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شركة أطلس لﻼستثمار والصناعات الغذائية "ش م م"

القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .١نبذة عن الشركة
 .١٫١نشأة الشركة
شركة أطلس ﻻستصﻼح اﻻراضى والتصنيع الزراعى – شركة مساهمة مصرية  ،خاضعة ﻻحكام قانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار
رقم  ٨لسنة  ١٩٩٧وﻻئحتة التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ) (٧٢لسنة  ٢٠١٧بمراعاة احكام القانون سوق المال الصادر بالقانون رقم
 ٩٥لسنة  ١٩٩٢وﻻئحتة التنفيذية وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم  ٦٠٢٨٠بتاريخ  ٢٠١٢/٩/٢مكتب سجل تجارى اﻻستثمار –
محافظة القاهرة.



وفقا ُ ﻻجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  ٢٥أكتوبر  ٢٠١٨قررت تغيير اسم لشركة ليصبح أطلس لﻼستثمار والصناعات
الغذائية ،وقد تم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ  ٤نوفمبر .٢٠١٨
تم الموافقة على قيد اسهم الشركة بجدول قيد اﻻوراق المالية المصرية بالجلسة المنعقدة بتاريخ . ٢٠١٢/١١/٧

 .١٫٢غرض الشركة
-

-

-

-

-

-

استصﻼح واستزراع اﻻراضى البور والصحراوية وتجهيز اﻻراضى بالمرافق اﻻساسية التى تجعلها قابلة لﻼستزراع اﻻراضى
باستخدام طرق الرى الحديثة.
اﻻنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ويشمل تربية جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء وذلك ﻻنتاج السﻼﻻت أو اﻻلبان او
التسمين وتربية جميع انواع الدواجن المنتجة للحوم البيضاء سواء كان ذلك ﻻنتاج السﻼﻻت أة التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين
وايضا اقامة المزارع السمكية وصيد اﻻسماك .
انتاج الزيوت وتعبئتها.
اﻻستثمارالعقارى والسياحى حيث يجوز للشركة شراء أراضى بغرض استغﻼلها أو تقسمها أو بيعها أو تأخيرها أو بناء وحدات
س كنية أو تجارية او خدمية لص الحها او لص اح الغير والقيام بأعمال المقاوﻻت العامة والدخول فى مش اركات س واء بش راء
مشروعات قائمة أو تحت اﻻنشاء أو المساهمة فى شركات قائمة أو تقوم الشركة بالمشاركة فى تأسيسها.
النقل المبرد أو المجمد للبض ائع  ،والثﻼجات والمحطات الخاص ة بحفظ الحاص ﻼت الزراعية والمنتجات الص ناعية والمواد
الغذائية وتبريدها أو تجميدها لصاح الشركة أو الغير.
شراء وبيع اﻻراضى البور والصحراوية بعد استصﻼحها واستزراعها وتجهيزها بالمرافق اﻻساسية التى تجعلها قابلة لﻼستزراع
واس تزراعها لص الحها او للغير وذلك بالنس بة لﻼراض ى المخص ص ة ﻻس تص ﻼح واﻻس تزراع باس تخدام طرق الرى الحديثة مع
مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٣٥٠لسنة  ٢٠٠٧وقرار رئيس الجمهورية رقم  ٣٥٦لسنة .٢٠٠٨
التجارة العامة والتوزيع لكافة المنتجات المسموح بها قانونياً.
تعيئة المنتجات الزراعية والغذائية بكافة أنواعها او تغليفها وتوزيع المنتجات الخام أو تامة الصنع لصالح الشركة أو التغير وبيعها
سواء بنفسها او بواسطة اخرين وانشاء مراكز التوزيع او البيع المباشر الخاصة بالشركة وشراء الوسائل اﻻزمة لمباشرة اﻻنشطة
سواء بتملك وحدات او كركبات النقل وغيرها من الوسائل سواء بتأجيرها أو نقلها بواسطة الغير.
ش راء وبيع مدخﻼت القطاع الزراعى والتجارة فيها من حبوب وبذور وأس مدة ومبيدات ومعدات زراعية وش بكات رى بكافة
أنوعها من تص دير او ش راء او بيع لص الح الش ركة او الغير  .وكذلك تجارة المواد الزراعية والغذائية وانش اء متاجر التوزيع أو
متاجر التجزئة او اﻻس واق التجارية المجمعة س واء لعرض منتجات الش ركة او الش ركات اﻻخرى من المنتجات الزراعية او
الغذائية او غيرها.
حفر ابار المياه وانش اء البنية التحتية من مرافق وتمهيد الطرق ورص فها وانارتها وغيرها والقيام بكافة تلك اﻻعمال س واء
لصالحها او لصاح الغير.
التس وق المباش ر س واء المادى او اﻻلكترونى س واء للش ركة او للغير والترويج والدعاية واﻻعﻼن والتجارة فى كافة المس تلزامات
او المدخﻼت او اﻻجهزة او اﻻدوات الﻼزمة لذلك.
اقامة محطات توليد الطاقة المتجددة )الطاقة الش مس ية  ،وطاقة الرياح  ،الطاقة المائية ( بطاقة اقل من ٥٠٠كيلو وانش اء كافة
المرافق والمنشأت الﻼزمة لذلك ﻻستهﻼك اﻻنتاج بواسطة الشركة أو تغير واستيراد او تصدير كافة اﻻجزاء او المكونات الﻼزمة
لها وكذلك انتاج البيوجاز من مخلفات اﻻنتاج الداجنى والثروة الحيوانية.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .١٫٣مدة الشركة
  ٩٩سنة تبدأ من تاريخ  ١٩٩٧/١١/٥حتى ٢٠٩٦/١١/٤تبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير وتنتهى نهاية ديسمبر من نفس العام.
 .١٫٤مقر الشركة
 المركز الرئيسى الكليو  ٤٣غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى -الشيخ زايد – الجيزة. ممارسة النشاط الكيلو  ٨٦طريق مصر اسكندرية الصحراوى -طريق طنبول – وادى النطرون – البحيرة والكيلو  ٤٣طريق مصراسكندرية الصحراوى -الشيخ زايد – الجيزة
 .١٫٥اعتماد القوائم المالية
 تم اعتماد القوائم المالية المستقله عن الفترة الماليه المنتهيه في  ٣١مارس  ٢٠٢٢بموجب اجتماع مجلس ادارة الشركة والمنعقد فى.٢٠٢٢/٥ /١٨
 . ٢أسس إعداد القوائم المالية
)أ( اﻻلتزام بالمعايير والقوانين


يتم اعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية.

)ب( عملة التعامل والعرض


العملة المستخدمة فى عرض القوائم المالية هى الجنية المصرى والذى يمثل عملة التعامل للشركة.

)ج( استخدام التقديرات واﻻفتراضات
 يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاس بة المص رية من اﻻدارة اس تخدام الحكم الش خص ى والتقديرات واﻻفتراض ات التى
تؤثر على تطبيق الس ياس ات والقيم المعروض ة لﻼص ول واﻻلتزامات واﻻيرادات والمص رفات وتعد التقديرات واﻻفتراض ات
المتعلقة بها فى ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة.
 هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .
 يتم اعادة مراجعة التقديرات واﻻفتراضات المتعلقة بها بصفة دورية.
 يتم اﻻعتراف بالتغير فى التقديرات المحاس بية فى الفترة التى يتم تغيير التقدير فيها اذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة التغيير
والفترات المستقبلية اذا كان التغيير اذا كان يؤتر على كليهما.
)د( قياس القيمة العادلة






يتم تحديد القيمة العادلة لﻼدوات المالية على اس اس القيمة الس وقية لﻼداه المالية أو ﻷدوات مالية مثيله فى تاريخ القوائم المالية
بدون خص م اى تكاليف بيع مس تقبلية مقدرة يتم قيم اﻻص ول المالية بأس عار الش راء الحالية لتلك اﻻص ول  ،بينما تحديد قيمة
اﻻلتزامات المالية باﻻسعار الحالية التى يمكن ان تسوى بها تلك اﻻلتزامات.
فى حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لﻼدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم المختلفة
مع اﻻخذ فى اﻻعتبار ا سعار المعامﻼت التى تمت مؤخراً ،واﻻستر شاد بالقيمة العادلة الحالية لﻼدوات اﻻخرى المشابهة ب صورة
جوهرية _ أسلوب التدفقات النقدية المخصومة -أى طريقة اخرى للتقييم ينيج عنها قيم يمكن اﻻعتماد عليها.
عند اس تخدام اس لوب التدفقات النقدية المخص ومة كأس لوب للتقييم فإنة يتم تقدير التدفقات النقدية المس تقبلية على اس اس أفض ل
تقديرات لﻼدارة ويتم تحدد معدل الخص م المس تخدم فى ض وء الس عر الس ائد فى الس وق فى تاريخ القوائم المالية لﻸدوات المالية
المشابهة من حيث طبيعتها وشروطها.
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.٣

أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة
يتم إعداد القوائم المالية الدورية المس تقله وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية وطبقا ً لمعاير المحاس بية المص رية وفى ض وء القوانين واللوائح
المصرية السارية  ،ويتطلب إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية إستخدام تقديرات وافتراضات قد
تؤثر على قيم اﻷصول واﻹلتزامات واﻻفصاح عن اﻻصول واﻻلتزامات المحتمله فى تاريخ القوائم المالية الدورية المستقلة  ،وكذا قد
تؤثر على قيمة اﻻيرادات والمص روفات خﻼل الفترة المالية .وعلى الرغم من ان تلك التقديرات واﻻفتراض ات تعد فى ض وء افض ل
المعلومات المتاحة لﻼدارة حول اﻷحداث والمعامﻼت الجارية إﻻ ان النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات .

فيما يلﻰ أهم السياسات المتبعة -:
) أ ( إثبات المعامﻼت بالعمﻼت اﻻجنبية

يتم إعداد وعرض القوائم الماليﺔ بالجنيه المصرى وهي عملﺔ التعاﻣل للشركﺔ.
يتم إثبات المعاﻣﻼت بالعمﻼت اﻷجنبيﺔ أوليا ً باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ المعاﻣلﺔ.
ويتم ترجمﺔ اﻷﺻول والخصوم ذات الطبيعﺔ النقديﺔ بالعمﻼت اﻷجنبيﺔ باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ
.
المركز المالي ،ويتم إدراج كافﺔ فروق العملﺔ بقائمﺔ اﻷرباح أو الخسائر
ويتم ترجمﺔ اﻷﺻول والخصوم ذات الطبيعﺔ غير النقديﺔ والتى يتم قياسها بالتكلﻔﺔ التاريخيﺔ باستخدام أسعار الصرف
السائدة فى تاريخ اﻻعتراف اﻷولى.
ويتم ترجمﺔ اﻷﺻول والخصوم ذات الطبيعﺔ غير النقديﺔ والتى يتم قياسها بالقيمﺔ العادلﺔ باستخدام أسعار الصرف
السائدة فى التاريخ الذي تﺤددت فيه القيمﺔ العادلﺔ .

-

) ب( اﻻصول الثابتة
 .١اﻻعتراف والقياس


يتم اﻻعتراف باﻻصول الثابتة بالتكلفة مخصوصا منها مجمع اﻹهﻼك منها مجمع اﻻهﻼك ومجمع خسائر اﻻضمحﻼل
)ان وجد(.



واذا كانت المكونات الجوهرية لبند من بنود اﻻصول الثابتة لها اعمار انتاجية مختلفة  ،فانه يتم المحاسبة عنها بنود مستقله



يتم اﻻعتراف باﻻرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد اﻻصول الثابتة باﻻرباح و الخسائر.

