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)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٤

٢٠١٦سبتمبر ٣٠المنتھیھ في ة المالیة قائمة الدخل الشامل عن الفتر

منةالفتر
٢٠١٦ینایر ١

حتى
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥ینایر ١

حتى
٢٠١٥سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٦یولیو ١

حتى
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥یولیو ١

حتى
٢٠١٥سبتمبر ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 

١,٤٤٣,٥٥٧(٣٤٦,٨١٤)٤,٦٧٠,٣٩٦٥,٠٤٣,٧٣١ارباح الفترة
----الدخل الشامل األخر

١,٤٤٣,٥٥٧(٣٤٦,٨١٤)٤,٦٧٠,٣٩٦٥,٠٤٣,٧٣١إجمالي الدخل الشامل

) جزء الیتجزأ من القوائم المالیھ.٢٠) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٥

٢٠١٥سبتمبر ٣٠مجمعة في قائمة التغیر في حقوق الملكیة ال

خاصاحتیاطي احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح الفترةأرباح مرحلةالصدار)ا(عالوة

اجمالي حقوق 
مساھمین 
الشركھ االم

اجمالىحقوق االقلیھ

صرىجنیھ مجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى
١٥١,٠٨٤٣,٩٦٢,٧٤٤١٤,٣٨٨,٨٩٥٩٦,٤٥٤١٤,٤٨٥,٣٤٩٥-٢٠١٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٧٥,٠٦٧ینایر ١الرصید في 

٩٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠------زیادة راس المال
---(٣,٧٥٢,٧٩٤)٣,٧٥٤,٤١٨---ةأرباح مرحل

---)٢٠٩,٩٥٠(--٢٠٩,٩٥٠-احتیاطى قانونى
٥,٠٤٣,٧٣١٥,٠٤٣,٧٣١٤٥,٦٢٩٥,٠٨٩,٣٦٠---أرباح الفترة

٣,٩٠٩,٠٤٨٥,٠٤٣,٧٣١١٩,٤٣٢,٦٢٦١,٠٤٢,٠٨٣٢٠,٤٧٤,٧٠٩-٢٠١٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٨٥,٠١٧سبتمبر٣٠رصید 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠قائمة التغیر في حقوق الملكیة المجمعة في 

احتیاطي خاص احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح الفترةأرباح مرحلة(عالوة االصدار)

اجمالي حقوق 
مساھمین 
الشركھ االم

اجمالىحقوق االقلیھ

جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٣,٩٠٩,٠٤٨٧,٥٩٧,١٦٢٢١,٩٨٩,٦٠٣١,٠٨١,٢٨١٢٣,٠٧٠,٨٨٤-٢٠١٦١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٨٣,٣٩٣ینایر ١صید في الر
١,٠٠٠,٠٠٠٦٥٢,٥٠٠١,٦٥٢,٥٠٠----١,٠٠٠,٠٠٠زیادة راس المال

٤,١٤٩,٥٥٠-٤,١٤٩,٥٥٠--٤,١٤٩,٥٥٠--احتیاطي خاص (عالوة االصدار)
---)٧,٢١٩,٦٧١(٧,٢١٩,٦٧١---مرحلةأرباح 

٤,٦٩٠,٣٥٠-٤,٦٩٠,٣٥٠(٣٧٧,٤٩١)--٥,٠٦٧,٨٤١-احتیاطى قانونى
-------توزیعات األرباح خالل الفترة

٤,٦٧٠,٣٩٦٤,٦٧٠,٣٩٦١٧,٤٣٠٤,٦٨٧,٨٢٦---أرباح الفترة
٢٠١٦١١,٠٠٠,٠٠٠٥,٥٥١,٢٣٤٤,١٤٩,٥٥٠١١,١٢٨,٧١٩٤,٦٧٠,٣٩٦٣٦,٤٩٩,٨٩٩١,٧٥١,٢١١٣٨,٢٥١,١١٠بر سبتم٣٠الرصید في 

) جزء الیتجزأ من القوائم المالیھ.٢٠) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٦

٢٠١٦سبتمبر ٣٠قائمة التدفقات النقدیھ المجمعة في 
٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٦,٠١١,٢٣٠٦,٥٦١,٢٩١أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل
١,٤٥٣,٨٩٣١,٠٧٠,٧٣٠إھالك أصول ثابتة

٢,٥٨٣,٦١٤٣٢٦,٠٣٦ت اجنبیھخسائر فروق تقییم عمال
١٠,٠٤٨,٧٣٧٧,٩٥٨,٠٥٧رأس المال العاملقبل التغیر في أرباح التشغیل 

(١,٢٥٧,٤١٢)(١٥,٧٥٢,٧٨٥)التغیر في المخزون
(٢,٣٧٢,٨٥٧)(٤,١٥٧,٧٥٨)(٥)التغیر في العمالء واوراق القبض

٤,٠٧٩,٨٢٢(٧,١٤٠,٢٦٣)(٦)التغیر في مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى
(٣٨٠,٢١٧)(٨,٢٨١,٥٨٦)(١٠)فعالتغیر في موردون وأوراق د

(٥,٠٤٤,٤١١)٢,٢١٤,٤٧٠(١١)التغیر في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
(٣٢٦,٠٣٦)(٢,٥٨٣,٦١٤)ت اجنبیھق تقییم عمالوفرخسائر 

٢,٦٥٦,٩٤٦(٢٥,٦٥٢,٨٠٠)الناتجة من أنشطة التشغیل(المستخدمھ في ) التدفقات النقدیة 
(١,٧٦٩,٧٣٠)(٢,٠١٨,٣٢٦)لمدفوعةضرائب الدخل ا

٨٨٧,٢١٦(٢٧,٦٧١,١٢٥)الناتجة من أنشطة التشغیلصافى التدفقات النقدیة (المستخدمھ في)

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
(٢,٦٧١,٩٤٩))٧,٤٢٩,٥٦٧()١-٤(مدفوعات لشراء اصول ثابتة

(٣٦١,٤٩٩)(٦,٤٦٦,٧٧٤))٢-٤(یذمشروعات تحت التنفلشراء مدفوعات 
(٣,٠٣٣,٤٤٨)(١٣,٨٩٦,٣٤١))٣(صافى التدفقات النقدیة (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
-١٠,٤٩٢,٤٠٠متحصالت من زیادة رأس المال
٢٩,٧٢٩,٩٧٠١٤,٥٩٣,٤٦٩)٩(متحصالت من تسھیالت ائتمانیھ

٤٠,٢٢٢,٣٧٠١٤,٥٩٣,٤٦٩صافى التدفقات النقدیة أنشطة التمویل

١٢,٤٤٧,٢٣٧(١,٣٤٥,٠٩٦)خالل الفترة-الزیادة  فى النقدیة وما فى حكمھا صافى (النقص)

١٤,٩٥٧,٢٠٧٢,٨٢٣,٧٧٩النقدیة وما فى حكمھا ـ أول الفترة
١٣,٦١٢,١١١١٥,٢٧١,٠١٦)٧(النقدیة وما فى حكمھا ـ أخر الفترة

) جزء الیتجزأ من القوائم المالیھ.٢٠) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٧

