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٢٠١٦سبتمبر ٣٠قائمة الدخل الشامل عن الفتره المالیھ المنتھیھ في 

ینایر ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٦

٢٠١٦سبتمبر 

ینایر ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 

یولیو ١من الفتره 
٣٠حتى ٢٠١٦

٢٠١٦سبتمبر 

یولیو ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 

جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصريجنیھ مصري
٤,١٠٩,٨٠٧٤,٦٣٣,١٦٧٨٢,٧٠٢١,٢٢٠,٥٦٣ارباح الفترة

----الدخل الشامل األخر
٤,١٠٩,٨٠٧٤,٦٣٣,١٦٧٨٢,٧٠٢١,٢٢٠,٥٦٣إجمالي الدخل الشامل

) جزء الیتجزأ من القوائم المالیھ.٢٥) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (
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ةقائمة التغیر في حقوق الملكی
٢٠١٥سبتمبر ٣٠في قائمة التغیر في حقوق الملكیھ 

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

جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٤,١٦٤,٧١٧١٤,٤٢٤,٣٥٤--٢٠١٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٩,٦٣٧ینایر ١الرصید في 

-(٤,١٦٤,٧١٧)٤,١٦٤,٧١٧---أرباح مرحلةالمحول الي 

--(٢٠٨,٢٣٦)-٢٠٨,٢٣٦-المحول الى االحتیاطي القانوني

٤,٦٣٣,١٦٧٤,٦٣٣,١٦٧----أرباح الفترة

٣,٩٥٦,٤٨١٤,٦٣٣,١٦٧١٩,٠٥٧,٥٢١-٢٠١٥١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦٧,٨٧٣سبتمبر ٣٠الرصید في 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠قائمة التغیر في حقوق الملكیھ في 
احتیاطي خاصاحتیاطي قانونيرأس المال

اجمالىأرباح الفترةأرباح مرحلة(عالوة االصدار)

جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٣,٩٥٦,٣٩١٦,٨٣٣,٧١٩٢١,٢٥٨,٠٧٢-٢٠١٦١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦٧,٩٦٢ینایر ١الرصید في 

٩,٨٣٩,٩٠١--١,٠٠٠,٠٠٠٨,٨٣٩,٩٠١زیادة راس المال

-(٦,٨٣٣,٧١٩)٦,٨٣٣,٧١٩---أرباح مرحلةالمحول الى 

--(٣٤١,٦٨٧)(٤,٦٩٠,٣٥١)٥,٠٣٢,٠٣٨-المحول الى االحتیاطي القانوني

٤,١٠٩,٨٠٧٤,١٠٩,٨٠٧----أرباح الفترة

٢٠١٦١١,٠٠٠,٠٠٠٥,٥٠٠,٠٠٠٤,١٤٩,٥٥٠١٠,٤٤٨,٤٢٣٤,١٠٩,٨٠٧٣٥,٢٠٧,٧٨٠سبتمبر ٣٠الرصید في 

المالیھ.) جزء الیتجزأ من القوائم ٢٥) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠قائمة التدفقات النقدیھ عن الفتره المالیھ المنتھیھ في 
٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصريالتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل :
٥,٣٠٢,٩٧٧٦,٠٩٧,١٤٠أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل

٧٤٦,١١١٥٤٨,٤٧٢إھالك أصول ثابتة
١,٤٩٩,٨٦٣٣١٨,٥٧٣خسائر فروق تقییم عملھ

٧,٥٤٨,٩٥١٦,٩٦٤,١٨٥أرباح التشغیل قبل التغیرات فى رأس المال

(٣٨٧,٠٤٢)١٠,٠٠٣,٤٨٤التغیر في المخزون
(١,٧٩٣,٩٠٩)١,٧٠٧,٨٨٧التغیر في العمالء واوراق القبض

٦٤٣,٩٩٨٥,٢٢٨,٧١٣(٧)مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرىالتغیر في 
(٣,٤٢٤,٣٦٩)(٢٧,٦٥٨,٤٠٠)(٨)التغیر في المستحق من اطراف ذات عالقة

(٢,٩٩٧,٦٣٠)(٨,٩٠٥,١٣١)التغیر في موردون وأوراق دفع
(٣,٢٢٩,٥٣٢)(١,١٣٥,٤٤٢))١٢(التغیر في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)٣١٨,٥٧٣((١,٤٩٩,٨٦٣)خسائر فروق تقییم عملھ
٤١,٨٤٣(١٩,٢٩٤,٥١٦)التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمھ في ) أنشطة التشغیل