 .٢التكاليف الﻼﺣقة علﻰ اﻻقتناء
يتم رس ملة النفقات الﻼحقة على اﻻقتناء على اﻻص ل بعد اس تبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد الش ركة لتكلفة اﻹحﻼل واذا كان
من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية للشركة ويتم اﻻعتراف بجميع تكاليف اﻻصﻼح والصيانة اﻻخرى فى
قائمة اﻻرباح او الخسائر.
 .٣اﻻهﻼك
يتم إهﻼك قيمة اﻻص ل التابت القابلة لﻺهﻼك – والتى تتمثل فى تكلفة اﻷص ل مخص وما منها قيمتة التخريدية – وفقا ً )لطريقة
القس ط الثابت ( وذلك على مدار العمر اﻻنتاجى المقدار لكل نوع من انواع اﻻص ول الثابتة  ،ويتم تحميل اﻹهﻼك على اﻻرباح
أو الخسائر  ،وفيما يلى بيانا ً باﻻعمار اﻻنتاجية المقدرة-:
شبكة ال رى
مب انى
ط رق
ابار مي اه
وس ائل نق ل وانتق ال
مح وﻻت وش بكات كهرب اء
ع دد أدوات ومهم ات
اثاث وأجه زة
حاس بات الي ه

 ٤س نوات
 ٢٠س نة
 ٢٠س نة
 ٤س نوات
 ٤س نوات
 ٤س نوات
 ٤س نوات
 ٤س نوات
 ٤س نوات
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 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
) ج ( الشركات التابعة
يتم إثبات اﻻس تثمارات فى الش ركات التابعة بالتكلفة  ،وفى حالة وجود انحفاض غير مؤقت فى قيمتها )اض محﻼل ( يتم تخفيض
القيمة الدفترية بقيمة خسائر اﻻضمحﻼل وتحميله على قائمة الدخل المستقلة.
) د ( المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية ايهما اقل .
ويتم إﺣتساب تكلفة المخزون كاﻹتﻰ :
 يسعر المخزون من الخامات والمواد والمهمات وقطع الغيار والوقود ومواد البناء بالتكلفة على اساس الوارد أوﻻ يصرف أوﻻ. يقاس المنتج الزراعى المحصود من اصل حيوى عند نقطة الحصاد بالتكلفة المنصرفة على الزراعة.) هـ( اﻻصول المتاﺣة بغرض البيﻊ
يتم تقييم اﻻصول المتاحة بغرض البيع بتكلفة الشراء مضافا ً إليها التكاليف الفعلية المباشرة وغير المباشر المتعلقة بهذه اﻻراضى
ويمكن تحديدها بدقة.
) و( النقدية وما فﻰ ﺣكمها
تتضمن النقدية وما فى حكمها النقدية بالخزينة وأرصدة بنوك حسابات جارية .
) ز( المخصصات
يتم إثبات المخصص عند وجود التزام قانونى او استدﻻلى حالى كنتيجة ﻻحداث سابقة ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك استخدام
للموارد لتسوية هذه اﻻلتزامات  ،مع امكانيه اجراء تقدير قابل لﻼعتماد عليه لقيمة هذا اﻻلتزام  ،هذا ويتم مراجعة المخصصات فى
تاريخ واعداد القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة ﻻظهار أفضل تقدير لها.

) ذ( التغيرات في السياسات المﺣاسبية
السياسات المحاسبية المطبقة هذه العام متفقة مع تلك السياسات التي طبقت في العام السابق ،فيما عدا التغيرات في السياسات المحاسبية
الجديدة الناتجة عن تطبيق معايير ) (٤٧و ) (٤٨و ).(٤٩
فيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للشركة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم  ٤٧اﻷدوات
المالية:

اﻷدوات المالية
أ.

اﻻعتراف اﻷولي

يجب على المنشأة أن تعترف بأصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا في اﻷحكام التعاقدية
لﻸداة المالية.
يتم قياس اﻷصل المالي او اﻻلتزام المالي عند اﻻعتراف اﻷولي بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لﻸصول واﻻلتزامات المالية التي يتم
تصنيفها كأصول مالية أو التزامات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر.
بالنسبة لﻸصول المالية التي يتم تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل واﻷصول المالية بالتكلفة المستهلكة
يتم قياسها عند اﻻعتراف اﻷولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة.
بالنسبة لﻼلتزامات المالية التي يتم تصنيفها بالتكلفة المستهلكة يتم قياسها عند اﻻعتراف اﻷولي بالقيمة العادلة مخصوما منها تكاليف
المعاملة.
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 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
التغيرات في السياسات المﺣاسبية )تابﻊ(
أ .التصنيف والقياس لﻸصول المالية واﻻلتزامات المالية
يحتوي معيار المحاسبة المصري رقم  " ٤٧اﻷدوات المالية "على ثﻼث فئات أساسية لﻸصول المالية على اساس القياس اﻻحق
لها كاﻻتي:
 أصول مالية مقاسة بالتكلفة المستهلكة
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
 أصول مالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر
ويعتمد تصنيف اﻷصول المالية بشكل عام بموجب معيار المحاسبة المصري رقم  " ٤٧اﻷدوات المالية " على نموذج اﻷعمال
الذي بموجبه يتم إدارة اﻷصل المالي وكذلك خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لﻸصل المالي.
يتم تصنيف اﻷصول المالية على أنها مصنفة :بالتكلفة المستهلكة ،أو القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻻخر أو القيمة العادلة
من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر.
ويتم تصنيف اﻷصول المالية طبقا ً لنموذج اﻷعمال الذي تدار به تلك اﻷصول المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
يتم قياس اﻷصل المالي بالتكلفة المستهلكة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقاس بالقيمة العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر.
 يتم اﻻحتفاظ باﻷصل ضمن نموذج عمل يهدف الى اﻻحتفاظ باﻷصول لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.
 ينشأ عن الشروط التعاقدية لﻸصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ
اﻷصلي مستحق السداد.
يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻷخر فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقاس بالقيمة
العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر:
 يتم اﻻحتفاظ باﻷصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خﻼل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اﻷصول المالية
 ينشأ عن الشروط التعاقدية لﻸصول المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ
اﻷصلي مستحق السداد.
يجب أن يتم قياس اﻷصل المالي بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر ما لم يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة
من خﻼل الدخل الشامل.
يمكن للمنشأة أن تخصص بشكل غير قابل لﻺلغاء أصﻼ ماليا على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر إذا كان
القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جوهري – عدم الثبات في القياس أو اﻻعتراف.
يجب على المنشأة أن تبوب جميع اﻻلتزامات المالية على أنها يتم قياسها –ﻻحقا ً بالتكلفة المستهلكة ،باستثناء ما يلي:
 اﻻلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻻرباح أو الخسائر .يجب أن يتم قياس مثل هذه اﻻلتزامات ،بما في ذلك المشتقات
التي تمثل التزامات ،ﻻحقا ً بالقيمة العادلة.
 اﻻلتزامات المالية التي تنشأ عندما ﻻ يتأهل تحويل أصل مالي لﻼستبعاد من الدفاتر أو عندما ينطبق منهج التدخل المستمر .بما
يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية على قياس مثل تلك اﻻلتزامات المالية.
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 .٣السياسات المﺣاسبية المطبقة )تابﻊ(
التغيرات في السياسات المﺣاسبية )تابﻊ(
 عقود الضمان المالي .بعد اﻻعتراف اﻷولي ،يجب على ُمصدر مثل ذلك العقد بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية أن
يقيسه ﻻحقا ً بأي المبلغين التاليين أكبر:
أ .مبلغ خسارة الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ب .أو المبلغ الذي تم اﻻعتراف به –بشكل أولي مطروحا ً منه حينما يكون مناسباً ،المبلغ المجمع للدخل الذي يتم اﻻعتراف به
وفقا ً لمبادئ معيار المحاسبة المصري رقم ).(٤٨
 اﻻرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق .يجب على ُمصدر مثل ذلك اﻻرتباط بما يتوافق مع معايير المحاسبة
المصرية أن يقيسه ﻻحقا ً بأي المبلغين أكبر:
أ .مبلغ خسارة اﻻضمحﻼل الذي يتم تحديده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ب .أو المبلغ الذي تم اﻻعتراف به – بشكل أولي مطروحا ً منه ،حينما يكون مناسباً ،المبلغ ال ُمجمع للدخل الذي يتم اﻻعتراف
به وفقا ً لمبادي معيار المحاسبة المصري رقم ).(٤٨
المقابل المحتمل الذي تم اﻻعتراف به من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه معيار المحاسبة المصري رقم
) .( ٢٩يجب أن يتم القياس الﻼحق لمثل هذا المقابل المحتمل بالقيمة العادلة مع اﻻعتراف بالتغيرات ضمن اﻷرباح أو الخسائر.
يمكن للمنشأة ،عند اﻻعتراف اﻻولي أن تخصص بشكل ﻻ رجعه فيه التزاما ً ماليا ً على أن يتم قياسه بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح
أو الخسائر ع ندما يكون ذلك مسموحا ً بموجب معايير المحاسبة المصرية أو عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات أكثر مﻼءمة إما
بسبب أنه:
أ .يزيل أو يقلص -بشكل جوهري – عدم الثبات في القياس أو اﻻعتراف )يشار إليه – أحيانا -على أنه " عدم اتساق محاسبي"(
والذي كان سينشأ خﻼف ذلك ع ن قياس اﻷصول أو اﻻلتزامات أو اﻻعتراف بالمكاسب والخسائر منها على أسس مختلفة.
ب .كان هناك مجموعة من اﻻلتزامات المالية أو من اﻷصول المالية واﻻلتزامات المالية يتم وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة
وفق ا ً ﻻستراتيجية موثقة ﻹدارة المخاطر أو لﻼستثمار ،ويتم داخليا ً تقديم معلومات بشأن المجموعة على ذلك اﻷساس إلى أعضاء
اﻹدارة العليا للمنشأة )كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم )" (١٥اﻻفصاح عن اﻻطراف ذوي العﻼقة" وعلى سبيل
المثال مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي.
تصنيف اﻷصول المالية واﻻلتزامات المالية للشركة طبقا ً لمعيار المﺣاسبة المصري رقم " ٤٧اﻷدوات المالية "
بنود القوائم المالية
المخزون
العمﻼء وأوراق قبض
المستحق من أطراف ذات عﻼقة
المدينون واﻷرصدة المدينة اﻷخرى
نقدية بالصندوق ولدى البنوك
القروض
الموردون وأوراق الدفع
المستحق الي اطراف ذات عﻼقة
الدائنون واﻷرصدة الدائنة اﻷخرى

التصنيف وفقا ً لمعيار المﺣاسبة المصري رقم ""٤٧
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
التكلفة المستهلكة
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٣أهم السياسات المﺣاسبية المطبقة )تابﻊ(
التغيرات في السياسات المﺣاسبية )تابﻊ(
اﻷصول المالية واﻻلتزامات المالية  -إعادة التصنيف.
يتم إعادة تصنيف اﻷدوات المالية فقط عندما يتغير نموذج اﻷعمال الخاص بإدارة المحفظة ككل.
ب .انخفاض قيمة اﻷصول المالية
يتم تطبيق نموذج "الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة" .على اﻷصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة وأصول العقود واستثمارات الدين
بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية.
تقوم الشركة بتقويم كافة المعلومات المتاحة ،بما في ذلك القائمة على أساس مستقبلي ،بشأن خسائر اﻻئتمان المتوقعة المرتبطة
باﻷصول المدرجة بالتكلفة المستهلكة.
يعتمد نموذج "الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة" على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان .ولتقويم ما إذا كانت هناك
زيادة ج وهرية في مخاطر اﻻئتمان ،فيتم مقارنة مخاطر اﻹخفاق في السداد كما في تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة مع مخاطر
اﻹخفاق في السداد كما في تاريخ اﻹثبات اﻷولي بناء على كافة المعلومات المتاحة ،والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مستحقة من طرف ذو عﻼقة والنقدية وما في حكمها فقط تقوم الشركة بإدراج خسائر اﻻئتمان
المتوقعة بناء على المنهجية المبسطة بموجب معيار المحاسبة المصري رقم ).(٤٧
إن المنهجية المبسطة ﻹثبات الخسائر المتوقعة ﻻ تتطلب من الشركة تتبع التغيرات في مخاطر اﻻئتمان وبدﻻ من ذلك ،تقوم الشركة
بإثبات مخصص خسارة بناء على خسائر اﻻئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مستقلة.
قد يتضمن دليل اﻻنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية هامة ،أو
إخفاق أو تأخير في سداد اﻷرباح ،أو المبلغ اﻷصلي ،أو احتمالية اﻹفﻼس ،أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،وحيث تشير البيانات القابلة
للمﻼحظة إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف اﻻقتصادية
التي ترتبط باﻹخفاق في السداد .تتم مراجعة الذمم المدينة التجارية بشكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت
هناك حاجة إلى شطبها.
تقوم الشركة بقياس خسائر اﻻئتمان المتوقعة من خﻼل اﻷخذ بعين اﻻعتبار مخاطر اﻹخفاق في السداد خﻼل فترة العقد
وتتضمن معلومات مستقبلية في قياسها.

