياًل باإليضاح )
     -تتمثل أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة في االتى:

  أرصدة مستحقة من أطراف ذات العالقة :أوالً 
 30/6/2018  31/12/2017 

 جنيــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــه 
   "كونتراستيل" – شركة حديد للتجارة العامة والمقاوالت

 17 011 393  26 329 379 أرصدة مدينة  –حساب عمالء 
 379 329 26  393 011 17 

    الصلب المسطح  لصناعةالعز شركة 
 486 005 967  1 657 743 570 مدين -حساب جاري 
 --  847 083 مدين-حساب جارى 

 653 590 658 1  967 005 486 
    مجموعة شركات عز 

 --  77 848 شركة مصانع عز للدرفلة
 395 674  639 944 شركة حديد عز
  792 717  674 395 

 824 637 685 1  034 413 503 
     أرصدة مستحقة ألطراف ذات العالقة ثانيًا:

    "كونتراستيل" –للتجارة العامة والمقاوالت  حديدشركة 
 673 842  4 749 488 دائن  –حساب جاري 

 211 105  211 105 دائن  – موردحساب 
 593 960 4  947 884 

    الصلب المسطح  لصناعة شركة العز
 47 371  175 942 عمالء أرصدة دائنة

 38 230 327  -- جاري
 --  304 260 594 مورد
 536 436 304  698 277 38 

    شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات 
 392 346  195 135  موردون أرصدة دائنة

 220 380  397 674 جاري دائنحساب 
 809 592  726 612 

    مجموعة شركات عز
 2 230 982  -- عمالء أرصدة دائنة -شركة حديد عز
 --  248 718 حساب جارى دائن –شركة حديد عز 

 1 260 362  6 702 251 عمالء أرصدة دائنة -شركة مصانع العز للدرفلة 
 16 266  195 747 ائنةعمالء ارصدة د -البناءشركة العز للتجارة وتوزيع مواد 

 716 146 7  610 507 3 
 654 136 317  981 282 43 
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 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةملخص بأهم المعامالت مع األطراف ذوى العالقة خالل  33-2
 

ــ ــ ــــــم الشــركــــــاســ ــ ــــ ــ  قيمـة التعامـل شـــــراء  التعامـل بيــعقيمــة  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 والمقاوالت  -أ

 --  88 976 984 قشور وأكاسيد "كونتراستيل"
 5 294 012  -- توريد سوالر وبنزين 
 2 994 990  --  إيجار معدات 

 300 433  94 688 ايجارات   
 14 478 809  -- خرده مسترجعه 
 1 283 118  -- المتدرج الخبث 
 105 194  -- نولون نقل السوالر 
 24 456 556  89 071 672 اإلجمالي 

     
     شركة العز لصناعة الصلب المسطح -ب
 3 328 402 844  4 047 000 حديد تسليح 
 3 328 402 844  4 047 000 اإلجمالي 

     
 1 901 893  -- بالتات خشب شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات -ج
 1 901 893  -- اإلجمالي 

     
     مجموعة شركات العز -د

 --  17 872 519 حديد تسليح للتجارة وتوزيع مواد البناء شركة العز
 --  8 406 165 حديد تسليح شركة حديد عز

 --  67 837 312 حديد تسليح شركة مصانع العز للدرفلة 
ــي   --  94 115 996 اإلجماـل
 

السياسة التعاقد )هناك تنسيق قائم بين الشركة ومجموعة شركات العز في إطار السياسة البيعية وشروط  33-3
االئتمانية وتحديد األسعار والحوافز والخصومات( وذلك تجاه العمالء المشتركين كما يتم التنسيق في مجال 

 مشتريات الخامات من الغير.
  

