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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
 ركة مساهمة مصرية()ش

 2017يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة عنالمجمعة  قائمـة الدخـل
 

 الفترة المالية
 1/4/2016من 

الفترة المالية  
  المنتهية في

 الفترة المالية
 1/4/2017من 

الفترة المالية  
   المنتهية في

  إيضـاح 30/6/2017  30/6/2017حتى   30/6/2016  30/6/2016حتى 
ــــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رقــم جنـي

         
 المبيعات )بالصافي( أ ( -27-18) 14 499 073 062   8 091 481 094   6 252 211 327   2 720 247 362 
 تكلفة المبيعات (27-20) (13 399 501 766)  (7 406 511 936)  (5 911 434 197)  (2 626 538 388)
 مجمل ربح النشاط   1 099 571 294   684 969 158    340 777 130   93 708 974 
         
 إيرادات أخرى  15 331 462   4 290 990   20 599 571   5 534 717 
 مصروفات البيع والتوزيع (27-20) (127 787 051)  (66 775 418)  (56 745 691)  (31 504 238)
 مصروفات إدارية وعمومية (27-20) (267 876 133)  (159 933 499)  (182 220 463)  (102 915 233)
 مصروفات أخرى (27-20) (27 006 526)  (11 089)  (11 175 966)  (2 942 489)
 الناتجة من التشغيل / )الخسائر( األرباح  692 233 046   462 540 142   111 234 581   (38 118 269)
         
 إيرادات تمويلية ب(27-18) 175 533 521   85 063 606   119 361 462   60 373 213 
 مصروفات تمويلية ب(27-20) (817 951 336)  (921 217 641)  (490 020 174)  (251 751 429)
(322 868 179)  (326 540 423)   298 453 511   770 159 112 (27-2) 

فروق أسعار صرف عمالت أجنبية 
 / دائنة (مدينة)

 صافى )المصروفات( التمويلية  (530 258 045)  (324 700 737)  (794 199 038)  (371 246 538)
         
 قبل الضرائب )الخسائر( األرباح/  161 975 001   137 839 405   (682 964 457)  (409 364 807)
 ضريبة الدخل  د(27-20) (18 139 269)  (7 502 462)  (1 607 806)  (756 313)
 الضريبة المؤجلة (1-9)د(،27-20) (222 768 825)  (140 414 162)  128 911 488   28 126 478 
 الفترة بعد الضريبة )خسائر( افي ص  (78 933 093)  (10 077 219)  (555 660 775)  (381 994 642)
 ويتم توزيعه كما يلى:        
 نصيب مساهمى الشركة القابضة   382 561 283   252 218 093   (516 180 660)  (237 596 567)
 فى  الحقوق غير المسيطرةنصيب  (461 494 376)  (262 295 312)  (39 480 115)  (144 398 075)

 ابعةالشركات الت)خسائر( 
 الفترة )خسائر( صافى   (78 933 093)  (10 077 219)  (555 660 775)  (381 994 642)

(17.78)  (38.62) 
 

 النصيب االساسى للسهم فى صافى (21(،)27-21) 28.63  18.87
 الفترة )جنيه/سهم()خسارة( أرباح/

 
  الدورية المجمعةتعتبر متممة لهذه القوائم المالية  (60( إلى )10من )والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
  )شركة مساهمة مصرية(

 2017يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة عن المجمعةالشامل قائمـة الدخـل 
 

  30/6/2017  30/6/2016 
 ــــــــــــــــــــــــهجنيـــــــ  جنيــــــــــــــــــــــــــــــه  
     

 (555 660 775)  (78 933 093)  صافي )خسائر( الفترة
     يخصم:

 الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفة األصول
  (80 277 378)  )المحول  لألرباح المرحلة خالل الفترة( 

-- 

     يخصم / يضاف:
 486 921 373   (56 507 911)  فروق ترجمة الكيانات االجنبية

 (68 739 402)  (215 718 382)  إجمالي الدخل الشامل عن الفترة
     يتم توزيعة كما يلي:

 (301 936 488)  277 420 424   نصيب حقوق مساهمى الشركة القابضة
 233 197 086   (493 138 806)  نصيب الحقوق غير المسيطرة 

 (68 739 402)  (215 718 382)  اجمالى الدخل الشامل عن الفترة
 

  الدورية المجمعة( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية 60( إلى )10من )والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

    2017يونيو  30ة في المالية المنتهي الفترة عنالمجمعة  في حقوق الملكية التغيراتقائمة 

 صافي 
  حقوق الملكية 

 الحقوق 
  غير المسيطرة

 صافى حقوق 
مساهمي الشركة 

  القابضة
ناتج تعديل تكلفة 

 األصول 
 
 

 )خسارة( /أرباح 
  رةــــــــــــالفت

فروق ترجمة        
  الكيانات األجنية

 األربـــــــــاح )الخسائر( / 
  المرحلـــــــــــــــة

ق الناتج عن الفر
عمليات إقتناء والتغير 
في حصص ملكية 
 شركات تابعة 

  االحتياطيات  )تحت سيطرة مشتركة(
 رأس المال 

  المصدر والمدفــــوع
ـــــــه ـــــــه  جنيـــــــه  جنـي ـــــــه  جنيـــــــه  جنيــــــه  جنيــــــه  جنـي ـــــــه  جنيـــــــه  جنيـــــــه  جنـي   جنـي

 2016الرصيد في أول يناير  1 336 441 300  924 715 765  64 143 617  95 795 000   376 345 205   (367 462 149)   --  2 429 978 738   2 273 046 124   4 703 024 862 
 بنود الدخل الشامل األخر                   
  2016يونيو  30في صافى األرباح --  --  --  --  --  (516 180 660)  --  (516 180 660)  --  (516 180 660)
 نصيب حقوق األقلية في أرباح الشركات التابعة --  --  --  --  --  --  --  --  ( 39 480 115)  (39 480 115)
 ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبيةفروق عمالت ناتجة عن  --  --  --  --  214 244 172  --  --  214 244 172   272 677 201   486 921 373 
 إجمالي الدخل الشامل األخر  --  --  --  --  214 244 172  (516 180 660)  --  (301 936 488)   233 197 086   (68 739 402)
 معامالت مع مساهمى الشركة                   

  2015لمحول إلى الخسائر من خسائر عام ا --  --  --  (367 462 149)  --  --  --  --  --  --
 توزيعات أرباح نقدية  --  --  --  (1 909 571)  --  367 462 149    --  (1 909 571)  (217 708)  (2 127 279)
(279 127 2)  (708 217)  (571 909 1)  --    149 462 367  --  (720 371 369)  --  --  --  
 2016يونيو  30صافى الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765  64 143 617  (273 576 720)  590 589 377  (516 180 660)   --  2 126 132 679   2 506 025 502   4 632 158 181 

                    
 2017الرصيد في أول يناير  1 336 441 300  924 715 765  64 143 617  2 719 469 285  2 562 687 623  641 340 261  1 669 706 578  4 479 565 859  5 719 118 356  10 198 684 215

 بنود الدخل الشامل االخر                   
  2017يونيو  30في صافى األرباح --  --  --  --  --  382 561 283   --  382 61 5 283   --  382 561 283 
 التابعة نصيب حقوق األقلية في أرباح الشركات --  --  --  --  --  --  --  --  (461 494 376)  (461 494 376)
 فروق عمالت ناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعمالت األجنبية --  --  --  --  (56 507 911)  --  --  (56 507 911)  (71 919 160)  (128 427 071)

 الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفة األصول  --  --  --  80 277 378   --  --  (80 277 378)  --  --  --
 إجمالي الدخل الشامل األخر  --  --  --  80 277 378   (56 507 911)  382 561 283   (80 277 378)  326 053 372   (533 413 536)  (207 360 164)
 معامالت مع مساهمى الشركة                   

  2016المحول إلى الخسائر من خسائر عام  --  --  --  641 340 261   --  (641 340 261)  --  --  --  --
 توزيعات أرباح نقدية  --  --  --  (2 893 937)  --  --  --  (2 893 937)  (2 249 555)  (5 143 492)
(492 143 5)  (555 249 2)  (937 893 2)  --  (261 340 641)  --   324 446 638  --  --  --  
 2017يونيو  30صافى الرصيد في  1 336 441 300  924 715 765  64 143 617  (2 000 745 583)  2 506 179 712   382 561 283   1 589 429 200   4 822 926 803   5 183 455 265   9 986 180 559 

 
  الدورية المجمعةعتبر متممة لهذه القوائم المالية ( ت60( إلى )10من )والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات اإليضاحات. 
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 اإلسكندرية -شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(
 2017يونيو  30المالية المنتهية في  الفترة عنالمجمعة  قائمة التدفقات النقدية

 
  إيضـاح  30/6/2017  30/6/2016

ـــ ــجنيـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  ــهـ ــــجنيـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ   رقــم  ــهـ
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل       
 المسيطرة غير حقوقالقبل الضرائب و الفترة )خسائر( أرباح / صافي    161 975 001   (682 964 457)
 يتم تسويته كما يلي:     
 إهالك األصول الثابتة (4(،)27-4) 536 933 705   357 982 249 
 رأسمالية  ( / خسائرأرباح)   --  (4 233 826)
  فوائد تمويلية ب(27-20)  817 373 932   489 441 151 
 ايرادات فوائد دائنة    (172 254 888)  (117 068 435)
 إستهالك العوائد المستحقة ألذون الخزانة    (2 614 034)  (1 145 659)
 صرف عمالت أجنبية فروق أسعار  (27-2)  (112 159 770)  458 305 859 
 الفترةمخصصات مكونة خالل  (16)  12 000 000   4 000 000 

 في قيمة المخزوناألنخفاض    7 000 000   --
 رد خسائر اإلنخفاض في قيمة المخزون   --  (2 537 482)
 رد خسائر االضمحالل فى قيمة العمالء واالرصدة المدينة    --  (1 000 000)
 استهالك الفروق الناتجة عن التغير فى القيمة العادلة إلقراض طويل األجل    (664 599)  (1 147 368)

 مخصصات إنتفي الغرض منها   (175 225)  --
 الفروق الناشئة عن التغير فى القيم العادلة لإلقراض طويل األجل    577 404   579 023 
 لتغيير فى التزامات نظام المعاش التكميلى  الفروق الناشئة عن ا (17)  3 451 820   7 284 650 
 705 495 507   346 443 251 1    
      
 التغير في المخزون   (1 120 717 625)  423 374 928 
 التغير في العمالء والمدينون والمستحق من أطراف ذات عالقة   (794 060 053)  (31 999 805)
 غير في الموردين واألرصدة الدائنة األخرى والمستحق ألطراف ذات عالقةالت   1 453 020 916   (506 204 647)
 التزامات نظام المعاش التكميلى  (17)  1 042 881   1 463 090 
 صافى النقدية المتولدة من أنشطة التشغيل   790 729 465   394 129 271 
 فوائد مدفوعة   (644 319 454)  (473 654 249)
 ضريبة الدخل المدفوعة   (3 266 655)  (4 323 906)
 توزيعات ارباح مدفوعة للعاملين ومكافأة مجلس االدارة    (73 196 963)  (65 511 310)

 المستخدم من المخصصات   (377 075)  --
 أنشطة التشغيل / )المستخدمة في(المتاحة من  صافي النقدية   69 569 318   (149 360 194)

 نقدية من أنشطة االستثمار التدفقات ال     
 مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  (5(،)4)  (306 242 591)  (133 299 942)
 مقبوضات من بيع أصول ثابتة   --  5 387 635 
  مدفوعات إلقراض الغير   (9 840 599)  (17 322 848)
 متحصالت من إقراض للغير   4 178 785   11 687 094 
 مقبوضات من استرداد استثمارات مالية )أذون خزانة(  (12)  50 375 000   44 950 000 
 مدفوعات القتناء إستثمارات مالية )أذون خزانة( (12)  (74 188 720)  (41 218 836)
 ايرادات فوائد محصلة    174 173 083   115 230 928 
 )المستخدمة في( أنشطة االستثمار النقدية صافي   (161 545 042)  (14 585 969)
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل     
 مقبوضات من عقود قروض (14)  174 210 292   198 116 330 
 مدفوعات عن أقساط قروض  (14)  (222 068 099)  (266 950 932)
 جلمقبوضات من تسهيالت ائتمانية طويلة اال (14)  660 704 904   488 139 698 
 مدفوعات عن تسهيالت إئتمانية طويلة االجل   (737 627 244)  (476 949 312)
 تسهيالت ائتمانية  -مقبوضات من بنوك )مدفوعات(    (137 483 866)  (796 501 939)
 التغير فى الودائع النقدية والحسابات الجارية المجمدة    234 170 185   626 121 181 
 أنشطة التمويل في(صافي النقدية )المستخدمة    (28 093 828)  (228 024 974)
 الفترةصافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل    (120 069 552)  (391 971 137)
 فروق ترجمة قوائم مالية  (27-3)  (578 220)  5 862 713 
 الفترةالنقدية وما في حكمها أول    2 230 507 409   1 197 351 500 
 الفترةالنقدية وما في حكمها أخر  (13)  2 109 859 637   811 243 076 

 
  الدورية المجمعة( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية 60( إلى )10من )والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات اإليضاحات. 



 اإلسكندرية –لعز الدخيلة للصلب شركة ا
 ( شركة مساهمة مصرية )

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عنالدورية إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة 

 
 

-10- 
 

 
 

 نبذة عن الشركة  -1
   

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

وذلك باسم شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتم  1997لسنة  8والمستبدل بالقانون رقم  1989
ومن أهم أغراض الشركة إنتاج  1982يوليو  17بتاريخ  104918التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم 

 وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله وأنواعه.
 
على تعديل المادة الثانية من  2006يناير  2وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  −

 2006لسنة  405/2رقم النظام األساسي للشركة وقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
اإلسكندرية )ش.م.م( وقد تم إثبات ذلك التعديل في  –ليصبح اسم الشركة شركة العز الدخيلة للصلب 

وقد تم نشر هذا التعديل  2006فبراير  26كل من النظام األساسي للشركة والسجل التجاري في 
 .2006مارس  18بتاريخ  1407بصحيفة االستثمار في العدد رقم 

 
 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري. 50لشركة مدة ا −
 
القابضة           مصر. رئيس مجلس إدارة الشركة  -البيطاش، اإلسكندرية  -مقر الشركة العجمي −

 السيد المهندس/ فاروق زكى إبراهيم والعضو المنتدب األستاذ/ محمد رائد الببالوى.
 
 الشركات التابعة  -2

التى و اإلسكندرية  –ستثمارات فى الشركات التابعة لشركة العز الدخيلة للصلب فيما يلى بيان بنسبة اال
 -:الدورية تم إدراجها بالقوائم المالية المجمعة

 نسبة المساهمة 
 30/6/2017 31/12/2016 

   مساهمات مباشرة
 ٪90 ٪90 شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل" )ش.م.م( -
 ٪44 ٪44 ز لصناعة الصلب المسطح )ش.م.م(شركة الع -

   مساهمات غير مباشرة
 شركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات )ش.م.م( -

 )شركة تابعة لشركة "كونتراستيل"(
87٪ 87٪ 

 
 شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل" 2-1-1

 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية )مصلحة الشركات( تأسست الشركة طبقًا لموافقة اللجنة المختصة ب −

وتم قيدها بالسجل  1981لسنة  159وطبقًا ألحكام القانون رقم  1995مايو  20بجلستها المنعقدة فى 
ويكون مركز الشركة وموطنها القانوني مدينة برج  1995مايو  31بتاريخ  138227التجاري برقم 
 العرب الجديدة.

 
يسي للشركة في االتجار والتصنيع والتشكيل لكافة أنواع المعادن والمنتجات المعدنية، يتمثل الغرض الرئ −

وأعمال المقاوالت والصيانة والخدمات والنقل، والتجارة الداخلية والدولية واالستيراد والتصدير والتوكيالت 
 ط التأجير التمويلي.التجارية، ونشاط التخزين واالتجار في جميع أنواع الزيوت والشحوم والسوالر ونشا

 
 سنة تبدأ من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري. 25مدة الشركة  −
 
اإلسكندرية وفرع الشركة داخل المقر األدارى  – 6قطعة رقم  –مقر الشركة مدينة برج العرب الجديدة  −

 مصر.  -اإلسكندرية  -الدخيلة  -لشركة العز الدخيلة للصلب 
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 المسطحشركة العز لصناعة الصلب  2-1-2
تأسست شركة العز لصناعة الصلب المسطح "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة  −

بشأن  1997( لسنة 8وفقًا للقانون رقم ) –شركة العز للصناعات الثقيلة سابقًا  –الخاصة" 
         ضمانات وحوافز االستثمار، وقد تم تسجيل الشركة بالسجل التجارى لالستثمار بالقاهرة 

   .1998يوليو  25بتاريخ  33296م برق
والذى تضمن تعديل بعض أحكام  2008مايو  5فى  2008لسنة  114وفى ضوء صدور القانون رقم 

قانون ضمانات وحوافز االستثمار فيما يختص بإنهاء تراخيص مشروعات االستثمار بنظام المناطق 
والصلب فقد تم محو عبارة "بنظام  الحرة الخاصة فى مجال بعض الصناعات والتى منها صناعة الحديد

المناطق الحرة الخاصة" من أسم الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية فقط وقد تم التأشير بالسجل 
  .2008يونيو  15التجارى بما يفيد إجراء هذا التعديل بتاريخ 

ن يتمثل الغرض الرئيسى للشركة فى إنتاج لفائف وشرائط الصلب المسطح المدرفلة على الساخ −
نتاج ألواح الصلب المسطح المقطعة  والمدرفلة على البارد والمعالجة باألحماض والزيوت وا 

  والمعالجة باألحماض والزيوت والحديد اإلسفنجى والجير المحروق ومربعات وبالطات الصلب.
 -تم إضافة األغراض التالية: 2009مايو  21واعتبارًا من تاريخ  −

يح بجميع أنواعه وأعمال المقاوالت المرتبطة به وما يلزم ذلك من صناعة وتجارة وتوزيع حديد التسل
  خدمات كاإلعداد والتجهيز والنقل وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير.

  بصدور شهادة القبول النهائى للمصنع. 2004للمصنع اعتبارًا من األول من يوليو  الفعلىبدأ التشغيل  −
بصدور شهادة االستشاري بإنهاء  2011تبارا من األول من يناير بدأ التشغيل الفعلى لمصنع البيليت اع −

  جوهرية.  بصفةاألعمال 
بصدور شهادة االستشارى  2012لمصنع حديد التسليح اعتبارا من األول من يناير  الفعلىبدأ التشغيل  −

  بإنهاء األعمال بصفة جوهرية. 
بالموافقة باإلجماع على اكتتاب  2009يو ما 7بناءًا على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ   −

مليون دوالر  330الشركة القابضة فى زيادة رأس مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح البالغة 
مليون دوالر أمريكى وذلك  600أمريكى ليصبح رأس مال الشركة التابعة المصدر بعد الزيادة مبلغ 

دوالر أمريكى للسهم لتكون نسبة  10هم البالغة مليون سهم وفقًا للقيمة االسمية للس 33بإصدار 
 -من رأس المال بعد الزيادة. وذلك تحقيقًا إلستراتيجية شركة العز الدخيلة للصلب ٪55مساهمتها 

   اإلسكندرية )الشركة القابضة( فى النمو والتكامل.
والر أمريكى والتى تمثل مليون د 110وقد تم سداد الدفعة الثالثة واألخيرة من زيادة رأس المال البالغة 

من تلك الزيادة بناءًا على استدعاء شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( لها  33.3٪
من  ٪100مليون دوالر أمريكى والذى يمثل  330ليصبح إجمالى المسدد مبلغ  2010يناير  6بتاريخ 

  زيادة رأس مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح.
علي زيادة رأس المال المصدر وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة  2015يل إبر  27بتاريخ  −

دوالر أمريكي  10دوالر أمريكي للسهم الواحد، بقيمة أسمية  17مليون سهم بواقع  15للشركة بعدد 
 255الواحد، وبإجمالي مبلغ للسهم دوالر أمريكي  7للسهم الواحد باإلضافة إلي عالوة إصدار قدرها 

  علي أن يكون األكتتاب عن طريق تحويل دائنية شركة حديد عز لدي الشركة ليون دوالر أمريكي م
مليون دوالر أمريكي موزع علي  750إلي رأس المال وبالتالي أصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 

ر أمريكي مليون دوال 105مبلغ دوالر أمريكي. وتم إدراج  10األسمية للسهم مليون سهم القيمة  75
   كعالوة أصدار ضمن حقوق ملكية شركة العز لصناعة الصلب المسطح.

 شركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات 2-1-3
شركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات )شركة مساهمة مصرية( طبقـا ألحكام القانـون  تأسست −

ومقر الشركة  1992أغسطس  29 في 93416بموجب السجل التجاري رقـم  1981لسنة  159
  ومحلها القانوني بمدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الرابعة.

يتمثل الغرض الرئيسي للشركة في تصنيع لوازم المواسير والمسبوكات ومستلزمات اإلنشاءات  −
اولة المدنية والصناعية وتصنيع المعدات الميكانيكية ونظم ومعدات حماية البيئة ونظم المن

  ومكونات السيارات وكذا نشاط االستيراد والتصدير.
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 الدورية  أسس إعداد القوائم المالية المجمعة -3
  

 االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين 3-1
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات  الدورية يتم إعداد القوائم المالية المجمعة 

 العالقة.
 
 التعامل وعملة العرض عملة  3-2

بالجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة القابضة الدورية تم عرض القوائم المالية المجمعة ي
 وجميع البيانات المالية المعروضة بالجنيه المصرى.