وقد بلغ رﺻيد الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقعﺔ )ﻣخصﺺ الديون المشكوك في تﺤصيلها( في تاريخ المركز المالي لﻸﺻول
الماليﺔ وفقا لمعيار المﺤاسبﺔ رقم  ٤٧اﻷدوات الماليﺔ كاﻻتي:
بنود القوائم المالية
العمﻼء

مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
وفقا ً لمعيار المحاسبة المصري رقم ""٤٧
 ٧٦,٤٠٦جم

استبعاد أصل مالي أو التزام مالي من الدفاتر
يجب على المنشأة أن تستبعد أصل مالي من الدفاتر عندما فقط
 تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من اﻷصل المالي
 تقوم المنشأة بتحويل اﻷصل المالي.
يجب على المنشأة أن تستبعد اﻻلتزام المالي من الدفاتر )أو جزء من التزام مالي( من قائمة المركز المالي عندما فقط يتم تسويته –
أي عندما يتم سداد اﻻلتزام المحدد في العقد أو الغاؤه أو انقضاؤه.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
) ح( تﺣقيق اﻻيراد
يحدد معيار المحاسبة المصرى رقم ) (٤٨اﻹيراد من العقود مع العمﻼء اطار شامل لتحديد قيمة وتوقيت اﻻعتراف باﻹيراد ،ويحل
هذا المعيار محل المعايير المحاسبية المصرية التالية )معيار المحاسبة المصرى رقم )" (١١اﻹيراد" ومعيار المحاسبة المصرى رقم
) " (٨عقود اﻹنشاءات"(.
تتحقق إيرادات المبيعات بش كل أس اس من بيع اﻻراض ى ويتم قياس ها بالقيمة العادلة للمبلغ المس تلم أو المس تحق القبض .يتم إظهار
المبالغ المفصح عنها كإيرادات بعد خصم الخصومات والتخفيضات التجارية.
المبيعات
يتم إثبات المبيعات عند إستيفاء الشروط التالية:
أ .إنتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية الباضعة ،ويتم ذلك عند إنتقال الملكية للعميل.
ب .عدم اﻻحتفاظ بعﻼقة إدارية مستمرة بالقدر الذي يتعلق عادة بالملكية وﻻ بالسيطرة الفعلية على السلع المباعة.
ج .إمكانية قياس مبلغ اﻹيرادات بشكل موثوق به.
ح .إحتمال تدفق المنافع اﻻقتصادية المصاحبة للبيع إلى المؤسسة.
خ .إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بشأن عملية البيع بشكل موثوق به.
) ط ( اﻻضمﺣﻼل فﻰ قيمة اﻻصول
 .١اﻻصول المالية
يتم اعتبار اﻻصل المالى مضمحﻼً اذا كان هناك دليل موضوعى يشير الى ان هناك حدث او اكثر له تأثير سلبى على التدفقات
النقدية المستقبليه المقدرة من استخدام اﻷصل  .يتم قياس خسارة اﻻضمحﻼل المتعلقة بأصل مالى تم بالتكلفة المستهلكة بالفرق
بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المس تقبلية المقدرة باس تخدام س عر الفائدة الفعلى لﻼص ل يتم قياس خس ائر
اﻻضمحﻼل المتعلقة بأصل مالى متاح للبيع باستخدام القيمة العادلة السائدة.
يتم اجراء اختبار اﻻض محﻼل لﻼص ول المالية الهامة بذاتها على مس توى كل أص ل بص فة مس تقلة  .بالنس بة لﻼص ول المالية
اﻻخرى فانه يتم إجراء اختبار اﻻض محﻼل على مس توى كل مجموعة لﻼص ول المالية المتبقية على مس توى المجموعات التى
تشترك فى خصائص خطر اﻻئتمان.
يتم اﻻعتراف بكافة خس ائر اﻻض محﻼل فى قائمة الدخل  ،هذا ويتم تحويل الخس ائر المجمعة المتعلقة بأص ل مالى متاح للبيع
المثبتة مسبقا ً ضمن قائمة الدخل الشامل الى قائمة الدخل.
يتم إلغاء خس ائر اﻻض محﻼل اذا كان يمكن ربط هذا اﻷلغاء بطريقة موض وعية لحدث وقع بعد اﻻعتراف بخس ائر اﻻض محﻼل
اﻻصول المالية التى تقاس بالتكلفة المستهلكة واﻻصول المالية التى تعتبر أداة مديونية
يتم اﻻعتراف بالغاء خس ائر اﻻض محﻼل لﻼص ول المالية المتاحة للبيع والتى تعتبر اداة حقوق ملكية مباش رة بقائمة الدخل
الشامل.
 .٢اﻻصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية لﻸصول غير المالية للشركة بخﻼف المخزون واﻻصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ كل قوائم مالية
دورية لتحديد ما إذاكان هناك مؤشر لﻼضمحﻼل.
يتم اﻻعتراف بخس ارة اﻻض محﻼل اذا كانت القيمة الدفترية لﻼص ل أو وحدتة المولدة للنقد تزيد عن قيمته اﻻس تردادية  .تتمثل
الوحدة المولدة للنقد فى اصغر مجموعة يمكن تحديدها من اﻻصول التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة بشكل كبير عن
التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من اﻻصول أو مجموعات اﻻصول  .يتم اﻻعتراف بخسائر اﻻضمحﻼل فى قائمة الدخل.
تتمثل القيمة اﻻستردادية لﻼصل أو للوحدة المولدة للنقد فى قيمتة اﻻستخدامية او قيمتة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ايهما أكبر.
يتم مراجعة خسائر اﻻضمحﻼل المعترف بها فى الفترات السابقة لﻼصول اﻻخرى فى تاريخ القوائم المالية دورية  .وفى حاله
وجود مؤش رات ﻻنخفاض الخس ارة أو عدم وجودها  .يتم عكس أثر خس ائر اﻻض محﻼل و ذلك فى الحدود التى ﻻتتجاوز فيها
القيمة الدفترية لﻸصل قيمتة التى كان سيتم تحديدها )بعد خصم اﻻهﻼك لو لم يتم اﻻعتراف بخسارة اﻻضمحﻼل.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
) ى ( اثبات التكاليف
 يتم اثبات عقود البيع والتى تم اﻻعتراف بإيراداتها على اساس التكلفة اﻹجمالية والتى تتمثل فيما يلى -:
 تكاليف اراضى لكل عقد. نصيب العقد من اﻻجور والمرتبات المباشرة والتى تم توزيعها على أساس التكلفة المباشرة لكل عقد. نصيب العقد من تكاليف المرافق والخدمات المشتركة. نصيب العقد من التكاليف غير المباشر اﻻخرى.

يتم اثبات تكاليف خدمات ما بعد البيع وفقا ً لما يلى:
 نصيب الخدمة من اﻻجور والمرتبات المباشرة والتى تم توزيعها على اساس التكلفة المباشرة لكل خدمة. نصيب الخدمة من تكاليف المرافق والخدمات المشتركة. -نصيب العقد من التكاليف غير المباشر اﻻخرى.

)ك ( الدائنون واﻻرصده الدائنه اﻻخري والموردون والعمﻼء دفعات
يتم اثبات هذه اﻷرصده بالتكلفه التي تتكبدها الشركه في مقابلها من تحويﻼت نقديه ومصادر أخري.
)ل ( العمﻼء واوراق القبض والمدينون واﻻرصده المدينه اﻻخري
يتم تس جيل العمﻼء وأوراق القبض والمدينون واﻻرصدة المدينة اﻷخرى بالقيمة اﻷس مية مخصوما ً منها خس ائر اﻻض محﻼل المحس وبة
على أس اس المبالغ غير المتوقع تحص يلها  .ويتم تبويب أرص دة العمﻼء واوراق القبض والمدينون واﻷرص دة المدينة اﻷخرى ض من
اﻷص ول المتداولة فى حين تبوب المبالغ المتوقع تحص يلها خﻼل فترة تزيدعن عام من تاريخ المركز المالى ض من اﻷص ول غير
المتدوله.
) م ( المعامﻼت مﻊ اﻻطﻼف ذوى العﻼقة
تثبت المعا مﻼت مع اﻻطراف ذوى العﻼقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معامﻼتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير.
) ن ( اﻻﺣتياطﻰ القانونﻰ
طبقا للنظام اﻻس اس ى للش ركة يتم إقتطاع مبلغ يوازى  %٥من اﻻرباح لتكوين اﻻحتياطى القانونى ويقف هذا اﻻقتطاع متى بلغ مجموع
اﻻحتياطى قدراً يوازى  %٥٠من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص اﻻحتياطى تعين العودة الى اﻻقتطاع.
) س ( مشروعات تﺣت التنفيذ
يتم إثبات المبالغ التى يتم انفاقها على انش اء اﻻص ول الثابتة فى بند مش روعات تحت التنفيذ وعندما يكون اﻷص ل معد لﻼس تخدام يتم
اضافتة على بند اﻻصول الثابتة ويتم احتساب اﻻهﻼك بدءا من تاريخ اﻻستخدام.
) ش ( اﻷصول الﺣيوية
الثروة الزراعية
تثبت الثروة الزراعية بتكلفة زراعتها ويتم البدء فى اهﻼك المرزارع عندما تص ل الى اﻻنتاج الحدى المتوقع منها وتهلك تكلفة المزارع
باستخدام طريقة القسط الثابت
وتتض من تكلفة المزارع تحت التكوين كافة التكاليف المباش رة الﻼزمة لزراعتها حتى تص ل الى اﻻنتاج الحدى وتش مل تكاليف ش راء
المواد الزراعية وتكلفة المرتبات واﻻجور والتكاليف اﻻخرى
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
) ص ( عقود التأجير
 قامت الشركة بتطبيق المعيار المصرى عقود التأجير رقم ) (٤٩وتاريخ سريانه اول يناير  .٢٠١٩ويحل هذا المعيار محل المعيارالمحاسبى المصرى رقم ) ٢٠فيما يخص عقود التأجير التمويلى(.
 ويحدد المعيار المصرى عقود التأجير رقم ) (٤٩المبادئ المتعلقة باﻹثبات والقياس والعرض واﻹفصاح عن عقود اﻹيجار .والهدف هوضمان أن يقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات مﻼئمة بطريقة تعبر بصدق عن تلك المعامﻼت .تعطى هذه المعلومات أساسا لمستخدمى
القوائم المالية لتقييم أثر عقود اﻹيجار على المركز المالى واﻷداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة.
 يتم عند نشأة العقد تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوى على عقد إيجار.ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوى على عقد إيجار إذا كانالعقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض.ويتم تحديد مدة عقد اﻻيجار باعتبارها الفترة غير القابلة
لﻺلغاء في عقد اﻹيجار جنبا ً الى جنب مع كل من:
أ -الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد اﻻيجار إذا كان المستاجر متأكداَ بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار.
ب -الفترات المشمولة بخيار إنهاء عقد اﻻيجار إذا كان المستأجر متأكدا ً بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار.
عقود اﻻيجار التي تكون الشركة فيها مستأجر
وفقا ً للمعيار المصرى عقود التأجير رقم) ،(٤٩تقوم الشركة كمستأجر بدراسة تصنيف كل عقد إيجار إما على أنه عقد إيجار تشغيلى أو
أنه عقد أيجار تمويلى ،ويصنف عقد اﻹيجار على أنه عقد إيجار تمويلى إذا كان يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع
العائدة لملكية اﻷصل محل العقد.وبخﻼف ذلك يصنف العقد على أنه عقد إيجار تشغيلى.
يعتمد اعتبار عقد التأجير عقد تأجير تمويلى أو عقد تاجير تشغيلى على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد.ومن امثلة الحاﻻت التي
تؤدى عادة بمفردها أو مجتمعة إلى تصنيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلى ما يلى:
) أ(
)ب(
)ت(
)ث(
)ج (