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى 

الشركةعننبذة-١

الشركةتأسیس١-١

شكلھاتغییرتدرجوتم٢٠/٠٨/١٩٨١بتاریخ) مصریةمساھمةشركة(M.Bللھندسةبىإمشركةتأسست
ووفقاً العربیةمصرجمھوریةفىبھاالمعمولالقوانینألحكامطبقاً مساھمةشركةأصبحتحتىالقانونى
٨٧٧٠١رقمتحتالتجارىبالسجلالشركةقیدتموالتنفیذیة،والئحتھ١٩٨١لسنة١٥٩رقمقانونألحكام
.١٣/١١/١٩٩٠بتاریخ

الشركةغرض٢-١

والقراراتواللوائحالقوانینأحكاممراعاهمعالمقاوالتوأعمالالتجاریةوالتوكیالتوالتصدیراإلستیراد
أومصلحةلھاتكونأنللشركةویجوزنشطةاألھذهللممارسةالالزمةالتراخیصإستصداروبشرطالساریة

علىتعاونھاقدوالتىبأعمالھاشبیھةأعماالً تزاولالتىوغیرھاالشركاتمعالوجوهمنوجھبأىكتشتر
بھاتلحقھاأوتشتریھاأوالسالفةالھیئاتفىتندمجأنلھایجوزكماالخارجفىأومصرفىغرضھاتحقیق
.التنفیذیةوالئحتھالقانونألحكامطبقاً وذلك

المالیةالسنة٣-١

.عامكلمندیسمبرنھایةفىوتنتھىینایرأولفىللشركةالمالیةالسنةدأتب

الشركةعنوان٤-١

الجیزة-الدقى-الخطاببنعمرشارع١٠

المالیةالقوائمإعتماد٥-١

ةاإلدارمجلسمن٢٠١٦سبتمبر٣٠فيھیةتالمنالمالیةالفترةعنالمالیةالسنةعنالمالیةالقوائمإعتمادتم
٢٠١٦نوفمبر٧فىالمنعقدةبجلستھ

ھامةأحداث٦-١

. النیلبورصةفىالشركةأسھمتداولتم٢٠١٦مارس٣١بتاریخ

المالیةالقوائمإعدادأسس-٢

والقوانینالمحاسبیةبالمعاییراإللتزام١-٢

.الساریةواللوائحوالقوانینالمصریةالمحاسبةلمعاییروفقاً المالیةالقوائمإعدادتم

القیاسأسس٢-٢

.اإلستمراریةوفرضالتاریخیةالتكلفةمبدأأساسعلىالمالیةالقوائمأعدت

العرضوعملةالتعاملعملة٣-٢

.المالیةالقوائمعرضوعملةللشركةالتعاملعملةیمثلوالذىالمصرىبالجنیھالمالیةالقوائمعرضتم



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٨

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لمالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى اإلیضاحات المتممة للقوائم اتابع 

الشخصيوالحكمالتقدیراتإستخدام٤-٢

وعملالشخصىالحكمإستخداماإلدارةمنیتطلبالمصریةالمحاسبةلمعاییرطبقاً المالیةالقوائمإعدادإن
والمصروفاتاإلیراداتوكذلكزاماتواإللتاألصولوقیمالسیاساتتطبیقعلىتؤثروإفتراضاتتقدیرات
أخرىوعواملالتاریخیةالخبرةعلىبھاالمتعلقةواإلفتراضاتالتقدیراتھذهوتعتمد

القیمتحدیدعلیھبناءاً یتمحیثالجاریةواألحداثالظروفظلفىمعقولةالشركةإدارةتراھامتنوعة
.التقدیراتھذهعنفعلیةالالنتائجتختلفوقدواإللتزاماتلألصولالدفتریة

التقدیراتفىفروقبأىاإلعترافویتممستمرةبصفةواإلفتراضاتالتقدیراتھذهمراجعةویتمھذا
فیھاتمتالتىالفترةعلىتؤثرالفروقھذهكانتإذاالتقدیراتتلكمراجعةفیھاتمالتىالفترةفىالمحاسبیة
ھذهتدرجعندئذالمستقبلیةالفتراتوعلىالمراجعةفیھاتمتالتىترةالفعلىتؤثركانتإذاأمافقطالمراجعة

.المستقبلیةوالفتراتالفترةھذهفىالفروق

المحاسبیةالسیاساتأھم-٣

.المالیةالقوائمھذهفىالمعروضةالمالیةالفتراتخاللبثباتتطبیقھاتمأدناهالموضحةالمحاسبیةالسیاسات

التابعةالشركات

فىالتحكمعلىالقدرةللمجموعةیكونعندماوذلك،المجموعةسیطرةتحتشركاتھىالتابعةالشركات
وجودمدىتقییموعندأنشطتھامنمنافععلىللحصولوذلكالشركاتلتلكوالتشغیلیةالمالیةالسیاسات

. المجمعةالمالیةالقوائمدادإعتاریخفىوالمحتملةالحالیةالتصویتحقوقاالعتبارفىیؤخذفإنھسیطرة

فقدتاریخوحتىاإلقتناءتاریخمنالمجمعةالمالیةالقوائمفىالتابعةللشركاتالمالیةالقوائمإدراجویتم
.التابعةالشركةعلىللسیطرةالقابضةالشركة

المجمعةالمالیةالقوائمنطاق

بیانیليوفیماللھندسةبىإمشركةعلیھاتسیطرتيوالالتابعةالشركاتالمجمعةالمالیةالقوائمتتضمن
-:المجمعةالمالیةبالقوائمإدراجھاتمالتيالتابعةالشركات

ةنسبة المساھماسم الشركة التابعة

%٩٠(ش.ذ.م.م)شركة إم بى للصناعة

%٩٠شركة بیتا إلكتریك للصناعات (ش م م)

%٩٩م )شركة ام بي لالنظمھ الكھربائیھ (ش ذ م 

التجمیعأسس١-٣

:المجمعةالمالیةالقوائمإعدادعندالتالیةالخطواتتتبع

فيالقابضةالشركةنصیبمعتابعةشركةكلفيالقابضةالشركةالستثمارالدفتریةالقیمةاستبعادیتم-أ
.تابعةشركةكلفيالملكیةحقوق

عنھاتعدالتىالفترةخاللالمجمعةالتابعةالشركاتخسارة/ ربحصافىفياألقلیةحقوقتحدیدیتم-ب
.المالیةالقوائم



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٩

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

مستقلةالمالیةالقوائمفىتعرضوالمجمعةالتابعةالشركاتأصولصافىفياألقلیةحقوقتحدیدیتم-ج
:مناألصولصافىفىاألقلیةحقوقتتكونواألمالشركةمساھميحقوقعن

.األصليالتجمیعتاریخفياألقلیةحقوقمبلغ) ١(

.التجمیعتاریخمنالملكیةحقوقفيالتغیرفياألقلیةنصیب) ٢(

.المجموعةشركاتبینبادلةالمتوالمصروفاتواإلیراداتالمعامالتألرصدةالكاملاالستبعادیتم-د

القوائمإعدادفىتستخدمالتىالتابعةللشركاتالمالیةالقوائموكذاالقابضةللشركةالمالیةالقوائمتعد•
.التاریخنفسفىالمجمعةالمالیة

ولألحداثالمتشابھةللمعامالتموحدةمحاسبیةسیاساتباستخدامالمجمعةالمالیةالقوائمإعدادیتم•
.الظروفنفسفىتتمالتى