 
 واإلفتراضاتاستخدام التقديرات  3-3

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

 
 .يهدور بصفه بها لمتعلقةا تضاراالفتوا راتيدلتقا جعةرامة يتم إعاد

 
 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 رثؤي
 

 -وفيما يلى أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصى:
 

 (.25، 9إثبات األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات المحتملة )إيضاح رقم  -1
 (.11االضمحالل فى قيم العمالء والمدينون )إيضاح رقم  -2
 (. 6الستثمارات فى الشركات الشقيقة والمتاحة للبيع )إيضاح رقم االضمحالل فى قيمة ا -3
 ج(. 4-27األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة )ايضاح رقم  -4
 (.16المخصصات )إيضاح رقم  -5
 (. 18األدوات المالية )إيضاح رقم  -6

 
 قياس القيمة العادلة 3-4

التي  الماليةة، فيما عدا األصول وااللتزامات على أساس التكلفة التاريخي المجمعةأعدت القوائم المالية  −
 .تم إثباتها بالقيمة العادلةي

 
كما قامت اداره الشركه بتطبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه للتعامل مع االثار المترتبه على تحرير  −

"اثار التغيرات  2015( المعدل 13أسعار الصرف والوارده بملحق )أ( لمعيار المحاسبه المصرى رقم )
لبعض فئات  األهالكتم تعديل كال من التكلفه ومجمع  في أسعار صرف العمالت االجنبيه"، حيث
 . الوارده بالملحق المذكور أعاله األصول الثابته بإستخدام معامالت التعديل

 
 ليةما دواتألأو  لماليةا داةلأل قيةـــــولسا لقيمةا ساـــــسأ على لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةد ايتم تحدي −

 ـولألصا مقي ديدتح ميت. درةمق مستقبلية بيع فتكاليأي  مخص دونب لماليةا مئوالقا يخرتا في مثيلة
 لحاليةا باألسعارلمالية ا تمازااللتا قيمة ديدتح ميت بينما ـول،ألصا كلتل لحاليةا ـراءلشا رعاـبأس لماليةا
 . تمازااللتا كتل بها وىتسأن  نيمك لتيا

 
 لةدلعاا لقيمةا ريدتق ميت فإنه لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا ديدلتح ةــــــطنش ـــوقـــس ودجو دمع حالة في −

،  ً راخؤم تتم لتيا تلمعامالا رعاـسأ رالعتباا في ذألخا مع لمختلفةا ملتقييا باليـسأ دامتخـباس
 وبلـــــــــــــسأ-  يةر هوج ةــــــور ــبص ابهةــــــــلمشا رىألخا دواتلأل لحاليةا لةدلعاا بالقيمة داــــــــشرتــــــــالسوا
 .عليها دالعتماا نيمك مقي عنها ينتج مللتقيي رىخأ يقةأو أي طر - مةـــــــــــــولمخصا يةدلنقا تفقادلتا

 
 يةدلنقا تفقادلتا ريدتق ميت فإنه مللتقيي وبلــــــكأس مةــــــولمخصا يةدلنقا تفقادلتا وبلــــــسأ دامتخــــــسا دعن −

 رعـــلسا ـــوءض في دملمستخا ملخصا دلمع ديدتح ميت. ودارةلإل راتيدتق لفضأ سساأ على مستقبليةلا
  .هاروطشو بيعتهاط ثحي نم ابهةـــلمشا لماليةا دواتلأل لماليةا مئوالقا يخرتا في ـــوقلسا في دائـــلسا
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 )بالصافى( األصول الثابتة -4
   يمبانـــ آالت وسائل نقل  أثاث ومعدات معدات 

نشـاءات ومعـدات وانتقــال عــدد وأدوات مكـاتب حاسب آلي اإلجمالـــــي   األراضــي وا 
  جنيــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــهجنيـــــــــــــــــــــــــ جنيــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــه جنيــــــــــــــــــــــــــــــه

 2017التكلفة في أول يناير  685 724 243  7 950 651 395  29 765 828 473  283 298 610  149 828 517  115 735 783  66 206 726  39 017 273 747 
     الفترةاإلضافات خالل  -- 15 571 158  156 090 396  3 067 632  1 745 345  3 298 606  3 104 451  182 877 588 
 إستبعادات خالل الفترة -- -- (634 698) -- -- -- -- (634 698)
  ترجمة بالعمالت األجنبيةروق ف (2 918 395) (77 644 573) (174 814 936) (66 173) (1 247 134) (467 958) -- (257 159 169)
 30/6/2017التكلفة في  682 805 848  7 888 577 980 29 746 469 235  286 300 069  150 326 728  118 566 431  69 311 177  38 942 357 468 
 2017مجمع اإلهالك في أول يناير  -- 2 256 466 328  15 366 669 945  203 080 110  98 681 995  67 385 899  28 191 566  18 020 475 843 
  الفترة   إهالك  -- 86 942 743  410 517 275  21 778 574  7 989 023  5 385 407  4 320 683  536 933 705 
 مجمع إهالك مستبعد -- -- (634 698) -- -- -- -- (634 698)
 بالعمالت األجنبية فروق ترجمة -- (15 160 795) (60 006 301) (65 929) (826 768) (448 760) -- (76 508 553)
 30/6/2017مجمع اإلهالك في  -- 2 328 248 276  15 716 546 221  224 792 755  105 844 250  72 322 546  32 512 249  18 480 266 297 
 30/6/2017صافى األصول الثابتة  682 805 848  5 560 329 704  14 029 923 014  61 507 314  44 482 478  46 243 885  36 798 928  20 462 091 171 
 31/12/2016صافي األصول الثابتة فى  685 724 243  5 694 185 068  14 217 584 010  80 218 499  232 721 045  48 349 884  38 015 159  20 996 797 908 
 اصول مهلكة دفتريًا وال تزال تعمل -- 126 623 010  285 538 894  116 479 552 38 118 177 43 804 295  10 653 416  621 217 345 

  
 2016التكلفة في أول يناير  547 234 448  4 200 205 804  15 318 957 959  188 506 309  70 577 318  61 924 101  38 160 992  20 425 566 931

  الفترة   اإلضافات خالل  -- 42 032 603  48 793 958  6 300 057  7 337 019  4 914 724  563 563  109 941 924 
  الفترة   ستبعادات خالل اال -- (2 836 229) (53 655 018) (1 770 548) (1 110 011) (2 051 763) (20 854) (61 444 423)
  ترجمة بالعمالت األجنبيةفروق  13 595 742  361 717 832  818 018 223  308 273  5 795 430  2 167 039  -- 1 201 602 539 
 30/6/2016التكلفة في  560 830 190  4 601 120 010  16 132 115 122  193 344 091  82 599 756  66 954 101  38 703 701  21 675 666 971 
 2016مجمع اإلهالك في أول يناير  -- 1 412 044 391  8 101 143 925  114 606 016  45 312 476  33 765 228  16 602 145  9 723 474 181 
  الفترة   إهالك  -- 53 786 668  278 092 986  16 151 597  3 889 847  3 533 406  2 527 745  357 982 249 
 إهالك االستبعاداتمجمع  -- (2 836 229) (52 521 020) (1 770 548) (1 110 011) (2 051 763) (1 043) (60 290 614)
 بالعمالت األجنبية فروق ترجمة -- 67 917 755  271 101 363  301 604  3 657 142  2 062 809  -- 345 040 673 
 30/6/2016مجمع اإلهالك في  -- 1 530 912 585  8 597 817 254  129 288 669  51 749 454  37 309 680  19 128 847  10 366 206 489 
 30/6/2016صافي األصول الثابتة فى  560 830 190  3 070 207 425  7 534 297 868  64 055 422  30 850 302  29 644 421  19 574 854  11 309 460 482 
 31/12/2015 صافي األصول الثابتة فى 547 234 448  2 788 161 413  7 217 814 034  73 900 293  25 264 842  28 158 873  21 558 847  10 702 092 750 



 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عنالدورية المجمعة  إيضاحات متممة للقوائم المالية

-14- 
 

 
 

زالت الشركة القابضة في سبيل إتمام إجراءات توثيق تسجيل بعض األراضي المشتراه من الجهات المختلفة )محافظة  ما -
 أفراد وجهات مختلفة(.  –  اإلسكندرية

  
ن أرض وأصول الشركة المادية والمعنوية إطبقًا التفاقيات قروض شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( ف -

المعاونة و هنًا عقاريًا وتجاريًا ورهن حيازى على المخزون، والتنازل عن حقوق الشركة في عقود اإلنشاء والتوريد مرهونة ر 
وتالند )وكيل أسكأوف  –الفنية لصالح البنك األهلي المصري )وكيل الضمانات المحلية( وبنك رويل بنك  والتأمين

 .الضمانات األجنبية(
  
ألف متر مربع قامت شركة العز لصناعة الصلب المسطح  928ة قطعة أرض مساحتها تتضمن تكلفة األراضي قيم -

مليون جنيه شاملة رسوم محافظة السويس البالغة  28)شركة تابعة( بشرائها من شركة تنمية خليج السويس بقيمة إجمالية 
عليها وطبقًا للعقد فإنه ال  ألف دوالر أمريكي( بغرض إقامة مشروع صناعي 956مليون جنيه مصري )المعادل لمبلغ  5

وجارى  2010أكتوبر  15يحق للشركة تسجيل األرض باسمها إال بعد سداد كامل األقساط وتم سداد القسط األخير في 
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تسجيل األرض باسم الشركة. 

  
شركة تابعة بمدينة برج العرب الجديدة من  – ()كونتراستيل األراضي المخصصة لشركة حديد للتجارة والصناعة والمقاوالت -

لم يتم توثيقها بعد بـإسم  –هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة برج العرب والمقام عليها المبنى اإلداري للشركة 
 الشركة حتى تاريخه.

  
شركة  –)كونتراستيل(  لصناعة والمقاوالتحديد للتجارة وايتضمن بند وسائل النقل واالنتقال المعدات المؤجرة من شركة  -

 الشركة القابضة.  –لشركة العز الدخيلة للصلب تابعة  
  
مصنع تدوير الخبث وفصل المعادن وتم البدء في التشغيل بتاريخ  يتضمن بند اآلآلت والمعدات وبند المباني قيمةتتضمن  -

 االسكندرية.-عز الدخيلة والمصنع مقام على ارض مستأجرة من شركة ال 2016أغسطس  31
  
لم يتم بعد توثيق عقد شراء األرض المخصصة لشركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات )شركة تابعة( من هيئة  -

جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الرابعة والشركة في سبيل  -تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة 
 شروط والتراخيص الالزمة إلتمام التوثيق.استيفاء ال

  
قامت شركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات )شركة تابعة( بالحصول على رخصة مؤقتة من هيئة المجتمعات  -

. ووفقًا لمذكرة المستشار القانوني 2013يوليو  28حتى سنوات  3جهاز مدينة السادس من أكتوبر لمدة  - العمرانية
ن الشركة قامت بسداد كامل قيمة األرض المخصصة وتنفيذ مشروع صناعي على تلك األرض وقد حصلت إف للشركة

ن الوضع القانوني بشأن قرار التخصيص مستقر وجاري اتخاذ إعلى كافة الموافقات والتراخيص الالزمة للتشغيل ف
 مع الجهات اإلدارية المعنيةالالزمة اإلجراءات 

  
 .2016ديسمبر  31في بالشركة القابضة لتكلفة المعدلة على بعض فئات األصول الثابتة خالل العام تم تطبيق نموذج ا -
  



 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عنالدورية المجمعة  إيضاحات متممة للقوائم المالية

-15- 
 

 
 

 مشروعات تحت التنفيذ -5
 

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

 *ضةالشركة القاب –مشروعات تحت التنفيذ    
نشاءات 29 794 451  31 432 713  مباني وا 
 آالت ومعدات تحت التركيب 608 518 989  419 073 695
 دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة 34 715 942  29 362 044
452 868 479  382 029 673  

شركة العز لصناعة الصلب  –مشروعات تحت التنفيذ    
 المسطح "شركة تابعة"

نشاءات مب --  84 718  اني وا 
 آالت ومعدات تحت التركيب 39 579 661  113 694 119
 أصول ثابتةدفعات من تحت حساب شراء  9 747 379  9 866 183
020 645 123  040 327 49  

شركة حديد للصناعة والتجارة  –مشروعات تحت التنفيذ    
 "شركة تابعة" –كونتراستيل  –والمقاوالت 

 **ق إداري ومخزونمبني أغاثة وملح   
 مباني تحت التنفيذ خاصة بالمشروع  2 208 162  --
--  162 208 2  
 *** عمرة لمحطة الوقود   

 دفعات لشراء طلمبات محطة الوقود 664 840  646 800
800 646  840 664   
800 646  002 873 2  
272 160 604  424 229 725  

   
االنتهاء  تخص الشركة القابضة ولم يتممشروعات تحت التنفيذ القائمة والتى يتمثل هذا البند فى قيمة ال *

 -:وهى كاالتى 2017 يونيو 30منها حتى 
  
 (CSP Plantمشروع تطوير مصنع مسطحات الصلب ) -1
 (ERP SYSTEMتخطيط موارد المؤسسة ) مشروع نظام -2
 2مصنع درفلة األسيلخ  –صندوق التبريد مشروع  -3
 (central Bag filter)الثاني وع سحب االتربة بمصنع الجير مشر  -4
 .األرض الجنوبية –مقاومة الحريق مشروع  -5
 (.CC shear)االول مقص بمصنع درفلة االسياخ  -6
 (Security Center Perpetual) حمايةمشروع  -7
 مشروع الكاميرات العرضية ألوناش الشحن -8
 دهتجديد ونش نقل الخر مشروع  -9

 ورشة الكهرباء –لوحات تحكم مشروع  -10
 أخري -11
  

 
ة وملحق إداري ومخزون بمصنع تكسير الخبث وفصل المعادن شاعأ أعمال ألنشاء مبنييتمثل البند في قيمة  **

 مليون جنيه مصري. 4وتقدر القيمة اإلجمالية مبلغ 
 

في شركة نفط ألف جنيه  680بقيمة إجمالية طلمبات  7يتمثل البند في قيمة دفعات مقدمة لشراء عدد  ***
 .للخدمات البترولية المتطورة لزوم عمرة لمحطة الوقود )موبيل(
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 االستثمارات -6
31/12/2016  30/6/2017         

    جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ات شقيقةاستثمارات مالية فى شرك    6-1    

قيمة نصيب الشركة القابضة فـي صـافي أصـول الشـركة   89 934   89 934 
المـــصرية األلمانيـــة لتســويق مســطحات الصــلب )فرانكــو( 
)ش.ذ.م.م.( )تحــــت التصــــفية( وفقــــا آلخــــر قــــوائم ماليــــة 

مـــن رأس المـــال( وذلـــك  ٪40للشـــركة )نســـبة المســـاهمة 
على قـرار بعد خصم قيمة الدفعة األولى المحصلة بناءًا 

الجمعية العامـة غيـر العاديـة للشـركة المــصرية األلمانيــة 
            لتســــــــــــويق مســــــــــــطحات الصــــــــــــلب )فرانكــــــــــــو( بتـــــــــــــاريخ

 ألف جنيه.  600والبالغة  2005أكتوبر  25

-   

      
قيمة تكلفة مساهمة الشركة القابضة في رأس مال شركة   25 000   25 000 

( EZDKمصــــر ) – الدخيلــــة للحديــــد والصــــلب –العــــز 
 من رأس المال(. ٪50)ش.ذ.م.م( )نسبة المساهمة  

-   

 934 114   934 114    
 

 مالية متاحة للبيع استثمارات    6-2    
قيمــــة تكلفــــة مســــاهمة الشــــركة القابضــــة فــــي رأس مــــال   17 726 266   17 726 266 

الشـــركة العربيـــة للصـــلب المخصـــوص )ش.م.م( )نســـبة 
 . *رأس المال(من  ٪5المساهمة 

- 

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

--  --    
      

قيمة تكلفة مساهمة الشركة القابضة في رأس مال شركة   510   510 
EZDK Steel UK LTD  مــن  ٪50)نسـبة المسـاهمة

 BDOتـــــم وضـــــعها تحـــــت إدارة شـــــركة  -رأس المـــــال( 
LLP (. 6-26)إيضاح رقم  البريطانية لتعثرها المالى 

- 

 510   510    
  إجمالي االستثمارات  115 444   115 444 

 
             بجلسة المنعقدة بتاريخ  ()الشركة القابضة األسكندرية –قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب  *

مال الشركة العربية للصلب  باإلكتتاب في زيادة رأسالموافقة علي قيام الشركة  2014أكتوبر  27
مليون جنيه مصري بشرط قيام شركة أركوستيل بإستكمال  6.4قيمته  المخصوص )أركوستيل( بما

الزيادة  قرار تلك لتفعيلالتنفيذية  جراءاتاإلفي  البدءالحزمة التمويلية لمشروعات التوسع بها ولم يتم 
  حتي تاريخه.
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 جلإقراض طويل األ -7
   

المجمعة يتمثل بند إقراض طويل األجل الظاهر ضمن بند األصول طويلة األجل بالقوائم المالية  7-1
لما  مليون جنيه مصرى وذلك بعد خصم األقساط المستحقة التحصيل خالل عام وفقا 39.8بمبلغ 
 -يلي:

 
  إيضاح 30/6/2017  31/12/2016

  رقــــم ـــــــــــهجنيــــــــــــ  جنيـــــــــــــــــــــــه
 939 881 11  377 207 14  

 
سلف العاملين تسدد على أقساط شهرية لمدة سنتين 

 )بدون فوائد(
     
القيمة الحالية لقرض إسكان للعاملين يسدد على  (7-2) 20 798 443  20 568 592 

 اقساط شهرية لمدة عشر سنوات )بدون فوائد(
     
القيمة الحالية لقرض اسكان العاملين المتضررين  (7-4) 419 581  540 782 

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

     
رحلة العمرة تسدد على أقساط  -سلف العاملين  (7-6) 444 749  552 194 

 لمدة سنتين )بدون فوائد(
     
رحلة الحج وزيارة بيت المقدس  -ملين سلف العا (7-7) 3 881 550  3 875 569 

 سنوات )بدون فوائد( 6وتسدد على اقساط لمدة 
 076 419 37  700 751 39   

 القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين 7-2
     

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

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

(11) (180 382 5)  (180 382 5) 
 33 851 825   34 055 780  القيمة االسمية لقرض إسكان العاملين  طويل األجل 

     يخصم:
الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لقرض 

 اسكان العاملين طويلة األجل
 (337 257 13)  (233 283 13) 

 20 568 592   20 798 443  ة ألقساط قرض إسكان العاملين طويل األجل  القيمة الحالي
 
يتمثل قرض اسكان العاملين فى قيمة القرض الحسن المخصص لمعاونة شباب العاملين فى الشركة فى  7-3

مليون جنيه مصرى وفقا لقرارات مجلس ادارة  36الحصول على سكن خاص والبالغ قيمته االجمالية 
على زيادة  2013مارس  13وافق مجلس اإلدارة  بجلسته في  حيث 2012/2013ي الشركة خالل عام

       وبتاريخ مليون جنيه مصري 43مليون جنيه مصري ليصبح  7بقيمة  الفترةالقرض الحسن إلسكان 
 .مليون جنيه مصري بموجب موافقة من العضو المنتدب للشركة 48زيادتها إلي تم  2015مايو  11

 
رض وفقا لضوابط محددة لتحقيق الهدف وضمان حقوق الشركة فى استرداد القرض على قد تم منح الق

من قيمة الوحدة السكنية  ٪30سنوات باعتباره كقرض دوار يمنح المستفيد من هذا المشروع  10مدار 
سنوات دون اى أعباء او فوائد على  10الف جنيه مصرى يتم تقسيطها على مدار  30 لبما يعاد

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

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

طويل االجل( بالقيمة الحالية له بعد خصم الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة فى تاريخ اعداد 
هذا  سنويا خالل فترة ٪13بلغ  على معدل خصم محدد بواسطة الشركةبناءا  المجمعةالقوائم المالية 

 .المجمعةالقرض الحسن وتم تحميلها على قائمة الدخل 
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 (8القيمة الحالية ألقساط قرض إسكان العاملين المتضررين بمشروع بوابة ) 7-4
 

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

بمشروع  المتضررينإجمالى قرض اسكان العاملين 
 (8بوابة )

  125 972   000 208 1 
     يخصم:

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

(11) (875 405)  (250 459) 
 المتضررينالقيمة االسمية لقرض إسكان العاملين 

 ( طويل األجل  8بمشروع بوابة )
  250 566   750 748 

     يخصم:
الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لقرض الفروق 

( طويل 8بمشروع بوابة ) المتضرريناسكان العاملين 
 األجل  

 (669 146)  (968 207) 

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

  581 419   782 540 

 
(  فى قيمة القرض الحسن المخصص لدعم 8بمشروع بوابة ) يتمثل قرض اسكان العاملين المتضررين 7-5

( وفقا لقرار مدير قطاع 8( بمشروع بوابة )15( الى عمارة )6بالعمارات من عمارة ) والمتضررينالعاملين 
 .2013سبتمبر  18الموارد البشرية  بتاريخ 

جنيه مصرى وفقا  الف 20قد تم منح القرض بواقع ثالثة االف جنيه مصرى عن السنة و بحد اقصى 
لعدد السنوات المتبقية للمستفيد حتى سن االحالة للمعاش يتم تقسيطها دون اى أعباء او فوائد على 
العاملين وفقا للضوابط الموضوعة من ادارة الموارد البشرية وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرض 

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

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

خصم الفروق الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة فى تاريخ اعداد القوائم المالية المستقلة بناءا على 
سنويا خالل فترة هذا القرض الحسن وتم تحميلها على  ٪13معدل خصم محدد بواسطة الشركة بلغ 

    .المجمعةقائمة الدخل 
ة العمرة فى قيمة السلف التى تمنحها الشركة للعاملين وافراد اسرهم وذلك كل       رحل -تتمثل سلف العاملين   7-6

ألف جنيه مصرى للعامل مع فرد من األسرة او اكثر  18ألف جنيه مصرى للعامل و 9 بقيمةسنوات  3
من جنيه مصرى والعامل مع فرد  1 000وذلك بخالف قيمة الدعم الذى تقدمه الشركة للعامل الواحد بمبلغ 

جنيه مصرى فى حالة فردين من االسرة وفقا لقرار مدير  2 000جنيه مصرى أو  1 500االسرة بمبلغ 
على ان يتم سداد هذه  2013أكتوبر  24في  هو تعديالت 2012ديسمبر  19قطاع الموارد البشرية فى 

 ٪25ة بنسبه تمت الموافقة على زيادة دعم العمر  2015يونيو  17وبتاريخ شهر  24السلف على فترة  
جنيه مصري والعامل مع فرد من االسرة بمبلغ  1 250ليصبح الدعم الذى تقدمة الشركة للعامل الواحد بمبلغ 

وقد ظهرت االقساط المستحقة جنيه مصري في حالة فردين من االسرة  2 500جنيه مصري او  1 875
اقراض  –دة مدينة اخرى مليون جنيه مصرى ضمن بند مدينون وأرص 1.7 التحصيل خالل عام بمبلغ

  قصير األجل.
رحلة الحج وزيارة بيت المقدس في قيمة السلف التي تمنحها الشركة للعاملين مرة  –تتمثل سلف العاملين  7-7

ألف جنيه  4ألف جنيه مصري حيث تدعم الشركة العامل بمبلغ  30واحدة طوال الحياة الوظيفية بمبلغ 
                سنوات وفقًا لقرار مدير قطاع الموارد البشرية في 6مصري ويقسط المبلغ المتبقي علي فترة 

ليصبح  ٪25تمت الموافقة على زيادة دعم الحج  بنسبه  2015يونيو  17وبتاريخ   2013مارس  28
تمت الموافقة علي زيادة قرض  2016مايو  4جنيه مصري وبتاريخ  5 000الدعم الذى تقدمة الشركة بمبلغ 

اآلف  6اآلف جنيه إلي  5ألف جنيه وكذلك زيادة الدعم من  30لف جنيه بداًل من أ 36الحج ليصبح 
جنيه مصري ضمن بند مدينون  مليون 1بمبلغ  وقد ظهرت األقساط المستحقة التحصيل خالل عامجنيه، 

 اقراض قصير األجل. –وأرصدة مدينة أخري 
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 االجل طويلةأصول أخرى  -8
 

تم سدادها جنيه مصري(  24 784 724)دوالر أمريكى  3 248 283المعادل لمبلغ  فىيتمثل هذا البند 
بواسطة شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( للحصول على العامة للتنمية الصناعية  للهيئة

رخصة إنتاج حديد تسليح، وجارى حاليًا إستكمال اإلجراءات وتقديم المستندات الالزمة للحصول على 
 الرخصة.