 ٪44 مساهمة تبلغ بنسبةتساهم الشركة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة(  33-4
األسكندرية كفالة تضامنية لصالح الشركة التابعة بإجمالي مبلغ  –وقد أصدرت شركة العز الدخيلة للصلب 

 .(2-35جنيه مصري )إيضاح رقم  مليون 450
 

تقوم الشركة بالتعامل مع شركة مصر للتأمين المساهم فى رأس مال الشركة وتتمثل فى التأمين على أصول  33-5
 للقواعد والنظم التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين.وممتلكات الشركة طبقًا 

 
تقوم الشركة بالتعامل مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص )والذى يمتلك حصة فى  33-6

 .1975لسنة  79رأسمال الشركة( طبقًا لقانون التأمين اإلجتماعى رقم 
 

 ٪18.25بموظفي الشركة تسدد فيه الشركة نسبة تبلغ  تقوم الشركة بالتعامل مع صندوق التأمين الخاص  33-7
  من أجر االشتراك.

تقوم الشركة بالتعامل مع البنك االهلى المصرى المساهم فى رأس مال الشركة بصورة غير مباشرة عن  33-8
    طريق شركة االهلى كابيتال لالستثمارات حيث قامت الشركة بالحصول على قرض دوار متوسط األجل 

  (.1-23)إيضاح  .2021مليون جنيه مصري )مدة ثالث سنوات( ينتهي في أكتوبر  800بمبلغ 
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 االرتباطات الرأسمالية -34
   

 -جنيه مصري تتمثل فى: مليون 82.4مبلغ  2018 يونيو 30بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية في 
 
القيمة بالجنيه   

ــالمص ــ  ريــ
 38 273 913 مشروع تطوير مصنع درفلة األسياخ الثاني -1
 222 623 22 (ROD MILL AUTOMATIONمشروع تطوير مصنع درفلة األسالك ) -2
 664 505 10 (ERP SYSTEM)تخطيط موارد المؤسسة  مشروع نظام -3
 8 042 423 مشروع مبنى قسم شرطة الدخيلة -4
 575 452 1 (.CC SHEAR AT BAR MILL1) 1مقص بمصنع درفلة االسياخ  -5
  813 842 تسوية األرض الغربيةمشروع  -6
 711 288 مشروع تصميم نظام مقاومة الحريق بالشركة -7
  927 422 82 
 

  المحتملةااللتزامات  -35
باإلضافة إلى المبالغ التي تم أخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية المستقلة توجد التزامات  35-1

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

 
 31/12/2017  30/6/2018     

 المعــــــادل
 بالجنيه المصري

 المعــــــادل 
 بالجنيه المصري

  

 - االعتمادات المستندية   
  دوالر امريكى  1 262 301 496  764 551 556
  يورو  80 789 949  40 544 632

 - خطابات ضمان    
  دوالر امريكى  19 734 000  19 470 000
   جنيه مصري 6 528 720  6 603 759

بالموافقة  2013نوفمبر  30اإلسكندرية بتاريخ  –قررت الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب  35-2
            على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( بما يعادل

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

، ونظرًا إلنخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدوالر األمريكي نتيجة قرار تحرير سعر م والمصاريفوالرسو 
مليون جنيه مصري ليصبح  250بمبلغ  2017ديسمبر  20الصرف فقد تم توقيع كفالة تضامنية إضافية في 

 (.4-33ح رقم )إيضا مليون جنيه 450إجمالي الكفالة التضامنية الممنوحة  للشركة التابعة مبلغ 
 

 دعاوى ومنازعات قضائية -36
 

 قضايا عمالية بشأن فروق األرباح 36-1
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 
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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 

، 1981نة لس 90من النظام األساسي للشركة الصادر بالقرار رقم  52، والمادة 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 بخيد االستئناف فيها، ت مواعدعوى 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 2010حتى  1996السنوات من 
الرفض بوقد قضى فيها وما تالها من سداد الشركة لفروق مالية لتلك العالوات االجتماعية ،  7/7/2011

 والسقوط بقيت دعوى واحدة الزالت متداولة.
 

وترى ادارة الشركة ومستشارها القانوني بأن الشركة قد التزمت صحيح القانون فى صرف ارباح العاملين 
 والعالوات االجتماعية بها وفقًا لنظامها القانونى ودون المساس بحقوق اى من العاملين بها.