(١,٧٦٩,٧٣٠))٢,٠١٨,٣٢٤(ضریبة الدخل المدفوعھ
(١,٧٢٧,٨٨٧)(٢١,٣١٢,٨٤٠)صافى التدفقات النقدیة الناتجھ من (المستخدمة فى) أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
(٢,١٧٥,٩٥٣)(٦,٣٠٩,٥٦٥)(٤-١)مدفوعات لشراء أصول ثابتة

(٣٦١,٤٩٩)(٢١٢,٥٥٤)(٤-٢)مدفوعات لشراء  مشروعات تحت التنفیذ
-(٦,٠٩٧,٥٠٠)مدفوعات إستثمارات فى شركات تابعة

(٢,٥٣٧,٤٥٢)(١٢,٦١٩,٦١٩)(المستخدمة فى )أنشطة االستثمارصافى التدفقات 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
-٩,٨٣٩,٩٠١متحصالت من زیادة رأس المال

١٦,٦٦٣,٦١١١٤,٥٩٣,٤٦٩نسھیالت ائتمانیةمتحصالت من 
٢٦,٥٠٣,٥١٢١٤,٥٩٣,٤٦٩صافى التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التمویل

١٠,٣٢٨,١٣٠(٧,٤٢٨,٩٤٧)خالل الفترة-صافى الزیادة فى النقدیة وما فى حكمھا 
١١,٨٠٠,٩٠٢٢,٦٠٢,٤٥٤النقدیة وما فى حكمھا ـ أول الفترة

٤,٣٧١,٩٥٥١٢,٩٣٠,٥٨٤النقدیة وما فى حكمھا ـ أخر الفترة

) جزء الیتجزأ من القوائم المالیھ.٢٥) الى االیضاح رقم (١االیضاحات المرفقھ من ایضاح رقم (



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 

- ٧ -

٢٠١٦یونیو ٣٠المنتھیة فى عن الفترة المالیةالمستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

نبذة عن الشركة-١
تأسیس الشركة١-١

وتم تدرج تغییر شكلھا ٢٠/٠٨/١٩٨١( شركة مساھمة مصریة ) بتاریخ M.Bتأسست شركة إم بى للھندسة
ووفقاً العربیةمصرجمھوریةفىبھاالمعمولالقوانینألحكامطبقاة أصبحت شركة مساھمالقانونى حتى

٨٧٧٠١و تم قید الشركة بالسجل التجارى تحت رقم ،التنفیذیةوالئحتھ١٩٨١لسنة١٥٩رقمقانونألحكام
.١٣/١١/١٩٩٠بتاریخ 

غرض الشركة٢-١
إلستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة وأعمال المقاوالت مع مراعاه أحكام القوانین واللوائح والقرارات ا

اآلنشطة ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو ھذهالساریة وبشرط إستصدار التراخیص الالزمة للممارسة
تشترك بأى وجھ من الوجوه مع الشركات وغیرھا التى تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا والتى قد تعاونھا على 
تحقیق غرضھا فى مصر أو فى الخارج كما یجوز لھا أن تندمج فى الھیئات السالفة أو تشتریھا أو تلحقھا بھا 

یة.ذالقانون والئحتھ التنفیلك طبقاً ألحكام ذو

السنة المالیة٣-١
.عامكلمندیسمبروتنتھى فى نھایةینایرفى أولللشركةالمالیةالسنةتبدأ

عنوان الشركة٤-١
.الجیزة–الدقى-شارع عمر بن الخطاب١٠

إعتماد القوائم المالیة٥-١
مجلس إدارة الشركة بجلستھ المنعقدة فىمن ٢٠١٦سبتمبر ٣٠المنتھیة فى الفترهتم إعتماد القوائم المالیة عن 

.٢٠١٦نوفمبر٧

أحداث ھامة ٦-١
.تم تداول أسھم الشركة فى بورصة النیل٢٠١٦مارس ٣١بتاریخ 

أسس إعداد القوائم المالیة-٢
اإللتزام بالمعاییر المحاسبیة والقوانین١-٢

واللوائح الساریة.تم إعداد القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة والقوانین 

أسس القیاس٢-٢
.ستمراریةاإلوفرضالتاریخیةالتكلفةمبدأأساسعلىالمالیةالقوائمأعدت

العرضوعملةالتعاملعملة٣-٢
تم عرض القوائم المالیة بالجنیھ المصرى والذى یمثل عملة التعامل للشركة وعملة عرض القوائم المالیة.