 
 مؤجلة الضريبة ال -9

 
 يتمثل رصيد األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة المثبتة فيما يلي 9-1

 
    2017 يونيو 30  2016 ديسمبر 31

    أصـــول  التزامــات  أصـــول  التزامـــات
  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــهجنيـــــــــــــــــــــــــــ  جنيــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الضريبة المؤجلة       
  األصول الثابتة  --  2 749 980 786  --  2 769 821 743

وخسائر االنخفاض فى قيمة  المخصصات 42 741 845  --  38 466 845  --
  األصول  واخرى

 ولأثر تعديل تكلفة األص --  455 255 169    484 753 521 
 أثر فروق العملة  10 762 362  --  133 674 092  --
 أثر فروق العملة )دخل شامل( 277 567 699  --  465 018 857  --
خسائر ضريبية مرحلة خاصة بشركة العز لصناعة  1 735 477 555  --  1 756 630 190  --

 الصلب المسطح )شركة تابعة(
 -بشركة العز الدخيلة للصلب ائر ضريبية خاصةخس 167 203 359  --  107 296 830  --

 االسكندرية
 إجمالي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها أصل/التزام 2 233 752 820  3 205 235 955  2 501 086 814  3 254 575 264 
 صافي الضريبة المؤجلة التي ينشأ عنها التزام   971 483 135    753 488 450 
 :يخصميضاف /        
 فروق ترجمة    4 774 140    (186 069 856)
 الضريبة المؤجلة السابق تحميلها على قائمة الدخل المجمعة    (753 488 450)    (540 503 765)
 الضريبة المؤجلة المحملة علي قائمة الدخل الشامل   --    227 914 196 
قائمة الدخل ة علي المحمل الضريبة المؤجلة   222 768 825    254 829 025 

 السنة المالية مصروف / )إيراد( المجمعة عن
 

 األصول الضريبية المؤجلة غير المثبتة 9-2
 -لم يتم إثبات األصول الضريبية المؤجلة بالنسبة للبنود التالية:

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

 1 935 122  1 935 122 االضمحالل في قيمة العمالء والمدينون
 25 991 731  26 212 327 المخصصات
 27 926 853  28 147 449 اإلجمـالــى

  
لم يتم إثبات األصول الضريبية المؤجلة والمتعلقة بهذه البنود إما لعدم استيفاء اشتراطات اعتماد الخصم 

ة مناسبة للتأكد من وجود أرباح ضريبية مستقبلية كافية يمكن من خاللها الضريبي أو لعدم توافر درج
 االستفادة من هذه األصول. 
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 علي القيمة المضافة الضريبة قانون 9-3
الخاص بضريبة القيمة المضافة ونص  2016لسنة  67القانون رقم  2016سبتمبر  7صدر بتاريخ  −

من تاريخ تطبيق القانون  1991لسنة  11يعات رقم القانون على إلغاء قانون الضريبة العامة على المب
 .2016سبتمبر  7ونشره بالجريدة الرسمية في 

 
 المخزون -10

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

 1 687 306 887  1 899 753 768  خامات رئيسية ومساعدة
 1 570 505 890  1 574 980 586  *ر ومهماتقطع غيا

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

 --  --  إنتاج غير تام )مسطحات( 
 693 497 342  1 224 483 174  *إنتاج تام )مسطحات(
 8 310 705  10 162 647  زيوت وشحوم وأخرى 

   715 480 575 5  904 199 479 4 
 

تم عرض المخزون من اإلنتاج التام )مسطحات( والمخزون من قطع الغيار والمهمات بعد خصم خسائر  *
مقابل ) التوالي مليون جنيه مصري على 11.2مصري و مليون جنيه 3.2 بمبلغ االنخفاض في القيمة

 .(في العام الماضى 4.2و مليون جنيه  3.2خسائر أنخفاض في القيمة بمبلغ 



 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عنالدورية المجمعة  إيضاحات متممة للقوائم المالية

-21- 
 

 
 

 العمالء والمدينون -11
  إيضاح 30/6/2017  31/12/2016

  رقــم جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه
 عمالء   409 181 199   266 161 070 
 أوراق قبض  29 930 000   8 800 000 
 أرصدة مدينة –ردين مو    323 231 425   97 781 092 
 تأمينات لدى الغير   465 874 243   465 906 144 
 مصلحة الجمارك )أمانات(  109 165 953   16 648 351 
 *أرصدة مدينة – مصلحة الضرائب  882 470 428   806 659 198 
 مقابل حق اإلنتفاع**   –مصلحة الضرائب   127 477 300   127 477 300 
 مصروفات مدفوعة مقدماً   53 954 008   44 868 056 
 ضريبة المبيعات  316 769 811   380 046 503 
 سلف عاملين – إقراض قصير األجل (7) 19 419 144   15 976 823 
 قرض اسكان – إقراض قصير األجل (7-2) 5 382 180   5 382 180 
عاملين قرض اسكان ال – إقراض قصير األجل (7-4) 405 875   459 250 

 ( 8المتضررين بمشروع بوابة )
 سلف العمرة – إقراض قصير األجل (7-6) 1 695 871   1 695 871 
 سلف الحج –إقراض قصير األجل  (7-7) 1 050 682   1 043 244 
 هيئة ميناء اإلسكندرية   41 702 410   65 196 349 

 ضريبة القيمة المضافة   275 926 839   --
 محكمة القاهرة االقتصادية *** -مدينون  (26-5) 35 060 000   35 060 000 
 إيرادات مستحقة   17 898 598   2 970 608 
 دفعات مقدمة من تحت حساب توزيع االرباح****  272 634 596   200 698 826 
 مدينون متنوعون  15 943 911   ¤ 21 255 494 
 359 086 564 2   473 174 405 3   
  (:صم)يخ    
 العمالء والمدينون ***** خسائر االضمحالل في قيمة (55 889 823)  (55 889 823)
 536 196 508 2   650 284 349 3     

مليون جنيه مصري قيمة الدفعات من  254.2مبلغ  أرصدة مدينة – رصدة مصلحة الضرائبأتضمن ت *
والغرامات  مشروعات الصلب المسطحتحت حساب جدولة المطالبات الضريبية للشركة القابضة عن 

مليون  233( ومبلغ 1-1-20وفقًا لما هو موضح تفصياًل باإليضاح رقم ) 2000/2004سنوات عن ال
جنيه مصري يمثل دفعة مقدمة من تحت حساب فروق فحص ضريبة شركات األموال للشركة القابضة 

دفعة لمصلحة ضرائب كبار مليون جنيه  15ومبلغ  (1-20يضاح رقم إ) 2005/2008عن السنوات 
  .2013حتى  2009الممولين من تحت حساب فروق فحص عن السنوات 

مقابل حق االنتفاع في قيمة دفعات من تحت حساب قيمة ضريبة  –تتمثل أرصدة مصلحة الضرائب  **
وين المبيعات اإلضافية على مقابل حق االنتفاع للشركة القابضة برصيف الخامات التعدينية وساحات التش

  (. 2-8-26مليون جنيه مصري وهى محل نزاع قانونى )إيضاح رقم  127.5بميناء الدخيلة والبالغة 
المبالغ السابق سدادها  لدى محكمة القاهرة االقتصادية فىيتمثل الرصيد المستحق للشركة القابضة  ***

 368ى الجنحة رقم وذلك بعد خصم قيمة الغرامة المحكوم بها ف مليون جنيه مصرى 55.6والبالغة  
 القابضة بشأن قضية السيطرة على منتج حديد التسليح ضد بعض المسئولين بالشركة 2013لسنة 

تم  مليون جنيه مصرى 20.5 والبالغة 2014نوفمبر  25والصادر بشأنها حكم محكمة النقض بتاريخ 
وكاًل من شركة حديد ة( شركة القابضل)ااإلسكندرية  –بين شركة العز الدخيلة للصلب  مناصفةتوزيعها 

وجارى اتخاذ االجراءات القانونية السترداد هذا المبلغ من  مصانع العز للدرفلة( وشركة األمعز )الشركة 
  (.5-26المحكمة  )ايضاح رقم 

الرصيد في قيمة مبالغ منصرفة للعاملين من تحت حساب توزيعات األرباح )تحت اعتماد  يتمثل ****
 . (الجمعية العامة للشركه
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 والمدينون العمالءخسائر االضمحالل فى قيمة  *****
 الرصيد في  

 2017 يونيو 30 
 الرصيد في  

 2016ديسمبر  31
 ــهــــــــــــجنيـــــــــ  ــهـــــــــجنيــــــــــــ 

 52 610 823  52 610 823 والمدينون* العمالءقيمة  فيخسائر االضمحالل 
 3 279 000  3 279 000 أرصدة مدينة –مة الموردين خسائر االضمحالل فى قي

 823 889 55  823 889 55 
 
قيمة مديونية متنازع عليها للشركة القابضة  العمالء والمدينونرصيد خسائر االضمحالل فى قيمة  يتضمن *

مام مليون جنيه مصرى علما بأن تلك القيمة متنازع عليها ا 42.5مع هيئة ميناء االسكندرية بمبلغ 
القضاء باالضافة الى رصيد المديونية القائم طرف شركة الحديد والصلب المصرية لصالح الشركة 

 .مليون جنيه مصري 1.3القابضة والبالغ قيمته 
 

 االستثمارات المالية )أذون خزانة( -12
 

 -تتمثل االستثمارات المالية فى قيمة شراء أذون خزانة مصرية بيانها كالتالى:
 

 31/12/2016  30/6/2017 إيضاح 
 ــهــــــــــــجنيـــــــــــــــ  ــهــــــــــــجنيـــــــــــــــ رقـــــــــم 

 12 500 000  39 525 000   االستحقاق القيمة اإلستردادية ألذون الخزانة فى تاريخ
     يخصم:

 (525 725)  (1 479 706) (9-27) عوائد غير مكتسبة
 11 974 275   38 045 294   القيمة اإلستردادية

 
 

 تاريخ االستحقاق
 القيمة المدفوعة 
  عند الشراء

إجمالى العوائد    
المكتسبة حتــى 

30/6/2017*   

القيمـــــة   
اإلستردادية في 

30/6/2017  

العوائد الغير 
 مكتسبة في 

30/6/2017  

القيمة 
اإلستردادية 
 ألذون الخزانة

معدل 
 الفائدة

ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــه ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٪ جنـي
04/07/2017 083 622  690 26  773 648  227 1  000 650 18٪ 
01/08/2017 568 701 1  458 45  026 747 1  974 27  000 775 1 18.75٪ 
29/08/2017 925 196 1  164 15  089 212 1  911 37  000 250 1 19.26٪ 
03/10/2017 165 897 2  151 3  316 900 2  684 149  000 050 3 19.85٪ 
05/09/2017 950 429 1  475 18  425 448 1  575 51  000 500 1 19.65٪ 
03/10/2017 832 356 27  365 271  197 628 27  803 171 1  000 800 28 19.85٪ 
01/08/2017 875 404 2  593 55  468 460 2  532 39  000 500 2 18.75٪ 

 398 609 37  896 435  294 045 38  706 479 1  000 525 39  
 

مالية )أذون خزانة( قبل خصم الضريبة  استثماراتعوائد المكتسبة علي يتمثل المبلغ في قيمة إجمالي ال *
من العوائد المحصلة لتلك األذون في تاريخ  ٪20المستحقة والتي سيتم خصمها من المنبع بنسبة 

 وفقًا ألحكام القانون. االستحقاق
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 النقدية بالبنوك والصندوق -13
31/12/2016  30/6/2017  

  جنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــهجنيـــــــــــــــــــــ
 بنوك عملة محلية   
 حسابات جارية 2 351 309 119   2 972 648 048 
 شيكات برسم التحصيل  38 742 005   40 272 563 
 ودائـــع 135 265 293   364 567 755 
 366 488 377 3   417 316 525 2  
 لة أجنبيةبنوك عم   
 حسابات جارية 965 773 436   561 696 176 
 ودائع الجل 85 288 748   47 571 464 
 640 267 609   184 062 051 1  
 النقدية بالصندوق 3 138 846   1 530 132 
 رصيد النقدية بالبنوك والصندوق 3 579 517 447   3 988 286 138 
    

 **ارصدة دائنة البنوك    
 بنوك عملـة محلية (4 297 069 099)  (3 016 297 051)
 بنوك عمالت أجنبية (2 997 521 632)  (4 468 958 160)
 رصيد البنوك الدائنة  (7 294 590 731)  (7 485 255 211)
    
 المجمعة  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية   
 لبنوك والصندوقرصيد النقدية با 3 579 517 447   3 988 286 138 
 يخصم :   
 بنوك سحب على المكشوف (4 201 921)  (58 152 656)
ودائع ألجل وحسابات جارية بفائدة مجمدة وفى حدود  (1 465 455 889)  (1 699 626 073)

 االئتمان الممنوحة من البنوك
العام  / الفترة صافى النقدية وما في حكمها في أخر 2 109 859 637   2 230 507 409 

 المجمعة  ألغراض قائمة التدفقات النقدية
 

تسهيالت ائتمانية فى قيمة ما تم سحبه من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة من  –تمثل بنوك  **
المصرى والعمالت االجنبية لتمويل رأس المال العامل واالعتمادات المستندية وذلك  بالجنيهالبنوك المحلية 
عر فائدة مرتبط بمتوسط سعر االقراض والخصم الشهرى المعلن بالبنك المركزى المصرى على اساس س

المبالغ المسحوبة بالعمالت  علىعلى المبالغ المسحوبة بالجنيه المصرى وطبقا لسعر الليبور الشهرى 
الئتمانية فى االجنبية وذلك وفقًا لالتفاقيات المبرمة مع البنوك والخاصة بمنح الشركة حدودًا للتسهيالت ا

 (.14إطار خطة الشركة التمويلية )إيضاح رقم 
 

مليون  61.3)المعادل لمبلغ  مصريمليون جنيه و  مليار 1.1 مبلغ دائنةارصدة  تتضمن أرصدة البنوككما 
دوالر أمريكى( يتمثل فى قيمة ما تم سحبه من التسهيالت الممنوحة من البنوك المحلية لشركة العز لصناعة 

وكفالة تضامنية طح )شركة تابعة( مقابل ضمانات متنوعة أهمها رهن حيازى على المخزون الصلب المس
مليون جنيه مصرى  400الدخيلة للصلب )الشركة القابضة( بحد اقصى عز من شركة حديد عز وشركة 

 والتنازل للبنوك عن حصيلة كافة عقود التصدير وايداع كافة ايرادات البيع المحلى طرف (9-23)ايضاح 
، وذلك على اساس سعر فائدة مرتبط البنوك والتأمين ضد السطو والحريق على المخزون لصالح البنوك

 بمتوسط سعر االقراض والخصم المعلن من البنك المركزى باالضافة الى عمولة اعلى رصيد مدين.  
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 االلتزامات طويلة األجل -14
 

األجل وذلك بعد خصم األقساط المستحقة تتمثل االلتزامات طويلة األجل في قيمة االلتزامات طويلة 
 -السداد خالل عام كامل كما يلي:

 
 طويلة األجلائتمانية قروض وتسهيالت  14-1

 
 بالعملة المحلية  قروض وتسهيالت طويلة األجل 14-1-1

 
 31/12/2016  30/6/2017  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاصة بشركة  بالعملة المحلية قروض  -1

اإلسكندرية  –العز الدخيلة للصلب 
 )الشركة القابضة(*

 372 680 530  284 616 582 

تسهيالت بالعملة المحلية خاصة بشركة  -2
لدخيلة للصلب االسكندرية العز ا

 )الشركة القابضة(**

 318 407 272 3  303 306 622 2 

 94 298 185  93 162 684  ****التزامات طويلة األجل وأخرى* -3
    374 250 896 3  772 220 299 3 

 بالعملة االجنبية قروض وتسهيالت طويلة األجل 14-1-2
 

خاصة بشركة  بالعملة االجنبية قروض  -1
اإلسكندرية  –للصلب العز الدخيلة 

 **)الشركة القابضة(*

883 500 30  071 406 28 

تسهيالت بالعملة االجنبية خاصة بشركة  -2
العز الدخيلة للصلب االسكندرية )الشركة 

 القابضة(**

898 983 833  877 119 563 1 

التزامات طويلة االجل اخرى بالعملة  -3
خاصة بشركة العز لصناعة االجنبية 

 ****شركة تابعة(الصلب المسطح )

700 824 668  580 976 676 

 481 309 533 1  528 502 268 2 
 855 559 429 5  300 723 567 5 
 

 جدول بأسعار الفائدة وشروط السداد
 شروط الســداد سعر الفائدة  
  عملة محلية وتسهيالت قروض -1
 حقاق النهائيفي تاريخ االست ٪2.5سعر الكوريدور إيداع +  فائدة متغيرة 
-٪1.5سعر الكوريدور لالقتراض +   

1،75٪ 
 في تاريخ االستحقاق النهائي

  عملة أجنبية وتسهيالت قروض -2
 في تاريخ االستحقاق النهائي  فوق سعر الليبور الشهرى ٪4-٪3  فائدة متغيرة 
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 2010المصري فى ديسمبر  بالحصول على قرض دوار متوسط األجل من البنك األهليالقابضة قامت الشركة  *
مليون دوالر امريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى بغرض  100مليون دوالر أمريكي بما ال يتجاوز  58.9قيمته 

تمويل متطلبات االستثمار العام ولتوازن الهيكل التمويلي للشركة، ويتم سداد القرض دفعة واحدة في تاريخ 
فوق سعر الليبور الشهري على المبالغ المسحوبة  ٪1.75فائدة  (. وذلك بمعدل2015االستحقاق )أكتوبر 

 بالدوالر.
 

لمد فترة التمويل الدوار  2014ديسمبر  31وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها بتاريخ 
          وبلغ الرصيد فى . 2018أكتوبر  17متوسط األجل لمدة ثالث سنوات إضافية ليستحق في 

 مليون جنيه مصري. 530مبلغ  2017يونيو  30
 

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

 . 2013يونيو  30ى األجنبية ويتم سداد القرض دفعة واحدة ف
 

لتعديل سعر الفائدة علي  2015مارس  16وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها بتاريخ 
فوق سعر  ٪3فوق سعر الليبور الشهري بداًل من  ٪3.75المبالغ المسحوبة بالعملة األجنبية لتصبح 
البالغ إجمالية مبلغ  دوار المتوسط األجلوقد تضمن التسهيل الالليبور الشهري وفقًا لبنود عقد التسهيل. 

مليون جنيه مصرى وجزء  632مبلغ  2017يونيو 30في جزء بالعملة المحلية بلغ رصيده  مليون دوالر 90
 26 مليون جنيه مصرى المعادل لمبلغ 470مبلغ  2017 يونيو 30في في بالعملة األجنبية بلغ رصيده 

 .مليون دوالر أمريكى
 

فترة  على مد 2014يونيو  30باالتفاق مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى لقابضة اقامت الشركة  **
        التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة للشركة لتصبح تسهيل دوار متوسط األجل )مدته

مليون جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة األجنبية  390 بمبلغ 2017إبريل  30ينتهى في  سنوات( 3
  .لتمويل النشاط الجارى للشركة

 
حيث تم إخطار الشركة  2015األول من يونيو بتاريخ وقد تم ابرام عدد من مالحق لعقود التمويل اخرها 

فوق سعر الليبور  ٪4بتعديل سعر الفائدة المدينة علي المبالغ المسحوبة بالعملة األجنبية لتصبح 
بمد فترة  2016مايو  25الشركة في  اخطاركما تم  دالشهري علي أن يتم تطبيقها وفقًا لبنود العق

وقد تم تعديل سعر  2018ابريل  30التسهيل الدوار المتوسط األجل لمدة سنة إضافية يستحق في 
 فوق سعر الليبور. ٪4.5الفائدة المدينة لتصبح 

 
       2017يونيو  30وقد تضمن التسهيل الدوار متوسط األجل جزء بالعملة المحلية بلغ رصيده فى 

 مليون 11بلغ  2017يونيو  30مصري وجزء بالعملة األجنبية بلغ رصيده في  همليون جين 320مبلغ 
 .الف دوالر امريكى 591والمعادل لمبلغ  جنيه مصري

 
فترة بعض  على مدالدولى  العربى االفريقى البنك تم االتفاق مع 2014أغسطس  االول منبتاريخ   **

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

بنك ض لليلة واحدة المعلن من الافوق سعر الكوريدور إقر  ٪1.5ما يعادله بالعملة المحلية وبمعدل فائدة 
فوق سعر الليبور الشهرى على المبالغ  ٪3المركزى المصرى على المبالغ المسحوبة بالجنيه المصرى و

المسحوبة بالدوالر األمريكى مع األخذ فى االعتبار إلى أنه فى حالة أى سداد جزئى أو كلى من القرض 
تم تجديد التسهيل لمدة  2016وفي ديسمبر  المشترك يمكن زيادة حد التسهيل الدوار بنفس المبلغ المسدد

 .2020يوليو في سنوات تنقضي  3



 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عنالدورية المجمعة  إيضاحات متممة للقوائم المالية

-26- 
 

 
 

            جزء بالعملة المحلية بلغ رصيده 2017يونيو  30تضمن التسهيل الدوار متوسط االجل في قد 
مليون  326بلغ  2017يونيو  30وجزء بالعملة األجنبية بلغ رصيده في  مليون جنيه مصرى 2 320

 مليون دوالر امريكى. 18 والمعادل لمبلغ جنيه مصري
 

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

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

مد تاريخ اإلستحقاق وتم  2016يونيو  30دفعة واحدة في تاريخ االستحقاق في  الغيار ويتم سداد القرض
ومازال األمر معروض امام إداره  وذلك لحين تجديد القرض المذكور 2017 يونيو 30لمدة عام ليصبح 

 البنك للموافقة.
 

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

 سعر الليبور الشهري وفقًا لبنود عقد التسهيل.
 

مدرج  مليون دوالر امريكى 50مليون جنيه مصري المعادل لمبلغ  906مبلغ  2017يونيو  30وبلغ الرصيد فى 
 .زامات طويلة االجل المستحقة السداد خالل عام بااللتزامات المتداولةضمن أقساط االلت

 
الذى حل محل ناشيونال  (Royal Bank of Scotland RBS)****يقوم بنك رويال بنك اوف سكوتالند 

بمهمة منسق قروض شركة العز لصناعة الصلب  National Westminister Bankويستمنستر 
باإلضافة الى قيامه بوكالة القروض المسوقة من  (Intercreditor Agent)المسطح )شركة تابعة( 

 بنوك.  9البنوك األجنبية التى شاركت فيها 
 

 Onshore securityوطبقا التفاقيـات القـروض فإن البنك االهلى المصـرى هو وكيـل الضمانات المحليـة
Agent أسكوتالند هو وكيل الضمانات األجنبية  –، وبنك رويل بنكOffshore security Agent ،

وأهم الضمانات المقدمة هى الرهن العقارى والتجارى على ارض وأصول الشركة المادية والمعنوية، ورهن 
حيازى على المخزون، والتنازل عن حقوق الشركة التابعة فى عقود االنشاء والتوريد والمعونة الفنية 

 .والتأمين لصالح البنوك
 

هلى المصرى والقرض بضمان الصادرات االيطالية بالدوالر االمريكى على تحتسب فوائد قروض البنك اال
اساس سعر فائدة متغير مرتبط بسعر الليبور، وتحتسب فوائد قرض بنك مصر بالجنيه المصرى على  

 .المصري اساس سعر فائدة مرتبط بسعر اإلقراض والخصم المعلن من البنك المركزى
   

بإعادة  2004ة الصلب المسطح )شركة تابعة( خالل شهر سبتمبر هذا وقد قامت شركة العز لصناع
جدولة اقساط القروض. وقد بدأت الشركة التابعة بسداد األقساط المجدولة بانتظام اعتبارا من أغسطس 

والشركة بصدد االتفاق مع البنوك إلعادة جدولة اقساط القروض مرة  2010وحتى اغسطس  2004
  .أخرى

 
قروض المستحقة السداد خالل عام الخاصة بشركة العز لصناعة الصلب المسطح وقد بلغت أقساط ال 

مليون جنيه مصرى عبارة عن األقساط  1 804مليون دوالر أمريكي بما يعادل  99.9)شركة تابعة( مبلغ 
 .2017 يونيو 30المستحقة السداد من تاريخ توقف السداد حتى 
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ى بالعملة االجنبية لشركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة يتمثل بند التزامات طويلة االجل اخر  ****

مليون جنيه مصرى من شركة  669مليون دوالر امريكى بما يعادل  37تابعة( فى قيمة اقتراض مبلغ 
فى سداد جزء  2013أكتوبر  1وتم استخدام المبلغ بالكامل بتاريخ  2013سبتمبر  27دانيللى بعقد مؤرخ 

ق للبنك االهلى المصرى وبنك مصر والبنوك االجنبية المشاركة فى القرض من خدمة الدين المستح
بضمان هيئة ضمان الصادرات االيطالية وتحتسب فوائدة على اساس سعر فائدة متغير مرتبط بسعر 

 الليبور.  
  
ا هيئه يتمثل الرصيد المدرج ضمن بند االلتزامات طويلة األجل فى قيمه فوائد التأخير التى تطالب به *****

 الميناء عن سنوات سابقه وهى محل نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.
 