 
 قضائية بشأن التعدى على اراضى الشركةدعاوى   36-2

فدان تقريبًا  17حدثت بعض التعديات من بعض األفراد والشركات على جزء من أراضى الشركة مساحته 
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 
از بين الشركة وبين جه المحررقًا لالتفاق وقامت الشركة بسداد كامل ثمن تلك األرض وف 1993لسنة  80

وتسلمت الشركة  2017سبتمبر  12حيث تم إزالة التعديات في  2008يونيو  19حماية أمالك الدولة فى 
األرض بموجب محضر تسليم من جهاز حماية أمالك الدولة وحي العجمي بعد إزالة التعديات بالطريق المباشر 

 . ة لإلنتهاء من تسجيل األرضوجاري إتخاذ اإلجراءات القانوني
 

 شركة تابعة – EZDK Steel UK LTDشركة  -37
  

 –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 
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 EZDK Steel Europe GmbHشركة  -38
    

)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 
 

 هيئة ميناء اإلسكندرية -39
  

بإصدار أمر حجز ادارى علي حسابات الشركة لدي  2011يونيو  19هيئة ميناء اإلسكندرية بتاريخ  قامت 39-1
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 
 (. 24ولم يتم ايداع التقرير حتى االن )إيضاح رقم  وقد تم االنتهاء من مباشرة الدعوىعليا 

 
مليون جنيه مصرى  104قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة الشركة بالضريبة األصلية بمبلغ  39-2

عن مقابل حق االنتفاع  2012يونيو  28مليون جنيه مصرى حتى  127.5إلى ضريبة إضافية بمبلغ  باإلضافة
ريبة قامت الشركة بسداد الض بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة  وقد

مع التحفظ على السداد حتى تقوم مصلحة   2012أكتوبر  3مليون جنيه مصرى بتاريخ  104األصلية البالغة 
الضرائب على المبيعات بإيقاف جميع اإلجراءات ضد هيئة الميناء والتى ستقوم بدورها بوقف كافة اإلجراءات 

صدة الشركة لدى البنوك المختلفة حيث ترى مصلحة الضرائب على ضد الشركة بما فى ذلك رفع الحجز على أر 
 المبيعات ضرورة االلتزام بسداد الضريبة اإلضافية حتى يمكن إيقاف جميع اإلجراءات المشار اليها. 

 
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  31من مؤجلة تبدأ 
 بمخاطبة البنوك لرفع الحجز االدارى الموقع لصالح هيئة الميناء على ارصده الشركة لدى البنوك.

 
ة فى مطالبة كندريوترى ادارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبى بعدم أحقية الهيئة العامة لميناء االس

الشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة بتداول الخامات 
بميناء الدخيلة واشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام باعمال التشغيل والصيانة الالزمة لهذة المعدات لعدم 

ية ة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء اإلسكندر خضوعه للضريبة على المبيعات. وان قيام الشرك
حاليا او مستقبال كضريبة عن ذات الخدمة ال يعنى موافقتها على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة فى 

 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  1609دعوى رقم كما أقامت الشركة ال
 2013ديسمبر  31  حتى 15/2/2003ما تم تحصيله من الشركة تحت مسمى ضريبة المبيعات عن الفترة من 

 إليواإلحالة صدر الحكم بعدم األختصاص  2014نوفمبر  27بجلسة و جنيه مصرى  249 525 364بمبلغ 
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرًا  ق قضاء ادارى 69لسنة  36 522حيث قيدت برقم  محكمة القضاء اإلداري

أكتوبر  8لفحص طلبات الشركة والدعوي محدد لنظرها جلسة بالرأي إنتهت فيه إلي ندب خبير في الدعوي 
 .للمرافعة 2018
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة  -40
  

الموضحة أدناه يتم تطبيقها بطريقة ثابتة خالل الفترات المالية المعروضة في هذه السياسات المحاسبية 
 القوائم المالية المستقلة.