ملكیةحقوقعنمنفصلبندفىالملكیةحقوقضمنالمجمعةالمیزانیةفىاألقلیةحقوقتعرض•
بشكلالمجموعةخسارةأوربحفىاألقلیةحقوقنصیبیعرضكما. القابضةالشركةمساھمى
.منفصل

فإنالشركةتلكفىملكیتھمقوقحعنتابعةشركةخسائرمناألقلیةحقوقحصةزیادةحالةفى•
األغلبیةحقوقعلىتحمیلھایتماألقلیةبحقوقخاصةأخرىخسائرأیةإلىباإلضافةالزیادةتلك
علىالقدرةلدیھمتكونأنبشرطوتحملھاعلىتامإلزاماألقلیةعلىیوجدالتىالخسائرتلكعدافیما

األرباحھذهفإنمستقبالً أرباحاً التابعةالشركةحققتإذاو. الخسائرلتغطیةإضافیةاستثماراتعمل
األغلبیةحقوقتحملتھاوسبقالتىالخسائرتغطیةمعھیتمالذىالمدىإلىاألغلبیةحقوقعلىتقید
.األقلیةعننیابة

األجنبیةبالعمالتالمعامالتترجمة٢-٣

.المعاملةحدوثتاریخفىالصرفأسعارخدامباستأولیاً األجنبیةبالعمالتالمعامالتإثباتیتم

تاریخفىالصرفأسعاربإستخداماألجنبیةبالعمالتالنقدیةالطبیعةذاتوااللتزاماتاألصولترجمةیتم
.الدخلبقائمةالعملةفروقكافةإدراجویتم،المالیةالقوائم

التاریخیةبالتكلفةقیاسھایتموالتىاألجنبیةالتبالعمالنقدیةغیرالطبیعةذاتواإللتزاماتاألصولترجمةیتم
.األولىاإلعترافتاریخفىالصرفأسعاربإستخدام

العادلةبالقیمةقیاسھایتموالتىاألجنبیةبالعملةالنقدیةغیرالطبیعةذاتوااللتزاماتاألصولترجمةیتم
.ادلةالعالقیمةفیھتحددتالذىالتاریخفىالصرفأسعاربإستخدام

وإھالكاتھاالثابتةاألصول٣-٣

والقیاساإلعتراف١-٣-٣

أوالخدماتأوالسلعتوفیرأواإلنتاجفىإلستخدامھابھایحتفظوالتىالمملوكةالثابتةاألصولإثباتیتم
اإلھالكعمجممنھامخصوماً التاریخیةبالتكلفةبالمیزانیةالثابتةاألصولوتظھربالتكلفة،اإلداریةلألغراض
باألصلالمرتبطةالمباشرةیف التكالكافةاألصلتكلفةوتتضمنھذا. القیمةإلضمحاللالمتراكمةوالخسائر
وفىأجلھمناألصلإقتناءاإلدارةقررتالذىالغرضفىبھاتشغیلھیتمالتىالحالةإلىلتجھیزهوالالزمة

.موقعھ

منكلاعتباریتماإلنتاجیة،أعمارھاتختلفالتىالرئیسیةالمكوناتمنمجموعةمناألصلیتكونعندما
.بذاتھأصالً المكوناتھذه



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

١٠

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

المھنیینأتعابتكلفةالوتتضمنبالتكلفة،اإلداریةلألغراضأولإلنتاجاإلنشاءمرحلةفىاألصولتسجیلیتم
مناإلنتھاءیتمعندمااألصولھذهإھالكفىالبدءویتمھذا. باألصلالمرتبطةالمباشرةالتكالیفوكافة

.األصولباقىفىالمتبعةاألسسنفسوبإتباعلھاالمحددالغرضفىلألستخدامإعدادھا

إھالكھاویتموالمعداتاآلالتبندضمنالثابتةباألصولالمتعلقةاإلستراتیجیةالغیارقطعتكالیفتسجیلیتم
.بھاالمتعلقلألصلالمقدراإلنتاجىالعمرمدارعلى

اإلقتناءعلىالالحقةالنفقات٢-٣-٣

أصالً منھاكلاعتباریتمالتىالمكوناتمنرئیسىمكونأوثابتأصلبإحاللالخاصةالتكالیفرسملةیتم
ماإذااالقتناءعلىالحقةنفقاتأىرسملةویتمھذا. االقتناءتاریخبعدتتمالتىالجسیمةالعمراتتكالیفوكذا
یتماألخرىالنفقاتكافةفإنذلكعداوفیما. لألصلالمستقبلىاالقتصادىالعائدزیادةعنھاسیترتبكان

.تكبدھاعندكمصروفالدخلقائمةعلىتحمیلھا

اإلھالكات٢-٣-٣

اإلنتاجىالعمرمدارعلىوذلكالثابتالقسطلطریقةوفقاً الدخلقائمةعلىھالكاإلمصروفتحمیلیتم
منھاكلاعتباریتمالتىلألصولالرئیسةللمكوناتاإلنتاجىالعمرأواألصولأنواعمننوعلكلالمقدر
).إھالكھایتمالحیثاألراضىعدافیما(بذاتھأصالً 

:الثابتةاألصولبنودمنبندلكلاإلھالكومعدالتالمقدرةجیةاإلنتاباألعماربیاناً یلىوفیما

السنواتعدد بیان األصول

٢٥-١٥ مبانى

٨-٣ وإنتقالوسائل نقل

٦-٤ حاسبات اّلیھ

٥-٣ أثاث وتجھیزات

٨-٣ معداتو أجھزة

الغرضفىلالستخداممتاحةصبحوتاألصولإعدادمناالنتھاءیتمعندماالثابتةاألصولإھالكفىالبدءیتم
.لھالمحدد

االنشاءتحتالثابتھاالصول٤-٣

تصبححتىثابتةأصولشراءأوإنشاءبغرضإنفاقھاتمالتيالمبالغفياالنشاءتحتالثابتةاألصولتتمثل
بالتكلفةاالنشاءحتتالثابتةاألصولتقییمویتم،الثابتةاألصوللبندتحولثم،التشغیلفيلإلستخدامجاھزة

).وجدإن(القیمةفياألضمحاللخصمبعد



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

١١

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

المخزونتقییم٥-٣

:التالیةلألسسطبقاً المخزونتقییمیتم

الموادالتكلفةوتشملأقل،أیھماالبیعیةالقیمةصافىأوالمرجحالمتوسططریقةباستخدامالتكلفةأساسعلى
،صافىاالقتراضتكلفةتشملوالالمباشرةغیرالصناعیةالتكالیفمنونصیبالمباشرة،العمالةالمباشرة

تقدیریةالوالتكلفةلإلتمامالتقدیریةالتكلفةناقصاً العادىالنشاطسیاقفىالتقدیرىالبیعسعرھىالبیعیةالقیمة
.البیعإلتمامالالزمة

تكلفةضمنالمخزونخسائروجمیعالبیعیةالقیمةصافىإلىالمخزونقیمةفىباالنخفاضاإلعترافیتم
فىاالنخفاضبرداإلعترافویتم. الخسارةأواالنخفاضفیھاحدثالتىالفترةفىالدخلبقائمةالمبیعات
التىالفترةفىالمبیعاتتكلفةمنكتخفیضالدخلبقائمةالبیعیةالقیمةصافىفىاالرتفاعمنالناتجالمخزون