 أقساط التزامات طويلة األجل المستحقة السداد خالل عام 14-2
 
 أقساط إلتزامات طويلة األجل المستحقة السداد خالل عام بالعملة المحلية 14-2-1

 
    30/6/2017  31/12/2016 

 جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــه       
قروض خاصة بشركة العز الدخيلة أقساط 
 اإلسكندرية )الشركة القابضة( -للصلب 

    -- 
 لصناعةبشركة العز أقساط قروض خاصة 

 (شركة تابعة) الصلب المسطح
 059 303 68  089 378 68 

 3 973 309  3 973 310  التزامات قصيرة األجل أخرى* 
  369 276 72  398 351 72 

 
 أقساط إلتزامات طويلة األجل المستحقة السداد خالل عام بالعملة األجنبية 14-2-2

 
 31/12/2016  30/6/2017 إيضاح 

 جنيـــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــه رقم      
بالعملة األجنبية خاصة قروض خاصة أقساط 

اإلسكندرية  -صلب بشركة العز الدخيلة لل
 )الشركة القابضة(

  260 173 906  000 500 913 

 لصناعةبشركة العز أقساط قروض خاصة 
 (شركة تابعة) الصلب المسطح

(14-1) 829 972 735 1  501 131 757 1 
  089 146 642 2  501 631 670 2 
  458 422 714 2  899 982 742 2 

 
مستحقات الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية طبقًا لشروط الترخيص الممنوح  كافةبسداد القابضة الشركة  تقوم *

للشركة من الهيئة رغم تحفظ الشركة على فئة التداول ومقابل االنتفاع المحددة بشروط الترخيص والمتنازع 
 مدني كلي. 2002لسنة  6652عليها قضائيًا بالدعوى رقم 

 
ة أمام المحكمة الدستورية العليا حيث تقرر وقف نظر الدعوى وقد تم اتخاذ إجراءات دعوى عدم الدستوري

 لحين الفصل في عدم الدستورية. 
 

انه وفقا لإلجراءات أمام المحكمة الدستورية القابضة ويرى كاًل من المستشار القانوني والضريبي للشركة 
رساء قواعد العليا ولجنة التظلمات والجهات القانونية األخرى فان صدور حكم نهائي من الم حكمة وا   المحاسبة لن يتم قبل ثالث سنوات كحد أدنى.

 
يتمثل الرصيد المدرج ضمن بند التزامات طويلة األجل المستحقة السداد خالل عام في قيمة  *

ضريبة المبيعات األصلية عن سنوات سابقة حيث مازال هناك خالف بين هيئة الميناء ومصلحة 
رسم التداول ومقابل االنتفاع المستحق لهيئة الميناء عن الضرائب على المبيعات حول خضوع 

 كونه من خدمات التشغيل للغير من عدمه وقد تم إحالة هذا النزاع إلي القضاء.
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هي الجهة التي القابضة وقد ترتب علي هذا النزاع بين الهيئة ومصلحة الضرائب أن تكون الشركة 

غير صالح الهيئة ونتيجة لقيام هيئة ميناء سوف تتحمل الضريبة في حالة انتهاء النزاع في 
بإصدار أمر حجز أدارى على حسابات الشركة لدى بعض  2011يونيو  29اإلسكندرية بتاريخ 

لرفع الحجز وتم إخطار كافة  2011لسنة  1409البنوك فقد فقامت الشركة برفع القضية رقم 
وصدر الحكم برفض  2012ر سبتمب 17البنوك بدعوى رفع الحجز. وقد تأجلت القضية لجلسته 

بالضريبة القابضة دعوى الشركة وقد قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة الشركة 
مليون  127.5مليون جنيه مصرى باإلضافة إلى ضريبة إضافية بمبلغ  104األصلية بمبلغ 

يون جنيه مل 104وقد قامت الشركة بسداد الضريبة األصلية البالغة  2012يونيو  28 جنيه حتى
مع التحفظ على السداد حتى تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات  2012أكتوبر  3بتاريخ 

بإيقاف جميع اإلجراءات ضد هيئة الميناء والتى ستقوم بدورها بوقف كافة اإلجراءات ضد الشركة 
 بما فى ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك المختلفة. 

 
            جلسة وب 2012مستأنف  2012لسنة  747باستئناف الحكم برقم ابضة القوعليه قامت الشركة 

 35لسنة  54وصدر الحكم بالوقف التعليقي للدعوي لحين الفصل في الدعوي الدستورية رقم  2013يونيو  24
 (.1-8-26ولم يتم ايداع التقرير حتى االن )إيضاح رقم وقد تم االنتهاء من مباشرة الدعوى ق دستورية عليا 

 
بناء على رأى مستشارها الضريبى بعدم احقية الهيئة العامة لميناء القابضة وترى ادارة الشركة 

االسكندرية فى مطالبة الشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات 
القيام باعمال التعدينية والخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة واشغال الساحات المخصصة لذلك و 

التشغيل والصيانة الالزمة لهذه المعدات لعدم خضوعه للضريبة على المبيعات. وان قيام الشركة بسداد 
هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء اإلسكندرية حاليا او مستقبال كضريبة عن ذات الخدمة ال 

ر فى الدعاوى القضائية لتأكيد الحقيقة الخدمة مع استمرار الشركة فى السي خضوعيعنى موافقتها على 
مليون جنيه  127.5وقد قامت إدارة الشركة بسداد مبلغ  من أن هذه الخدمة ال تخضع لضريبة المبيعات

لمدة عام  2012ديسمبر  31مصرى قيمة الضريبة اإلضافية المطالب بها على شيكات مؤجلة تبدأ من 
البنوك وتم رفع الحجز االدارى الموقع لصالح هيئة الميناء وبناءا على ذلك قامت هيئة الميناء بمخاطبة 

 (.2-8-26على ارصده الشركة لدى البنوك )إيضاح 
 

لمقابلة تلك الضريبة االضافية المطالب بها ضمن بند العمالء  المسددةوقد تم ادارج المبالغ 
 (.11)ايضاح  والمدينون

 
 موردون وأرصدة دائنة أخرى -15

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

 3 036 858 406  3 353 022 462 موردون 
 45 162 051  18 996 650 أوراق دفع

 1 002 295 727  1 021 541 865 أرصدة دائنة -عمالء
 227 932 950  273 349 866 فوائد مستحقة 

 290 406 281  671 069 153 مصروفات مستحقة
 363 689 042  431 927 273 على القيمة المضافة الضريبة

 29 061 662  23 323 054 تأمين أعمال محتجزة
 13 600 412  19 850 101 مصلحة الضرائب

 11 052 707  13 919 615 هيئة ميناء اإلسكندرية
 45 249 610  70 122 794 دائنون متنوعون

 432 163 897 5  848 308 065 5 
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 المخصصات -16
الرصيد في  

1/1/2017  
 التدعيــــم  
  خالل الفترة

انتفى 
  الغرض منها 

 المستخدم
  خالل الفترة

الرصيد في 
30/6/2017 

 ــهــــــــــــــــــــــــــجنيــــ  ــهــــــــــــجنيــــ  ــهـــــــــــجنيــ  ــهـــــــــــــــجنيــــ  ــهــــــــــــــــــــــــجنيــــ 
 220 983 967  (377 075)  (175 225)  12 000 000  209 536 267  *مخصص ضرائب ومطالبات 
ية مخصص قضايا عمالية ومدن  018 955 1  --  --  --  018 955 1 

 285 491 211  000 000 12  (225 175)  (075 377)  985 938 222 
   

ات فى قيمة مطالبات عن التزامات غير محددة التوقيت وال المقدار يتمثل مخصص الضرائب والمطالب *
وتعديل مبلغ المخصص وفقًا  دوريافيما يتعلق بأنشطة الشركة وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات 

 آلخر التطورات والمناقشات واالتفاقيات مع تلك األطراف.
 
 28مخصصات وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول ال *

"المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة" نظرًا ألن إدارة الشركة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة 
 .على نتائج المفاوضات مع تلك األطراف

 
 نظام المعاش التكميلى التزامات  -17

 
، 2012ديسمبر  27س ادارة الشركة القابضة بتاريخ ووفقا لقرار مجل 2013اعتبارا من االول من يناير 

للصلب االسكندرية )الشركة القابضة( وشركة كونتراستيل  –فقد تقرر ان تمنح كال من شركة عز الدخيلة 
)شركة تابعة( العاملين ميزة نظام المعاش التكميلى وذلك للعاملين بكلتا الشركتين وذلك ليستفيد به اى من 

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

 ويتم تحصيل اشتراك من العاملين بالشركة حسب فئاتهم العمرية وتتحمل الشركة باقى التكلفة.
 

مليون جنيه مصرى وبلغت قيمة  23.6 مبلغ 2017يونيو  30لغت حصة االشتراكات المدفوعة حتى وقد ب
وقد  2017يونيو  30مليون جنيه مصرى حتى  7.4المعاشات المدفوعة للعاملين المستحقين معاش تكميلى مبلغ 

مليون جنيه  3.5مبلغ  2017يونيو 30المالية المنتهية في  الفترة عن المعاش التكميلىبلغت قيمة تكلفة نظام 
 وفقا لتقرير الخبير االكتوارى. المجمعة مصري تم تحميلها علي قائمة الدخل 

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

 64 589 122  69 083 823 التزامات نظام المعاش التكميلى إجمالى 
    يوزع كالتالى :

 4 673 318  5 261 408 المدرج ضمن االلتزامات المتداولة 
 59 915 804  63 822 415 المدرج ضمن االلتزامات طويلة االجل 

 823 083 69  122 589 64 
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 فيما يلى: ةالمالي الفترةخالل  االلتزاماتتتمثل الحركة على اوال: 
 
   30/6/2017  31/12/2016 
 ــهــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــ  ــهــــــــــــــــــــــــــــــجنيــــ   

 44 100 492  49 486 222    الفترةالرصيد اول 
 3 520 113  4 130    تكلفة الخدمة الحالية

 8 768 708  3 447 691    تكلفة العائد
  043 938 52  313 389 56 
    

 20 928 601  23 577 730    ات العاملين المدفوعة اشتراك
    773 515 76  914 317 77 

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

 (6 942 242)  --   األرباح اإلكتوراية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
    823 083 69  122 589 64 
 

 -:فيما يلي الفترةخالل المجمعة عترف بها في قائمة الدخل ثانيًا: تتمثل المبالغ الم
 

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

 3 520 113  4 130   تكلفة الخدمة الحالية
 8 923 609  3 447 691   تكلفة العائد

   821 451 3  722 443 12 
 

 -وتتمثل الفروض األكتوارية الرئيسية المستخدمة بمعرفة الشركة طبقا لدراسة الخبير االكتوارى فيما يلي:
 
  30/6/2017  31/12/2016 

     متوسط االفتراضات لتحديد أصول المزايا
 ٪15.25  ٪15.25  معدل سعر الخصم -أ

 ٪11  ٪11  معدل تضخم األسعار -ب
     

     الفتراضات لتحديد التزامات المزايامتوسط ا
 ٪17  ٪17  معدل الخصم -أ

 ٪14  ٪14  معدل التضخم  -ب
 

 تحليل الحساسية للنظام 
 

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

 
 معدل الخصم خصممعدل ال معدل الخصم 
 14.75٪ 15.25٪ 15.75٪ 

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

 8 535 709 8 618 361 8 701 829 الحالية والعائدتكلفة الخدمة 
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دارة المخاطر المتعلقة بهاالمالية  األدوات -18  وا 
  

تتكون األدوات المالية الرئيسية للشركة من قروض بفوائد، التسهيالت االئتمانية، أذون خزانة، شهادات 
إدخارية وودائع ألجل. يتمثل الغرض االساسى من هذه األدوات المالية فى توفير التمويل ألنشطة الشركة. 

ركة القابضة والشركات التابعة لديهم أدوات مالية متنوعة أخرى مثل العمالء والموردين الناشئة مباشرة الش
 من أنشطة الشركة.

 
ال تتدخل الشركة القابضة والشركات التابعة فى عمليات المشتقات ألغراض المتاجرة أو لتغطية المخاطر 

 ت الفائدة.المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدال
 

تتمثل المخاطر األساسية من أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة فى خطر العمالت األجنبية وخطر 
 سعر الفائدة وخطر االئتمان.

 
 خطر العمالت األجنبية 81-1

يتمثل خطر العمالت األجنبية فى خطر تذبذب قيمة األدوات المالية كنتيجة للتغير فى أسعار صرف  −
 األجنبية.العمالت 

 
تتعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخطر العمالت األجنبية عند الشراء من موردين بالخارج 
والقروض بالعمالت األجنبية. يتمثل الدوالر األمريكي، اليورو، الين الياباني والجنيـه االسترلينى في 

 العمالت األساسية التى تؤدى إلى هذا الخطر.
 

        2017 يونيو 30ات الشركة القابضة والشركات التابعة بالعمالت األجنبية فى بلغت أصول والتزام
جنيه مصري على التوالي. تتمثل  مليون 9 349 661جنيه مصري مليون 1 504 677 ما يعادل

يونيو  30 فيالمبالغ بالعمالت األجنبية التي قد تعرض الشركة القابضة والشركات التابعة للخطر 
 -لي:فيما ي 2017

  
 عمالت أجنبية

)عـــجــــز( 
30/6/2017 

)عـــجــــز(  
31/12/2016 

 (496 837 161)  (366 749 220) دوالر أمريكي
 (61 346 315)  (59 393 328) يورو

 (13 543 309)   11 369 652  ين ياباني
 (20 492)  23 668  جنيه إسترليني

 
 -تحرير أسعار صرف العمالت األجنبية:

تحرير سعر الصرف للعمالت  2016نوفمبر  3المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ  المركزيالبنك قرر 
األجنبية إلعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد األجنبي داخل القنوات الشرعية، 

نبية التي تتعامل بها وقد بلغت أسعار الصرف االسترشادية المعلنة من البنك المركزي ألهم العمالت األج
 الشركة في بداية ذلك اليوم كما يلى:

 
 شـــــــراء بيــــــــع أهم العمالت

 13.5277 14.2757 دوالر
 15.0076 15.8389 يورو

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

عن القيم المثبتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف وأيضا تأثرت نتائج  2017مارس  31ي القوائم المالية ف
 أعمال الشركة بهذا التغيير في الفترة الالحقة لتاريخ التحرير.

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

على اإليرادات يؤثر على التوالي. مما قد  ٪15.75و ٪14.75اس ليصل إلى نقطة أس 300واحدة بواقع 
 والتكاليف التمويلية للشركة.
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  خطر سعر الفائدة 81-2
 يتمثل خطر سعر الفائدة في خطر تذبذب األداة المالية كنتيجة لتغير سعر الفائدة السائد بالسوق.

لقابضة والشركات التابعة للبنوك والتي تتمثل في ويتمثل في تغير أسعار الفائدة على مديونية الشركة ا
          2017 يونيو 30أرصدة القروض والتسهيالت االئتمانية والبنوك الدائنة والتي بلغ رصيدها في 

(، وقد بلغت الفوائد 2016ديسمبر  31مليون جنيه في  11.990) جنيه مصري مليون 11 660مبلغ 
مليون جنيه  817والمتعلقة بهذه األرصدة مبلغ المجمعة قوائم المالية والمصروفات التمويلية المدرجة بال

 (.هالمقارن الفترةمليون جنيه مصري خالل  489)مصري 
 

 في –إن وجدت  -والشهادات االدخارية  والحسابات الجارية بفائدةبينما بلغ رصيد الودائع ألجل وأذون الخزانة 
(، 2016ديسمبر  31 مليون جنيه مصري في 3.999)ي جنيه مصر  مليون 3 614 مبلغ 2017يونيو  30

مليون جنيه 172 مبلغ والمتعلقة بتلك الودائع وأذون الخزانةالمجمعة والفوائد الدائنة المدرجة بالقوائم المالية 
 (.ةالمقارن الفترةمليون جنيه خالل  118)مصري 

 
لودائع ألجل وأذون الخزانة والشهادات تتعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخطر سعر الفائدة على ا

  .هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجلإن وجدت.  - االدخارية
  

وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة تعمل على الحصول على أفضل 
ة القروض مع إحالل الشروط المتاحة في السوق المصرفي بالنسبة ألرصدة التسهيالت االئتمانية وأرصد

قرض التمويل المشترك المتوسط األجل محل القروض والتسهيالت االئتمانية وفقًا لسياسة الشركة القابضة 
 التمويلية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية.

  
 خطر االئتمان 81-3

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

 
ة للشركة القابضة من العمالء المتمثلة فى المبالغ المستحقة عليهم، والودائع ألجل، تتكون األصول المالي

الشهادات االدخارية وأرصدة االستثمارات المالية. ال تمثل هذه األصول المالية تركيز هام للخطر. يتوزع 
الل بصورة العمالء على قطاعات متنوعة. توجد رقابة حازمة على االئتمان ويتم إثبات خسائر االضمح

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

 
 يتم ربط الودائع ألجل لدى بنوك تجارية بعد إجراء تقييم دقيق لخطر االئتمان لهذه البنوك.

 
 ادلة لألدوات الماليةالقيمة الع 81-4

تتمثل القيمة العادلة في القيمة التبادلية ألصل أو قيمة تسوية التزام بين أطراف لديهم الرغبة فى التبادل 
 وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة.

 
ت الغير تقارب القيمة الدفترية القيم العادلة لألدوات المالية األخرى للشركة القابضة بخالف االستثمارا

مسجلة بالبورصة والمبوبة كمتاحة للبيع ومثبتة بالتكلفة مخصومًا منها خسائر االضمحالل لعدم وجود 
 تقدير يمكن االعتماد عليه للقيم العادلة.
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 تقدير القيم العادلة -
 فيما يلي ملخص للطرق الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم الحالية لألدوات المالية.

 
 االستثمارات -

يتم إثبات االستثمارات فى الشركات الشقيقة الغير مسجلة ببورصة األوراق المالية بالتكلفة مخصومًا منها 
خسائر االضمحالل فى قيمتها، ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المقيدة فى بورصة األوراق المالية 

المجمعة بدون خصم التكاليف  جمعالمركز المالي المعلى أساس األسعار السوقية المعلنة في تاريخ 
 المتعلقة بالمعاملة.

 
 تسهيالت بفائدة وقروض -

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

 
 المدينون والدائنون -

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

 سعر الفائدة المستخدم في تحديد القيمة العادلة -
باإلضافة إلى توزيع منتظم لالئتمان  2017 يونيو 30تستخدم الشركة القابضة معدل العائد الساري في 

 لخصم األدوات المالية. 
 

 حقوق الملكية -19
  

 رأس المال  19-1
  

 ص به رأس المال المرخ أ-91-1
مليون سهم  15مليار جنيه مصري متمثل في  1.5حدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ  

أكتوبر  10جنيه مصري طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  100قيمة السهم االسمية 
وتم  2000فبراير  8بتاريخ  2000لسنة  352، وطبقًا لقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار رقم 1999

 .2000فبراير  9التأشير في السجل التجاري بتاريخ 
  

 والمدفوعرأس المال المصدر  ب-91-1
جنيه  1 336 441 300مبلغ  2017 يونيو 30فى للشركة القابضة بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 

القيمة االسمية ألسهم جنيه بعد تخفيضه ب 100سهم القيمة االسمية للسهم  13 364 413متمثل في عدد 
 2008مارس  30في  القابضة الخزينة التي تم إعدامها بناءًا علي قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة

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

 .2008يوليو  6  وقد تم التأشير في السجل التجاري بذلك بتاريخالقابضة من النظام األساسي للشركة 
 

 االحتياطيات 19-2
31/12/2016  30/6/2017  

  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه
 احتياطي قانوني* 363 308 259  363 308 259 
 **احتياطي عام 561 407 506  561 407 506 
 765 715 924  765 715 924  
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 االحتياطي القانوني *
حتياطى لتكوين اإل العاممن صافى أرباح  ٪5وفقًا للنظام األساسي للشركة القابضة يتم اقتطاع مبلغ يوازى 

من رأس مال  ٪20حتياطى القانوني قدرًا يوازى االقتطاع متى بلغ مجموع اإل القانوني ويتم إيقاف هذا
  المدفوع على األقل ومتى نقص األحتياطى عن النسبة المذكورة يتعين العودة إلى االقتطاع.القابضة الشركة 

 االحتياطي العام **
رباح المتبقية بعد إجراء وفقًا للنظام األساسي للشركة القابضة فأنه يجوز خصم نسبة إضافية من األ

التوزيعات لتكوين اإلحتياطي العام أو الخاص ويحدد بقرار من الجمعية العامة للشركة القابضة بناءًا على 
  توصية من مجلس اإلدارة.