يحول عقد التأجير ملكية اﻷصل محل العقد للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير.
كان للمستأجر الخيار لشراء اﻷصل محل العقد بسعر من المتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية عن القيمة العادلة في التاريخ الذى
يصبح فيه الخيار قابﻼ للمم ارسة بما يجعل من المؤكد بشكل معقول في تاريخ نشأة عقد التأجير ان الخيار ستتم ممارسته.
تغطى مدة عقد التأجير الجزء اﻷكبر من العمر اﻻقتصادى لﻸصل محل العقد حتى ولو لم يتم تحويل الملكية.
تبلغ القيمة الحالية لدفعات اﻹيجار ،في تاريخ نشأة عقد التأجير ،على اﻷقل ما يقارب كافة القيمة العادلة لﻼصل محل العقد.
يعد اﻷصل محل العقد ذو طبيعة متخصصة الى حد أن المستأجر فقط هو من يستطيع استخدامه بدون تعديﻼت كبيرة.

اﻻعتراف والقياس
تقوم الشركة باﻻعتراف بأصل "حق اﻻنتفاع"وبالتزام عقد التأجير في تاريخ بداية عقد التأجير.
القياس اﻷولﻰ ﻷصل "ﺣق اﻷنتفاع"
في تاريخ بداية عقد التأجير يتم قياس أصل "ﺣق اﻻنتفاع"بالتكلفة.
يجب أن تتكون تكلفة أصل "حق اﻻنتفاع" من:
أ .مبلغ القياس اﻷولى ﻻلتزام عقد التأجير كما هو مبين في فقرة القياس اﻷولى اﻻلتزام عقد التأجير أدناه.
ب .أي دفعات عقد تأجير تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة الشركة.
ت .تقدير للتكاليف التي ستتكبدها الشركة في تفكيك وإزالة اﻷصل محل العقد ،وإعادة الموقع الذى يوجد فيه اﻷصل إلى الحالة اﻷصلية أو إعادة
اﻷصل نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا ً ﻷحكام وشروط عقد التأجير ،ما لم تكن تلك التكاليف سيتم تكبدها ﻹنتاج المخزون.وتتكبد الشركة
التزامات لتلك التكاليف سوا ًء في تاريخ بداية عقد التأجير أو كنتيجة ﻻستخدام اﻷصل محل العقد خﻼل فترة معينة.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٣أهم سياسات المﺣاسبية المطبقة ) تابﻊ(
القياس اﻷولﻰ ﻻلتزام عقد التأجير
تقوم الشركة في تاريخ بداية عقد التأجير بقياس التزام عقد التأجير بالقيمة الحالية لدفعات اﻹيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ.يجب خصم دفعات
اﻹيجار باستخدام معدل الفائدة الضمنى في عقد التأجير إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة.وإذا لم يكن في اﻹمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة
فيجب أن تستخدم الشركة سعر الفائدة على اﻻقتراض اﻹضافى للشركة.
تتكون دفعات اﻹيجار في تاريخ بداية عقد الـتأجير والمدرجة في قياس التزام عقد التـأجير ،من الدفعات التالية لحق استخدام اﻷصل محل العقد خﻼل
مدة عقد الـتأجير والتي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد التأجير:






دفعات ثابتة ناقصا ً إيجار حوافز مستحقة التحصيل.
ً
دفعات عقد تأجير متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل ،ويتم قياسها اوليا باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد التأجير.
مبالغ يتوقع دفعها بواسطة الشركة بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت الشركة متأكدة من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة.
دفعات الغرامات ﻹنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة الشركة خيار إنهاء عقد التأجير.

) ط ( الضرائب
-

ضريبة الدخل
تحتسب ضريبة الدخل على اﻻرباح المحققة طبقا ً للقوانين واللوائح والتعليمات السارية والمعمول بها فى هذا الشأن وباستخدام أسعار
الضريبة السارية فى تاريخ اعداد المركز المالى المستقل ويتم اثبات ضريبة الدخل المستحقة بقائمة الدخل المستقلة.

-

الضرائب المؤجلة
الض ريبة المؤجلة تنش أ عن وجود بعض الفروق المؤقتة بس بب اختﻼف الفترة الزمنية التى يتم فيها اﻻعتراف بقيمة اﻻص ول
واﻻلتزامات بين كل من اﻻس س الض ربية المطبقة وبين اﻻس س المحاس بية التى يتم اعداد القوائم المالية المس تقله طبقا ً لها وتحديد قيمة
الض ريبة المؤجلة طبقا ً للطريقة المس تخدمة والتى يتم على اس اس ها تس وية القيمة الحالية لﻼص ول واﻻلتزامات  ،ويأخذ فى اﻻعتبار
الضريبة المؤجلة كأصل للشركة عند وجود احتمال قوى ﻻستخدام هذا اﻻصل لتخفيض اﻻرباح الضريبية المستحقة على الشركة عن
الس نوات المس تقبلية ويتم تخفيض قيمة الض ريبة المؤجلة المدرجة كأص ل لدى الش ركة بقيمة الجزء الذى ﻻيحقق منفعة ض ريبية
متوقعة خﻼل السنوات التالية.

) ظ ( قائمة التدفقات النقدية
يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية على اساس الطريقة غير المباشرة.
) ف ( نظام معاشات العاملين
تساهم الشركة فى نظام التأمينات اﻻجتماعية التابع لهيئة التأمينات اﻻجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقا لقانون هيئة التأمينات
اﻻجتماعية رقم  ٧٩لسنة  ١٩٧٥وتعديﻼتة وتقوم الشركة بتسجيل تلك المساهمة على قائمة الدخل وطبقا ﻻساس اﻻستحقاق.
) ق ( إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس إدارة الشركة هو اﻹحتفاظ برأس مال قوي بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا لمقابلة
التطورات المستقبلية للنشاط .ويتولى مجلس اﻹدارة متابعة العائد على رأس المال والذى حددته الشركة بأنه صافي إيرادات النشاط
مقسوما على إجمالى حقوق المساهمين كما يراقب مجلس اﻹدارة مستوى توزيعات اﻷرباح للمساهمين .ﻻ توجد أية تغيرات في
إستراتيجية الشركة في إدارة رأس المال خﻼل الفترة .كما ﻻ تخضع الشركة ﻷية متطلبات خارجية مفروضة على رأس المال الخاص
بها.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية فى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٤اﻻصول الثابتة )بالصافﻰ(
٢٠٢٢/٠٣/٣١

التكلف ة ف ى ٢٠٢٢/٠١/٠١

شبكة الرى
جني ه مصرى

اﻻراض ﻰ*
جنيه مصرى

مب انﻰ
جنيه مصري

طرق
جنيه مصري

وسائل نق ل
وانتق ال
جنيه مصري

اب ار ومي اه
جنيه مصري

مﺣ وﻻت
وش بكات كهرب اء

جني ه مصري

اث اث واجه زة
جنيه مصري

ﺣس ابات الي ه
جنيه مصري

ب رامج كمبيوت ر
جنيه مصري

اﻹجم الي
جني ه مصري

٨٣٣٬٣٣٣

٢٬٢٢٢٬٧٤٩

١٬٥٠٠٬٠٠١

٩١٬٢٢٢

٦٦٬٠٤٤

١٬٠١١٬٥٥٠

٢٦٠٬٩٣٠

٢٢٦٬٢٠٣

١٢٢٬٧٤٩

٢٨٬٧٩٠

٦٬٣٦٣٬٥٧١

اﻻس تبعادات

--

--

--

--

--

)(١٬٠١١٬٥٥٠

--

--

--

--

)(١٬٠١١٬٥٥٠

اض افات خﻼل الع ام

--

--

--

--

--

١٨٨٬٠٠٠

--

--

--

--

١٨٨٬٠٠٠

تكلفة ف ﻰ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

٨٣٣٬٣٣٣

٢٬٢٢٢٬٧٤٩

١٬٥٠٠٬٠٠١

٩١٬٢٢٢

٦٦٬٠٤٤

١٨٨٬٠٠٠

٢٦٠٬٩٣٠

٢٢٦٬٢٠٣

١٢٢٬٧٤٩

٢٨٬٧٩٠

٥٬٥٤٠٬٠٢١

مجم ع اﻻهﻼك ف ى ٢٠٢٢ /٠١/ ٠١

--

)(٢٬٢٢٢٬٧٤٨

)(٧٣١٬٢٥١

)(٥٠٬١٧٣

)(٦٦٬٠٤٤

)(٧٧٩٬٨٥٤

)(٢٦٠٬٩٣٠

)(٢١١٬٨٠٥

)(٩٩٬٢٢٠

)(٨٬٤٢٠

)(٤٬٤٣٠٬٤٤٥

مجم ع اه ﻼك اﻻس تبعادات

--

--

--

--

--

٧٧٩٬٨٥٥

--

--

--

--

إهﻼك الع ام

--

--

)(١٨٬٧٥٠

)(١٬١٤٠

--

--

--

)(١٬٨٨٩

)(٣٬٥٣١

)(١٬٧٩٩

)(٢٧٬١٠٩

مجمﻊ اﻹهﻼك ف ﻰ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

--

)(٢٬٢٢٢٬٧٤٨

)(٧٥٠٬٠٠١

)(٥١٬٣١٣

)(٦٦٬٠٤٤

١

)(٢٦٠٬٩٣٠

)(٢١٣٬٦٩٤

)(١٠٢٬٧٥١

)(١٠٬٢١٩

)(٣٬٦٧٧٬٦٩٩

٧٥٠٬٠٠٠

٣٩٬٩٠٩

--

١٨٨٬٠٠١

--

١٨٬٥٧١

١٬٨٦٢٬٣٢٢

ص افﻰ القيم ة الدفتري ة ف ﻰ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/١٢/٣١