إستخدام التقدیرات والحكم الشخصي٤-٢
الشخصى وعملالحكمإستخداماإلدارةمنیتطلبالمصریةالمحاسبةلمعاییرطبقاالمالیةالقوائمإعدادإن

والمصروفاتاإلیراداتوكذلكلتزاماتواإلاألصولوقیمالسیاساتتطبیقعلىتؤثرفتراضاتإوتقدیرات
إدارةاتراھمتنوعةأخرىوعواملالتاریخیةالخبرةعلىبھاالمتعلقةفتراضاتواإلالتقدیراتھذهوتعتمد
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٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة فى عن الفترة المالیةالمستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

لألصولالدفتریةالقیمتحدیدعلیھبناءاً یتمحیثالجاریةواألحداثالظروفظلفىمعقولةالشركة
.التقدیراتھذهعنالفعلیةالنتائجتختلفوقدلتزاماتواإل

فى التقدیراتبأى فروقاإلعتراف ویتممستمرةبصفةفتراضاتواإلالتقدیراتھذهمراجعةویتمھذا
فیھاتمتىالتالفترةعلىتؤثرالفروقھذهكانتإذاالتقدیراتتلكمراجعةفیھاالتى تمفى الفترةالمحاسبیة
ھذهتدرجعندئذالمستقبلیةالفتراتوعلىالمراجعةفیھاتمتىالتالفترةعلىتؤثركانتإذاأمافقطالمراجعة

.المستقبلیةوالفتراتالفترةفى ھذهالفروق

أھم السیاسات المحاسبیة -٣
السیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه تم تطبیقھا بثبات خالل الفترات المالیة المعروضة فى ھذه القوائم المالیة.

بالعمالت األجنبیةترجمة المعامالت ١-٣
یتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبیة أولیاً باستخدام أسعار الصرف فى تاریخ حدوث المعاملة.

تاریخ ىستخدام أسعار الصرف فإیتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة ب
بقائمة الدخل.ویتم إدراج كافة فروق العملة القوائم المالیة ،

لتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة والتى یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة یتم ترجمة األصول واإل
.ىستخدام أسعار الصرف فى تاریخ اإلعتراف األولإب

بالقیمة العادلة یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة بالعملة األجنبیة والتى یتم قیاسھا 
تحددت فیھ القیمة العادلة.ىالتاریخ الذىستخدام أسعار الصرف فإب

ألصول الثابتة وإھالكاتھاا٢-٣
اإلعتراف والقیاس١-٢-٣
أوالخدماتأوالسلعتوفیرأوفى اإلنتاجستخدامھاإلبھایحتفظوالتىالمملوكةالثابتةاألصولإثباتیتم

اإلھالكمجمعمنھامخصوماً التاریخیةبالتكلفةبالمیزانیةالثابتةاألصولوتظھربالتكلفة،اإلداریةلألغراض
باألصلالمرتبطةالمباشرةالتكالیفكافةاألصلتكلفةوتتضمنھذا. القیمةضمحاللإلالمتراكمةوالخسائر
ىوفأجلھمناألصلقتناءإاإلدارةالذى قررتفى الغرضبھاتشغیلھیتمىالتالحالةإلىلتجھیزهوالالزمة

.موقعھ

منكلاعتباریتماإلنتاجیة،أعمارھاالتى تختلفالرئیسیةالمكوناتمنمجموعةمناألصلیتكونعندما
.بذاتھأصالً المكوناتھذه

المھنیینأتعابالتكلفةوتتضمنبالتكلفة،اإلداریةلألغراضأولإلنتاجاإلنشاءفى مرحلةاألصولتسجیلیتم
مننتھاءاإلیتمعندمااألصولھذهفى إھالكالبدءویتمھذا. باألصلالمرتبطةالمباشرةالتكالیفوكافة

.األصولىفى باقالمتبعةاألسسنفستباعإوبلھاالمحددالغرضىفلألستخدامإعدادھا

إھالكھاویتموالمعداتاآلالتبندضمنالثابتةباألصولالمتعلقةستراتیجیةاإلالغیارقطعتكالیفتسجیلیتم
.بھاالمتعلقلألصلالمقدرىاإلنتاجالعمرمدارعلى