 (تحت سيطرة مشتركةقتناء والتغير في حصص ملكية شركات تابعة )إالفرق الناتج عن عمليات  19-3
  
 30/6/2017  31/12/2016 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــــه  نيـــــــــــــــــــــــــــــــــهج 

الفرق الناتج عن عمليات االقتناء لشركات تابعة 
  تحت سيطرة مشتركة

(754 458 360)  (754 458 360) 
 424 602 371   424 602 371  ناتج التغير في حصص ملكيه شركات تابعة 

  617 143 64   617 143 64    
من رأس ( 2014في عام  ٪55)مقابل  ٪44حصة تبلغ  إقتناءيتمثل هذا البند فى قيمة الفرق بين تكلفة 

وقيمة صافى أصول  -شركة تابعة تحت سيطرة مشتركة  –مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح 
 ار في الشركة التابعةستثمنسبة األ ، و قد تغيرت الصلب المسطح فى تاريخ اإلقتناء شركة العز لصناعة

        مليون سهم بإجمالى 15التابعة بعدد  ةيادة رأس المال المصدر للشركز بعد  وذلك ٪44لتصبح 
اكتتبت فيها شركه حديد عز )الشركه دوالر أمريكي للسهم(  17)بقيمه عادلة  مليون دوالر امريكي 255

وصدور قرار مة غير العادية للشركة التابعة العا عيةالجمطبقًا لموافقة  االم( في كامل اسهم الزيادة بالكامل
نسبة  التغيير فىولم ينتج عن ، 2015نوفمبر  12الهيئة العامة لإلستثمار في المناطق الحرة بتاريخ 

فيها ومازالت لدى شركة العز  المستثمرمن خالل المساهمة في الشركة فقدان للسيطرة وذلك االستثمار 
المستثمر  تلك الشركةرية القدرة على التأثير على العوائد من خالل السلطة على اإلسكند –الدخيلة للصلب 

  (.11-23فيها )إيضاح رقم 
تم هذا االقتناء فى ظل التوجه اإلستراتيجي للشركة القابضة للحفاظ على الحصة السوقية للشركة محليًا  وقد

قدرتها على زيادة طاقتها اإلنتاجية  وعالميًا ومواجهة التحديات التى تواجه الشركة القابضة فى عدم
بمصانعها القائمة حاليًا لذا فقد قررت الشركة االستفادة من الفرص المتاحة بالمجمع الصناعى لشركة العز 
لصناعة الصلب المسطح بالسويس تحقيقًا للمرونة في تنوع اإلنتاج من حديد التسليح ومسطحات الصلب 

يات اإلنتاج والربحية ومن ثم المساهمة فى زيادة رأس مال شركة العز وفقًا لظروف السوق وبالتالى اقتصاد
عادة تشغيل مصنع إلصناعة الصلب المسطح  لتمويل الزيادة فى تغطية تكلفة التوسعات وقد بدأ 

أول  كما بدأ التشغيل الفعلي لمصنع البيليت اعتبارا من 2010مارس  22مسطحات الصلب اعتبارًا من 
والتشغيل الفعلي لمصنع الدرفلة  شهادة االستشاري بإنهاء األعمال بصفة جوهريةبصدور  2011يناير 

  .2012أول يناير  إعتبارًا من
 ناتج تعديل تكلفة األصول الثابتة 19-4

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

2016.  
 جنيه مصري إيضاح 

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

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

 1 669 706 578    2016ديسمبر  31ناتج تعديل تكلفة األصول في 
 2017يونيو  30الجزء المحقق خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المحول للخسائر المرحلة خالل الفترة(
 (378 277 80) 

 1 589 429 200  (4) 2017يونيو  30الرصيد في 
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    الموقف الضريبي -20
  األسكندرية )الشركة القابضة( –الموقف الضريبي لشركة العز الدخيلة للصلب  20-1
 ضريبة شركات األموال 20-1-1

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن ضريبة أرباح شركات األموال لمأمورية الضرائب المختصة  -
  في المواعيد المقررة قانونًا، كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه اإلقرارات. سنويًا 

        منحت الهيئة العامة لالستثمار اإلعفاء الضريبي لمشروع المسطحات تنفيذًا ألحكام القانون  -
طق الحرة بتاريخ بناءًا على الشهادة الصادرة من الهيئة العامة لالستثمار والمنا 2000لسنة  162 رقم
حيث تم تحديد تاريخ بدء  2001وذلك لمدة خمسة سنوات اعتبارًا من أول يناير  2006يناير  2

بمعرفة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بناءًا على الحكم الصادر  2000اإلنتاج خالل عام 
  .2005يوليو  16 من محكمة القضاء اإلداري بتاريخ

وتم االتفاق في اللجان الداخلية واثبات اإلعفاء  2000/2004السنوات تم فحص الشركة عن  -
شهادة من الهيئة العامة لالضريبي الممنوح للشركة على مشروع مسطحات الصلب وذلك طبقًا 

بإعفاء مشروع مسطحات الصلب استنادًا إلى حكم القضاء اإلداري  2006يناير  2 لالستثمار بتاريخ
ع إحالة نقطة خالف )إلغاء رسم تنمية الموارد المالية على وعاء القيم ، م2005يوليو  16بتاريخ 

بإجابة طلب الشركة  2010يونيو  12المنقولة( الى لجنة الطعن وقد صدر قرار لجنة الطعن بتاريخ 
بإلغاء رسم تنمية الموارد المالية على الوعاء المنقول المعفي وذلك مع بقاء األوعية الضريبية األخرى 

  . 2004 – 2000ة كما هي كقرار اللجنة الداخلية عن سنوات النزاع المعفا
حجز مسدد. وبالتالي أصبح الخالف  9للضريبة المستحقة والحصول على نموذج  الكاملوقد تم السداد  -

  ونهائيًا وفقًا ألحكام القانون. باتاً  وصارمنتهي باالتفاق 
المطالبات الضريبية عن السنوات هذا وقد قامت مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بقيمة  -

      الواردة من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب بتاريخ 4، 3طبقًا لنماذج  2000/2004
تمثل تلك النماذج في تبخالف مقابل التأخير و  مصرى مليون جنيه 219  بمبلغ 2011فبراير  17

الضريبي عن ذات العام.على  قيمة الضريبة على مشروع مسطحات الصلب السابق تمتعه باإلعفاء
الرغم من استقرار المركز الضريبي والقانوني للشركة لصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة والذي 
قبلته المصلحة ولم يتم الطعن عليه وبالتالي فقد تحصن قانونًا وال يجوز لمصلحة الضرائب معاودة 

زاء ذلك قامت الشركة برفع دعوة براءة ذمة عن أي  النزاع مع الشركة بشأن تلك السنوات مرة أخرى، وا 
  مديونية أمام القضاء حفاظًا على حقوق الشركة.

لدي  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 219البنوك بمبلغ 

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

ه مصرى مليون جني 169.3وتقسيط باقي مبلغ المطالبات الضريبية البالغة  2011شهري سبتمبر وأكتوبر 
مليون جنيه وباقي المبلغ المستحق علي  8.3بمبلغ  2011نوفمبر  قسط يستحق أول قسط في 24علي
بخالف مقابل التأخير علي المبالغ المقسطة وقد بلغت  مصري مليون جنيه 7قسط شهري قيمة القسط  23

مقابل تاخير، مليون جنيه مصرى  35مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ  254.2المبالغ المسددة مبلغ 
وتري الشركة أن هذا اإلجراء ال يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحتفظ بحقها في استرداد ما 

والتي قيدت برقم  2011لسنة  405تم سداده فور صدور حكم قضائي لصالح الشركة في القضية رقم 
د قضت محكمة األسكندرية ضرائب كلي اإلسكندرية والتي تداولت بالجلسات وق 2012لسنة  963

حالتها إلي محكمة القضاء اإلداري لألختصاص ولم تحدد جلسة بعد األحالة.   اإلبتدائية بعدم إختصاصها وا 
           ضرائب بتاريخ 19وتم اإلخطار بنموذج  2005/2006تم فحص الشركة عن السنوات  -

جنيه مصري بخالف فوائد التأخير مليون  94.56وقد بلغت الفروق الضريبية مبلغ  2011فبراير  21
يمثل العام  2005وقد قامت الشركة بالطعن على هذا النموذج في المواعيد القانونية حيث ان عام 

الخامس من مشروع مسطحات الصلب ويسرى عليه االعفاء المشار اليه اعاله والمحصن قانونا . وتم 
 إحالة الخالف حول هذه السنوات إلى لجنة الطعن.
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صدرت لجنة الطعن قرارها بخضوع العام الخامس للضريبة بالمخالفة لقرارها السابق والخاص وقد ا -
على الرغم من ان االعفاء الضريبى ال يتجزأ وال يمكن الغاؤة قانونا وبناءا  2000/2004بالسنوات 

بطلب ضرائب كلى اإلسكندرية  2014لسنة  245على ذلك فقد  قامت الشركة برفع الدعوى رقم 
قضت محكمه  2016يناير  27و بجلسة ن قرار لجان الطعن وما يترتب على ذلك من آثار، طالب

اإلسكندرية االبتدائية بعدم اختصاصها والئيا بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمه القضاء االدارى 
 . باإلسكندرية و لم تحدد لها جلسة حتى االن

 
مستندة فى كمقابل تأخير مليون جنيه مصري  124قامت مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة بمبلغ وقد  -

راض على ذلك بتقديم مذكرة للسيد توتم األع 2005لسنة  91من القانون  111ذلك الى نص المادة 
الضريبة اإلضافية باألضافة رئيس مصلحة الضرائب والمستشار القانونى له وقد قامت الشركة بسداد 

تحفظ الشركة فى استرداد ما تم سدادة  مع 2014اكتوبر  إلىخالل الفترة من يونيو  الى مقابل التأخير
 فور صدور حكم قضائى لصالح الشركة. 

 
هو  2005/2006وتؤكد الشركة على سالمة موقفها وقوة دفوعها حيث ان موضوع الدعوى عن عام  -

 نظرا لوحدة الموضوع 2000/2004استكمال لالعفاء الضريبى المقرر والمحصن قانونا عن السنوات 
والمنظور امام القضاء حيث ان االعفاء الضريبى ال يتجزأ مع تحفظ الشركة فى سداد اية مبالغ من 
تحت حساب الضريبة باعتبار ان هذا االجراء ال يضر من الموقف القانونى والضريبى للشركة وحقها 

عوى رقم وقد قامت الشركة برفع د فى استرداد ما سبق سداده فور صدور حكم قضائى لصالح الشركة
ق قضاء إدارى االسكندرية بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة 69لسنة  269

ولم يحدد لها  2014حتى  2005الشركة بقيمة مقابل التأخير عن سداد الضريبة عن السنوات من 
 ميعاد جلسة حتى االن.

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

مليون جنيه مصري وقد قامت الشركة  15وقد بلغت الفروق الضريبة مبلغ  2012أغسطس  23
لجنة الطعن بالمأمورية ولم بالطعن على هذا النموذج في المواعيد القانونية وهى معروضة حاليا على 

 15بسداد مبلغ  2014شهر اكتوبر  وقد قامت الشركة خالل يتم تحديد ميعاد لنظرها حتي تاريخه
مع حفظ حق الشركة فى إسترداد ماسبق سداده  مليون جنيه مصري وهو يمثل فروق الفحص الضريبى

 .فور صدور قرار لصالح الشركة
 

ضرائب بفروق  19وتم األخطار بنموذج  2009/2010السنوات تم الفحص الضريبي للشركة عن  -
قد قامت الشركة بالطعن علي هذا النموذج في المواعيد مليون جنيه مصرى و  105ضريبية بلغت 

القانونية وتم أحالة الخالف للجنة الداخلية التي قامت بأعتماد معظم الفروق ماعدا نقاط خالف بمبلغ 
مليون جنيه مصري تم احالتها الى لجنة الطعن ولم يتم تحديد ميعاد حتى تاريخه، وقد تم سداد  17

 كدفعة من تحت حساب فروق الفحص لحين صدور قرار اللجنة. مليون جنيه مصري 15مبلغ 
 

 163بفروق ضريبية تبلغ  19وتم اخطار الشركة بنموذج  2013/ 2011تم الفحص الضريبى عن السنوات  -
الطعن عليها في المواعيد القانونية وتم أحالتها الى اللجنة الداخلية التي صدر قرارها  تممليون جنيه مصري وقد 

 مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل. 6بية تبلغ بفروق ضري
 

في المواعيد القانونية طبقًا ألحكام القانون  2014/2015قدمت الشركة إقراراتها الضريبية عن السنوات  -
ولم يتم إخطار الشركة بأية إخطارات  عليها من واقع تلك اإلقرارات المستحقةوقامت بسداد الضريبة 

 للفحص الضريبي.
 

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

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

عادة األوراق الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى رقم  وقد قامت   2013لسنة  639وا 
( الواردة من المصلحة باإلضافة إلي نماذج الربط 19الشركة بسداد كافة المبالغ طبقًا لنماذج )

 وتم تأجيل القضية ولم يحدد لها ميعاد جلسة حتى االن. 2000/2010ضافى وذلك عن السنوات اإل
 

 .ضريبية ولم يتم إخطار الشركة باية نماذج 2014/2016الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  جاري -
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 ضريبة كسب العمل 20-1-2
  ضريبية وفقًا ألحكام القانون.تقوم الشركة بسداد الضريبة في المواعيد القانونية مع تقديم التسويات ال -
مليون  19وصدر قرار لجنة الطعن باستحقاق ضريبة بمبلغ  1994/  1990تم فحص السنوات من  -

جنيه مصري بخالف مقابل التأخير وقد تم إحالة النزاع الى القضاء وصدر حكم محكمة االستئناف 
عادة الربط بتأييد قرار لجنة فض المنازعات وتم إلغاء ال 2011أغسطس  17في  ربط السابق وا    مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل. 2.1بضريبة ومقابل تأخير بمبلغ 

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

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

على استحقاق ضريبة الداخلية وتم االتفاق باللجنة  2012/  2008تم الفحص الضريبي عن السنوات  -
  مليون جنيه مصري تم سدادها بالكامل. 7.3قدرها 

  .ولم يتم إخطار الشركة بأية نماذج ضريبية 2013/2016 السنواتالفحص الضريبي للشركة عن  جاري -
  / الضريبة على القيمة المضافة  الضريبة العامة على المبيعات 20-1-3

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

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

 2005لسنة  9رفض مصلحة الضرائب قيام الشركة بخصم الضريبة على السلع الرأسمالية وفقًا للقانون 
والتي تعطى الحق للشركة فى خصم ضريبة المبيعات المسددة  2005لسنة  296و 295والقرارات الوزارية 

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

برفض الدعوى وقد قامت  2012ديسمبر  30ر حكم المحكمة االبتدائية بجلسة صالح الشركة، وقد صد
قضى االستئناف اللغاء حكم اول درجة المستأنف  2013أغسطس  29الشركة باستئناف الحكم وبتاريخ 

  لألطالع. 2017نوفمبر  19وتمت االحالة الى محكمة القضاء االدارى والدعوي مؤجلة لجلسة 
، وتم إخطار الشركة 2010ديسمبر  31حتى  2009االعوام من أول مايو  تم الفحص الضريبي عن -

مليون جنيه وتم التظلم عليها والعرض  77.3( وقد بلغت قيمة الفروق الضريبة مبلغ 15بنموذج رقم )
على لجنة التوفيق بالمركز الضريبي لكبار الممولين، ثم تم عرض نقاط الخالف على السيد/ رئيس 

مليون جنيه مصرى  70ق على خصم الدفعات السابق قيام الشركة بسدادها والبالغة المصلحة الذى واف
مليون جنيه مصرى وتم عرض هذا الخالف على لجنة التظلمات العليا  7لينحصر الخالف فى مبلغ 
ضرائب كلى قبل ان  2013لسنة  334حيث اقامت الشركة الدعوى رقم وتقرر االحاله الى القضاء. 

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

مليون جنيه مصري يتمثل في قيمة ضريبة المبيعات على البيليت المعار والذي تم  2.5والباقي وقدرة 
  استرجاعه. 

إخطار  وتم 2011ديسمبر  31حتى  2011الفحص الضريبى للشركة عن الفترة من أول يناير  تم -
  .مليون جنيه مصرى 1.5( وتم سداد الفروق بالكامل وقدرها 15بنموذج )الشركة 

مليون  18.9( بمبلغ 15وتم إخطار الشركة بنموذج ) 2012تم الفحص الضريبي للشركة عن عام  -
عليه والنزاع معروض على لجنة التظلمات، كما تم التقدم بطلب لعرض  جنيه مصري وتم الطعن

 2016لسنة  79النزاع على اللجنة المشكلة ألنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بتطبيق القانون 
  وجارى عرض دفاع الشركة و المستندات المؤيدة و لم يصدر قرار حتى تاريخة.

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

 .وحتي تاريخه 2014 السنواتلم يتم الفحص الضريبي للشركة عن  -
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 ضريبة المبيعات على ورادات خام أكسيد الحديد 
مليار جنيه مصرى يتمثل فى قيمة ضريبة مبيعات  1.9جمارك بمطالبة الشركة بمبلغ قامت مصلحة ال -

           وحتى 2008على خام اكسيد الحديد المستورد بأثر رجعى عن الفترة من األول من يناير 
وقد قامت الشركة بتقديم مذكرة لوزير المالية بعدم خضوع واردات خام أكسيد  2012ديسمبر  31

ضربية حيث ان فلسفة قانون الضريبة على المبيعات جعلت المنتج الصناعي وسيط فى الحديد لل
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 ما تم تحصيله عند البيع دون اى خصم ولم تكن 

ادة عند االفراج الجمركى على هذه السلعة فال يتعين تحميلها بأية مبالغ النها لم تكن سببًا للشركة إر 
فى عدم التحصيل وال فى كيفية االفراج عن هذا الخام. وترى ادارة الشركة ومستشارها الضريبى انه ال 

ريح القانون يوجد احقية لمصلحة الجمارك فى المبالغ التى تطالب بها الن الشركة تقوم بتطبيق ص
فضاًل عن ان الشركة وسيطة فى تحصيل الضربية وتوريدها الى 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  -
لسنة  563يداع تقرير هيئة المفوضين، كما أقامت الشركة الدعوى رقم بالمطالبة والدعوي محجوزة إل

ق قضاء إداري اإلسكندرية بطلب  69لسنة  14721تجاري كلي اإلسكندرية والتي قيدت برقم  2013
براءة ذمة الشركة من دين الضريبة محل المطالبة، والتي صدر قرارها الى بطالن مطالبة الشركة 

 2008ري قيمة ضريبة المبيعات عن الرسائل المفرج عنها من اول يناير مليار جنيه مص 2بمبلغ 
مع ما يترتب من أثار خاصة ببراءة ذمة الشركة من مبلغ المطالبة ومحدد  2012ديسمبر  31حتى 

 للمذكرات. 2017أكتوبر  8لها جلسة 
 
 ضريبة المبيعات على مقابل االنتفاع لهيئة ميناء اإلسكندرية 20-1-4

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

، وقد أقامت الشركة الدعوى الحصول على خطاب من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بما يفيد ذلك
مدني كلي اإلسكندرية بطلب إلزام كاًل من الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية  2014 لسنة 1609رقم 

جنيه قيمة ما حصلته مصلحة الضرائب تحت مسمى ضريبة  249 525 364ووزير المالية برد مبلغ 
مبيعات على مقابل الترخيص باإلنتفاع بمعدات وساحات رصيف الخامات التعدينية، والدعوى محالة 

 قضاء اإلداري باإلسكندرية ولم تحدد لها جلسة حتى اآلن.لمحكمة ال
 
 ضريبة الدمغة 20-1-5

وأسفر  2006يوليو  31حتى  2005تم الفحص ومحاسبة الشركة ضريبيًا عن الفترة من أول يناير  -
 مليون جنيه مصرى. 2.3ذلك عن رصيد دائن للشركة قدره 

 
وتم  2010ديسمبر  31حتى  2006تم الفحص الضريبي عن الفترة من األول من أغسطس  -

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

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

مليون جنيه مصرى حيث انه  2.3مصرى مع مراعاة استهالك الرصيد الدائن لصالح الشركة والبالغ 
 لم يستهلك بالفحص. 

 
( والطعن عليه 19وتم اإلخطار بنموذج ) 2011/2013تم الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  -

الف جنيه مصري تم سدادها  305وتم أحالته الى اللجنة الداخلية واسفر عن استحقاق ضريبة بمبلغ 
 من الرصيد الدائن لمصلحة الضرائب.

 
  ولم يتم إخطار الشركة بأية نماذج ضريبية. 2014/2016يبي عن السنوات الفحص الضر  جاري -
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 الضريبة العقارية 20-1-6
 .2013 يونيو 30تم سداد الضريبـة العقارية حتى  -
 
بالقيمة االيجارية والضريبية العقارية  (3قامت مصلحة الضرائب العقارية باخطار الشركة بنموذج ) -

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

مليون جنيه مصرى وتم رفع  17رية قدرها جاء فيه أنه تم ربط ضريبة عقا 2015لسنة  371/372
دعوى قضائية طعنا على قرار لجنة الطعن امام محكمة القضاء االدارى ولم تحدد لها جلسة حتى 

 تاريخه.
 

 رسوم الخدمات الخاصة بالمعدات المستوردة لالستخدام فى اإلنتاج 20-1-7
ردة لالستخدام في اإلنتاج قامت الشركة برفع دعوى استرداد رسوم الخدمات الخاصة بالمعدات المستو  -

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

نسبة للرسائل الواردة للشركة من الخارج ان مصلحة الجمارك لم تقم بتأدية اى خدمات لشركتنا وذلك بال
مليون جنيه مصري وقد  126وقد بلغت قيمة المبالغ التى طالبت بها الشركة مصلحة الجمارك مبلغ 

حيث ألزمت  2112فى الدعوى  2011فبراير  27صدر حكم محكمة اإلسكندرية )مدنى كلى( بتاريخ 
من تاريخ  ٪4مليون جنيه مع الفوائد القانونية  103.9المدعى عليهما بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 

لصالح  2012نوفمبر  6المطالبة القضائية وحتى السداد الفعلي وتم استئناف الحكم وصدر الحكم فى 
الشركة بتأييد حكم أول درجة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم واعالن مصلحة الجمارك بها 

ايا الدولة بأنه ال مانع من الصرف علما بان الشركة وجارى متابعة اصدار خطاب من هيئة قض
ق على الحكم الصادر باالستئناف  83لسنة  77 بالطعن بالنقض رقم 22/1/2013أعلنت فى 

حكم االستئناف لصالح الشركة بتأييد حكم اول  2012نوفمبر  6لصالح الشركة وقد صدر بتاريخ 
ة ادارة الشئون القانونية التى تتابع االسترداد، وقد درجة وتم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم بمعرف

 .  بالطعن على الحكم بطريقة النقض، ولم يفصل فيه حتى اآلنمصلحة القامت 
 

 )شركة تابعة( -الموقف الضريبى لشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل" 20-2
   

 ضريبة شركات األموال 20-2-1
يبي عن ضريبة أرباح شركات األموال لمأمورية الضرائب المختصة تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضر  -

إن  –سنويًا وفى المواعيد المقررة قانونًا، كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه اإلقرارات 
وجدت. وفى كل األحوال وفى ضوء النظام الضريبي المطبق في مصر فإن االلتزام النهائي المستحق 

لن يتم تحديده بدقة إال بعد الفحص الضريبي بمعرفة مصلحة الضرائب والوصول لمصلحة الضرائب 
 إلى الربط النهائي إما عن طريق اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو القضاء. 

   
فقرة  24تمتعت الشركة بإعفاء ضريبي على أنشطتها الواردة بالبطاقة الضريبية وفقًا ألحكام المادة  -

( 16بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والتي حلت محلها المادة ) 1979سنة ل 59( من القانون 8)
بشأن ضمانات وحوافز االستثمار ولمدة عشرة سنوات اعتبارا من  1997( لسنة 8من القانون رقم )

 .2005ديسمبر  31وانتهى في  1996أول يناير 
 

فة التزاماتها الضريبية وال توجد وقامت الشركة بسداد كا 2004تم محاسبة الشركة ضريبيا حتى عام  -
 أية التزامات ضريبية حتى ذلك التاريخ. 

 
( ضرائب 19وقد تسلمت الشركة نموذج ) 2006حتى  2005تم الفحص الضريبي عن السنوات  -

وقد قامت الشركة  2006جنيه تخص عام  335 650بفروق ضريبية قدرها  2011يناير  20بتاريخ 
عدم وجود  2013مايو  20قررت لجنة الطعن بجلستها المنعقدة بتاريخ بالطعن على هذا النموذج وقد 

 555قررت وجود ضريبة مستحقة بمبلغ  2006وفيما يخص عام  2005ضريبة مستحقة عن عام 
وحتى  2007جنيها مع حفظ حق الشركة فى تعديل اإلقرارات الضريبية عن األعوام من  325

وفقًا لإلقرارات   صص المكون لمقابلة االلتزامات المحتملة، وقد قامت الشركة بتدعيم قيمة المخ2010
 الضريبية المعدلة. 
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وتسلمت الشركة مطالبة من مأمورية الضرائب  2008حتى  2007تم الفحص الضريبي عن السنوات  -
وقد قامت الشركة بالطعن  1 802 554تضمنت فروق ضريبية قدرها  2008و 2007عن عامي 

الطعن لنظره وحيث ان قرار لجنة الطعن السابق االشارة اليه اعاله عن  وجارى تحديد ميعاد للجنة
حتى  2007قد حفظ حق الشركة فى تعديل اقرارتها الضريبية عن االعوام  2006و 2005عامى 
وحتى  2007وبناءا على ذلك قامت الشركة بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن السنوات من  2010
 جنيهًا. 1 148 288ا وقامت بسداد فروق قدره 2010

 
مليون جنيه ضريبة  14,3تسلمت الشركة مطالبة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بقيمة  -

وقد تم  2004وحتى عام  1998مستحقة على المورد األجنبي/ فاجور اراست عن المدة من عام 
 وموضوعا بقبول الطعن شكال 2013أكتوبر  3الطعن على هذه المطالبة وصدر قرار اللجنة فى 

بالغاء محاسبة مأمورية الضرائب الشركات المساهمة المطعون ضدها لسبق محاسبة الشركة عن هذا 
التعاقد طرف مأمورية ضرائب االستثمار باإلسكندرية مع الغاء كافة االثار المترتبة على كافة النماذج 

 المتعلقة بهذه المحاسبة.
 

جنيه تمثل فروق ضريبة  147 890لممولين بمبلغ تسلمت الشركة مطالبة صادرة من مركز كبار ا -
هذا وقد تم الطعن على هذه المطالبة وقد قامت  2006شركات أموال وملحقاتها عن الفترة حتى 

 الشركة بتدعيم المخصص المكون لمقابلة اإللتزامات المحتملة.
 