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 40-1

 سساأ على رفاتدبال ألجنبيةا تبالعمال تلمعامالا تثباإ ميتو ري،لمصا بالجنيه حساباتها كةرلشا كتمس
ذات  ودلبنا جمةرت ميت مالية رةفت لك نهاية فىو ،لمعاملةا تثباإ تقو ألجنبيةا تللعمال دلسائا رلسعا
 يةدلنقا رغي بيعةطلا ذات ودلبنا جمةرت ميت، و لألقفاا رسع دامبإستخ ألجنبيةا تبالعمال يةدلنقا بيعةطلا
 ديدتح فيه ميت ذىلا يخرلتاا في دةلسائا رفلصا رسعاأ دامبإستخ جنبيةأ بعملة لةدلعاا بالقيمة قياسها ميت لتيا
 دامبإستخ يخيةرلتاا بالتكلفة قياسها ميت لتيا يةدنق رلغيا بيعةطلذات ا ودلبنا جمةرت ميت، و لةدلعاا لقيمةا

 .لمعاملةا يخرتا في دلسائا رفلصا رسع
 

 األصول الثابتة واإلهالك 40-2
 

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

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

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 

( وتم اإلعتراف بقيمة الزيادة في صافى األصول 13لمعيار المحاسبه المصرى رقم )التعديل الوارده بالملحق )أ( 
الثابتة المؤهلة للتعديل ضمن بنود الدخل الشامل األخر وتم عرضها في بند مستقل في حقوق الملكية تحت مسمى 

باح او الخسائر األر  "ناتج تعديل تكلفة األصول" ، ويتم تحويل الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفه األصول الى
المرحله في حاله االستغناء عن او التخلص من األصل المؤهل للتعديل او نتيجه لالستخدام )فرق االهالك الناتج 

 .عن تطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه(
 

 التكاليف الالحقة على االقتناء -ب
 منفعة قفدت عنها ينشأأن  قعولمتا نم نكاإذا  طفق لألصا على ءالقتناا على لالحقةا تلنفقاا سملةر ميت
 .كةرللش مستقبلية يةدقتصاا
 

 اإلهالك -ج
على أساس  -فيما عدا الدرافيل  –وفقًا لطريقة القسط الثابت المستقلة يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل 

 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 دوريًا لتحديد ما إذا كانت تتالئم مع األعمار المقدرة 

ذا وجد أختالف جوهرى يتم حساب أهالك األصول وفقًا ل  لمدة المتبقية من العمر اإلنتاجي المقدر. سابقًا وا 
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 -للفترة الحالية والمقارنة: المقدرة اإلنتاجيةوفيما يلي بيانا باالعمار 
 

 العمر اإلنتاجي المقدر البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 (ســـنة) 

نشاءات   مباني وا 
 50 مباني اإلدارة

 33.3 المصانعمباني 
 25 إنشاءات

  
  آالت 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 دراجات بخارية ووسائل نقل داخلي
 2 دراجات

  
 4 عدد وأدوات

  
  ومعدات مكاتبأثاث 

 6.6 أثاث ومعدات حاسب آلى
 10 أثاث ومعدات مكاتب

  
 طبقًا لإلستخدام الفعلي الدرافيــــــل

 
 المشروعات تحت التنفيذ 40-3

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 

 التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة للغرض الذي اقتنيت من أجله.
 

 تكلفة االقتراض 40-4
ة واستثناء من ذلك يتم لمستقلة مباشر يتم تحميل تكلفة االقتراض والتى تتمثل فى الفوائد والعموالت البنكية بقائمة الدخل ا

رسملة تكلفة االقتراض التى تتصل مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل ثابت وتضاف على قيمة هذا األصل وتهلك 
على مدى العمر اإلنتاجى المقــدر له وتبدأ رسملة تكلفة االقتراض كجزء من تكلفة األصل الثابت المتعلقة به عندما يبدأ 

اق الفعلى على األصل وخالل الفترة التى تتحمل فيها الشركة تكلفة االقتراض وتتوقف رسملة تكلفة االقتراض فى اإلنف
 الفترات التى يتوقف فيها مؤقتًا تجهيز األصل أو عندما يكون األصل معداً لالستخدام.