النفقات الالحقة على اإلقتناء٢-٢-٣
أصالً منھاكلاعتباریتمالتىالمكوناتمنرئیسىمكونأوثابتأصلبإحاللالخاصةالتكالیفرسملةیتم

إذااالقتناءعلىالحقةأى نفقاترسملةویتمھذا. االقتناءتاریخبعدالتى تتمالجسیمةالعمراتتكالیفوكذا
یتماألخرىالنفقاتكافةفإنذلكعداوفیما. االقتصادى المستقبلى لألصلالعائدزیادةعنھاسیترتبكانما

.تكبدھاعندكمصروفالدخلقائمةعلىتحمیلھا
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٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة فى المالیةعن الفترة المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

اإلھالكات٣-٢-٣
اإلنتاجى العمرمدارعلىوذلكالثابت القسطلطریقةوفقاً الدخلقائمةعلىاإلھالكمصروفتحمیلیتم

منھاكلاعتباریتمالتىلألصولالرئیسةاإلنتاجى للمكوناتالعمرأواألصولأنواعمننوعلكلالمقدر
.)إھالكھایتمالحیثاألراضىعدافیما(بذاتھأصالً 

وفیما یلى بیاناً باألعمار اإلنتاجیة المقدرة ومعدالت اإلھالك لكل بند من بنود األصول الثابتة :

عددالسنوات بیان األصول

٢٥-١٥ مبانى

٨-٣ وإنتقالوسائل نقل

٦-٤ حاسبات اّلیھ

٥-٣ أثاث وتجھیزات 

٨-٣ معداتو أجھزة

فى الغرضلالستخداممتاحةوتصبحاألصولإعدادمناالنتھاءیتمعندماالثابتةاألصولفى إھالكء البدیتم
.لھالمحدد

االصول الثابتھ تحت االنشاء٣-٣
تصبححتىثابتةأصولشراءأوإنشاءبغرضإنفاقھاتمالتيالمبالغفياالنشاءتحتالثابتةاألصولتتمثل

بالتكلفةاالنشاءتحتالثابتةاألصولتقییمویتم،الثابتةاألصوللبندتحولثم ،التشغیلفيلإلستخدامجاھزة
).وجدإن(القیمةفياألضمحاللخصمبعد

إستثمارات فى شركات تابعة٤-٣
تدرج االستثمارات فى شركات تابعة بالتكلفة.

تقییم المخزون٥-٣
یتم تقییم المخزون طبقاً لألسس التالیة :

القیمة البیعیة فى صا، والقیمة البیعیة أیھما أقلى أو صافالمتوسط المرجحعلى أساس التكلفة باستخدام طریقة 
ناقصاً التكلفة التقدیریة لإلتمام والتكلفة التقدیریة الالزمة ى سیاق النشاط العادى فى سعر البیع التقدیرى ھ

إلتمام البیع.

القیمة البیعیة وجمیع خسائر المخزون ضمن تكلفة ى المخزون إلى صافقیمة ى یتم اإلعتراف باالنخفاض ف
ى حدث فیھا االنخفاض أو الخسارة . ویتم اإلعتراف برد االنخفاض فى الفترة التى المبیعات بقائمة الدخل ف

ة التى القیمة البیعیة بقائمة الدخل كتخفیض من تكلفة المبیعات فى الفترى صافى المخزون الناتج من االرتفاع ف
حدث فیھا الرد.

العمالء وأوراق القبض والمدینون والحسابات المدینة األخرى٦-٣
یتم إثبات العمالء وأوراق القبض والمدینون والحسابات المدینة األخرى بالقیمة األصلیة للفاتورة أو المعاملة 

على أن ة موضوعیةیكون مخصص اضمحالل قیمة المدینین عندما یكون ھناك أدلناقصاً خسائر االضمحالل.
الشركة لن تتمكن من تحصیل كل المبالغ المستحقة طبقا لشروط التعاقد األصلیة ویؤخذ فى االعتبار عند تحدید 
احتمالیة اضمحالل المدینون التجاریون كل من أو أى من العوامل التالیة ، المصاعب المالیة للمدین أو 

احتماالت التعثر واالفالس 
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠عن الفترة المالیة المنتھیة فى المستقلة المتممة للقوائم المالیةاإلیضاحات تابع 

تم أو اعادة الھیكلة المالیة أو التقصیر أو عدم االلتزام فى السداد لمدة تزید عن فترات االئتمان الممنوحة. وی
النقدیة المتوقعة،ویتم اإلعتراف قیاس خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات 

بخسائر االضمحالل بقائمة الدخل ،ویتم اإلعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفترة التى حدث فیھا الرد.