.الردفیھاحدث

األخرىالمدینةوالحساباتوالمدینونالقبضوأوراقالعمالء٦-٣

المعاملةأوللفاتورةاألصلیةبالقیمةاألخرىالمدینةوالحساباتوالمدینونالقبضوأوراقالعمالءإثباتیتم
.االضمحاللسائرخناقصاً 

،ویتمالمتوقعةالنقدیةللتدفقاتالحالیةوالقیمةالدفتریةالقیمةبینبالفرقاالضمحاللخسائرقیاسیتم
فیھاحدثالتىالفترةفىاالضمحاللخسائربرداإلعتراف،ویتمالدخلبقائمةاالضمحاللبخسائراإلعتراف

.الرد

البنوكلدىوبالصندوقالنقدیة٧-٣

،الحساباتبالصندوقالنقدیةفىتتمثلالبنوكلدىوبالصندوقالنقدیةفإنالمالیةالقوائمإعدادغراضأل
الغیربالطریقةالنقدیةالتدفقاتقائمةإعداد،ویتمأشھرثالثةخاللتستحقالتىألجلوالودائعبالبنوكالجاریة
.مباشرة

العالقةذوىاألطرافمعالمعامالت٨-٣

للشركةالعلیاواإلدارةوالمدیرینالمساھمینوكبارالتابعةالشركاتمنكلفىالعالقةذوىألطرافاتتمثل
ذوىاألطرافتلكقبلمنمؤثرنفوذأومشتركةلسیطرةخاضعةأوعلیھاالمسیطرالشركاتأیضاً ،وتمثل
مجلسقبلمنالعالقةذوىاألطرافمعللمعامالتالتسعیریةوالسیاساتالشروطاعتماد،ویتمالعالقة
.اإلدارة

األخرىالدائنةوالحساباتوالدائنونالموردون٩-٣

وردتسواءللشركةالمؤداةوالخدماتالمستلمةالسلعمقابلمستقبالً سدادھاسیتمالتىااللتزاماتتمثل
.بعدتردلمأمالموردینمنفواتیرھا

المخصصات١٠-٣

الظروفمنعلیھمستدلالتزامأوحكمىأوقانونىحالىالتزامجودوعندبالمخصصاتاإلعترافیتم
یتماقتصادیةلمنافعخارجتدفقعلیھیترتبأنالمحتملمنویكونالماضىفىلحدثنتیجةالمحیطة

فىالمخصصاتمراجعةویتمھذا. االلتزاملمبلغبھموثوقتقدیرعملویمكنااللتزامذلكلسداداستخدامھا
.حاليتقدیرأفضلإلظھارالضرورةعندوتعدیلھاالمیزانیةتاریخ

الحالیةالقیمةھوكمخصصبھالمعترفالمبلغیكونأنفیجبجوھریاً للنقدالزمنیةالقیمةتأثیریكونوعندما
.االلتزاملتسویةالمطلوبالمتوقعلإلنفاق
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١٢

٢٠١٦سبتمبر ٣٠ة المالیة المنتھیة فى اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترتابع 

اإلقتراضوتكلفةاإلقتراض١١-٣

اإلقتراض

ضمنعامخاللتستحقالتىالمبالغتبویبویتمإستالمھاتمالتىبالقیممبدئیاً باإلقتراضاإلعترافیتم
بعدعامعندتزیلمدةالقروضرصیدسدادتأجیلفىالحقالشركةلدىیكنلمماالمتداولة،اإللتزامات

.األجلطویلةاإللتزاماتضمنالقرضرصیدعرضفیتمالمیزانیة،تاریخ

الفائدةمعدلبطریقةالمستھلكةالتكلفةأساسعلىالمبدئىاإلعترافبعدبفوائدواالقتراضالقروضقیاسیتم
معدلبطریقةاالستھالكعملیةإلىباإلضافةااللتزاماتاستبعادعنالناتجةوالخسائراألرباحوتدرجالفعال
.الدخلبقائمةالفعالالفائدة

اإلقتراضتكلفة

زمنیةفترةیتطلبوالذىالمؤھلاألصلإنتاجأوإنشاءأوبإقتناءمباشرةً المتعلقةاإلقتراضتكالیفرسملةیتم
تكلفةتحمیلیتمو،األصلتكلفةمنكجزءلبیعھأولھالمحددةاألغراضفىلإلستخداملتجھیزهطویلة

والتكالیفالفوائدفىاإلقتراضتكالیفتتمثل. فیھاتحققتالتىالفترةفىكمصروفاألخرىاإلقتراض
.األموالإلقتراضالشركةتنفقھاالتىاألخرى

اإلحتیاطیات١٢-٣

ھذالغیبحتىقانونىإحتیاطىلتكوینالعامربحصافىمن% ٥یجنبللشركة،األساسىللنظامطبقاً 
ً العامةالجمعیةمنقرارعلىبناءاً اإلحتیاطىویستخدمالمصدرالشركةمالرأسمن% ٥٠اإلحتیاطى وفقا

.اإلدارةمجلسإلقتراح

اإلیراد١٣-٣

بضائعبیعإیرادإثبات

لملكیةاألساسیةوالعوائدالمخاطربتحویلالشركةتقومعندماالبضائعبیععنالناتجباإلیراداالعترافیتم
.البضائعتسلیمعندعادةھذاویحدثالمشترىإلىالسلع

الفوائدإیرادإثبات

.الدخلبقائمةالفوائدإیرادویدرجالفعال،الفائدةمعدلطریقةبإستخدامالفائدةاستحقاقعنداإلیرادإثباتیتم

األرباحتوزیعاتإیرادإثبات

.فیھاالمستثمرللشركاتالعامةالجمعیةقرارورصدبعداألرباحتوزیعاتإیراداتإثباتیتم

المصروفات١٤-٣

إدراجھامعاألخرىوالمصروفاتوالعمومیةاإلداریةالمصروفاتشاملةالمصروفاتبجمیعاإلعترافیتم
.المصروفاتتلكفیھاتحققتالتىالمالیةالسنةفىالدخلبقائمة
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠ة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیتابع 

المؤجلةالضریبیةواإللتزاماتواألصولالدخلیةالضرائب١٥-٣

.المصرىالضرائبلقانونوفقاً الدخلضریبةحسابیتم

الجاریةالدخلضرائب

أوإستردادهالمتوقعللمبلغاً وفقالسابقةوالفتراتالجاریةللفترةالدخلضرائبوإلتزاماتأصولتقییمیتم
.الضرائبلمصلحةسداده

المؤجلةالدخلضرائب

بھاالمعترفالقیمةبینالمؤقتةالفروقعلىاإللتزاماتطریقةباتباعالمؤجلةالدخلبضریبةاإلعترافیتم
) المحاسبىاساألس(بالمیزانیةالمدرجةوقیمتھا) الضریبىاألساس(الضریبیةلألغراضااللتزامأولألصل

.المطبقالضریبةسعرباستخداموذلك

األصلبھذااالنتفاعبإمكانیةقوىاحتمالھناكیكونعندماكأصلالمؤجلةالدخلبضریبةاإلعترافیتم
.مستقبلیةمنفعةمنھیتحققلنالذىالجزءبقیمةاألصلتخفیضویتمالمستقبلیة،الضریبیةاألرباحلتخفیض