 االستثمارات  40-5
  

 استثمارات مالية فى شركات تابعة 40-5-1
يتم إثبات االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة مخصومًا منها ايه خسائر اضمحالل فى قيمتها. هذا وتقوم الشركة 

 الستثمارلاالستثمارات الخاصة بها فى تاريخ القوائم المالية المستقلة وفى حالة اضمحالل القيمة القابلة لالسترداد  بتقييم
مستقلة يمة الدفترية لهذا االستثمار بقيمة خسائر االضمحالل وتحميله على قائمة الدخل العن قيمته الدفترية يتم تخفيض الق

وفي حالة االرتفاع في القيمة في فترات الحقة يتم إضافة هذا االرتفاع الي قائمة الدخل المستقلة وذلك في حدود ما سبق 
 تحميله علي قوائم الدخل المستقلة خالل فترات مالية سابقة.
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 رات مالية فى شركات شقيقة استثما 40-5-2
بعة كما شركات يكون للشركة فيها نفوذ موثر ولكنها ليست شركة تاهي استثمارات في  االستثمارات فى شركات شقيقة

و غير تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر اانها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترض وجود النفوذ الموثر عندما 
دا فيما ع، المستثمر فيهااو أكثر من حقوق التصويت في الشركة  ٪20لها نسبة  مباشر من خالل الشركات التابعة

يمتلك بطريقة ثمر المستمؤثراً او بالعكس اذا كان التي تظهر فيها بوضوح ان تلك  الملكية ال تمثل نفوذًا  الحاالتتلك 
تثمر فيفترض انه ليس للمسيها من حق التصويت من الشركة المستثمر ف ٪ 20مباشرة من خالل شركات تابعة اقل من 

تأثيرًا قويًا بها اال اذا ثبت وجود هذا التأثير ويالحظ ان ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة ال تمنع بالضرورة ان 
 .يكون لمستثمر اخر تأثيرًا قوياً على الشركة المستثمر فيها

 
تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء 
وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل 

ية محالل الى حدود ان القيمة الدفتر يجوز رد خسائر االضالدخل وذلك لكل استثمار على حده،  بقائمةويدرج 
 لألصل ال تتعدي القيم الدفترية التي كان سيتم احتسابها اذا لم تؤخذ خسائر االضمحالل في االعتبار

 
 استثمارات مالية متاحة للبيع 40-5-3

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

يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل المستقلة وفى حالة استبعاد االستثمار يتم إدراج األرباح  االستثمارفى قيمة 
حديد القيمة ويتم ت ملكية فى قائمة الدخل المستقلةوالخسائر والتى سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق ال

العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع طبقًا لسعر التداول فى البورصة فى سوق نشط فى تاريخ القوائم المالية 
المستقلة، أما االستثمارات التى ليس لها سعر تداول فى سوق نشط وال تتوافر المعلومات الضرورية لتقييمها 

 التقييم الفنية فيتم إثباتها بالتكلفة.باحد طرق 
 

 استثمارات مالية )أذون خزانة(  40-6
كلفة بتكلفة إقتنائها ويتم استهالك الفرق بين ت -إن وجدت  –يتم تقييم االستثمارات المالية )أذون خزانة( 

اإلقتناء والقيمة االسمية خالل المدة من تاريخ اإلقتناء وحتى تاريخ االستحقاق بطريقة الفائدة الفعلية 
من وفقًا ألساس االستحقاق والذى يظهر ضوبإستخدام سعر الفائدة الفعلى ويتحقق إيراد هذه االستثمارات 

 قائمة الدخل المستقلة في الفترة التي يتحقق فيها. 
 

 المخزون 40-7
يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتتمثل القيمة البيعية في سعر البيع المتوقع 

 ومصروفات البيع.من خالل النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلتمام 
 

 -يتم حساب تكلفة المخزون وفقًا لألسس التالية:
 

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

 
لمحلية ابالمتوسط الشهري المرجح لشراء الخردة الخردة 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

واألجور الصناعية المباشرة واألعباء الصناعية غير المباشرة طبقًا قخر مرحلة إنتاجية وصل إليها 
 اإلنتاج.

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

 مباشرة(.
  