كبار الممولين بفروق وقد تسلمت الشركة مطالبة صادرة من مركز  2009/2010تم الفحص الضريبي لعامى  -
قامت الشركة بالطعن على هذا النموذج  وقد 2010و 2009جنيه عن االعوام  307 442قدرها  ضريبية

وجارى تحديد ميعاد لنظر الخالف باللجان الداخلية وقد قامت الشركة بتدعيم المخصص المكون لمقابلة 
 االلتزامات المحتملة. 

 
( ضرائب عن األعوام 19وتسلمت الشركة نموذج ) 2011/2013تم الفحص الضريبى عن السنوات  -

جنيه وقد قامت الشركة بالطعن علي هذا  340 170بفروق ضريبية قدرها  2013حتي  2011من 
النموذج وجاري تحديد ميعاد لنظر الخالف باللجان الداخلية لمركز كبار الممولين. وقد قامت الشركة 

 ألف جنيه لمقابلة الفروق. 350بتدعيم مخصص المطالبات المحتملة بمبلغ 
 

 . 2016/  2014لم يتم الفحص الضريبي عن السنوات  -
 

هذا وتقوم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية وفقًا ألحكام القانون فى المواعيد القانونية وسداد  -
 . 2016ديسمبر  31حتي  2005الضريبة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وذلك عن السنوات من 

 
 / القيمة المضافةالضريبة العامة على المبيعات  20-2-2

وقامت الشركة بسداد كافة فروق  2007حتى  2005تم الفحص الضريبي للشركة عن األعوام من  -
 الفحص الضريبي عن تلك السنوات وبالتالي ال يوجد أية التزامات ضريبية عن تلك السنوات.

     
          وقد بلغت فروق الفحص  2011ديسمبر  31وحتى  2008تم فحص الشركة عن االعوام من  -

 جنيه ضريبة اضافية.  3 525جنيه وقد تم سداد الفروق باإلضافة الى مبلغ  4 381مبلغ 
   

جنيه  7 636وقد بلغت فروق الفحص مبلغ  2013وحتى  2012تم فحص الشركة عن األعوام من  -
 . وتم السداد مع الضريبة اإلضافية

 
 . جنيه رقم السداد مع الضريبة اإلضافية 4 439وقد بلغت فروق الفحص  2014عام  تم فحص الشركة عن -

 
وتقوم الشركة بتقديم  2017 يونيو 30وحتى  2015لم يتم فحص الشركة عن األعوام من عام  -

 اقراراتها الضريبية في المواعيد القانونية.
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 ضريبة كسب العمل 20-2-3
حتى  1998الشركات المساهمة عن السنوات من  تسلمت الشركة مطالبة صادرة من مأمورية ضرائب -

          وذلك عن ضريبة كسب العمل المستحقة على المورد األجنبى أى. بى. أندرسون  2001
جنيه وقد تم الطعن على هذه المطالبة وجارى مناقشة الموضوع بالماموية وقد قامت  378 273بمبلغ 

 مات المحتملة.الشركة بتدعيم المخصص المكون لمقابلة اإللتزا
 

خطار الشركة بالنماذج الضريبية  2001وحتى  2000تم الفحص الضريبي عن السنوات من  - وا 
        485 001وقامت الشركة بسداد الضريبة مع إعادة فحص بند الضريبة المستحقة بمبلغ 

   29 089على التوالي ورسم تنمية بمبلغ  2001و 2000جنيه عن أعوام  354 855ومبلغ 
على التوالي وقد أسفر اعادة الفحص عن ضريبة  2001و 2000جنيه عن أعوام  20 715غ ومبل

 جنيه شاملة الغرامات المستحقة وتم سدادها بالكامل. 97 560قدرها 
 

وقد تم االعتراض على ما جاء بالنماذج  2004وحتى  2002تم الفحص الضريبي عن السنوات من  -
جنيه مصرى عن تلك  117 817ة إلنهاء الخالف البالغ قيمته وتم إحالة الخالف إلى اللجنة الداخلي

جنيه مقاصة من الرصيد الدائن  287 298السنوات، وقد قام مركز كبار الممولين بخصم مبلغ 
المستحق للشركة وقامت الشركة باالعتراض على نموذج الحجز وما زال الخالف منظورًا وقد قامت 

 مقابلة االلتزامات المحتملة.الشركة بتدعيم قيمة المخصص المكون ل
   

 549 843بمبلغ  2005( مرتبات بقيمة فروق ضريبية عن عام 38تسلمت الشركة مطالبة ونموذج ) -
جنيه وقد قامت الشركة باالعتراض على ذلك النموذج وجارى تحديد ميعاد باللجنة الداخلية بمركز 

 ون لمقابلة االلتزامات المحتملة. كبار الممولين، وقد قامت الشركة بتدعيم قيمة المخصص المك
 

 386 238وتم إخطار بفروق ضريبية بلغت  2009حتى  2006من  السنواتعن  الضريبيتم الفحص  -
 .جنيه وقد تم االعتراض على هذه المطالبة وطلب تحديد ميعاد للجنة لمناقشة الموضوع

 
ة مطالبة بقيمة فروق ولكن تسلمت الشرك 2012حتى  2010لم يتم الفحص الضريبى عن األعوام  -

جنيه تم االعتراض عليها وجارى تحديد ميعاد باللجنة  1 099 322ضريبية تخص هذه الفترة بمبلغ 
ألف جنيه لمقابلة تلك االلتزامات  561الداخلية لفحص هذه الفترة وقد تم تدعيم المخصص بمبلغ 

 المحتملة.
 

 .2017 يونيو 30وحتي  2013لم يتم الفحص الضريبي عن األعوام  -
 

 ضريبة الدمغة 20-2-4
وتم سداد كافة  2007ديسمبر  31حتى  2003تم الفحص الضريبي للشركة عن الفترة من أول يوليو  -

 الفروق الناتجة عن الفحص وال توجد أية خالفات مع المصلحة.
 

وقد أسفر الفحص  2010ديسمبر  31وحتى  2008تم الفحص الضريبي عن الفترة من أول يناير  -
جنيه وقد تم الطعن على هذا النموذج وجارى تحديد ميعاد  52 323بة قدرها عن استحقاق ضري

 باللجنة الداخلية.
 

وقد اسفر الفحص عن فروق  31/12/2014حتى  1/1/2011تم الفحص عن الفترة من  -
جنيهًا وتم الطعن علي هذا النموذج وقد أسفر إعادة الفحص عن ضريبة  4 141ضريبية قدرها 

  تم السداد.جنيه و  2 641قدرها 
  

 . 2017يونيو  30وحتي  2015من الفترة من عام لم يتم الفحص الضريبي  -
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 الموقف الضريبى لشركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( 20-3

 
 الدخلضريبة  20-3-1

وذلك بعد إلغاء  2008مايو  5الشركة خاضعة للضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية إعتبارًا من  -
 .2008لسنة  114لعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بموجب القانون رقم ترخيص الشركة با

 
 وأسفر الفحص عن خسائر ضريبية عن ذلك العام. 2008تم فحص دفاتر الشركة عن عام  -

 
 .وأسفر الفحص عن خسائر ضريبية 2009تم الفحص الضريبي لعام  -

 
 .ضريبيةوأسفر الفحص عن خسائر  2011 – 2010تم الفحص الضريبى للسنوات  -

 
 ولم ترد للشركة نتيجة الفحص بعد. 2014حتي  2012تم الفحص الضريبى للسنوات من  -

 
 .2016/  2015 من لم تقم المأمورية بالفحص للسنوات -

 
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى في المواعيد القانونية. -

 

 ضريبة المرتبات واألجور 20-3-2
نهاء جميع الخالفات الضريبية حت - وال يوجد  31/12/2007ى السنة المالية المنتهية فى تم الفحص وا 

 أى مطالبات مستحقة على الشركة في هذا الخصوص.
 

وتم االعتراض وتحويل الملف إلى لجنة الطعن المختصة  2008/2011تم الفحص الضريبي لسنوات  -
 لنظر الخالف. 

 
 .2016حتي  2012للسنوات من لم يتم الفحص الضريبي  -

 
 ريبة القيمة المضافةوض ضريبة المبيعات 20-3-3

 وتم الربط والسداد في المواعيد القانونية. 2012ديسمبر  31تم الفحص الضريبي حتى  -
 

 .ولم ترد للشركة نتيجة الفحص بعد 2013/2014تم الفحص الضريبي عن السنوات  -
 

 ضريبة الدمغة 20-3-4

 وال توجد مطالبات مستحقة على الشركة. 2012تم الفحص الضريبي حتى عام  -
 

 ولم ترد للشركة نتيجة الفحص بعد. 2014، 2013ص الضريبي لألعوام تم الفح -
 

 .2016/  2015 من الفحص للسنواتتقم المأمورية بلم  -
 

 الضريبة العقارية 20-3-5

وردت للشركة مطالبات بالضريبة العقارية وتم سداد جزء من هذه المطالبات وقامت الشركة بالطعن  -
 رفة لجان الحصر والتقدير في المواعيد القانونية.على تقديرات القيمة اإليجارية المقدرة بمع
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 الموقف الضريبى لشركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات )شركة تابعة( 20-4

   
 الضريبة على شركات األموال 20-4-1

 
 اإلعفاء الضريبي

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن ضريبة أرباح شركات األموال لمأمورية الضرائب المختصة  -
إن  –نويًا وفى المواعيد المقررة قانونًا، كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه اإلقرارات س

وجدت. وفى كل األحوال وفى ضوء النظام الضريبي المطبق في مصر فإن االلتزام النهائي المستحق 
ئب والوصول لمصلحة الضرائب لن يتم تحديده بدقة إال بعد الفحص الضريبي بمعرفة مصلحة الضرا

 إلى الربط النهائي إما عن طريق اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو القضاء.
 

نشأ خالف بين الشركة ومصلحة الضرائب بشأن أحقية الشركة فى التمتع باإلعفاء الضريبي المقرر  -
حلت بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والتى  1979لسنة  59من القانون  24وفقًا ألحكام المادة 

بشأن ضمانات وحوافز االستثمار والخاص بتحديد  1997( لسنة 8من القانون رقم ) 16محلها المادة 
اإلعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات حيث ترى مصلحة الضرائب أن الشركة لم تبدأ فى مزاولة النشاط 

لسنة  8انون )تاريخ العمل بالق 1997مايو  12وال توجد أى إجراءات تنفيذية لقيام المشروع قبل 
 8وهى تاريخ الحق لتاريخ العمل بالقانون  2002( وأن مزاولة النشاط تم كلية فى أول فبراير 1997
وبالتالي ال حق للشركة بالتمتع باإلعفاء الضريبي المقرر هذا وترى إدارة الشركة أن  1997لسنة 

الضريبية طالما استكملت  تقام بالمجتمعات العمرانية الجديدة تتمتع باإلعفاءات التيالمشروعات 
 الشكل القانوني وفقًا ألحكام القانون المنظم لمجال عملها وأن جميع هذه اإلجراءات القانونية تمت قبل

وبالتالي فان الشركة تتمتع باإلعفاء  1997لسنة  8وهو تاريخ العمل بأحكام القانون  1997مايو  12
 .2012ديسمبر  31المنصوص عليه قانونيًا حتى 

 28ق والصادر بجلسة  59لسنة  36532الدعوى رقم  فيصدر حكم محكمة القضاء اإلداري  وقد -
التمتع باإلعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من  فيوالذي قضى بأحقية الشركة  2006أكتوبر 

 ديسمبر 31وحتى  2003اعتبارا من أول يناير  أيالسنة التالية  لبدء اإلنتاج او مزاولة  النشاط 
 2002ديسمبر 31وحتى  2002مارس 25 فيالمدة ما بين تاريخ بدء اإلنتاج  يشملعلى أن  2012

مبيعات خارج المجتمع  أيالبطاقة الضريبية بذلك مع حفظ حق المصلحة إخضاع  فيوقد تم التأشير 
العمراني عند الفحص وكذلك إلغاء اإلعفاء في حالة صدور حكم االستئناف بما ال يوافق الحكم 

 ق. 59لسنة  36532الدعوى  فيلصادر ا
 

وبدأت الشركة فى الخضوع للضريبة اعتبارا  2012ديسمبر  31وقد انتهت فترة االعفاء الضريبي في  -
 . 2013من  أول يناير 

 
 موقف الفحص الضريبي

خطار الشركة إوتم  2003ديسمبر  31حتى  1999تم الفحص الضريبي للشركة عن السنوات  -
موضحًا به عناصر ربط  2004ديسمبر  11رائب شركات أموال بتاريخ ( ض18بنموذج رقم )

خطار الشركة إالضريبة وقيمتها وقامت الشركة باالعتراض فى الموعد القانوني. وقد قامت المأمورية ب
( وقد 18بنفس األسس الواردة بنموذج ) 2004ديسمبر  29 ( ضرائب شركات بتاريخ19بنموذج )

ذا النموذج. وقد بلغت قيمة المطالبات الضريبية الواردة بهذا النموذج قامت الشركة بالطعن على ه
بفرض ضريبة على  2007لسنة  1606 جنيه، هذا وقد صدر قرار لجنة الطعن رقم 448 743مبلغ 

 14ضرائب في  4،3جنيه من واقع نماذج  895بمبلغ  2003و 2002الوعاء المستقل عن السنوات 
من وجهة نظر ضريبة شركات األموال وقد  2004ركة عن عام . كما تم فحص الش2009ديسمبر 

حيث بلغت قيمة  2007يوليو  30( ضرائب شركات أموال بتاريخ 18تم إخطار الشركة بنموذج )
جنيه وقد تم االعتراض في الموعد القانوني وقامت  50 906 جالمطالبات الضريبية الواردة بهذا النموذ

نية والتنفيذية الالزمة للحفاظ على حقوق الشركة والحصول على الشركة باتخاذ اإلجراءات القانو 
اإلعفاء الضريبي. وترى الشركة عدم خضوعها للضريبة حيث أنها تتمتع باإلعفاء الضريبي العشري 
طبقًا ألحكام القانون وما سبق أن قررته لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة لالستثمار وما صدر من 

 ت المثل والحكم الصادر لصالح الشركة المشار إليه.أحكام قضائية فى حاال
  

وتقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية  تاريخهحتى  2005لم يتم الفحص الضريبي اعتبارا من عام  -
 في مواعيدها القانونية. 
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 ضريبة كسب العمل 20-4-2
وق الضريبية وقد تم تسوية الفر  1996تم محاسبة الشركة عن ضريبة المرتبات واألجور حتى عام  -

 باللجنة الداخلية.
 

وقد أسفر الفحص عن ورود مطالبة  2004وحتى عام  1997تم الفحص الضريبي عن السنوات منذ  -
جنيه وقد تم االعتراض على المطالبة في  14 398من مصلحة الضرائب بفروق ضريبية قدرها 

 الموعد القانوني.
 

وتقوم الشركة بسداد الضريبة  2017 يونيو 30حتى  2005لم يتم الفحص الضريبي اعتبارا من عام  -
 المستحقة على المرتبات واألجور من واقع اإلقرارات التي تقدمها.

 
 ضريبة الدمغة 20-4-3

      حتى 2001تم فحص حسابات الشركة من وجهة نظر ضريبة الدمغة عن المدة من أول يناير  -
 خالفات. أييوجد  وال 2004ديسمبر  31

 
 .2017يونيو  30حتى  2005 من عامتبارا لم يتم الفحص الضريبي اع -

 
 ضريبة المبيعات 20-4-4

 وال توجد أى خالفات. 2003تم محاسبة الشركة حتى عام  -
 

 وتم سداد الفروق الضريبية اإلضافية. 2005و 2004تم الفحص الضريبي عن السنوات  -
 

يم اإلقرارات وتقوم الشركة بتقد 2017يونيو  30حتى  2006لم يتم الفحص الضريبي اعتبارًا من عام  -
 الضريبية في مواعيدها القانونية وتقوم الشركة بالسداد بانتظام من واقع تلك اإلقرارات.

 
 )الخسائر( األرباح / نصيب السهم في  -21

   
المالية  السنةلمساهمى الشركة القابضة عن )الخسائر( األرباح /  نصيب السهم من صافي تحديد تم

 -:ا يلىوفقا لم 2017 يونيو 30 المنتهية في
  30/6/2017  30/6/2016 

 (516 180 660)  382 561 283  )جنيه(   األرباح / )خسائر( الفترة صافي
 13 364 413   13 364 413  )سهم(  الفترةاألسهم المصدرة والمدفوعة في نهاية 

 (38.62)  28.63 )جنيه/ سهم( األرباح / )الخسائر( نصيب السهم من صافي
 

 والمعاشات  نظام التأمينات -22
 

تساهم الشركة القابضة في نظام التأمينات االجتماعية التابع لهيئة التأمينات االجتماعية وذلك لصالح 
وتعديالته ويتم تحميل قائمة  1975لعام  79العاملين طبقًا لقانون هيئة التأمينات االجتماعية رقم 

 السنةبلغت مساهمة الشركة القابضة عـن بتلك المساهمات وفقًا لقاعدة االستحقاق وقد المجمعة الدخل 
باإلضافة إلى ذلك فإن للشركة  مصرى جنيه مليون 21.9 مبلغ 2017 يونيو 30المالية المنتهية فى 

صندوق تأمين خاص لموظفيها ككيان قانوني مستقل تتحمل فيه الشركة القابضة وشركة كونتراستيل 
الشهري للعاملين. وقد بلغ إجمالي قيمة مساهمة  من أجر االشتراك في الصندوق ٪16.5"شركة تابعة" 

    فيالمالية المنتهية  السنةالشركة القابضة وشركة كونتراستيل "شركة تابعة" في هذا الصندوق عـن 
 .المجمعةتم تحميلها على قائمة الدخل  مصرى جنيه مليون 8.5 مبلغ 2017يونيو  30
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 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة -23
 

معامالت مع األطراف ذوى العالقة في المعامالت مع الشركات التي تساهم فيها الشركة تتمثل ال 23-1
القابضة والشركات التي يمتلكها بعض مساهمي الشركة القابضة ولهم نفوذ جوهري وسيطرة عليها، وتتم 

  (.2-23المعامالت مع تلك الشركات كما هو موضح تفصياًل )إيضاح 
 

 مجموعة شركات العز
      والخامات المختلفة إلى مجموعة شركات العز  والخدمات ركة القابضة ببيع بعض المنتجاتتقوم الش

شركة العز للسيراميك  -العز لدرفلة الصلب  –حديد عز –)شركة العز للتجارة وتوزيع مواد البناء 
لمعامالت وقد ظهرت األرصدة المستحقة للشركة القابضة أو عليها نتيجة تلك ا والبورسلين "الجوهرة"

الحصول على  ويتمالمجمعة القوائم المالية  أرصدة مستحقة من / ألطراف ذات العالقة ضمنضمن 
وتتمثل أرصدة المعامالت مع لتلك الشركات  الجمعيات العامة من موافقة على قيمة تلك التعامالتال

 -:األطراف ذات العالقة فى اآلتى
 

  أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة أواًل:
 30/6/2017  31/12/2016 
 جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه 

 12 967  -- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"
 12 967  -- إجمالى الرصيد المدين 

 
  أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة ثانيًا:

 
 26 029 211  556 467 شركة حديد عز

 532 116 121  1 190 113 360 شركة العز لدرفلة الصلب 
 11 927  68 495 شركة العز للتجارة وتوزيع مواد البناء

 558 157 259  1 190 738 322 إجمالى الرصيد الدائن 
 

 2017 يونيو 30المالية المنتهية في  الفترةملخص بأهم المعامالت مع األطراف ذوى العالقة خالل  23-2
 

ثل المعامالت مع األطراف ذوى العالقة في المعامالت مع الشركات التي تساهم فيها الشركة تتم
القابضة والشركات التي يمتلكها بعض مساهمي الشركة القابضة ولهم نفوذ جوهري وسيطرة عليها 

عادية وتثبت المعامالت مع األطراف ذوى العالقة التي تقوم بها الشركة القابضة في سياق معامالتها ال
موافقة الالحصول على  ويتم وفقًا للشروط التي تضعها الشركة القابضة وبنفس أسس التعامل مع الغير

 . على قيمة تلك التعامالت من الجمعيات العامة
 

 طبيعة التعامل اسم الشركـــة
 قيمة التعامل

ــمدي ــ  نـ
 قيمة التعامل 

ــدائ  ــ ــ  نـ
 ــــــــهجنيـــــــــــــــــــــــ  جنيـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     مجموعة شركات العز
 --  16 143 746 مبيعات حديد تسليح شركة العز للتجارة وتوزيع مواد البناء

  163 689 677  10 217 195 مبيعات ومشتريات شركة حديد عز 
 مبيعات حديد تسليح شركة العز لدرفلة الصلب

 وجير ومشتريات
570 734 129  675 656 752 1 

 --  417 173 مبيعات سيراميك والبورسلين "الجوهرة"شركة العز لل
 1 916 346 352  156 512 684 اإلجمالـــي 
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ومجموعة شركات العز في إطار السياسة البيعية وشروط التعاقد ضة القابهناك تنسيق قائم بين الشركة  23-3
المشتركين كما يتم  )السياسة االئتمانية وتحديد األسعار والحوافز والخصومات( وذلك تجاه العمالء

 التنسيق في مجال مشتريات الخامات من الغير.
  

للحفاظ على )الشركة القابضة( اإلسكندرية  –وفقًا للتوجه اإلستراتيجى لشركة العز الدخيلة للصلب  23-4
وعالميًا ومواجهة التحديات التى تواجه الشركة فى عدم قدرتها على زيادة  محلياً الحصة السوقية للشركة 

اإلنتاجية بمصانعها القائمة حاليًا لذا فقد قررت الشركة االستفادة من الفرص المتاحة بالمجمع  طاقتها
الصناعى لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس تحقيقًا للمرونة في تنوع اإلنتاج من حديد 

ثم المساهمة  التسليح ومسطحات الصلب وفقًا لظروف السوق وبالتالي اقتصاديات اإلنتاج والربحية ومن
فى زيادة رأس مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح لتمويل الزيادة في تكلفة التوسعات وقد بدأ 

كما بدأ التشغيل الفعلى لمصنع  2010مارس  22اعادة تشغيل مصنع مسطحات الصلب اعتبارا من 
صفة جوهرية والتشغيل بصدور شهادة االستشاري بإنهاء األعمال ب 2011البيليت اعتبارا من أول يناير 

 .2012الفعلي لمصانع الدرفلة اعتبارا من أول يناير 
 
مصر للتأمين المساهم فى رأس مال الشركة وتتمثل فى التأمين  شركةبالتعامل مع  القابضةتقوم الشركة  23-5

 الشركة طبقًا للقواعد والنظم التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين. وممتلكاتعلى أصول 
 
بالتعامل مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص )والذى يمتلك  القابضةكة تقوم الشر  23-6

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

  بالتعامل مع صندوق التأمين الخاص بموظفي الشركة تسدد فيه الشركة نسبة  القابضةتقوم الشركة  23-7
 من أجر االشتراك. ٪16.5تبلغ 

 
بالتعامل مع البنك االهلى المصرى المساهم فى رأس مال الشركة بصورة غير  القابضةتقوم الشركة  23-8

مباشرة عن طريق شركة االهلى كابيتال لالستثمارات حيث قامت الشركة بالحصول على قرض دوار 
مليون جنيه مصرى  350لمبلغ مليون دوالر امريكى بما ال يتجاوز المعادل  58.9متوسط األجل بلغ 

تم تحرير ملحق لعقد تمويل متوسط األجل ليصبح القرض تمويل متوسط  2012يوليو  30 وبتاريخ
 .مليون جنيه مصري 600األجل بمبلغ 

 
شركة تابعة فان البنك االهلى  –وطبقا التفاقيات القروض الخاصة بشركة العز لصناعة الصلب المسطح 

 ((. 1-14(، )5(، )4)ايضاح ) Onshore Security Agentت المحلية المصرى هو وكيل الضمانا
 
                بتاريخ اإلسكندرية )الشركة القابضة( –قررت الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب  23-9

       الموافقة على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح 2013نوفمبر  30
مليون دوالر أمريكى وعوائده وعموالته وأى ملحقات أخرى حتى تمام سداد التسهيالت  30)شركة تابعة( بما يعادل 

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

 
مليون  200بمبلغ  2014يناير  2وقد تم توقيع عقد الكفالة التضامنية مع البنك االهلى المصرى فى 
 جنيه مصرى باالضافة الى العوائد والعموالت والرسوم والمصاريف.