اإلضمحالل١٦-٣

المالیةاألصولقیمةإضمحالل

أومالىأصلیكونأنعلىموضوعىدلیلھناككانإذامابتحدیدمیزانیةكلتاریخفىالشركةتقوم
إذااضمحلقدالمالیةاألصولمنمجموعةأومالىأصلویعتبر. اضمحلقدالمالیةاألصولمنمجموعة

األولىاإلعترافبعدأكثرأوحدثحدوثعنتجنالقیمةاضمحاللعلىموضوعىدلیلھناككانفقط
یمكنوالتىالمالیةاألصولمنمجموعةأومالىألصلالمقدرةالنقدیةالتدفقاتعلىذلكوأثرباألصل
.علیھیعتمدبشكلتقدیرھا

المالیةغیراألصولقیمةإضمحالل

قدأصلیكونأنعلىمؤشراكھنكانإذامابتحدیدمیزانیةكلتاریخفىدورىبشكلالشركةتقوم
ھناكأن،فیعتبراالستردادیةقیمتھعنللنقدمولدةوحدةأوألصلالدفتریةالقیمةتزیدعندما. اضمحل

.الدخلبقائمةاإلضمحاللخسارةوتثبت. اإلستردادیةقیمتھإلىتخفیضھیتموبالتالىلألصلاضمحالل

فىتغییرھناككانإذافقطسابقاً بھااإلعترافتموالتىالقیمةاضمحاللعنالناجمةالخسارةردیتم
القیمةاضمحاللعنناتجةخسارةآخرإثباتمنذاالستردادیةاألصلقیمةلتحدیدالمستخدمةاالفتراضات

االستردادیةالقیمةلألصلالدفتریةالقیمةتتعدىالبحیثمحدوداالضمحاللعنالناجمةالخسارةرد،وتكون
القیمةإضمحاللعنالناجمةبالخسارةاإلعترافیتملمماتحدیدھاسیتمكانالتىالدفتریةالقیمةتتعدىأولھ

بقائمةأصلقیمةاضمحاللعنالناجمةالخسارةفىالردإثباتویتم. السابقةالسنواتفىلألصلبالنسبة
.الدخل

العادلةالقیمةقیاس١٧-٣

تحویلنظیرالمدفوعالمقابلأواألصلبیعمقابلتتلقاهأنالشركةشأنمنذىالالسعرالعادلةالقیمةتمثل
إلىالعادلةبالقیمةالقیاسیستندوالقیاستاریخفىالسوقفىالمشاركینبیننظامیةمعاملةفىاإللتزام

أواإللتزامأولألصلالرئیسىالسوقفىستحدثاإللتزامنقلأواألصلببیعالخاصةالمعاملةأناإلفتراض
.اإللتزامأواألصلعلىفائدةبأكبرسیعودالذىالسوق

إستخدامھابالسوقالمشاركینشأنمنالتىاإلفتراضاتبإستخداماإللتزامأولألصلالعادلةالقیمةتقاسو
ممصالحھتحقیقعلىسیعملونالسوقفىالمشاركینأنبإفتراضوذلك، اإللتزامأواألصلتسعیرعند

.اإلقتصادیة
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

إقتصادیةمنافعتولیدعلىبالسوقالمشاركقدرةاإلعتبارفىالمالىغیرلألصلالعادلةبالقیمةالقیاسیضعو
إستخدامشأنھمنبالسوقآخرمشاركإلىبیعةطریقعنأومقبولةدرجةبأقصىاألصلإستخدامطریقعن

.لھطاقةبأقصىاألصل

السوقیةالشراءأسعارإلىبالرجوعالعادلةالقیمةتحدیدیجرىنشطسوقفىالمتداولةلألصولبالنسبة
.المعلنة

بنودعلىالفائدةأسعاردامبإستخالمخصومةالنقدیةالتدفقاتإلىإستناداالفوائدذاتللبنودالعادلةالقیمةتقدرو
.المخاطرخصائصنفسوالشروطنفسلھامشابھة

باإلستنادأومشابھألصلالسوقیةالقیمةإلىبالرجوعالعادلةالقیمةفتحدد، المدرجةغیرلألصولبالنسبةأما
.المتوقعةالمخصومةالتدفقاتإلى

أجلمنكافیةبیاناتبشأنھاتتوفرالتىوالمحیطةروفالظظلفىالمالئمةالتقویمأسالیبالشركةتستخدمو
إستخدامتقللومالحظتھایمكنالتىالصلةذاتالمعطیاتإستخدامتعظمثمومن، العادلةالقیمةقیاس

.األدنىالحدإلىمالحظتھایمكنالالتىالمعطیات

تحدد، متكررأساسعلىالمالیةوائماقفىبھااإلعترافیجرىالتىاإللتزامتوباألصولتعلقیفیماو
تقییمإعادةطریقعنالھرمىللتسلسلالثالثالمستویاتبینحدثتقدتحویالتثمةكانماإذاالمنشأة

.التقریرإعدادفترةنھایةفىاإلئتمانىالتصنیف

و، طبیعتھاىإلإستنادااإللتزاماتولألصولفئاتالشركةوضعتالعادلةالقیمةإفصاحاتألغراضو
كماالعادلةللقیمةالھرمىالتسلسلفىبھتصنفالتىالمستوىومنھابكلالمرتبطةالمخاطروخصائصھا

.أعالهموضحھو

اإلفصاحاتوالمحاسبیةالسیاساتفىالتغییرات١٨-٣

نتجتالتىالتغییراتاعدفیما، السابقالعامفىالمطبقةتلكھىالفترةھذهفىالمطبقةالمحاسبیةالسیاسات
تبدأالتىالمالیةللفتراتبھاالعملتمالتىو٢٠١٥عامخاللالصادرةالجدیدةالمصریةلمعاییرتطبیقعن
القوائمعلىتأثیرھاوالشركةعلىتنطبقالتىوالتعدیالتأھمیلىفیماو٢٠١٦ینایرأولبعدأولفى

:المالیة

:المالیةالقوائمعرض) ١(لالمعدالمصرىالمحاسبةمعیار

قائمتینفىالفترةخاللبھااإلعترافتمالتىالمصروفاتوالدخلبنودكافةعنتفصحأنالمنشأهمنیتطلب
والخسائرأوباألرباحتبدأالثانیةو) دخلقائمة(الخسائرأواألرباحمكوناتتعرضأحداھمامنفصلین
المالىالمركزقائمةإلىقائمةإضافةیتطلبكما) الشاملالدخلائمةق(اآلخرالشاملالدخلعناصرتعرض
محاسبیةلسیاسةالمنشأةتطبیقنتیجةتأثرھاحالةفىمعروضةمقارنةفترةأولبدایةفىاألرصدةتتضمن

.العاملالمالرأسعرضالمعدلالمعیاریتطلبال. تبویبإعادةأورجعىبأثرتعدیلأورجعىبأثر
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٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة فى المالیة عن الفترة المجمعةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةابع ت

االصول الثابتھ١-٤
االجمالىوسائل نقل وانتقالأجھزه وادواتحاسبات الیھأثاث مكتبيمبانىأراضي٢٠١٥سبتمبر ٣٠االصول الثابتھ في 

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريمصريجنیھالتكلفھ
٢٠١٥٢٦٢,٢٠٦٦,٦١٨,٣٨٢٣٤٤,٠٥٩١٥٩,٦٢١١,٧٤٦,٠٣٤٢,٤٢٩,٧٣٢١١,٥٦٠,٠٣٤ینایر ١في 
١٢,٠٥٩٣٩,٤٦٩٤٩١,٣٠٠٢,١٢٩,١٢١٢,٦٧١,٩٤٩--الفترةخالل ضافات اإل