 تحددو يتم إثبات المخزون من البضائع بغرض البيع بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل،  -ه
 على أساس المتوسط المرجح. التكلفة



 

 اإلسكندرية –العز الدخيلة للصلب شركة 
  ( شركة مساهمة مصرية )

 2018 يونيو 30المالية المنتهية فى  الفترةعن  المستقلةإيضاحات متممة للقوائم المالية 
 

-46- 
 

 العمالء والمدينون وأوراق قبض 40-8
والمدينون بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق لها لعمالء والمدينون وأوراق القبض األولي ل االثباتيتم 

 .  اويخصم منها خسائر اإلنخفاض المقدرة في قيمتهالمستهلكة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي بالتكلفة 
  

 النقدية وما في حكمها  40-9
تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل 

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

 إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقلة. 
 

 المالية األدوات 40-10
 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

 
 )إن وجدت( – دالستبعاوا رافالعتا - لمشتقةا رغي لماليةا تمازااللتوا لماليةا ولالصا 40-10-1

 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
 نبي مقاصة لعم ميت. دبالعق واردةلا تهدم ءنتهااو ا لغائهاو ا منه صبالتخل ماا ينتهي مادعن لماليا زاماللتا
 حاليا كةرلشا كتمتل مادعن طفقو ،مادعن نيةزالميا في لمقاصةا صافي رضعو مالي زاملتوا مالي لصأ
 على يةولتسا راءإلج ماا لنيةا يهادلو بها رفلمعتا لمبالغا نبي لمقاصةا راءإلج ذللنفا للقابا نيولقانا قلحا
 .دحان وا في زاماللتا يةوتسو لباألص رافالعتاو ا لمبالغا صافي سساا
 
 

 سلقياا – لمشتقةا رغي لماليةا ولألصا 40-10-2
 

 رلخسائاو ا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة لمقيمةا لماليةا ولألصا 40-10-2-1
 ظمحتف لكأص يبهوتب مت إذا رلخسائاو ا حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة مكمقي لماليا لالصا بيوتب ميت
او  حبارالا لخال نم لةدلعاا بالقيمة سليقا ليوالا رافالعتا دعن يبهوتب متاو  رةلمتاجا راضألغ به
 رةمباش بها رافالعتا ميت لماليا لالصا دارصاو ا ءباقتنا رةمباش ةطتبرلما لمعاملةا تكلفة ر،لخسائا

 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
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 قالستحقاا يخرتا حتى بها ظلمحتفا ولألصا 40-10-2-2
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 40-10-2-3
 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

 
 سلقياا – لمشتقةا رغي لماليةا تمازااللتا 40-10-3

 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 
 

 االضمحالل 40-11
  
  الماليةصول األ -أ

ه أو أكثر ل حدثإذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلي أن هناك  مضمحالً يتم إعتبار األصل المالي 
 .تأثير سلبي علي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام األصل

 
ة ضمحالل المتعلقة باصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفتريااليتم قياس خسارة 

يتم قياس خسائر  .سعر الفائدة الفعلي لألصل بإستخداموالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
 السائدة.اإلضمحالل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة 

 
بة بذاتها علي مستوي كل أصل بصفة مستقلة وبالنسيتم إجراء أختبار اإلضمحالل لألصول المالية الهامة 
ضمحالل علي مستوي كل مجموعة لألصول المالية لألصول المالية األخرى فإنه يتم إجراء إختبار األ

ة خسائر يتم األعتراف بكاف .المتبقية علي مستوي المجموعات التي تشترك في خصائص خطر اإلئتمان
في قائمة الدخل، هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة  اإلضمحالل

 ئمة الدخل.مسبقًا ضمن حقوق الملكية إلي قا
 

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

الية بإلغاء خسائر اإلضمحالل لألصول الم األعتراف بااللغاء في قائمة الدخل. يتم األعترافمديونيه يتم 
 بحقوق الملكية.المتاحة للبيع والتي تعتبر أداه حقوق ملكية مباشرة 
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 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 
 ولالصا تجميع ميت لألص لقيمةا لضمحالا رختباا راءإلج. للألص يةردادإلستا للقيمة ريدتق لبعم كةرلشا