 
         اإلسكندرية –كما قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب 

من حقوق الملكية  ٪20)الشركة القابضة( فى إصدار كفاالت تضامنية للشركات التابعة فى حدود 
من حقوق  ٪10للشركة القابضة على ان ال تتخطى الكفالة التضامنية الصادرة للشركة التابعة الواحدة 

 ملكية الشركة القابضة طبقا آلخر ميزانية معتمدة.
 
لغرامة المدفوعة والمقضى بها فى قضية السيطرة على منتج الحديد والتى صدر بها حكم محكمة النقض تم توزيع ا 23-10

اإلسكندرية  –مليون جنيه مصرى مناصفة بين شركة العز الدخيلة للصلب  20.5بمبلغ  2014نوفمبر  25فى 
 بقيمة ٪17.04و  ٪32.96و ٪50العز للدرفلة بنسبة  مصانعمن شركة حديد عز)الشركة األم(  وشركة  وكالً 
 التوالي.مليون جنيه مصرى على  3.2مليون جنيه مصرى و  6.7و مليون جنيه مصرى 10.2
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لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وافقت الجمعية العامة الغير العادية  2015إبريل  27بتاريخ  23-11
مليون سهم  15بعدد رة وفقًا لمقترح مجلس اإلدا المصدر التابعة علي زيادة رأس المال )شركة تابعة(

دوالر أمريكي للسهم الواحد باإلضافة إلي عالوة  10 دوالر أمريكي للسهم الواحد بقيمة أسمية 17بواقع 
مليون دوالر أمريكي وتعديل المادتين رقمين  255دوالر أمريكي للسهم الواحد وبإجمالي  7إصدار قدرها 

في  يكون إكتتاب شركة حديد عز )الشركة األم( من النظام األساسي للشركة التابعة علي أن (7، 6)
وتم الترخيص بتعديل المادتين الزيادة من خالل تحويل دائنيتها لدي الشركة التابعة لدي رأس المال، 

( من النظام األساسي للشركة التابعة من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 7(، )6رقمي )
 .2015نوفمبر  15بذلك في السجل التجاري بتاريخ والتأشير  2015نوفمبر  12

 
تم االتفاق مع البنك األهلي المصري للحصول علي تمويل قصير األجل بمبلغ  2015أكتوبر  15بتاريخ  23-12

             يستحق السداد فيالقابضة مليون جنيه مصري بغرض تمويل النشاط الجاري للشركة  500
 .2016أكتوبر  14

 
ألف جنيه مصري تتمثل في تكلفة خامات علي سبيل اإلعارة لدي  993ات مبلغ يتضمن مخزون خام 23-13

 (.10شركة العز لصناعة الصلب المسطح )إيضاح رقم 
 

 االرتباطات الرأسمالية -24
  

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

القيمة بالجنيه   
ــالمص ــ  ريــ

 CSP Plant( 883 805 126(مشروع تطوير مصنع مسطحات الصلب  -1
 ERP SYSTEM( 590 480 66(تخطيط موارد المؤسسة  مشروع نظام -2
 18 953 184 2مصنع درفلة األسيلخ  –صندوق التبريد مشروع  -3
 central Bag filter( 063 353 4( الثانيمشروع سحب االتربة بمصنع الجير  -4
 3 683 343 .األرض الجنوبية –مقاومة الحريق ع مشرو  -5
 CC shear.( 247 404 1)االول مقص بمصنع درفلة االسياخ  -6
 10 375 164 مصنع األختزال المباشر الثالث  –أنظمة التحكم مشروع  -7
 980 759 7 (Transformer Replacementمشروع محوالت مصانع األختزال ) -8
 2 872 378 أخري -9
  832 687 242 
 

 2017 يونيو 30بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية لشركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( فى  −
مليون جنيه مصري( يمثل المتبقى من قيمة شراء آالت ومعدات  19.6)المعادل لمبلغ  يورو 952 471مبلغ 

 وذلك بعد خصم الدفعات المقدمة من شركة دانيللى االيطالية. 
 

 مايلي:بلغت قيمة األرتباطات الرأسمالية لشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل"  -
ألف جنيه مدرج منهم بالمشروعات  700مشروع انشاء عمرة بمحطة الوقود )موبيل( اجمالي مبلغ  –

 .الف جنيه مصري 664 840تحت التنفيذ مبلغ 
 

مخزن بمصنع تكسير الخبث وفصل المعادن مدرج منهم مشروع إنشاء مبني إعاشة وملحق إداري و  –
 مليون جنيه. 2.2بالمشروعات تحت التنفيذ مبلغ 
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 االلتزامات المحتملة -25
  

توجد التزامات المجمعة باإلضافة إلى المبالغ التي تم أخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية  25-1
التى صدرت بمعرفة بنوك الشركة  ات الضمانخطابو  االعتمادات المستنديةمحتملة تتمثل في قيمة 

 -المالي وبيانها كالتالي: العاملصالح الغير القائمة في نهاية والشركات التابعة القابضة 
 

31/12/2016  30/6/2017    
 المعـــــــــــادل

 بالجنيه المصري
 المعـــــــــــادل 

 بالجنيه المصري
  

 - بضةالشركة القا -اعتمادات مستندية    
  دوالر امريكى  580 192 043  690 102 698
  يورو  111 061 094  222 483 948

     
 - الشركة القابضة -خطابات ضمان    

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

 
لصالح الغير  (شركة تابعة) الصادرة من بنوك شركة كونتراستيلكما بلغت قيمة خطابات الضمان 

جنيه مصري مغطاة بالكامل )مقابل خطابات ضمان  ألف 632.5مبلغ  2017 يونيو 30والقائمة في 
 مغطاة بالكامل(. 2016ديسمبر  31في مصري جنيه  ألف 632.5بمبلغ 

  
    ريخ اإلسكندرية )الشركة القابضة( بتا –قررت الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب  25-2

بالموافقة على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح  2013نوفمبر  30
مليون دوالر أمريكي وعوائده وعموالته من البنك األهلي المصري مع  30)شركة تابعة( بما يعادل 

على عقد الكفالة اإلسكندرية في التوقيع  –تفويض السيد العضو المنتدب لشركة العز الدخيلة للصلب 
مليون جنيه  200مبلغ  2014يناير  2وقد تم توقيع عقد الكفالة التضامنية بتاريخ  التضامنية مع البنك

  .مصرى بخالف العوائد والعموالت والرسم والمصاريف
 

 قضائيةومنازعات دعاوى  -26
 

 دعاوي قضائية بشأن شركة العز للصلب المسطح 26-1
من الهيئة العامة للتنمية  2008تابعة" في أغسطس  حصلت شركة العز للصلب المسطح "شركة

الصناعية علي رخصة طاقة مجانية لزيادة الطاقة السنوية للشركة ولم تبدأ الشركة فى اقامة اية 
مشروعات الستخدام الرخصة وقد تم إحالة هذا الموضوع إلي محكمة الجنايات للمطالبة بسداد رسوم 

أصدرت  2011سبتمبر  15ات قد تقررها المحكمة، وبتاريخ علي تلك الرخصة إضافة إلي أية غرام
المحكمة حكمًا تضمن منطوقة تغريم كل من رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة السابق ورئيس الهيئة 

مليون جنيه مصري وبرد الرخصة الممنوحة  660العامة للتنمية الصناعية السابق متضامنين مبلغ 
شركة تابعة. وقامت ادراة الشركة التابعة باتخاذ اجراءات  – لشركة العز لصناعة الصلب المسطح

 الطعن فى الحكم إللغائه بكل ما ترتب عليه من آثار. 
 

عادة المحاكمة، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون عليه  2012ديسمبر  20وبجلسة  وا  ة إليها والقضية مؤجلة ومازالت القضية قيد التداول بالجلسات أمام المحكمة التي تمت إحالة القضي
 .ألتخاذ إجراءات التصالح 2017ديسمبر  3لجلسة 

 
وترى إدارة الشركة التابعة ومستشارها القانوني أنه يتبين من منطوق الحكم أنه فيما يتعلق بالغرامة فهي 
علي المتهمين بصفتهم الشخصية حيث أن العقوبة شخصية، ولذا فليس هناك ثمة حكم بالغرامة ضد 

 لعز لصناعة الصلب المسطح.شركة ا
 

وبناء علي ذلك فإن إدارة الشركة التابعة تري أنه ال حاجة لتكوين أية مخصصات لمقابلة أيه التزامات 
 قد تنشأ عن تلك الدعوي.
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 قضايا عمالية بشأن فروق األرباح 26-2
أرباح عن  دعوى للمطالبة باحتساب فروق 73قام بعض العاملين المنتهية خدمتهم بالشركة بإقامة عدد  −

من األرباح مؤسسين دعواهم  ٪10على أساس كامل األجر وبنسبة  2010حتى  2004السنوات من 
من  41وكذا نص المادة رقم  2003لسنة  12على سند من نص المادة األولى من قانون العمل رقم 

 . 1981لسنة  159قانون الشركات المساهمة 
 

قوط لكون الشركة قد التزمت صحيح القانون في دعوى ما بين الرفض والس 71وقد قضى في عدد  −
من قانون استثمار  12احتساب حصة العاملين من األرباح وفقا للسلطة المخولة لها بموجب نص المادة 

من النظام األساسي للشركة الصادر بالقرار  52، والمادة 1974لسنة  43المال العربي واألجنبي رقم 
س اإلدارة والجمعية العمومية بالشركة سلطة تحديد نسبة ومعيار ، التي تخول لمجل1981لسنة  90رقم 

 وكيفية صرف األرباح.
 

     دعوى وهناك عدد 14هذا وقد أيدت محكمة االستئناف األحكام الصادرة بالرفض أو السقوط في عدد  −
ف بخالدعوى لم تستأنف وحاز الحكم فيها حجية األمر المقضي لفوات مواعيد االستئناف فيها،  55

 .دعوتين شطبا ولم يتم تجديدهما واعتبرا قانونيًا كأن لم يكن
 

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

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

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

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

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

حصر تحقيق  2011لسنة  38حصر أموال عامة والمقيدة برقم  2011لسنة  197فى القضية رقم 
اموال عامة ضد بعض السادة المسئولين بالشركة في وقائع جنائية تتعلق بإدعاء التربح أو بتسهيل تربح 
الغير واإلضرار بالمال العام كما صدرت عدة قرارات تحفظ ومنع من التصرف بشأن بعض أولئك 

 المسئولين.
 

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

 نهائى من محكمة الجنايات. 
 

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

 
ق وتمت االحالة 83لسنة  15051نقضت محكمة النقض هذا الحكم رقم  2013ديسمبر  14بتاريخ  −

قضية وتم وقررت المحكمة ندب لجنة فنية لفحص أوراق الالى محكمة جنايات الجيزة لنظرها من جديد 
 .لتقديم تقرير التصالح مع الدولة 2018لألسبوع الثالث من يناير التأجيل 

 
يترتب على النقض الغاء كافة العقوبات الصادرة ضد المسئولين أنه ويرى المستشار القانونى للشركة  −

نيابة السابقين بالشركة واعادة المحاكمة مرة اخرى بالنسبة لهم خاصة بعد رفض محكمة النقض لطعن ال
 العامة فى احكام البراءة. 
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 دعاوى قضائية بشأن التعدى على اراضى الشركة 26-4
فدان تقريبًا  17حدثت بعض التعديات من بعض األفراد والشركات على جزء من أراضى الشركة مساحته 

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

وقامت الشركة بسداد كامل ثمن تلك األرض وفقًا لالتفاق المحرر بين  1993لسنة  80اإلسكندرية رقم 
يل شرعت الشركة في إجراءات تسجوقد  2008يونيو  19الشركة وبين جهاز حماية أمالك الدولة فى 

قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المتعديين على تلك األراضي ومازالت تلك األرض كما 
 القضايا متداولة امام القضاء. 

 
 دعاوى قضائية بشأن السيطرة على منتج الحديد  26-5

أقتصادية  2013لسنة  368قضت محكمة النقض بتعديل حكم االستئناف رقم  2014نوفمبر  25بتاريخ 
              وحتى 2005مايو  16ن ما أسندته النيابة العامة لبعض المسئولين بالشركة خالل الفترة من بشأ
اإلسكندرية وبعض شركات مجموعة  –بصفتهم الوظيفية داخل شركة العز الدخيلة  2006ديسمبر  31

ون حماية المنافسة العز بالسيطرة على منتج حديد التسليح داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لقان
والقضاء مجددا بتغريم المسئولين داخل شركة العز  2005لسنة   3ومنع الممارسات االحتكارية رقم 

، لتكون مليون جنيه مصري 200.5اإلسكندرية وبعض شركات مجموعة العز بالشركة مبلغ  –الدخيلة 
ى على بعض المسئولين داخل مليون جنيه مصر  20.5العقوبة المالية المقضى بها هى الغرامة بمبلغ 

ستنادًا لرأى المستشار القانونى للشركة فقد تم تحميل األرباح المرحلة باألعوام السابقة بمبلغ  الشركة وا 
اإلسكندرية من الغرامة  –مليون جنيه مصرى يتمثل فى نصيب شركة العز الدخيلة للصلب  10.2

 المدفوعة.
 

الرجوع قانونًا على السادة المسؤلين بالشركة بمبالغ الغرامات  ويرى المستشار القانونى للشركة عدم جواز
االسكندرية والشركات االخرى بكل الغرامات المالية  –المحكوم بها وتتحمل شركة عز الدخيلة للصلب 

 . بنسبة ماعاد عليها من نفع دون الرجوع على السادة المسؤلين المحكوم عليهم فى القضية
  

 شركة تابعة – DEZDK Steel UK LTشركة  26-6
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  –
اإلسكندرية وذلك مقابل نسبة  -صلب تلك الشركة خدمات قانونية وتسويقية ومالية لشركة العز الدخيلة لل

 .٪5من كافة مصروفات تلك الشركة مضافا اليها نسبة  50٪
 

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

 
 EZDK Steelصدر قرار من الجهات القضائية بالمملكة المتحدة بوضع شركة  2011يوليو  11بتاريخ 

UK LTD –  تحت إدارة مؤسسة  –شركة تابعةBDO LLP  البريطانية بالمملكة المتحدة لتعثرها المالي
يفيد بأن  31/8/2012د خطاب فى واتفاق المساهمين على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفيتها وقد ور 

الشركة فى حالة تصفية ومازالت الشركة تحت إدارة تلك المؤسسة حتى تاريخ القوائم المالية المستقلة. )بلغت 
 من رأس مال الشركة(.  ٪50جنيه مصرى حيث تبلغ نسبة المساهمة  510قيمة تكلفة االستثمار مبلغ 

 
 EZDK Steel Europe GmbHشركة  26-7

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

 جنيه مصري. 288 864الى دفعات من نصيب الشركة فى ناتج التصفية بلغت 
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 هيئة ميناء اإلسكندرية  26-8
  

بإصدار أمر حجز ادارى علي حسابات الشركة  2011يونيو  19هيئة ميناء اإلسكندرية بتاريخ قامت  26-8-1
مليون جنيه )دون تفاصيل محددة لهذا  181.2لدي بعض البنوك وقد بلغت قيمة أمر الحجز مبلغ 
ليها وبلغت المبالغ المحجوز ع 2011أكتوبر  26المبلغ( وقد تم تفعيل تنفيذ إجراءات هذا الحجز بتاريخ 

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

عسي أن المرفوعة من هيئة ميناء اإلسكندرية ضد مصلحة الضرائب علي المبيعات والشركة لضمان لما 
وقد أقامت يحكم به ضد هيئة ميناء اإلسكندرية بشأن مبالغ الربط الضريبي الخاص بضريبة المبيعات 

صدر  2012سبتمبر  17بجلسة تنفيذ بطلب رفع الحجز و  2011لسنة  1409الشركة الدعوي رقم 
 2012مستأنف  2012لسنة  747رقم   الحكم برفض الدعوى وعليه قامت الشركة باستئناف الحكم 

وصدر الحكم بالوقف التعليقي للدعوي لحين الفصل في الدعوي  2013يونيو  24المحدد لها جلسة و 
ولم يتم ايداع التقرير  وقد تم االنتهاء من مباشرة الدعوىق دستورية عليا  35لسنة  54الدستورية رقم 

 (. 2-22حتى االن )إيضاح رقم 
 

مليون جنيه  104شركة بالضريبة األصلية بمبلغ قامت مصلحة الضرائب على المبيعات بمطالبة ال 26-8-2
عن  2012يونيو  28مليون جنيه مصرى حتى  127.5مصرى باإلضافة إلى ضريبة إضافية بمبلغ 

مقابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة  وقد 
مع   2012أكتوبر  3مليون جنيه مصرى بتاريخ  104 قامت الشركة بسداد الضريبة األصلية البالغة

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

حة الضرائب على المبيعات ضرورة االلتزام بسداد الضريبة الشركة لدى البنوك المختلفة حيث ترى مصل
 اإلضافية حتى يمكن إيقاف جميع اإلجراءات المشار اليها. 

 
مليون جنيه مصرى قيمة الضريبة االضافية المطالب بها على  127.5كما قامت إدارة الشركة بسداد 

لسداد وبناءا على ذلك قامت هيئة ولمدة عام مع التحفظ على ا 2012ديسمبر  31شيكات مؤجلة تبدأ من 
 الميناء بمخاطبة البنوك لرفع الحجز االدارى الموقع لصالح هيئة الميناء على ارصده الشركة لدى البنوك.

 
وترى ادارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبى بعدم أحقية الهيئة العامة لميناء االسكندرية فى 

ابل حق االنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية و الخاصة مطالبة الشركة بضريبة مبيعات عن مق
بتداول الخامات بميناء الدخيلة واشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام باعمال التشغيل والصيانة 
الالزمة لهذة المعدات لعدم خضوعه للضريبة على المبيعات. وان قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو 

ميناء اإلسكندرية حاليا او مستقبال كضريبة عن ذات الخدمة ال يعنى موافقتها  المبالغ المسددة لهيئة
على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة فى السير فى الدعاوى القضائية لتأكيد الحقيقة من أن هذه 

 الخدمة ال تخضع لضريبة المبيعات.
 

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

صدر  2014نوفمبر  27وبجلسة جنيه مصرى  249 525 364بمبلغ  2013ديسمبر   31  حتى
ق  69لسنة  36 522الحكم بعدم األختصاص واإلحالة إلي محكمة القضاء اإلداري حيث قيدت برقم 

 قضاء ادارى ولم تحدد لها جلسة حتى االن.
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 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -27
 

المالية المعروضة فى هذه  اتتطبيقها بطريقة ثابتة خالل الفتر  يتمالسياسات المحاسبية الموضحة أدناه 
 ولدى جميع شركات المجموعة.المجمعة القوائم المالية 

 
 أسس التجميع 27-1

اإلسكندرية  -أصول والتزامات ونتائج أعمال شركة العز الدخيلة للصلب المجمعة م المالية تتضمن القوائ −
)الشركة القابضة( وكافة الشركات التابعة التي تسيطر عليها الشركة القابضة وتحقق هذه السيطرة 

التابعة وذلك  اتالسياسات المالية والتشغيلية للشرك فيبالقدرة على التحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
القدرة  فياالعتبار حقوق التصويت المستقبلية  فيبهدف الحصول على منافع من أنشطتها. كما يؤخذ 

بدءًا من المجمعة يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية  على السيطرة والتحكم.
 يتم تجميع شركة تابعة فى القوائم المالية والتاريخ السيطرة علي الشركة حتى تاريخ فقد هذه السيطرة. 

عندما تفقد الشركة القابضة سيطرتها فى التحكم فى السياسات المالية او التشغيلية للشركة المجمعة 
 -فيما يلي:المجمعة المستثمر فيها. وتتمثل أسس إعداد القوائم المالية 

 
ابعة مقابل إضافة أصول الشركة التابعة بالكامل مع يتم استبعاد قيمة استثمار الشركة القابضة فى الشركات الت −

 .حقوق الملكية بند حقوق غير مسيطرةفى الشركات التابعة بجانب  الغير مسيطرةحقوق الإظهار نصيب 
 
يتم االستبعاد الكامل للمعامالت المتبادلة بين شركات المجموعة واألرصدة الناتجة عنها. كذلك يتم  −

أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن معامالت المجموعة مع األخذ فى االستبعاد الكامل لألرباح 
االعتبار أن الخسائر قد تشير إلى االضمحالل فى قيمة األصول المتبادلة مما قد يتطلب االعتراف به 

 .المجمعةفى هذه القوائم المالية 
 
حقوق الملكية بعد حقوق فى الشركات التابعة فى بند مستقل ضمن  الغير مسيطرةحقوق الإظهار نصيب  −

فى صافى  الغير مسيطرةحقوق الالملكية وقبل االلتزامات بالمركز المالى المجمع وكذا إظهار نصيب 
ويتم المجمعة بعد الضريبة فى بند مستقل قبل تحديد أرباح الشركة القابضة بقائمة الدخل  العام أرباح

ول الشركات التابعة فى تاريخ القوائم المالية حسابها بما يساوى حصتهم فى القيمة الدفترية لصافى اص
 .المجمعةنصيب األقلية فى ارباح وخسائر الشركات التابعة ببند مستقل بقائمة الدخل  إدراجيتم و المجمعة 

 
عندما تفقد الشركة القابضة سيطرتها فى التحكم فى المجمعة ال يتم تجميع شركة تابعة فى القوائم المالية  −

 أو التشغيلية للشركة المستثمر فيها بهدف االستفادة من أنشطتها. السياسات المالية
 
التى تتم لشركات تابعة تحت سيطرة مشتركة يتم إثبات الفرق بين تكلفة  االقتناءفى حالة عمليات  −

 االقتناءوحصة الشركة القابضة فى القيمة العادلة لصافى أصول الشركة التابعة فى تاريخ  االقتناء
 مباشرة ببند الفرق الناتج عن عمليات االقتناء لشركات تابعة تحت سيطرة مشتركة. بحقوق الملكية

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية 27-2

حساباتها بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر القابضة تمسك الشركة 
يتم ترجمة المجمعة ريخ القوائم المالية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة وفى تا

األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الجنيه المصري وفقا ألسعار الصرف 
. ويتم ترجمة األصول المجمعةالسائدة في ذلك التاريخ، وتدرج فروق العملة الناتجة بقائمة الدخل 

والمقومة بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار  وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية
 -الصرف السائدة في تاريخ المعاملة وذلك فيما عدا:
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األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بعمالت أجنبية متفق على تحصيلها أو سدادها وفقًا ألسعار  −
 صرف محددة مسبقًا.

  
الطبيعة النقدية بعمالت أجنبية التي ليس لها سعر صرف معلن مقابل وبالنسبة لألصول وااللتزامات ذات  −

الجنيه المصري فإنه يتم تحديد سعر صرفها باستخدام الدوالر االمريكى كسعر صرف وسيط بين تلك 
 العمالت والجنيه المصري.