٢٠١٥٢٦٢,٢٠٦٦,٦١٨,٣٨٢٣٥٦,١١٨١٩٩,٠٩٠٢,٢٣٧,٣٣٤٤,٥٥٨,٨٥٣١٤,٢٣١,٩٨٣ر سبتمب٣٠التكلفھ في 
مجمع اإلھالك

٨١٥,٠٢٤١٧٦,٤٥٧١٠٧,٥٣٣٥٥٥,٣٥٦١,٣٥٣,٤٧٨٣,٠٠٧,٨٤٨-٢٠١٥ینایر ١في 
٢٤٨,١٨٩٥٩,٦٥٥٢٣,٥٧١٢٧٢,٣٠٣٤٦٧,٠١٢١,٠٧٠,٧٣٠ةاھالكات الفتر

١,٠٦٣,٢١٣٢٣٦,١١٢١٣١,١٠٤٨٢٧,٦٥٩١,٨٢٠,٤٩٠٤,٠٧٨,٥٧٨-٢٠١٥سبتمبر ٣٠مجمع االھالك في 
٢٠١٥٢٦٢,٢٠٦٥,٥٥٥,١٦٩١٢٠,٠٠٦٦٧,٩٨٦١,٤٠٩,٦٧٥٢,٧٣٨,٣٦٣١٠,١٥٣,٤٠٥سبتمبر ٣٠قیمة الدفتریة  فى صافى ال

٢٠١٤٢٦٢,٢٠٦٥,٨٠٣,٣٥٨١٦٧,٦٠٢٥٢,٠٨٨١,١٩٠,٦٧٨١,٠٧٦,٢٥٤٨,٥٥٢,١٨٦دیسمبر ٣١صافى القیمة الدفتریة  فى 

االجمالىوسائل نقل وانتقالأجھزه وادواتحاسبات الیھأثاث مكتبيمبانىأراضي٢٠١٦سبتمبر ٣٠االصول الثابتھ في 
جنیھ مصريجنیھ مصريريجنیھ مصجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريالتكلفھ

٢٠١٦٢٦٢,٢٠٦٧,٥٥١,٩٢٨٤٨٦,٣٠٧٣٧٠,٩٣٨٢,٥٠٣,١٤٧٤,٨٣٢,٠١٧١٦,٠٠٦,٥٤٣ینایر ١في 
٥,٦٧٠,٠٠٠١٠,٩٥٣١٤٤,٠٨٥٦٣,٨٧٨٨٨٠,٥٩٨٦٦٠,٠٥٣٧,٤٢٩,٥٦٧الفترةخالل ضافات اإل

٣,٥٦٦,٢٣٢-٣,٤٤١,٠٧٨--١٢٥,١٥٤-اضافات الفتره من مشروعات تحت التنفیذ
٢٠١٦٥,٩٣٢,٢٠٦٧,٦٨٨,٠٣٥٦٣٠,٣٩٢٤٣٤,٨١٦٦,٨٢٤,٨٢٣٥,٤٩٢,٠٧٠٢٧,٠٠٢,٣٤٢سبتمبر ٣٠التكلفھ في 

مجمع اإلھالك
١,١٦٠,٣٧٦٢٥١,٠١٨١٥١,٥٠١٩٤١,٦٧٩١,٩٩٨,٠٨٢٤,٥٠٢,٦٥٦-٢٠١٥ینایر ١في 

٢٨٨,٣٥٠٧٦,١٤١٥٢,٨٧٤٣٩٦,٤٢٦٦٤٠,١٠٢١,٤٥٣,٨٩٣-اھالكات الفتره
١,٤٤٨,٧٢٦٣٢٧,١٥٩٢٠٤,٣٧٥١,٣٣٨,١٠٥٢,٦٣٨,١٨٤٥,٩٥٦,٥٤٩-٢٠١٦سبتمبر ٣٠مجمع االھالك في 

٢٠١٦٥,٩٣٢,٢٠٦٦,٢٣٩,٣٠٩٣٠٣,٢٣٣٢٣٠,٤٤١٥,٤٨٦,٧١٨٢,٨٥٣,٨٨٦٢١,٠٤٥,٧٩٣سبتمبر ٣٠صافى القیمة الدفتریة  فى 
٢٠١٥٢٦٢,٢٠٦٦,٣٩١,٥٥٢٢٣٥,٢٨٩٢١٩,٤٣٧١,٥٦١,٤٦٩٢,٨٣٣,٩٣٥١١,٥٠٣,٨٨٧دیسمبر ٣١صافى القیمة الدفتریة  فى 
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

اھالك الفتره موزع كالتالي**
٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠بتمبر س٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
٣٦١,٠٠٦٢١٠,٣٤٠المحمل على تكلفة المبیعات

١,٠٩٢,٨٨٧٨٦٠,٣٩٠المحمل على المصروفات العمومیھ واالداریھ
١,٤٥٣,٨٩٣١,٠٧٠,٧٣٠

مشروعات تحت التنفیذ٤-٢

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠
جنیھ مصريیھ مصريجن

٦٥١,٤٥٨٣١٥,٤٥٠ةالرصید اول الفتر
٦,٤٦٦,٧٧٤٧٠٤,٣٣٢ةاالضافات خالل الفتر
)٣٦٨,٣٢٤()(٣,٥٦٦,٢٣٢ةالمحول لالصول الثابت

٣,٥٥٢,٠٠٠٦٥١,٤٥٨رصید  اخر الفتره

عمالء وأوراق قبض-٥
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريمصريجنیھ 
١٩,٧٨٣,٧٤٥١٧,٣١٨,٣٩٩عمالء

٧,٥٧٢,٤٨٠٥,٨٨٠,٠٦٨أوراق قبض
٢٧,٣٥٦,٢٢٥٢٣,١٩٨,٤٦٧

(١٤٣,٠٩٦)(١٤٣,٠٩٦)االنخفاض فى قیمة العمالء

(١٦,٣٦٢)(١٦,٣٦٢)االنخفاض فى قیمة أوراق القبض

٢٧,١٩٦,٧٦٧٢٣,٠٣٩,٠٠٩
ما واالرصده المدینھ االخرىالمصروفات المدفوعھ مقد-٦

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
١,٨٥٧,١٥٧٨٥٨,٨٢٨مصروفات مدفوعة مقدماً 

٧,٩٢٨,١٥٠٤,٤٥١,٧٠٧موردین دفعات مقدمھ
٥٩,٥٨٩٢١٦,٠٦٥تأمینات لدى الغیر

٢٦١,٩٨٩١٦٥,١٤٥غطاء خطابات ضمان
٩٦٩,٥٦٩٣٣١,٧١٣العاملینعھد وسلف 

١٢٠,٧٤٠١,١٩٢,٥٤٣مدینو شراء اصول ثابتھ
١,٦١١,١٣٦٤٧٢,٣٢٩االرصدة المدینة االخرى

٢,٧٩٦,١٣٠٧٧٥,٨٦٧مصلحة الضرائب **
١٥,٦٠٤,٤٦٠٨,٤٦٤,١٩٧االجمالي



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

١٧

٢٠١٦سبتمبر ٣٠یة المنتھیة فى اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالتابع 