التكلف ة ف ى ٢٠٢١/٠١/٠١

٨٣٣٬٣٣٣

١

شبكة الرى
جني ه مصرى

اﻻراض ﻰ*
جنيه مصرى

مب انﻰ
جنيه مصري

طرق
جنيه مصري

وسائل نق ل
وانتق ال
جنيه مصري

اب ار ومي اه
جنيه مصري

مﺣ وﻻت
وش بكات كهرب اء

جني ه مصري

١٢٬٥٠٩

اث اث واجه زة
جنيه مصري

١٩٬٩٩٨

ﺣس ابات الي ه
جنيه مصري

ب رامج كمبيوت ر
جنيه مصري

٧٧٩٬٨٥٥

اﻹجم الي
جني ه مصري

٨٣٣٬٣٣٣

٢٬٢٢٢٬٧٤٩

١٬٥٠٠٬٠٠١

٩١٬٢٢٢

٦٦٬٠٤٤

١٬٠١١٬٥٥٠

٢٦٠٬٩٣٠

٢٢٦٬٢٠٣

١١٦٬٦٩٩

١٢٬٥٠٠

٦٬٣٤١٬٢٣١

اض افات خﻼل الع ام

--

--

--

--

--

--

--

--

٦٬٠٥٠

١٦٬٢٩٠

٢٢٬٣٤٠

تكلفة ف ﻰ ٢٠٢١/١٢/٣١

٨٣٣٬٣٣٣

٢٬٢٢٢٬٧٤٩

١٬٥٠٠٬٠٠١

٩١٬٢٢٢

٦٦٬٠٤٤

١٬٠١١٬٥٥٠

٢٦٠٬٩٣٠

٢٢٦٬٢٠٣

١٢٢٬٧٤٩

٢٨٬٧٩٠

٦٬٣٦٣٬٥٧١

مجم ع اﻻهﻼك ف ى ٢٠٢١ /٠١/ ٠١

--

)(٢٬٢٢٢٬٧٤٨

)(٦٥٦٬٢٥١

)(٤٥٬٦١١

)(٦٦٬٠٤٤

)(٦٠٠٬٥٣٥

)(٢٦٠٬٩٣٠

)(٢٠٤٬١١٣

)(٨٥٬١١٩

)(١٬٥٦٢

)(٤٬١٤٢٬٩١٣

إهﻼك الع ام

--

--

)(٧٥٬٠٠٠

)(٤٬٥٦٢

--

)(١٧٩٬٣١٩

--

)(٧٬٦٩٢

)(١٤٬١٠١

)(٦٬٨٥٨

)(٢٨٧٬٥٣٢

مجمﻊ اﻹهﻼك ف ﻰ ٢٠٢١/١٢/٣١

--

)(٢٬٢٢٢٬٧٤٨

)(٧٣١٬٢٥١

)(٥٠٬١٧٣

)(٦٦٬٠٤٤

)(٧٧٩٬٨٥٤

)(٢٦٠٬٩٣٠

)(٢١١٬٨٠٥

)(٩٩٬٢٢٠

)(٨٬٤٢٠

)(٤٬٤٣٠٬٤٤٥

٧٦٨٬٧٥٠

٤١٬٠٤٩

٢٣٬٥٢٩

٢٠٬٣٧٠

١٬٩٣٣٬١٢٦

ص افﻰ القيم ة الدفتري ة ف ﻰ ٢٠٢١/١٢/٣١

٨٣٣٬٣٣٣

١

--

٢٣١٬٦٩٦

--

١٤٬٣٩٨

*إهﻼك اﻻصول الثابتة المحملة على قائمة الدخل موزعة كما يلى :
 يتضمن بند اﻻصول الثابتة اصول مهلكة دفتريا ﻻتزال قيد اﻻستخدام فى تاريخ اعتماد قائمة المركز المالى باجمالى قيمة قدرها  ٢٨٢٧٣٠١جنيه مصرى فى ٢٠٢٢/٠٣/٣١
* بتاريخ  ١ابريل  ٢٠٢٠قامت الشركة بتحويل أصل )عبارة عن قطعة أرض صحراوية بمساحة  ٢٣قيراط و ١٤سهم بحوض غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى من ك  ٤٢الى ك  ( ٤٣لشركة يو اى فاينانس – U
 E financeللتأجير التمويلى وأعادت استئجار هذا اﻷصل مرة اخرى )ايضاح (١٢

اه ﻼك ادارى
تكلف ة نش اط

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى

٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى

٢٤٬٠٨٠
٣٬٠٢٩
٢٧٬١٠٩

٢٧٥٬٢٧٨
١٢٬٢٥٤
٢٨٧٬٥٣٢
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .٥أصول ﺣق انتفاع )بالصافﻰ(
٢٠٢٢/٠٣/٣١

أﻻﻻت و مع دات
جني ه مص رى

التكلف ة ف ى ٢٠٢٢/٠١/٠١
التكلف ة ف ﻰ ٢٠٢٢/٠٣/٣١
مجم ع اﻻه ﻼك ف ى ٢٠٢٢ /٠١/ ٠١
إهﻼك الف ترة
مجمﻊ اﻹه ﻼك ف ﻰ ٢٠٢٢ /٠٣/ ٣١
ص افﻰ القيم ة الدفتري ة ف ﻰ ٢٠٢٢ /٠٣/٣١

٢٦٧٬٩٠٠
٢٦٧٬٩٠٠
)(١١٧٬٢٠٦
)(١٦٬٧٤٤
)(١٣٣٬٩٥٠
١٣٣٬٩٥٠

اﻹجم الي
جني ه مص ري
٢٦٧٬٩٠٠
٢٦٧٬٩٠٠
)(١١٧٬٢٠٦

)(١٦٬٧٤٤
)(١٣٣٬٩٥٠
١٣٣٬٩٥٠

عقود التأجير التمويلﻰ
 يتم معالجة عقود التأجير التمويلى طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) (٤٩المعدل تم التعاقد مع ش ركة يو اى فاينانس – U E financeللتأجير التمويلى على تأجير وحدة توليد كهرباء ديزل وذلك بموجبعقد تأجير تمويلى رقم  ٣٥٧٩١بتاريخ  ٤ابريل  ٢٠٢٠بقيمة ايجارية  ٢٦٧٬٩٠٠جنيه مصرى بخﻼف الفوائد ولمدة عامين
وتس عة أش هر وبقيمة ايجارية ش هرية لمدة  ٣٣ش هر على ان تبدأ اﻻقس اط اعتبارا من  ٧ابريل  ٢٠٢٠وتم س داد دفعة مقدمة
قدرها  ٢٦٬٧٩٠بنسبة  % ١٠من قيمة العقد  ،وتؤل الملكية فى نهاية العقد بقيمة تذكارية قدرها واحد جنيه مصرى
 .٦استثمارات فﻰ شركات تابعة

اﻹســـــــ م
شركة أطل س س يوة للتنمي ة الزراعي ة *

عدد اسهم
الشركة
المس تثمر
فيه ا

عدد اﻷسهم
المملكوك ة

تكلف ة اﻻقتن اء
فﻰ
القيم ة
اﻹسمية للس هم نسبة المس اهمة ٢٠٢١/١٢/٣١ ٢٠٢٢/٠٣/٣١
جنيه مص رى
جنيه مص رى جنيه مص رى جنيه مص رى

١٠ ١٬٣٠٥٬٠٠٠ ٢٬١٧٥٬٠٠٠

٦٠٫٠٠٪

٢٧٬٢٩٦٬٢٥٠ ٢٧٬٢٩٦٬٢٥٠

ش ركة أط س لﻼس تثمار العق ارى والتطوي ر العم رانى** ١ ١٬٩٩٨٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٩٫٩٠٪

١٬٩٩٨٬٠٠٠

١ ٤٬٠٣٦٬٠٠٠ ٨٬٠٠٠٬٠٠٠
١ ١٬٩٩٨٬٠٠٠ ٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٫٤٥٪
٩٩٫٩٠٪

١٬٧٥٨٬٠٠٠ ١٬٧٥٨٬٠٠٠
١٬٩٩٨٬٠٠٠ ١٬٩٩٨٬٠٠٠
٣٣٬٠٥٠٬٢٥٠ ٣٣٬٠٥٠٬٢٥٠

ش ركة أط س للتعبئ ة والص ناعات الغذائي ة***
أطلس فارمز لﻼس تثمار ال زراعى****
اجم الﻰ استثمارات ف ﻰ ش ركات تابع ة

١٬٩٩٨٬٠٠٠

شركة أطلس سيوه للتنمية الزراعية*
شركة المنى للتنمية الزراعية )ش .م .م ( استثمارمباشر بإجمالى عدد  ٤٣٥٠٠٠سهم من اجمالي عدد اسهم  ٧٢٥٠٠٠سهم
بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة  ١٨٥٩٦٢٥٠جنية مصري بناء علي قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ٢٠١٥/٤/٢٦
 بتاريخ  ٢٠١٥/٩/٣وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المني للتنمية الزراعية علي زيادة راس المال وقامتشركة اطلس لﻼستثمار والصناعات الغذائية بالمساهمة فى زيادة راس اﻻستثمار بعد الزيادة عدد  ٨٧٠٠٠٠سهم من
اجمالي عدد اسهم  ١٤٥٠٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة  ٢٢٩٤٦٢٥٠جنية مصري.
بتاريخ  ٢٠١٦/١/٢٨وافق مجلس ادارة شركة المني للتنمية الزراعية علي زيادة راس المال وقامت شركة اطلس
لﻼستثمار والصناعات الغذائية بالمساهمة في زيادة راس المال ليصبح اﻻستثمار بعد الزيادة عدد  ١٣٠٥٠٠٠سهم من
اجمالي عدد اسهم  ٢١٧٥٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة ٢٤٠٣٣٧٥٠جنية مصرى .
 بتاريخ  ٢٠١٦/٩/٢٠وافق مجلس ادارة شركة المني للتنمية الزراعية على زيادة راس المال المدفوع وقامت شركة اطلسلﻼستثمار والصناعات الغذائية بالمساهمة في زيادة راس المال المدفوع ليصبح اﻻستثمار عدد  ١٣٠٥٠٠٠سهم من اجمالي
عدد اسهم  ٢١٧٥٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة  ٢٤٦٨٦٢٥٠جنيه مصري .
 بتاريخ  ٢٠١٦/٩/٢٤وافق مجلس ادارة شركة المنى للتنمية الزراعية علي زيادة راس المال المدفوع وقامت شركة اطلسلﻼستثمار والصناعات الغذائية بالمساهمة في زيادة راس المال المدفوع ليصبح اﻻستثمار بعد الزيادة عدد ١٣٠٥٠٠٠
سهم من اجمالي عدد اسهم  ٢١٧٥٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة  ٢٥٣٣٨٧٥٠جنيه مصري .
 بتاريخ  ٢٠١٦/١٢/٢١وافق مجلس ادارة شركة المنى للتنمية الزراعية على زيادة راس المال المدفوع وقامت شركةاطلس لﻼستثمار والصناعات الغذائية بالمساهمة فى زيادة راس المال المدفوع ليصبح اﻻستثمار بعد الزيادة
عدد ١٣٠٥٠٠٠سهم من اجمالى عدد أسهم  ٢١٧٥٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٦٠بقيمة  ٢٧٢٩٦٢٥٠جنية مصرى.
 بتاريخ  ٢٠١٩/٧/٢تم تغيير اسم الشركه باسم أطلس سيوه للتنميه الزراعيه بموجب جمعيه عامه غير عاديه والمنعقدهبتاريخ  ٢٠١٩/٤/٦وقد تم التاشير في السجل التجاري بتاريخ .٢٠١٩/٧/٢
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شركة اطلس لﻼستثمار العقارى والتطوير العمرانﻰ* *
-

بتاريخ ٢١مارس  ٢٠١٦تم اصدار قرار رئيس الهيئة العامة لﻼستثمار رقم  /٣٧٧ت بش أن الترخيص بتأس يس شركة
أطلس لﻼس تثمار العقارى والتطوير العمرانى وحدد راس المال المرخص به بمبلغ  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مص رى )
عش رون مليون جنيه مص رى( والمص در بمبلغ  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مص رى )مليونان جنيه مص رى( وتم توزيع المبلغ
على عدد  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠س هم )مليونان( س هم بقيمة اس مية  ) ١واحد جنيه مص رى ( بأس تثمار مباش ر بإجمالى عدد
 ١٩٩٨٠٠٠س هم من اجمالى عدد اس هم  ٢٠٠٠٠٠٠س هم بنس بة مس اهمة  %٩٩٫٩تم س داد مبلغ  ١٩٩٨٠٠٠جنيه
مصرى وهو مايمثل  %١٠٠من راس المال المصدر.