 رلمستما لالستعماا نم خلةدا يةدنق تفقادت دلوت لتيوا لالصا نتتضم ولصا عةومجم رصغأ ليا معا
 داتحو- ولالصا تعاومجماو  رىالخا ولالصا نم خلةدالا يةدلنقا تفقادلتا نع ركبي دح لىا مستقلةو
 فتكالي ناقصا لةدلعاا قيمته هي دللنق دةلولما دةحوللاو  للألص يةردادإلستا لقيمةاتتمثل . دلنقا دليوت
 يةدلنقا تفقادللت لحاليةا لقيمةا هي للألص ميةداالستخا لقيمةا ر،كبأ يهماا ميةداالستخا قيمتهاو  لبيعا
 يةرلجاا وقلسا راتيدتق سيعك ذيلا بئرالضا لقب مخص ربسع مةومخص ثهادوح قعولمتا لمستقبليةا

 لالضمحالا رةبخسا رافالعتا ميت .دلنقا دليوت دةحأو و للألص ددةلُمحا طرلمخاوا ودللنق منيةزلاللقيمة 
يتم مراجعة خسائر  .يةردادإلستا قيمته نم ركبأ دللنق دةلولما دةحوللأو  للألص يةرفتدلا لقيمةا تكانإذا 

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

ك( قيمته التي كان سيتم تحديدها )بعد خصم األهالالتي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل الحدود 
   بخسارة اإلضمحالل.لو لم يتم األعتراف 

 
 رأس المال 40-12

 
 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
عند إعادة شراء أسهم رأس المال المصدر فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والذي 
يتضمن كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتغير في حقوق الملكية وتبوب األسهم المشتراه 

 كأسهم خزانة وتظهر مخصومة من إجمالي حقوق الملكية.
 

 رباحتوزيعات األ  -ج
 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها إعالن التوزيع وبصدور قرار الجمعية العامة للشركة.

 
 اإلقتراض بفائدة 40-13

 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
 األصل جاهز ألستخدام من الناحية األقتصادية.حتي يصبح 

 
 موردون وأرصدة دائنة أخرى  40-14

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

 سيتم دفعها في المستقبل مقابل البضائع والخدمات التي تم استالمها.
 

 المخصصات 40-15
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
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 راد ــــــاإلي 40-16
 

  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 40-17

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 

 . المالية التي قام فيها مساهمي الشركة باعتماد هذا التوزيع السنةفي حقوق الملكية المستقلة وكالتزام خالل 
 

 المصروفات  40-18
يتم االعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع 

فيها تلك  تحققت 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
 

 االقتراض 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. ستقلةمساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة علي قائمة الدخل الم

 
 الدخل ضريبة    -د

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

 .أو تجميع األعمال األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة
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 ضريبة الدخل الجارية -1
زام، أما إذا كانت سدادها بعد كالتيتم االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم 

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

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

 عند استيفاء شروط معينه. الضريبة الجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية اال
 
 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 -
 االلتزام للعملية التي: أو االعتراف األولى باألصل أو -

 
 ليست تجميع األعمال. (1)
 ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(. (2)
 

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.
 

المالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضريبة لإلجراءات التي  الفترةعند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية 
 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.
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يتم االعتراف بإعادة قياس صافي التزام )أصل( المزايا المحددة ضمن بنود الدخل الشامل االخر، وتشمل 
 إعادة قياس صافي التزام )أصل( المزايا المحددة على: 

 
 .خبرةضات االكتوارية وتعديالت التنتج من التغيرات في االفترا التيالمكاسب أو الخسائر االكتوارية  .1
 المبالغ المثبتة في صافي الفائدة على صافي إلتزام )أصل( المزايا المحددة. باستثناءالعائد على أصول النظام  .2

 
 ليص النظامالناتج عن تعديل أو تقلمزايا المحددة الخدمة السابقة هي التغير في القيمة الحالية اللتزام ا تكلفة

المنشاة بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف بقائمة الدخل عندما يحدث تعديل أو تقليص للنظام او وتعترف 
 عندما تعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة أو مزايا نهاية الخدمة أيهما يأتي أواًل.

  
  النصيب األساسي للسهم في األرباح  40-19

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 
 

 االحتياطيات 40-20
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 40-21

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 

قارير يعتمد الشكل االساسى للت عن تلك التي تخضع لها قطاعات األنشطة األخرى.لمخاطر وعوائد تختلف 
 النشاط. قطاعاتالقطاعية على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