مصلحة الضرائب **
٥١٤,٣١٨٧٦٥,٩٩٢ضرائب الخصم واالضافھ تحت حساب الضریبھ

٢,٢٨١,٨١٢٩,٨٧٥ضریبة المبیعات
٢,٧٩٦,١٣٠٧٧٥,٨٦٧

** جمیع المصروفات المقدمھ تستحق خالل اثنا عشر شھر من تاریخ القوائم المالیھ
في حكمھانقدیة وما-٧

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
١,٢٣٧,٩٥٩٣١٣,٩٧٩نقدیة بالخزینھ

٩,٩٩٤,٧٧٢٨,٣٦٥,٥٧٢حسابات جاریھ
١,٨٥٠,٠٠٠٢,٨٥٧,٥١٥ودائع لدى البنوك

١٣,٠٨٢,٧٣١١١,٥٣٧,٠٦٦االجمالي

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصريعمالت اجنبیة
٢٠٣,٩٧٨٧٥,٩٥٨نقدیة بالخزینھ

٣٢٥,٤٠٢١,٠٧٣,٤٨٣حسابات جاریھ
٢,٢٧٠,٧٠٠-ودائع لدى البنوك

٥٢٩,٣٨٠٣,٤٢٠,١٤١االجمالي
١٣,٦١٢,١١١١٤,٩٥٧,٢٠٧

الفائده السائد على االیداع . تم ربط الودائع على فترات قصیرة االجل ه على النقدیھ بالبنوك بناء على سعردیتم احتساب الفائ
لفترات متفاوتھ تتراوح بین یوم وثالثة اشھر بناء على احتیاجات الشركھ للنقدیھ .

راس المال-٨
٢٠ھ مصري موزع علىملیون  جنی١٠ملیون جنیھ بلغ رأس المالي المصدر والمدفوع  ١٠٠حدد رأس المال المرخص بھ 

.جنیھ مصري ٠.٥ةاسمیةملیون سھم بقیم
ملیون جنیھ مصري حیث بلغ عدد ١١تم التأشیر في السجل التجاري بزیادة رأس مال الشركھ المدفوع الي ١٩/٥/٢٠١٦بتاریخ 
.جنیھ مصري٠.٥مھ االسمیھ للسھم ملیون  سھم القی٢٢االسھم 
یة العامھ الغیر العادیھ وتم الموافقھ على قرار الجمعیة العامھ الغیر العادیھ بشأن زیادة رأس تم انعقاد الجمع٨/٩/٢٠١٦بتاریخ 

ملیون سھم ٤٤بإصدار عدد ة ملیون جنی٢٢قدرھا ةملیون بزیادة مجانی٣٣ملیون جنیھ الى ١١المال المصدر والمدفوع من 
ةءات اعتماد الجمعیة العامھ الغیر عادیھ لدي الھیئة العامجنیھ مصري وجاري العمل في اجرا٠.٥للسھم ةاالسمیةوالقیم

.لإلستثمار والتأشیر بالذیادة في السجل التجاري

تسھیالت ائتمانیھ-٩
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
٧,١١٧,٢٨٣٤,٢٩٢,٢٨٣عمالت أجنبیة)(بنوك سحب على المكشوف

٥٢,٦٠٥,٥٥٣٢٥,٧٠٠,٥٨٣( جنیھ مصري)حب على المكشوفبنوك س
٥٩,٧٢٢,٨٣٦٢٩,٩٩٢,٨٦٦االجمالي



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

١٨

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

موردون واوراق الدفع-١٠
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
١,٥٩٥,٨٣٠١١,٤٨٣,٥٦٧موردین تجاریین

٣٠٥,٥٨٠٤٥٣,٣١٩اوراق دفع
١,٩٠١,٤١٠١١,٩٣٦,٨٨٦

ال توجد فوائد على ارصدة الموردین و اوراق الدفع المستحقھ

مصروفات مستحقھ وارصده دائنھ-١١
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
٦٤٥,٤٩٨٥٢٠,٤٢٣المصروفات المستحقة

-٤,٦٣٨,٣٣٣دائنو شراء اصول ثابتھ
٢٢٠,٦٢٠٨٣٨,٥٥٥دائنون متنوعون

٢,٧٩١,٧٩٣٥,٨٩١,٧٧٢عمالء دفعات مقدمة
٢,٨٧٠,٩٢٥٢,٣٨٩,٢٠٤مصلحة الضرائب**

١١,١٦٧,١٦٩٩,٦٣٩,٩٥٤
مستحقھالتزامات ضریبیھ**

١,١٠٣,٤٠٥٣١٠,١٦٠ضریبة المبیعات
١١٩,٤٦١٤٨,٧٠١ضرائب الخصم واالضافھ

٣٢٥,٧٨٤٢٠,٨١٣ضرائب كسب العمل
١,٣٢٢,٢٧٥٢,٠٠٩,٥٣٠ضریبة الدخل

٢,٨٧٠,٩٢٥٢,٣٨٩,٢٠٤االجمالي
.ریخ القوائم المالیھارصدة المصروفات المستحقھ واالرصده الدائنھ االخرى تستحق خالل اثنا عشر شھراً من تا

٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠ضریبة الدخل-١٢

جنیھ مصريجنیھ مصري
١,٣٣١,٠٧١١,٤١٠,٢٩١العبء الحالي لضریبة الدخل

٦١,٦٤٠(٧,٦٦٧)الضریبھ المؤجلھ
١,٣٢٣,٤٠٤١,٤٧١,٩٣١االجمالي في قائمة الدخل

لھالضریبھ المؤج-١٣
٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠قائمة الدخل

جنیھ مصريجنیھ مصري
(٢٠٣,٤٢٨))٧,٦٦٧(متعلقھ باھالك االصول الثاابتھ

)(٢٠٣,٤٢٨))٧,٦٦٧



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

١٩

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠المیزانیھ

جنیھ مصريجنیھ مصري
١١١,٣١٩١١٨,٩٨٦متعلقھ باھالك االصول الثابتھ

١١١,٣١٩١١٨,٩٨٦مؤجلھیةضریباتالتزام

تكلفة المبیعات-١٤
منةالفتر

٢٠١٦ینایر ١
حتى

٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥ینایر ١

حتى
٢٠١٥ر سبتمب٣٠

منةالفتر
٢٠١٦یولیو ١

حتى
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥یولیو ١

حتى
٢٠١٥سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
٦٤,٩٤١,٤٤٤٥٢,٠٤٢,٩٧٩١٨,٨٢٢,٤٣١١٦,٣٨٦,٣٠٨ةمنتجات مباشر

١,٠٣٥,٧٩٧٥٩٤,٩١٤٣٨٠,٧١١٣٣٤,٠٣٤ةاجور ومزایا مباشر
٣٦١,٠٠٦٢١٠,٣٤٠١٨٦,٨٢٦٣,٩٩٧اھالكات

٧٦٧,٧٧٨٣٥٤,٥١٩٣٧٠,٧٥٤٣٢٨,١١٢ةتكالیف غیر مباشر
٦٧,١٠٦,٠٢٥٥٣,٢٠٢,٧٥٢١٩,٧٦٠,٧٢٢١٧,٠٥٢,٤٥١