شركة اطلس للتعبئة والصناعات الغذائية ***
-

-

-

بتاريخ ٣يناير  ٢٠١٧تم اصدار قرار رئيس الهيئة العامة لﻼستثمار رقم  /٢٢ت بشأن الترخيص بتأسيس شركة أطلس
للتعبئة والص ناعات الغذائية وحدد راس المال المرخص به بمبلغ  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مص رى ) عش ره مﻼيين جنيه
مص رى( والمص در بمبلغ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مص رى )مليون جنيه مص رى( وقد وزع المبلغ على عدد ١ ٠٠٠ ٠٠٠
سهم )مليون( سهم بقيمة اسمية  ١جنبه مصرى للسهم ) واحد جنيه مصرى ( بأستثمار مباشر بإجمالى عدد ٩٩٩٠٠٠
سهم من اجمالى عدد اسهم  ١ ٠٠٠ ٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٩٩٫٩تم سداد مبلغ  ٩٩٩٠٠٠جنيه .
بتاريخ ١٢مايو  ٢٠١٩تم التأش يرفى الس جل التجارى بزياده رأس المال المص در ليص بح  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠جنية مص رى
)ثمانية مليون جنيه مص رى ( والمبالغ المؤداه منه  ١٬٧٠٠٬٠٠٠جنيه مص رى )مليون وس بعمائة الف جنية مص رى (
باستثمار مشترك بين الشركة وشركة فونيكس لﻼستثمار الزراعى وذلك طبقا للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥
اكتوبر  ٢٠١٨لتصبح نسبة مساهمة الشركة  % ٥٠٫٤٥وفقا لهيكل المساهمين بعقد التعديل.
بتاريخ  ٢٠٢٠/١/٣٠تم التأشير فى السجل التجارى بإستكمال رأس المال المدفوع ليصبح  ٢٧٥٠٠٠٠جنيه )فقط اثنان
مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه مصرى (.

اطلس فارمز لﻼستثمار الزراعﻰ****
 بتاريخ ٥س بتمبر  ٢٠١٧تم اص دار قرار رئيس الهيئة العامة لﻼس تثمار رقم  ١-١-٢٦٤٠-١٧بش أن الترخيص بتأس يسش ركة أطلس فارمز لﻼس تثمار الزراعى وحدد راس المال المرخص به بمبلغ  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مص رى ) عش ره
مﻼيين جنيه مصرى( والمصدر بمبلغ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مصرى )مليون جنيه مصرى( وقد وزع المبلغ على عدد ٠٠٠
 ١جنبه مصرى للسهم ) واحد جنيه مصرى ( بأستثمار مباشر بإجمالى عدد
 ١ ٠٠٠سهم )مليون( سهم بقيمة اسمية
 ٩٩٩٠٠٠سهم من اجمالى عدد اسهم  ١ ٠٠٠ ٠٠٠سهم بنسبة مساهمة  %٩٩٫٩بقيمة  ٩٩٩٠٠٠جنيه مصرى  ،بتاريخ
 ١٧ديس مبر  ٢٠١٧وافقت الجمعية العامة غير العادية لش ركة اطلس فارمز لﻼس تثمار الزراعى على زياة راس المال وتم
بذلك فى الس جل التجارى وقامت ش ركة اطلس لﻼس تثمار والص ناعات الغذائية بالمس اهمة فى زيارة رأس المال ليص بح
اﻻستثمار بعد التأشير عدد  ١٩٩٨٠٠٠سهم من اجمالى عدد أسهم ٢٠٠٠٠٠٠بنسبة مساهمة  %٩٩٫٩بقيمة ١٩٩٨٠٠٠
جنيه .
 .٧أصول ضريبية مؤجلة

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جنيـــ ه مــ صري
رصيد بداية العام أصل ) -التزام (
اﻻه ﻼك المحاس بى
اﻻه ﻼك الض ريبى
الف رق المؤقت والناش ئ عن ه ال تزام ض ريبى مؤج ل
مص روف الض ريبة المؤجل ة )اصل (
رص يد نهاي ة الع ام أص ل  ) -ال تزام (

٢٠٢١/١٢/٣١
جنيـــ ه مــ صري

١٩٬٤٣٤
٤٣٬٨٥٣
)(٥٠٬٩٠٤
)(٧٬٠٥١

١٢٬٣٨١
٣٥٤٬٥٠٦
)(٣٢٣٬١٥٨
٣١٬٣٤٨

)(١٬٥٨٦
١٧٬٨٤٨

٧٬٠٥٣
١٩٬٤٣٤

تم اثبات الضريبة المؤجلة المتعلقة باﻻصول الثابتة فقط وذلك لعدم توافر درجة مناسبة للتأكد من وجود أرباح )مصروفات (
ضريبية مستقبلية للبنود اﻷخرى والمحتسبة بناءا ً على سعر الضريبة  %٢٢٫٥طبقا ً لقانون الضريبة على الدخل.
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 .٨أراضﻰ بغرض البيﻊ

ارض ك * ٤٣
ارض ك ٨٦
اجم الﻰ أراض ﻰ بغ رض البي ﻊ

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى

٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى

٢٨٬٨٣٦٬٧٠٨
١٬٦٠٤٬٤٢١
٣٠٬٤٤١٬١٢٩

٢٨٬٨٣٠٬٧٠٩
٢٬٠٥٠٬٢٨٢
٣٠٬٨٨٠٬٩٩١

* ص در قرار رئيس الجمهورية رقم  ٧٧لس نة  ٢٠١٧بض م القطعة اﻻرض المبوبة )اص ول متاحة بغرض البيع مزرعة ك(٤٣
الى كردون مدينة الش يخ زايد ومن ثم اص در جهاز الش يخ زايد قرار بعدم التعامل على تلك اﻻرض مؤقتا ً لحين اﻻنتهاء من
المخطط اﻻس تراتيجى المعتمد من رئيس مجلس الوزارء وبتاريخ ١٧مارس  ٢٠١٩ص درقرار وزاري رقم  ٣٢٤لس نه ٢٠١٩
والخاص بأسلوب التعامل مع جهاز الشيخ زايد بخصوص اﻷراضي.
-

بتاريخ  ٢٠٢٠-٥-١٤تم تحرير عقد اتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة الش يخ زايد  -بش أن التنازل
عن مساحة  %٥٠من قطعة اﻻرض الواقعة بالكيلو  ٤٣طريق مصر اسكندرية الصحراوى مقابل تغيير النشاط من زراعى
الى عمرانى متكامل ومقابل توص يل المرافق وبذلك أص بح لهيئة المجتمعات العمرانية ملكية على مس احة  ١٢فدان و  ٦قيراط
 ١٣٫١٥سهم من اجمالى مساحة اﻻرض والبالغ مسطحها  ٢٤فدان و ١٣قيراط و ٢٫٣سهم

-

تم فسخ العقد المبرم بين الشركة وشركة أطلس لﻼستثمار العقارى والتطوير العمرانى )شركة تابعة – مملوكة للشركة بنسبة
 (% ٩٩٫٩والمبرم بتاريخ  ٢٠١٦-٨-٨على اﻻرض الواقعة بالكيلو  ٤٣طريق مصر اسكندرية الصحراوى بموجب محضر
مجلس اﻻدارة بتاريخ  ، ٢٠٢٠-١٢-٢٩مع تحمل ش ركة أطلس لﻼس تثمار والص ناعات الغذائية كافة ما تم انفاقة على تحس ين
اﻷرض من قبل شركة أطلس لﻼستثمار العقارى والتطوير العمرانى.
وذلك نظرا لص دورعقد التملك النهائى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة الش يخ زايد لﻸرض لص الح ش ركة
أطلس لﻼستثمار والصناعات الغذائية

-

بتاريخ  ١٤ابريل  ٢٠٢١قامت الش ركة بتحويل أرض )عبارة عن قطعة أرض ص حراوية بالكيلو  ٤٣بمس احة  ٥٠٠٠م ٢
بحوض غرب طريق مص ر اس كندرية الص حراوى ك  ( ٤٣لش ركة يو اى فاينانس – U E financeللتأجير التمويلى
وأعادت استئجار هذا اﻷصل مرة )ايضاح (١٢

 .٩عمﻼء
٢٠٢٢/٠٣/٣١
جنيه مصرى
عمﻼء
يخصم :
الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة ف ى قيم ة العم ﻼء
أجمالﻰ عم ﻼء ) بالصافي(

٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصرى

١٬٣٩٩٬٧٥٢

١٬٤٥٢٬٧٩٥

)(٧٦٬٤٠٦
١٬٣٢٣٬٣٤٦

-١٬٤٥٢٬٧٩٥

 .١٠المدينون واﻷرصدة المدينة اﻷخرى

عهد وس لف
مص روفات مدفوع ة مق دما
فوائ د ت أجير تمويل ى
تأمين ات ل دى الغ ير )ش ركة سيوة ب الم  -اطلس ف ارمز(
ارص دة مدين ة اخ رى
اجم الﻰ الم دينون واﻷرص دة المدين ة اﻷخ رى

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى

٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى

١٥٤٬٥٠١
٤٨٠
١٦٬٣٩٠
٢٢٣٬٥٤٠
٣١٤٬٥٠٠
٧٠٩٬٤١١

١٤١٬١١١
٩٬٨٧٤
٢٠٬٤٨٨
٢٦٨٬٥٤٠
٣١٤٬٥٠٠
٧٥٤٬٥١٣
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 .١١النقدية وما فﻰ ﺣكمها

حس ابات جاري ة  -عملة محلي ة
نقدية بالصندوق  -عملة محلي ة
اجمالﻰ النقدية وما في ﺣكمه ا

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جنيه مصرى

٢٠٢١/١٢/٣١
جنيه مصرى

٨٤٬٨٧٨
٣٣٤٬٤١٩
٤١٩٬٢٩٧

٧٩٬٣٢١
٦٧٬١٦٩
١٤٦٬٤٩٠

 .١٢رأس المال
-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مصرى )مائة مليون جنيه مصرى( وحدد رأس مال الشركة
المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  ٥٩ ٢٠٧ ٧٦٠جنيه مصرى )تسعة وخمسون مليون مائتان وسبعة ألف وسبعمائة ستون جنيه
مصرى( القيمة اﻻسمية للسهم ١٠جنيه مصرى )عشرة جنيهات مصرية( )بواقع عدد  ٥ ٩٢٠ ٧٧٦سهم ( سدد بالكامل وتم
التأشير بذلك بالسجل التجارى فى  ٢٦مارس .٢٠١٥
بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  ١٥مايو  ٢٠١٨تم زيادة راس المال المصدروالمدفوع
من  ٥٩ ٢٠٧ ٧٦٠جنيه مصرى إلى  ٦٥ ١٢٨ ٥٤٠جنيه مصرى وذلك من خﻼل توزيعات اسهم مجانية بواقع سهم واحد
لكل عشرة أسهم وتم التأشير فى السجل التجارى بتاريخ ٢٥يوليو ٢٠١٨
بموجب اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ٣٠يناير ٢٠٢٠تم الموافقه علي تعديل )تجزئه(السهم لتصبح القيمه اﻻسميه
للسهم من ١٠جنيه مصري الي ١جنيه مصري وتم التاشير علي ذلك في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩
بموجب اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ ٣٠يناير ٢٠٢١تم الموافقه علي تعديل )تجزئه(السهم لتصبح القيمه اﻻسميه
للسهم من ١جنيه مصري الي ٠٫١جنيه مصري وتم التاشير علي ذلك في السجل التجاري بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨

-

بموجب اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه بتاريخ  ١مارس  ٢٠٢٢تم تعديل المادة )  ( ٦وحدد رأس مال الشركة المرخص به
بمبلغ  ٣٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠جنيه مصرى )ثﻼثمائة وخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى( وحدد رأس مال الشركة المصدر
والمدفوع بالكامل بمبلغ  ٦٥ ١٢٨ ٥٤٠جنيه مصرى و القيمه اﻻسميه للسهم  ١٠قرش ) عشرة قروش مصريا (