  
ائم المالية وعن إعادة التقييم في تاريخ القو  السنةوتدرج فروق العملة الناتجة عن المعامالت خالل  −

 .المجمعةبقائمة الدخل المجمعة 
 
بإستثناء خسائر فروق العمله الناتجه عن ترجمه البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في تاريخ تحرير سعر  −

دراج تلك  الصرف  التي تم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخر )بدال من قائمه الدخل( وا 
  .2016ديسمبر  31وذلك في  يه ضمن األرباح )الخسائر( المرحلةالفروق في نفس الفتره المال

 
 القوائم المالية للكيانات التابعة بالعمالت األجنبية 27-3

بالدوالر األمريكى، ولغرض إعداد  -شركة تابعة –تمسك حسابات شركة العز لصناعة الصلب المسطح 
جنيه المصرى بسعر اإلقفال فى تاريخ القوائم يتم ترجمة األصول وااللتزامات إلى الالمجمعة القوائم المالية 

 السنةباستخدام متوسط سعر الصرف خالل المجمعة . ويتم ترجمة بنود قائمة الدخل المجمعةالمالية 
ضمن المجمعة . وتدرج فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية المجمعة قائمة الدخلالمعد عنها 

 فى بند فروق ترجمة قوائم مالية مجمعة بالعمالت األجنبية.المجمعة حقوق الملكية بالقوائم المالية 
 

، يتم ترجمة قائمة التدفقات النقدية للشركة التابعة المذكورة المجمعةوألغراض أعداد قائمة التدفقات النقدية 
 المالية.الفترة بمتوسط سعر الصرف خالل 

 
 األصول الثابتة واإلهالك 27-4

    
  ىاالعتراف والقياس األول -أ

 مجمعو كإلهالا مجمع منها مًاومخص بالتكلفة لثابتةا ولباألص رافالعتا ميت سلقياوا رافالعتايتم 
ذا. لضمحالا رخسائ  نتاجيةإ رعماأ لها لثابتةا ولألصا ودبن نم دلبن يةرهولجا تناولمكا تكان وا 

 ميت. ةلثابتا ولألصا كتل نضم ئيسية(ر تناو)مك مستقلة ودكبن عنها لمحاسبةا ميت فإنه ،مختلفة
  بقائمة الدخل. لثابتةا ولألصا دستبعاا نم لناتجةا رلخسائأو ا حبارباأل رافالعتا

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

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

ل الجزء المحقق من ناتج تعديل تكلفه حقوق الملكية تحت مسمى "ناتج تعديل تكلفة األصول" ، ويتم تحوي
األصول الى األرباح او الخسائر المرحله في حاله االستغناء عن او التخلص من األصل المؤهل للتعديل 

وذلك في           طبيق المعالجه المحاسبيه الخاصه(او نتيجه لالستخدام ) فرق االهالك الناتج عن ت
   .2016ديسمبر  31

 على االقتناء التكاليف الالحقة  -ب
يتم االعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل بعد استبعاد تكلفة ذلك المكون عند 
ذا ما كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة إلحالل  تكبد الشركة لتلك التكلفة وا 

الدقة. هذا ويتم االعتراف بالتكاليف األخرى هذا المكون شريطة إمكانية قياس تكلفته بدرجة عالية من 
 كمصروف عند تكبدها.المجمعة بقائمة الدخل 
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 الكـــــاإله -ج
وفقًا لطريقة القسط الثابت على أساس العمر اإلنتاجي المجمعة يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل 

عكس االستفادة من المنافع بحيث ي ، ال يتم إهالك االراضى،المقدر لكل نوع من أنواع األصول الثابتة
االقتصادية لألصول. هذا وتقوم إدارة الشركة بإعادة النظر فى األعمار اإلنتاجية المتبقية لألصول الثابتة 
ذا وجد اختالف جوهرى يتم حساب إهالك  دوريًا لتحديد ما إذا كانت تتالئم مع األعمار المقدرة سابقًا وا 

 .المقدر اإلنتاجير األصول وفقًا للمدة المتبقية من العم
 

وبناءا عى الدراسة الفنية لالعمار اإلنتاجية المتبقية لألصول الثابتة فقد قرر مجلس إدارة الشركة 
اعتماد قرار اللجنة المشكلة للنظر في االعمار  2016 ابريل 9 القابضة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
ديل األعمار اإلنتاجية المتبقية والمقدرة بشأن تع 2017يناير  18اإلنتاجية لالالت والمعدات بتاريخ 

بحيث تم تعديل األعمار اإلفتراضية لبعض بنود تلك  2016لألصول الثابتة اعتبارًا من أول يناير 
      2016ديسمبر  31األصول وقد بلغ صافي االنخفاض في عبء اإلهالك الناتج عن ذلك في 

 مصري.جنيه   151 850 342مبلغ 
 

 المقدرة للعام الحالي والعام المقارن: اإلنتاجيةباالعمار وفيما يلي بيانا 
 

العمر اإلنتاجي  انــــــــــــــالبيـــــــ
 قبل التعديل المقدر

 العمر اإلنتاجي المقدر
 بعد التعديل

 )ســـنة( )ســـنة( 
نشاءات    مباني وا 

 50 50 مباني اإلدارة
 33.3 33.3 مباني المصانع

 25 25 إنشاءات
     

   آالت ومعدات
 32-25 25 مصانع االختزال المباشر

 28-20 20 مصانع الصهر والصب المستمر وكلسنة الجير
 28-20 25-20 باقي المصانع
 40-4 40-4 آالت أخرى 
   

   وسائل نقل وانتقال
 5 5 سيارات ركوب وانتقال

 4 4 دراجات بخارية ووسائل نقل داخلي
 2 2 دراجات
 10 10 أخرى 

   
 10-4 10-4 عدد وأدوات
   

   أثاث ومعدات مكاتب
 6.6-4 6.6-4 أثاث ومعدات حاسب آلى

 10-5 10-5 أثاث معدات مكاتب
   

 طبقًا لإلستخدام الفعلي طبقًا لإلستخدام الفعلي الدرافيل
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ت من عملية يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من األصول الثابتة بمقارنة المتحصال  -د
ببند إيرادات المجمعة التخلص مع القيمة الدفترية لتلك األصول، ويتم تحميلها على قائمة الدخل 

 ومصروفات تشغيل أخرى.
 

 المشروعات تحت التنفيذ 27-5
يتم إثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن التكلفة كافة التكاليف المتعلقة مباشرة والالزمة 

الحالة التي يتم تشغيله بها وفي الغرض الذي أقتنى من أجله. يتم تحويل  لتجهيز األصل إلى
المشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء منها وتكون متاحة للغرض الذي 

 قتنيت من أجله.أ
  

 تكلفة االقتراض 27-6
مباشرة المجمعة ية بقائمة الدخل يتم تحميل تكلفة االقتراض والتى تتمثل فى الفوائد والعموالت البنك

واستثناء من ذلك يتم 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 

التى  السنةعندما يبدأ اإلنفاق الفعلى على األصل وخالل كجزء من تكلفة األصل الثابت المتعلقة به 
تتحمل فيها الشركة تكلفة االقتراض وتتوقف رسملة تكلفة االقتراض فى الفترات التى يتوقف فيها مؤقتًا 

 تجهيز األصل أو عندما يكون األصل معدًا لالستخدام.
 

 االستثمارات  27-7
 

 استثمارات مالية فى شركات شقيقة  27-7-1
الشقيقة هى الشركات التى يكون للمجموعة نفوذ مؤثر بها على نشاطها المالى والتشغيلى. الشركات 

 من حق التصويت. ٪50إلى  ٪20النفوذ المؤثر عندما يكون للمجموعة حصة من 
 

االستثمارات فى شركات شقيقة تم إثباتها وفقًا لطريقة حقوق الملكية ويتم اإلثبات األولى بالتكلفة. ويتم زيادة 
و تخفيض رصيد االستثمار بنصيب المجموعة فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها والمحقق بعد أ

تاريخ االقتناء، كما يخفض رصيد االستثمار بنصيبها فى األرباح الموزعة وفى حالة تجاوز خسائر 
الة وجود التزام االستثمارات فى الشركات الشقيقة قيمة االستثمار ال يتم إثبات تلك الخسائر إال فى ح
عن الشركات   قانونى أو ضمنى لتحمل تلك الخسائر ويتم إثباتها أيضًا فى حالة االلتزام بمدفوعات نيابة

الشقيقة. فى حالة زيادة تكلفة اقتناء االستثمار على حصة الشركة فى صافى القيمة العادلة لألصول 
يقة فى تاريخ االقتناء يتم إثباتها كشهرة ويتم إدراج وااللتزامات وكذلك االلتزامات المحتملة فى الشركات الشق

 لالستثمار وبذلك تخضع لالضمحالل فى قيمة االستثمار.  الشهرة كجزء من القيمة الدفترية
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع 27-7-2
يتم ة المجمع قوائم الماليةاليتم اإلثبات المبدئي لالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وفى تاريخ 

مباشرة فيما عدا المجمعة إدراج التغير فى القيمة العادلة سواء كان ربح او خسارة ضمن حقوق الملكية 
وفى حالة استبعاد المجمعة  خسائر االضمحالل فى قيمة االستثمار يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل

 ها مباشرة فى حقوق الملكيةوالتى سبق االعتراف بالمجمعة االستثمار يتم إدراج األرباح والخسائر 
. ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع طبقًا لسعر المجمعة فى قائمة الدخل المجمعة

االستثمارات التى ليس لها سعر  أما، المجمع التداول فى البورصة فى سوق نشط فى تاريخ المركز المالى
 فيتم إثباتها بالتكلفة.رورية لتقييمها بأحد طرق التقييم الفنية وال تتوافر المعلومات الض تداول فى سوق نشط

  
 استثمارات فى شهادات إدخارية 27-8

يتم إثبات االستثمارات فى الشهادات االدخارية بتكلفة اقتنائها ويتحقق إيراد تلك الشهادات وفقًا لمعدل 
 االستحقاق. الفائدة الفعلى ووفقًا لمبدأ
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 (استثمارات مالية )أذون خزانة 27-9
الفرق بين  استهالكبتكلفة إقتنائها ويتم  -إن وجدت  –يتم تقييم االستثمارات المالية فى أذون الخزانة 

الفائدة تكلفة اإلقتناء والقيمة اإلستردادية خالل المدة من تاريخ اإلقتناء وحتى تاريخ االستحقاق بطريقة 
تثمارات وفقًا ألساس االستحقاق والذى يظهر سعر الفائدة الفعلى ويتحقق إيراد هذه االس باستخدام الفعلية

 التى يتحقق فيها.  السنةفى المجمعة ضمن قائمة الدخل 
 

 المخزون 27-10
يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. وتتمثل القيمة البيعية في سعر 

 مام ومصروفات البيع.البيع المتوقع من خالل النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلت
 

 -يتم حساب تكلفة المخزون وفقًا لألسس التالية:
 
الخامات الرئيسية والمواد المساعدة وقطع الغيار والمهمات بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس  -أ

 المتوسط المرجح.
 

 بالمتوسط الشهري المرجح لشراء الخردةيتم تقييمها الخردة المتساقطة من المراحل اإلنتاجية  -ب
 المحلية الثقيلة للشهر السابق. 

 
على أساس التكلفة الصناعية الفعلية والتي تشتمل على تكلفة الخامات  غير تاماإلنتاج  -ج

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

 
المعد للبيع على أساس أسعار التكلفة الصناعية )المباشرة غير التام  واإلنتاجاإلنتاج التام  -د

 (. مباشرةوالغير 
  

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

 
بالتكلفة  السنةى نهاية يتم تقييم مخزون شركة العز لصناعة الصلب المسطح )شركة تابعة( ف -و

وتحتسب التكلفة طبقًا لطريقة الوارد أواًل يصرف أواًل بالنسبة للخامات وبطريقة المتوسط المتحرك 
 بالنسبة لقطع الغيار والمواد والمهمات والمستلزمات األخرى.

 
 العمالء والمدينون وأوراق قبض 27-11

اال اذا كان تاريخ استحقاقها وفقا لالرتباط  يتم إثبات العمالء والمدينون وأوراق القبض كأصول متداولة
فى هذه الحالة يتم إدراجها ضمن المجمعة  شهر بعد تاريخ القوائم المالية 12التعاقدى أكثر من 

ويتم القياس االولى لها بالقيمة العادلة مضافا اليها التكلفة المجمعة بالقوائم المالية االصول طويلة األجل 
م القياس الالحق لها بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلى مخصوما المباشرة للمعاملة، ويت

 أ(.13-27منها اى خسائر اضمحالل فى قيمتها )
  

 النقدية وما في حكمها  27-12
تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل 

ويعتبر رصيد   -إن وجدت  –اديق االستثمار والتى ال تتجاوز ثالثة شهور وأذون الخزانة ووثائق صن
بنوك سحب على المكشوف والذى سوف يسدد عند طلبه جزءا من ادارة الشركة لألموال وذلك ألغراض 

 .  المجمعة إعداد قائمة التدفقات النقدية
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 االضمحالل 27-13
 

 األصول المالية  -أ
إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى أن هناك حدث أو أكثر له يتم اعتبار األصل المالي مضمحاًل 

 أو لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام األصل.
 

بالفرق بين القيمة  -يتم قياس خسارة االضمحالل المتعلقة بأصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة 
قات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي لألصل. يتم الدفترية والقيمة الحالية للتدف

 قياس خسائر االضمحالل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة السائدة.
 

يتم إجراء اختبار االضمحالل لألصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل بصفة مستقلة. 
المالية األخرى والتي يمكن تبويبها في مجموعات في ضوء خصائص خطر االئتمان  وبالنسبة لألصول

فإنه يتم إجراء اختبار االضمحالل على مستوى كل مجموعة لألصول المالية المتبقية على مستوى 
 المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.

 
. هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة جمعةالميتم االعتراف بكافة خسائر االضمحالل في قائمة الدخل 

المجمعة إلى قائمة الدخل المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقًا ضمن حقوق الملكية 
 إذا ما كان االنخفاض في قيمته يدل على حدوث االضمحالل.

  
لحدث وقع بعد يتم إلغاء خسائر االضمحالل إذا كان يمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية 

االعتراف بخسائر االضمحالل المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المستهلكة واألصول المالية 
. يتم االعتراف بعكس األصول المالية المتاحة للبيع والتي المجمعةالتي تعتبر أداة مديونية بقائمة الدخل 

 .المجمعةتعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية 
 
  األصول غير المالية -ب

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة فى حال وجودها بخالف المخزون واألصول 
 الضريبية المؤجلة فى تاريخ كل قوائم مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لالضمحالل. 

 
ألصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن قيمته يتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الدفترية ل

اإلستردادية. تتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصغر مجموعة يمكن تحديدها من األصول التي تولد 
تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية  الداخلة من غيرها من األصول أو 

 .المجمعةائر االضمحالل في قائمة الدخل االعتراف بخس ويتممجموعات األصول. 
 

تتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد في قيمته اإلستخدامية أو قيمته العادلة ناقصًا 
تكاليف البيع أيهما أكبر ويتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حصولها للوصول إلى القيمة 

م قبل الضريبة والذي يعكس التقييم الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود الحالية بإستخدام سعر خص
 والمخاطر المرتبطة باألصل .

 
يتم مراجعة خسائر االضمحالل المعترف بها في الفترات السابقة لألصول األخرى في تاريخ القوائم 

تم عكس أثر خسائر لمعرفة مدى وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودها. يالمجمعة المالية 
االضمحالل إذا حدث تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة اإلستردادية. يتم عكس خسارة 
االضمحالل إلى حدود أن القيمة الدفترية لألصل بها ال يتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم حسابها 

 فى القيمة لم يتم االعتراف بها. بعد خصم اإلهالك أو االستهالك إذا ما كانت خسارة االضمحالل
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 رأس المال 27-14
 

 األسهم العادية -أ
يتم إثبات التكاليف المتعلقة مباشرة بإصدار األسهم العادية وخيارات االكتتاب في األسهم  كتخفيض من 

 .المجمعةحقوق الملكية 
 

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

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

 
 توزيعات األرباح -ج

التي يتم فيها إعالن التوزيع وبصدور قرار الجمعية  السنةباح كالتزام في يتم االعتراف بتوزيعات األر 
 العامة للشركة.

 
 القروض 27-15

يتم االعتراف أوليًا بالقروض والتسهيالت االئتمانية بفوائد بالقيمة العادلة ناقصًا التكاليف ذات 
االعتراف بأي فرق  االعتراف األولى يتم إثبات هذه القروض بالقيمة المستهلكة مع وبعدالعالقة. 

على مدار عام كل قرض على حده المجمعة بين التكلفة والقيمة اإلستردادية في قائمة الدخل 
 على أساس سعر الفائدة الفعلية.

 
 موردون وأرصدة دائنة أخرى  27-16

لة يتم االعتراف االولى بالموردين واألرصدة الدائنة بالقيمة العادلة مخصوما منها التكلفة المباشرة للمعام
كما يتم االعتراف بااللتزامات  –الفعليويتم القياس الالحق لها بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة 

 )المستحقات( بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل البضائع والخدمات التي تم استالمها.
 

 المخصصات  27-17
ل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أو مستد

من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير 
موثوق به لمبلغ االلتزام. هذا ويتم اعادة دراسة المخصصات فى تاريخ الميزانية وتعديلها عند الضرورة  

ذا كان األثر جوهريًا فانه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات  الظهار افضل تقدير حالى. وا 
النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود 

 والمخاطر المتعلقة بااللتزام إذا كان ذلك مالئمًا. 
 

 راد ــــــاإلي 27-18
 

  ةالبضاعة المباعة والخدمات المقدم -أ
يتم االعتراف بإيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البضائع إلى 

عند أداء الخدمة. وال يتم المجمعة االعتراف باإليراد من أداء الخدمات بقائمة الدخل  ويتمالمشترى 
كاليف المرتبطة به أو االعتراف بأي إيراد في حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو الت

 مردودات المبيعات المتوقعة أو استمرار ارتباط اإلدارة بالبضاعة.
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 الفوائد الدائنة -ب

 اً وفقًا ألساس االستحقاق على أساس نسبة زمنية أخذالمجمعة  يتم االعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل
 فى االعتبار معدل العائد المستهدف على األصل.

 
 ملين في األرباححصة العا 27-19

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

المالية التي قام فيها مساهمي  السنةم خالل وكالتزاالمجمعة أرباح في قائمة التغير في حقوق الملكية 
 الشركة باعتماد هذا التوزيع. 

 
  المصروفات 27-20

يتم االعتراف بجميع مصروفات التشغيل بما في ذلك المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع مع 
 التي تحققت فيها تلك المصروفات.المالية  السنةوفقًا لمبدأ االستحقاق في المجمعة تحميلها علي قائمة الدخل 

 
 مدفوعات اإليجار -أ

على أساس المجمعة يتم االعتراف بالمدفوعات مقابل عقود التأجير التشغيلى من الغير بقائمة الدخل 
المجمعة القسط الثابت على مدار مدة العقد ويتم االعتراف بالحوافز اإليجارية المحصلة بقائمة الدخل 

 الى مصروف اإليجار.كجزء ال يتجزأ من إجم
 

 الفوائد المدينة -ب
المجمعة يتم االعتراف بالفوائد المدينة والمرتبطة بقروض وتسهيالت ائتمانية بفوائد فى قائمة الدخل 

 باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال )السارى( وفقًا ألساس اإلستحقاق.
 

 نظام التأمينات والمعاشات للعاملين -ج
م التأمينات االجتماعية الحكومي لصالح العاملين بها طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية. تساهم الشركة في نظا

يساهم العاملين والشركة بموجب هذا القانون فى النظام بنسبة ثابتة من األجور ويقتصر التزام الشركة فى قيمة 
 ستحقاق.طبقًا ألساس االالمجمعة مساهمتها، وتحمل مساهمات الشركة علي قائمة الدخل 

 
 ضريبة الدخل -د

والضريبة المؤجلة ويتم إثباتها بقائمة  السنةكال من ضريبة  السنةتتضمن ضريبة الدخل على أرباح 
والتى يتم إثباتها مباشرة المجمعة  بإستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكيةالمجمعة الدخل 

لية فى الضريبة المتوقعة على الربح الخاضع ، وتتمثل الضريبة الحاالمجمعة ضمن حقوق الملكية
باإلضافة إلى الفروق المجمعة بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ القوائم المالية  للفترةللضريبة 

 الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة. 
   

ة لألصول عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفتري ةويتم اإلعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئ
واإللتزامات طبقًا لألساس المحاسبى وقيمتها طبقًا لألساس الضريبى، هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة 
المؤجلة بناءًا على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول واإللتزامات بإستخدام أسعار الضريبة 

 .المجمعةالسارية فى تاريخ إعداد القوائم المالية 
   

عتراف باألصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك إحتمال قوى بإمكانية تحقيق أرباح ويتم اإل
تخضع للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها اإلنتفاع بهذا األصل ويتم تخفيض قيمة األصول 

 التالية. الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات
 



 اإلسكندرية –شركة العز الدخيلة للصلب 
 )شركة مساهمة مصرية(
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 المعاشات التكميلية للعاملين نظام  -هـ
العاملين  اإلسكندرية )الشركة القابضة( وشركة كونتراستيل )شركة تابعة( –كاًل من شركة العز الدخيلة للصلب تمنح 
سداد مبالغ أو ويعد هذا النظام من نظم المزايا المحددة. تلزم المزايا المحددة الشركة ب نظم مزايا المعاش التكميلى ملديه

 مستوى محدد من المزايا المستقبلية وبالتالي تحمل الخطر متوسط وطويل األجل.
 

نظام يتم عرض التزام نظم المزايا المحددة في جانب االلتزامات بقائمة المركز المالي تحت بند "التزامات 
يا المحددة بصفة دورية " لتغطى جملة هذه االلتزامات. ويتم حساب التزام نظم  المزاالمعاش التكميلى

عن طريق خبير اكتوارى مستقل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتنطوي هذه التقنية على 
فرضيات تتعلق بعلوم السكان ومعدالت دوران العاملين ومعدل الزيادة في المرتبات ومعدالت الخصم 

 .نظم المزايا ويتم خصم القيمة العادلة لنظام االصول من التزام. والتضخم
 

ويتم احتساب األرباح )الخسائر( الناجمة عن التعديالت والتغيرات في التقديرات واالفتراضات االكتوارية 
من القيمة العادلة  ٪10تلك األرباح )الخسائر( التي تزيد عن المجمعة الشامل  وتحمل على قائمة الدخل

زايا المحددة )قبل خصم قيمة تلك األصول( في من القيمة الحالية اللتزام الم ٪10ألصول الالئحة أو 
المالية السابقة أيهما اعلي. وفى حالة زيادة األرباح )الخسائر( االكتوارية عن النسبة المشار  السنةنهاية 

على مدار الشامل يتم استهالك تلك الزيادة باإلضافة إلى )أو الخصم على( قوائم الدخل  هإليها عالي
 ة من سنوات العمل للموظفين المشاركين في تلك النظم.متوسط الفترات المتبقي

 
بمجرد أن تصبح تلك المزايا مستحقة المجمعة  ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة فورًا بقائمة الدخل

التي تستحق  السنةأما إذا لم تكن قد استحقت بعد فيتم استهالكها بطريقة القسط الثابت على متوسط 
موزعة على مراكز التكلفة ا. يتم عرض التكاليف السنوية لنظم مزايا العاملين المحددة خاللها تلك المزاي

 المعاش التكميلى(.تكلفة نظام )المجمعة المختلفة بقائمة الدخل 
 

 فى األرباح / )الخسائر( السهم نصيب 27-21
بقسمة  تعرض الشركة النصيب األساسي للسهم ألسهمها العادية ويتم احتساب النصيب األساسي للسهم

الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن مساهمتهم فى األسهم العادية بالشركة القابضة على المتوسط 
 .الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 
 األصول األخرى 27-22

 ركة.تتمثل األصول األخرى في تكلفة التراخيص والتي يتوقع أن تتدفق منها منافع إقتصادية مستقبلية للش -
تظهر األصول األخرى بتكلفة الشراء والتي تتضمن أي مصاريف أخري الزمة لألصل حتي يتم  -

 استخدامه في الغرض الذي تم إقتناءه من أجله، مطروحًا منه مجمع خسائر اإلضمحالل واإلستهالك.