ةواداریةمصروفات عمومی-١٥
منةالفتر

٢٠١٦ینایر ١
حتى

٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥ینایر ١

حتى
٢٠١٥سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٦یولیو ١

حتى
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

منةالفتر
٢٠١٥یولیو ١

حتى
٢٠١٥سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
٢,٥١٨,٦٢٣٣,٣٥٨,٢٦٠١,٠٠٢,٨٧٦٨٩٥,٤٨٧مرتبات ومزایا عاملین

٣٩١,٠٥٤٤٣٤,٥٧٣١٤٢,٥٤٩١٥٠,٤٤٧تامین وایجارات استخدامات
١,١٣٦,٦٥٢٩٢٧,٥٣٩٤٧٤,٤٥٣٤٠١,٢٥٠مصاریف اداریھ

١,٠٩٢,٨٨٧٦٩٤,٤٣١٤١٠,٨٦٦٢٠٨,٠٩٣اھالكات
٥,١٣٩,٢١٦٥,٤١٤,٨٠٣٢,٠٣٠,٨٣٤١,٦٥٥,٢٧٧



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٢٠

٢٠١٦سبتمبر ٣٠فى اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیةتابع 

االحتمالیةوااللتزاماتالعرضیةالمسؤلیات-١٦

جنیھ١,٨٢٧,٥٠٧مبلغالغیرلصالحالبنوكمنالشركةطلبعلىبناءالصادرهالضمانخطاباترصیدبلغ-
.مصريجنیھ٢٦١,٩٨٨مبلغمنھامغطىمصري

المالیةلألدواتالعادلةالقیمة-١٧

حكمھافيوماالنقدیةالمالیةاألصولوتتضمن،المالیةوااللتزاماتاألصولفيللشركةلیةالمااألدواتتتمثل
تتضمنكما،األخرىالمدینةواألرصدةعالقةذاتأطرافمنوالمستحقمقدماالمدفوعةوالمصروفاتوالعمالء

.األخرىئنةالداواألرصدةعالقةذاتألطرافوالمستحقالدائنونبعضالمالیةااللتزامات

المتبعةلمحاسبیةالسیاساتالمالیةللقوائمالمتممةاإلیضاحاتمنالمالیةالسیاساتأھم) ٢(رقماإلیضاحویتضمن
ومصروفاتإیراداتمنبھایرتبطوماالمالیةاألدواتأھموقیاسإثباتأسسبشأن

.األسمیةاقیمتھعنتختلفالالمالیةوااللتزاماتلألصولالعادلةالقیمة

المخاطرإدارة-١٨

العائدسعرخطر-أ

سوفوالتىالمالیةلألدواتالمستقبلىالنقدىالتدفقعنالناشئةالعادلةالقیمةمخاطرھىالعائدسعرمخاطرأن
علىالسائدةالفائدةمعدالتعلىالعائدسعرلمخاطرالشركةتتعرض، السوقسعرفيللتغیراتنتیجةتتذبذب

.البنوكوودائعوااللتزاماتاألصول

.بھاالمرتبطالفائدةسعرمعوااللتزاماتلألصولاالستحقاقتواریخبمراقبةالشركةتقوم

السوقمخاطر-ب

أسعارفيللتغیراتنتیجةالمالیةلألداةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالعادلةالقیمةتذبذبعنالسوقمخاطرتنشأ
تؤثرأنشأنھامنمخاطروھيالفائدةأسعارومخاطراألجنبیةالعمالتصرفسعرخطرأمثلتھاومن. السوق

الھدفویتمثل. والودائعالفائدةذاتالقروضالسوقبمخاطرتتأثرالتيالمالیةاألدواتوتتضمن. الشركةدخلعلى
عوائدتحقیقالوقتنفسوفيلةمقبوحدودضمنعلیھاوالسیطرةالمخاطرإدارةفيالسوقمخاطرإدارةمن

.تصدرھاوالمشتقةمالیةبأدواتتحتفظالوالشركة. مجزیة

األجنبیةالعمالتتقلباتخطر-ج

عرضةستكونالتىالمالیةلألداةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتأوالعادلةالقیمةمخاطرھىاألجنبیةالعملةمخاطر
.األجنبیةالعملةصرفتمعدالفيللتغیراتنتیجةللتقلبات

.المستمروالتقویماإلدارةبمعرفةالموضوعةالحدودأساسعلىتداراألجنبیةالعملةمخاطر

االئتمانمخاطر-د

األداةبموجببإلتزاماتھاالمناظرةاألطرافأحدوفاءعدمخاللمنالناشئةالمخاطرإلىاالئتمانمخاطرتشیر
أرصدتھاخاللمناالئتمانلمخاطرمعرضةوالشركةالمالیةالخسارةإلىتؤدىوالتيءالعمالعقودأوالمالیة
.وعمالئھابالبنك



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

٢١

٢٠١٦سبتمبر ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  المجمعة عن الفترة المالیة المنتھیة فى تابع 

البنكیةللحساباتاالئتمانمخاطر

.طیبةسمعةذاتبنوكمعبالتعاملناالئتمامخاطربتقلیلالشركةتقوم

للعمالءاالئتمانمخاطر

:یلىبمااالئتمانمخاطربتقلیلالشركةتقوم

لعمالئنالالئتمانحدوضع-

.داخلیةتقییممعاییرعلىبناءللعمالءاالئتمانىالوضعتقییم-

.العمالءرصیدمراقبة-

العالقةذاتلألطرافاالئتمانمخاطر

.االئتمانمخاطرمناألدنىالحدفيتتمثلالعالقةذاتاألطرافمنستحقالم

المالرأسإدارة-و

وتعظیمالنشاطلدعمجیدةمالرأسمعدالتوجودمنالتأكدھوالشركةمالرأسإدارةمنالرئیسيالغرض
. األسھمحامليمنافع

. النشاطشروطفيالتغیراتءضوفيمالھارأسھیكلبإدارةالشركةتقوم

الحقةأحداث-١٩

، قرر البنك المركزي المصري أن سعر العملة یتم تحدیده وفقاً لسیاسة العرض والطلب ٢٠١٦نوفمبر ٣بتاریخ
% في معدالت الفوائد. وأشار البنك المركزي أنھ ال توجد قیود على ٣وأضاف أن التغیر سیكون مصحوباً بارتفاع 

.ة ستكون خاضعة لبعض العقودأساسیالغیر لسلع افیما عداداع أو السحب بالعملة األجنبیة عملیة اإلی

سیتم مراجعة سعر الصرف للمعامالت بین البنوك، ویتم السماح للبنوك بتحدید سعر الشراء / البیع للدوالر 
عندما ال تسمح دینامیكیة األمریكي مقابل الجنیة المصري بناًء على قوة العرض والطلب. یتدخل البنك المركزي

."سوق البنوك بتحدید سعر واضح للدوالر األمریكي لتسھیل عملیة "تحدید السعر

، ولكنھا قد تؤثر على القوائم المالیة للفترات ٢٠١٦سبتمبر ٣٠ھذه األحداث لم تؤثر على القوائم المالیة للشركة في 
ھذا التأثیر في الوقت الحالي، فإن ھذا التأثیر سوف یظھر في المالیة المستقبلیة. وإن كان من الصعب تحدید مقدار 

القوائم المالیة المستقبلیة.

المقارنةأرقام-٢٠

.ه الفترهلھذالمالیةالقوائمعرضمعشىالتتم٢٠١٥للعامالمقارنةأرقامبعضتبویبإعادةتم