-

راس الم ال
المص در والم دفوع
جنيه مص رى

النس بة
جنيه مص رى

اميرال د لﻼتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات

مصر ٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٦٬٤٠٠٬٠٠٠

٩٫٨٢٧٪

محم ود حس ن ج اب ﷲ حس ان

مصر ٦٥٬٢٦٧٬٠٠٠

٦٬٥٢٦٬٧٠٠

١٠٫٠٢١٪

محم د احمد احمد محم د س رحان

مصر ٣٦٬٩٤٦٬٨٤٥

٣٬٦٩٤٬٦٨٥

٥٫٦٧٣٪

محم د محم ود حس ن ج اب ﷲ

مصر ٤٧٬٢٠٢٬٠٠٠

٤٬٧٢٠٬٢٠٠

٧٫٢٤٨٪

نيوكيم ت مي ديا للدعاي ة واﻻع ﻼن

مصر ٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٧٠٠٬٠٠٠

٤٫١٤٦٪

ف ونيكس لﻼس تثمار والتنمي ة

مصر ٢٤٬٩٠١٬٢٠٠

٢٬٤٩٠٬١٢٠

٣٫٨٢٣٪

١٢٬٩٠٣٬٢٠٠

١٬٢٩٠٬٣٢٠

١٫٩٨١٪
١٫٥٢٠٪

اﻹســـــــ م

الجنس ية

عدد اﻷسهم

HOSNY ABBAS HOSNY MOHAMED

كن دا

عادل المع تز ع ادل اﻻلف ى

مصر ٩٬٩٠٠٬٠٠٠

٩٩٠٬٠٠٠

ع زت تق اوى توفي ق بش اى

مصر ١٣٬١٠٠٬٠٠٠

١٬٣١٠٬٠٠٠

٢٫٠١١٪

خالد محمد م راد محم د

٧٬٩٥٦٬٤٢٢

٧٩٥٬٦٤٢

١٫٢٢٢٪

مس اهمون اخ رون

٣٤٢٬١٠٨٬٧٣٣

٣٤٬٢١٠٬٨٧٣

٥٢٫٥٢٨٪

اجمالــ ي رأس الم ال

٦٥١٬٢٨٥٬٤٠٠

٦٥٬١٢٨٬٥٤٠

١٠٠٪
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .١٣اﻷرباح المرﺣلة
٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مصرى
٢٬١٥٢٬٥٨٧
)(٣٬٦٩٥٬٩٠٠
)(١٬٥٤٣٬٣١٣

رصيد أول الم دة ٢٠٢٢/١/١
)خس ارة ( الع ام  ٢٠٢١المحول ة
الرصيد ف ﻰ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

 .١٤قروض قصيرة و طويلة اﻷجل  -عن بيﻊ أصل مﻊ أعادة اﻷستئجار التمويلﻰ
٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى
طوي ل اﻷج ل
قص ير اﻷج ل
٢٬٨٦٤٬٦١٥
١٬٢٥٠٬٠٠٠
٤٬١١٤٬٦١٥

عقد رق م٣٥٧٩٣
عقد رق م٢

-٢٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٬٥٠٠٬٠٠٠

٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى
طوي ل اﻷج ل
قص ير اﻷج ل
١٬٢٥٠٬٠٠٠
١٬٩٠٩٬٧٤٣
٣٬١٥٩٬٧٤٣

٢٬٨١٢٬٥٠٠
٩٥٤٬٨٧١
٣٬٧٦٧٬٣٧١

عقد التأجير التمويلﻰ عن طريق البيﻊ مﻊ اعادة اﻻستئجار
يتم معالجة عقود التجير التمويلى طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) (٤٩المعدل
قامت الشركة بتحويل أصل )عبارة عن قطعة أرض صحراوية بمساحة  ٢٣قيراط و ١٤سهم بحوض غرب طريق مصر
اسكندرية الصحراوى من ك  ٤٢الى ك  ( ٤٣لشركة يو اى فاينانس – U E financeللتأجير التمويلى وأعادت استئجار هذا
اﻷص ل مرة اخرى بمو جب عقد تأجير تمويلى رقم  ٣٥٧٩٣بتاريخ  ١ابريل  ٢٠٢٠بقيمة ايجار ية  ١١٫٥١٩٫٥٠٠جنيه
مص رى بخﻼف الفوائد ولمدة عامين وتس عة أش هر وبقيمة ايجارية ش هرية لمدة  ٣٣ش هر على ان تبدأ اﻻقس اط اعتبارا من ١
ابريل  ٢٠٢٠وتم س داد دفعة مقدمة قدرها ١٥١٬٩٥٠جنيه مص رى من قيمة العقد  ،وتؤل الملكية فى نهاية العقد بقيمة تذكارية
قدرها واحد جنيه مصرى ،
 قامت الشركة بتوجيه مبلغ  ٣٫٨١٩٫٤٨٦جنيه مصرى من قيمة التمويل الى شركة اطلس سيوة للتنمية الزاراعية )شركة تابعة (بموجب خطاب معتمد من ش ركة التأجير التمويلى لتمويل خطة الزراعة -لمش روع نخﻼتى على ان تتحمل س داد تلك القيمة
باﻻضافة الى اﻻعباء التمويلية بعقد التأجير.
 بتاريخ  ٢٠٢٠/٦/٢٨تم عمل عقد اتفاق لتعديل عقد التأجير التمويلي رقم  ٣٥٧٩٣للبند رقم  ٩الخاص بالقيمه اﻻيجاريه المتبقيهمقدارها ١٢٬٦٦٦٬٥٠٠جنيه مصري شامله الفوائد يسدد بواقع مبلغ١٬١٥١٬٥٠٠جنيه مصري بايجار ربع سنوي ويسدد كل ثﻼثة
أشهر بواقع عدد  ١١قسط ولمده  ٣١شهر
 قامت الش ركة بتحويل أص ل )عبارة عن قطعة أرض ص حراوية بالكيلو  ٤٣بمس احة  ٥٠٠٠م  ٢بحوض غرب طريق مص راس كندرية الص حراوى ك  ( ٤٣لش ركة يو اى فاينانس – U E financeللتأجير التمويلى وأعادت اس تئجار هذا اﻷص ل مرة
اخرى بموجب عقد تأجير تمويلى فى ٢٣مايو  ٢٠٢١بقيمة ايجارية  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠جنيه مص رى بخﻼف الفوائد ولمدة أربع
س نوات وبقيمة ايجارية ربع س نوية بمبلغ  ٤٠٨٬٩٢٨جنية مص رى على ان تبدأ اﻻقس اط اعتبارا من  ٢٣مايو  ٢٠٢١وتم س داد
دفعة مقدمة من قيمة العقد  ،وتؤل الملكية فى نهاية العقد بقيمة تذكارية قدرها واحد
المسدد من عق د اﻻيج ار التمويل ﻰ ﺣتﻰ
٢٠٢٢-٠٣-٣١

بي ان عقود اﻻيج ار التمويل ﻰ بي ﻊ م ﻊ اع ادة اﻻس تئجار
ت اريخ العق د

المب نﻰ اﻻدارى
 -٠١أبري ل٢١ -
مساﺣة ٥٠٠٠متر من اﻻرض الخلفي ة
-٢٣مايو٢١ -
اجم الﻰ الق روض

التزام عق د اﻻيج ار
التمويل ﻰ
جنيه مص رى
٧٬٥٤٨٬٠٦٤
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٢٬٥٤٨٬٠٦٤

الفائ دة
جنيه مص رى
١٬٥٥٢٬٤٣٦
١٬٥٤٢٬٨٣٢
٣٬٠٩٥٬٢٦٨

المسدد من القسط المس دد من الفوائ د
جنيه مص رى
-٣١٢٬٥٠٠
٣١٢٬٥٠٠

جنيه مص رى
-٩٦٬٤٢٧
٩٦٬٤٢٧

الرصيد ف ﻰ ٢٠٢٢-٠٣-٣١
المتبق ﻰ من القس ط
جنيه مص رى
٢٬٨٦٤٬٦١٥
٣٬٧٥٠٬٠٠٠
٦٬٦١٤٬٦١٥

المتبق ﻰ م ن الفائ دة
جنيه مص رى
٥٨٩٬٨٨٥
١٬١٥٧٬١٢٤
١٬٧٤٧٬٠٠٩

الرصيد ف ي
٢٠٢٢-٠٣-٣١
جنيه مص رى
٣٬٤٥٤٬٥٠٠
٤٬٩٠٧٬١٢٤
٨٬٣٦١٬٦٢٤
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .١٥موردون وأوراق الدفﻊ

م وردون
أوراق ال دفع
اجم الى م وردون وأوراق ال دفع

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى

٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى

١٩٠٬٧٥٣
٢٥٦٬٧٦٠
٤٤٧٬٥١٣

١٧٨٬٧٢٥
٤٩٦٬٧٦٠
٦٧٥٬٤٨٥

 .١٦دائنون وأرصدة دائنة اخرى
٢٠٢١/١٢/٣١
جني ه مص رى

٢٠٢٢/٠٣/٣١
جني ه مص رى

٨٬١٤٠
٢٬٦٢٣
٢٨٠٬٥٩٥
١٠٨٬٠٠٠
٢٠٠٬٣١٩
٥٩٩٬٦٧٧

١٢٬٩٠٧
الهيئ ة العام ة للتأمين ات اﻻجتماعي ة
٢٬٦٢٣
"المس اهمة التكافلي ة "هيئ ة الت أمين الص حى
ج ارى مص لحة الض رائب )كس ب عم ل  /دمغ ة /خص م/ال دخل /قيم ة مض افة( ٢٧٤٬٨٤٩
١٠٨٬٠٠٠
عم ﻼء -امان ات للغ ير
١٧٩٬١٠٨
حس ابات دائن ة اخ رى
رى
أخ
ة
دائن
دة
وألرص
اجم الﻰ دائن ون
٥٧٧٬٤٨٧

 .١٧أطراف ذات عﻼقة
اس م الط رف ذوى العﻼق ة

طبيع ة العﻼق ة

طبيع ة التعام ل

٢٠٢٢/٠٣/٣١

ﺣج م التعام ل
مدين

أطل س لﻼس تثمار العق ارى والتطوي ر العم رانى ش ركة تابع ة %٩٩٫٩

تح ويﻼت نقدي ة واردة

١٠٥٬٠٠٠

مدين

٨٠٠٬٨٣٨

--

٦٩٥٬٨٣٨

--

--

--

--

تح ويﻼت نقدي ة واردة

)(٢٬٤٣٨٬٨٠٠

--

١٬٦١٥٬١٥٢

--

١٬٢٥٦٬٢٤٠

تح ويﻼت نقدي ة ص ادرة

١٬٠٠٠٬٠٠٠

--

--

--

--

سداد مص روفات نياب ة
عن الش ركة

١٬٠٥٥٬٦٩٨

مقاب ل ايج ار مع دات

٢٤٬١٩٠

أطلس سيوه للتنمية الزراعي ة

ش ركة تابع ة%٦٠

اطل س للتعبئ ة والص ناعات الغذائي ة

ش ركة تابع ة  %٥٠٫٤٥تح ويﻼت نقدي ة ص ادرة

--

--

--

--

--

٤٥٠٬٠٠٠

--

٥٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠

--

--

--

--

)(٥٠٬٠٠٠

٥٬٤٤٧٬٨٩٨

--

٥٬٣٤٤٬٢٤٥

--

سداد مص روفات

)(٥٩٬٣٢٧

--

--

--

--

تح ويﻼت نقدي ة واردة

اجم الﻰ أطراف ذات عﻼق ة

دائن

دائن

--

سداد مص روفات

اطلس فارمز لﻼس تثمار ال زراعى

٢٠٢١/١٢/٣١

ش ركة تابع ة  %٩٩٫٩تح ويﻼت نقدي ة ص ادرة
مقابل ايج ار اراض ى
زراعية

١٢٬٩٨٠

--

--

--

--

تح ويﻼت نقدي ة واردة

٢٠٠٬٠٠٠

--

--

--

--

--

٦٬٢٤٨٬٧٣٦

٢٬٠٦٥٬١٥٢

٦٬٠٤٠٬٠٨٣

١٬٧٥٦٬٢٤٠

*طبقا ً للعقد المبرم بتاريخ  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧بين الشركة وشركة اطلس فارمز لﻺستثمار الزراعى )شركة تابعة بنسبة ( %٩٩٫٩
والذى ينص على انه طبقا لقرارات الجمعية العامة بتاريخ  ٢٨ديسمبر  ٢٠١٧لتصبح شركة أطلس فارمز لﻼستثمار الزراعى
مسئوﻻً عن إدارة المزارع الخاصة بالشركة اعتبارا ُ من  ١يناير  ٢٠١٨على ان تقوم الشركة بتسليم شركة اطلس فارمز لﻼستثمار
الزراعى كافة ما يخص هذا اﻻمر ،على ان تتحمل شركة اطلس فارمز لﻼستثمار الزراعى كافة المصرفات الخاصة بإدارة المزارع
واﻻشراف عليها وخصمها من ايراد المزارع وتسوية وذلك نهاية كل عام مقابل نسبة اشراف مقدارها  %٢٥من صافى الربح.
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القوائم المالية المستقله عن الفترة المالية من  ١يناير  ٢٠٢٢حتى  ٣١مارس ٢٠٢٢