بالصندوق ولدى البنوكالنقدیة ٧-٣
الحسابات وتتمثل فى النقدیة بالصندوق بالصندوق و لدى البنوك ألغراض إعداد القوائم المالیة فإن النقدیة 

الغیر الجاریة بالبنوك والودائع ألجل التى تستحق خالل ثالثة أشھر ،ویتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة 
.مباشرة

المعامالت مع األطراف ذوى العالقة٨-٣
المدیرین واإلدارة العلیا للشركةوكبار المساھمین وتابعةتتمثل األطراف ذوى العالقة فى كل من الشركات ال

وتمثل أیضاً الشركات المسیطر علیھا أو خاضعة لسیطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذوى 
العالقة ،ویتم اعتماد الشروط والسیاسات التسعیریة للمعامالت مع األطراف ذوى العالقة من قبل مجلس 

اإلدارة.

الموردون والدائنون والحسابات الدائنة األخرى٩-٣
التى سیتم سدادھا مستقبالً مقابل السلع المستلمة والخدمات المؤداة للشركة سواء وردت تمثل االلتزامات 

فواتیرھا من الموردین أم لم ترد بعد

المخصصات١٠-٣
یتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالى قانونى أو حكمى أو التزام مستدل علیھ من الظروف 

المحتمل أن یترتب علیھ تدفق خارج لمنافع اقتصادیة یتم المحیطة نتیجة لحدث فى الماضى ویكون من 
استخدامھا لسداد ذلك االلتزام ویمكن عمل تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام. ھذا ویتم مراجعة المخصصات فى 

تاریخ المیزانیة وتعدیلھا عند الضرورة إلظھار أفضل تقدیر حالي.

فیجب أن یكون المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو القیمة الحالیة وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للنقد جوھریاً 
لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسویة االلتزام .

وتكلفة اإلقتراضقتراضاإل١١-٣
اإلقتراض

ستالمھا ویتم تبویب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن إقتراض مبدئیاً بالقیم التى تم باإلم اإلعتراف یت
سداد رصید القروض لمدة تزید عن عام بعد ل تأجیى لم یكن لدى الشركة الحق فلتزامات المتداولة، ما اإل

.لتزامات طویلة األجلتاریخ المیزانیة، فیتم عرض رصید القرض ضمن اإل

قتراض بفوائد بعد اإلعتراف المبدئى على أساس التكلفة المستھلكة بطریقة معدل الفائدة یتم قیاس القروض واال
ستھالك بطریقة معدل لتزامات باإلضافة إلى عملیة االستبعاد االاال وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن فعال

الفائدة الفعال بقائمة الدخل.
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠عن الفترة المالیة المنتھیة فى المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

تكلفة اإلقتراض

قتراض المتعلقة مباشرًة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤھل والذى یتطلب فترة یتم رسملة تكالیف اإل
زمنیة طویلة لتجھیزه لإلستخدام فى األغراض المحددة لھ أو لبیعھ كجزء من تكلفة األصل ، ویتم تحمیل تكلفة 

الفوائد والتكالیف اإلقتراض األخرى كمصروف فى الفترة التى تحققت فیھا . تتمثل تكالیف اإلقتراض فى 
األخرى التى تنفقھا الشركة إلقتراض األموال .

اتحتیاطیاإل١٢-٣
حتیاطى قانونى حتى یبلغ ھذا إالعام لتكوینربح% من صافى ٥طبقاً للنظام األساسى للشركة، یجنب

على قرار من الجمعیة العامة وفقاً اً حتیاطى بناءاإلتخدممن رأس مال الشركة المصدر ویس%٥٠اطى یحتاإل
راح مجلس اإلدارة.تقإل

اإلیراد١٣-٣
إثبات إیراد بیع بضائع

یتم االعتراف باإلیراد الناتج عن بیع البضائع عندما تقوم الشركة بتحویل المخاطر والعوائد األساسیة لملكیة 
السلع إلى المشترى ویحدث ھذا عادة عند تسلیم البضائع.

الفوائدإثبات إیراد 

ستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال، ویدرج إیراد الفوائد بقائمة الدخل.إیتم إثبات اإلیراد عند استحقاق الفائدة ب

إثبات إیراد توزیعات األرباح

یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح بعد صدور قرار الجمعیة العامة للشركات المستثمر فیھا.