 .١٨ايرادات النشاط

اي رادات بي ع أراض ى *
اي رادات تأجيرأراض ى
اجم الﻰ اي رادات النش اط

٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/٠٣/٣١

جنيه مصرى

جنيه مصرى

١٬٣٦٧٬٥٠٠
١٢٬٩٨٠
١٬٣٨٠٬٤٨٠

-١٢٬٩٨٠
١٢٬٩٨٠

* قيمة بيع المزرعة رقم )  (B ١٠بمس احة  ٢٫٥فدان وقيمة بيع المزرعة رقم )  (C ١٠بمس احة  ٢٫٥فدان من اﻷرض
المملوكة للشركة بالكيلو  ٨٦غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى
 .١٩تكاليف مبيعات

تكلف ة أراض ى مباع ة
اه ﻼك اﻻص ول الثابت ه
اجم الى تك اليف مبيع ات

٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/٠٣/٣١

جني ه مص رى

جني ه مص رى

٤٤٥٬٨٦١
١٩٬٧٧٣
٤٦٥٬٦٣٤

-١٩٬٨٥٢
١٩٬٨٥٢

 .٢٠مصروفات عموميه واداريه

مص روفات س يارات
ادوات كتابي ه ومطبوع ات
بوفي ه وض يافه
رس وم واش تراكات
مص روفات ت امين
مص روفات تليفون ات وانترن ت
مص روفات ص يانه
أتع اب مهني ه واستش ارات
مص روفات مس اهمة تكافلي ة
مص روفات اخ ري
اجم الى مص روفات عمومي ه واداري ه

٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/٠٣/٣١

جني ه مص رى

جني ه مص رى

٥١٬٨٨٧
١٣٬٧٩٠
٥٬٢١٨
١٩١٬٤٠٣
٩٬٣٩٤
٢٧٬٣٢٠
١٧٥
٤٬٠٠٠
-٥٢٨٬٩٠٣
٨٣٢٬٠٩٠

٤٣٬٩٨٠
٢٧٬٧٣٢
١٦٬٤٩٢
٢٢٢٬٧٠٢
-٩٠٬٢٠٤
---٥٧٦٬٧٣١
٩٧٧٬٨٤١

 .٢١ارباح راسمالية

اس م اﻻصل

تكلف ة اﻻصل

مجمﻊ اﻻه ﻼك

صافﻰ قيمة اﻻصل

القيم ة البيعي ة ش املة
ض ريبة القيم ة المض افة

ارب اح ) خس ائر (
ض ريبة القيم ة المض افة
راسمالية

س يارة نيسان

١٨٥٬٥٥٠

١٧٦٬٩٨٠

٨٬٥٧٠

١٠٥٬٠٠٠

٤٬٤١٠

٩٢٬٠٢٠

سيارة فولف و

٦٣٠٬٠٠٠

٤٠٦٬٨٧٥

٢٢٣٬١٢٥

٢٤٠٬٠٠٠

١٠٬٠٨٠

٦٬٧٩٥

س يارة س وزوكﻰ

١١٢٬٥٠٠

١١٢٬٥٠٠

٥٥٬٠٠٠

٢٬٣١٠

٥٢٬٦٩٠

اﻻجم الﻰ

٩٢٨٬٠٥٠

٦٩٦٬٣٥٥

٤٠٠٬٠٠٠

١٦٬٨٠٠

١٥١٬٥٠٥

٢٣١٬٦٩٥
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 .٢٢نصيب السهم فﻰ اﻻرباح )الخسائر(

ص افﻰ أرب اح )خس ائر( الع ام
يقس م علي:
المتوس ط الم رجح لع دد اﻷس هم
نص يب الس هم ف ﻰ اﻻرب اح ) الخس ائر(

٢٠٢٢/٠٣/٣١

٢٠٢١/٠٣/٣١

جني ه مص رى

جني ه مص رى

٣٥٥٬٣٨٣

)(١٬١٨٢٬١٩٧

٦٥١٬٢٨٥٬٤٠٠
.٠٠٠٥

٦٥٬١٢٨٬٥٤٠
)(.٠١٨٢

يتم حساب نصيب السهم من اﻷرباح )الخسائر( بقسمة صافى أرباح )خسائر( العام القابلة للتوزيع على المتوسط المرجح لعدد
اﻷسهم القائمة خﻼل العام
 .٢٣إدارة المخاطر المالية
أ-

خطر اﻻئتمان

يتمثل خطر اﻻئتمان فى عدم مقدرة العمﻼء الممنوح لهم اﻹئتمان على س داد المس تحق عليهم ويعتبر هذا الخطر مرتفع نس بيا ً
وتقوم الشركة بمتابعة ارصدة لتخفيض هذا الخطر لحدة اﻻدنى.
ب -خطر تقلبات سعر صرف العمﻼت اﻻجنبية
يتمثل خطر العمﻼت اﻻجنبية فى التغيرات فى س عر الص رف والذى يؤثر على المدفوعات والقبوض ات بالعمﻼت اﻷجنبية
وكذلك تقييم اﻷصول واﻻلتزامات بالعمﻼت اﻻجنبية وهذا الخطر منخفض نسبيا ً وتتابع الشركة التغيرات فى اسعار العمﻼت
اﻻجنبية.
ج -خطر تقلبات معدﻻت الفائدة
يتمثل هذا الخطر فى التغيرات التى تطرأ على معدﻻت الفائدة بما قد تؤثر على نتيجة نش اط الش ركة ويعتبر هذا الخطر غير
موجود لعدم قيام الشركة بالحصول على تسهيﻼت إئتمانية من اى بنك من البنوك.
د -خطر السيولة
ترص د ادارة اﻻدارة متطلبات التمويل والس يولة الخاص ة بالش ركة  ،ويتلخص هذف الش ركة فى تحقيق توازن بين اس تمرارية
التمويل وبين المرونة عن طريق الحص ول على قروض من البنوك  ،وتدير الش ركة مخاطر الس يولة وذلك عن طريق
اﻻحتفاظ باحتياطى قانونى وذلك من خﻼل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بش كل مس تمر والمطابقة بين اس تحقاقق
اﻷصول واﻻلتزامات المالية
الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات المتوقعة وتتضمن المصروفات اﻻلتزامات المالية .
 .٢٤الموقف الضريبﻰ
الضريبة علﻰ شركات اﻷموال
.١
.٢
.٣
.٤

نشاط إستصﻼح اﻻراضى البور والصحراوية وإستزراعها والتصنيع الزراعى إعفاء لمدة ١٠سنوات بدءا ً من
 ٢٠٠٦ /١/١وتنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١
نشاط اﻻنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وإعفاء لمدة خمس سنوات بدء من  ٢٠٠٥/١٠/٣١وينتهى فى ٢٠١٠/١٠/٣٠
وعلى ذلك تكون الفترة اﻹعفاء قد إنتهت ولم تمارس الشركة هذا النشاط.
نش اط ش راء اﻻرض ى البور والص حراوية وبيعها بعد اس تص ﻼحها واس تزراعها وذلك بالنس بة لﻸراض ى المخص ص ة
لﻼس تص ﻼح واﻻس تزراع بإس تخدام طرق الرى الحديثة للش ركة بموجب الخطاب رقم  ١٠٦٦بتاريخ  ٢٠١٠/٣/٢٢من
الهيئة العامة لﻼستثماراستكمال مدة اﻻعفاء الممنوحة لها من قبل وتنتهى فى .٢٠١٥/١٢/٣١
تم فحص الشركة حتى سنة  ٢٠١٢واسفر الفحص على وجود وعاء مستقل خاضع للضريبة وتم سداد الفروق الضريبية
والش ركة لم تدخل ض من عينة الفحص س نوات  ٢٠١٤-٢٠١٣طبقا لبيانات المأمورية ولم يتم اخطار الش ركة بأى نماذج
حتى اﻻن تطالب الشركة بالفحص عن اعوام من  ٢٠١٥حتى .٢٠٢٠

ضريبة القيمة المضافة
-

نشاط الشركة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة طبقا ً للقانون رقم  ٦٧لسنة .٢٠١٦

ضريبة كسب العمل
-

تم الفحص حتى  ٢٠١٩وتم استﻼم النماذج والموافقة عليها.

ضريبة الدمغة
-

لم يتم فحص الشركة منذ بداية النشاط حتى تاريخه.

الخصم والتﺣصيل تﺣت ﺣساب الضريبة
-

تم فحص الشركة منذ بداية النشاط حتى عام  ٢٠١٧وتقوم الشركة بسداد المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة بإنتظام
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 .٢٥أمور هامة
 تعرضت معظم دول العالم و منها مصر إلى إنتشار جائحة فيروس )كوفيد (١٩-المستجد ،مما تسبب فى اضطرابات فىمعظم اﻻنشطة التجارية و اﻹقتصادية بشكل عام ،لذا من المحتمل أن يكون لذلك تاثير هام على عناصر اﻷصول و
اﻻلتزامات و القيمة اﻻستردادية لها و كذا نتاج اﻻعمال بالقوائم المالية المستقلة للشركة باﻹضافة إلى التأثير المحتمل على
توفير الخامات و المستلزمات الﻼزمة لﻺنتاج و عمليات التشغيل ،و الطلب على منتجات الشركة والسيولة المتوفرة لديها،
و إن إدارة الشركة تقوم حاليا ً بإدارة خطر هذا التأثير على القوائم المالية الحالية لها ،و تؤكد أن قيم اﻻصول و اﻻلتزامات
بالقوائم المالية ،قد تم تحديدها بناءا ً على أفضل تقدير ﻷحدث بيانات متاحة لديها ،إﻻ أنه فى ظل حالة عدم اﻻستقرار و
حالة عدم التأكد نتيجة اﻻحداث الحالية فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسى على المدى المتوقع و الفترة الزمنية
التى ينتظر عندها إنتهاء ذلك الحدث و ما يترتب عليه من آثار و هو ما يصعب تحديده فى الوقت الحالى.

-

نظرا لنشوب حرب بين روسيا واوكرانيا وما ترتب على ذلك من تأثيرات على المواد الخام ) الغذائية والطاقة
والمعادن ( وعلى تكاليف الشحن والتامين والسياحة والطيران وحتى تارخ اعداد القوائم المالية فلم يتم على
وجه الدقة تحديد اﻻثار المترتبة أوالتى قد تترتب والمدى الزمنى لهذه التأثيرات

 .٢٦ايرادات مؤجلة
قيمة اس تﻼم س يارة جديدة موديل فولفو اس  ٦٠موديل  ٢٠١٨من الوكيل عز العرب بمبلغ  ٦٣٠٬٠٠٠جنيه مص رى بموجب
فاتورة وعقد بيع بتاريخ  ١٢مايو  ٢٠١٩تعويضا عن سيارة فولفو موديل اس  ٨٠تم سحبها من قبل الوكيل لعيوب الصناعة
وتم بيع السيارة خﻼل شهر فبراير ٢٠٢٢

ﺻﻔﺤﺔ  ٢٩ﻣﻦ ٢٩