المصروفات١٤-٣
یع المصروفات شاملة المصروفات اإلداریة والعمومیة والمصروفات األخرى مع إدراجھا یتم اإلعتراف بجم

بقائمة الدخل فى السنة المالیة التى تحققت فیھا تلك المصروفات.

لتزامات الضریبیة المؤجلةالضرائب الدخلیة واألصول واإل١٥-٣
.ىیتم حساب ضریبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصر

الجاریةضرائب الدخل 

سترداده أو إلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجاریة والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إیتم تقییم أصول و
سداده لمصلحة الضرائب.

ضرائب الدخل المؤجلة

لتزامات على الفروق المؤقتة بین القیمة المعترف بھا یتم اإلعتراف بضریبة الدخل المؤجلة باتباع طریقة اإل
) ى) وقیمتھا المدرجة بالمیزانیة (األساس المحاسبىلألصل أو االلتزام لألغراض الضریبیة (األساس الضریب

وذلك باستخدام سعر الضریبة المطبق.

یتم اإلعتراف بضریبة الدخل المؤجلة كأصل عندما یكون ھناك احتمال قوى بإمكانیة االنتفاع بھذا األصل 
ویتم تخفیض األصل بقیمة الجزء الذى لن یتحقق منھ منفعة مستقبلیة.بلیة،لتخفیض األرباح الضریبیة المستق
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ضمحاللاإل١٦-٣
إضمحالل قیمة األصول المالیة

ھناك دلیل موضوعى على أن یكون أصل مالى أو تقوم الشركة فى تاریخ كل میزانیة بتحدید ما إذا كان 
مجموعة من األصول المالیة قد اضمحل. ویعتبر أصل مالى أو مجموعة من األصول المالیة قد اضمحل إذا 
فقط كان ھناك دلیل موضوعى على اضمحالل القیمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد اإلعتراف األولى 

ة المقدرة ألصل مالى أو مجموعة من األصول المالیة والتى یمكن باألصل وأثر ذلك على التدفقات النقدی
تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ.

إضمحالل قیمة األصول غیر المالیة

تقوم الشركة بشكل دورى فى تاریخ كل میزانیة بتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن یكون أصل قد 
ة للنقد عن قیمتھ االستردادیة فیعتبر أن ھناك اضمحل. عندما تزید القیمة الدفتریة ألصل أو وحدة مولد

ضمحالل بقائمة الدخل.ستردادیة. وتثبت خسارة اإلاضمحالل لألصل وبالتالى یتم تخفیضھ إلى قیمتھ اإل

یتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة والتى تم اإلعتراف بھا سابقاً فقط إذا كان ھناك تغییر فى 
حدید قیمة األصل االستردادیة منذ إثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القیمة االفتراضات المستخدمة لت

،وتكون رد الخسارة الناجمة عن االضمحالل محدود بحیث ال تتعدى القیمة الدفتریة لألصل القیمة االستردادیة 
ضمحالل القیمة إة عن لھ أو تتعدى القیمة الدفتریة التى كان سیتم تحدیدھا ما لم یتم اإلعتراف بالخسارة الناجم

بالنسبة لألصل فى السنوات السابقة. ویتم إثبات الرد فى الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة أصل بقائمة 
الدخل.

یاس القیمة العادلة ق١٧-٣
تمثل القیمة العادلة السعر الذى من شأن الشركة أن تتلقاه مقابل بیع األصل أو المقابل المدفوع نظیر تحویل 

معاملة نظامیة بین المشاركین فى السوق فى تاریخ القیاس ویستند القیاس بالقیمة العادلة إلى اإللتزام فى
اإلفتراض أن المعاملة الخاصة ببیع األصل أو نقل اإللتزام ستحدث فى السوق الرئیسى لألصل أو اإللتزام أو 

السوق الذى سیعود بأكبر فائدة على األصل أو اإللتزام.

ادلة لألصل أو اإللتزام بإستخدام اإلفتراضات التى من شأن المشاركین بالسوق إستخدامھا و تقاس القیمة الع
عند تسعیر األصل أو اإللتزام ، وذلك بإفتراض أن المشاركین فى السوق سیعملون على تحقیق مصالحھم 

اإلقتصادیة.

بالسوق على تولید منافع و یضع القیاس بالقیمة العادلة لألصل غیر المالى فى اإلعتبار قدرة المشارك 
إقتصادیة عن طریق إستخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طریق بیعة إلى مشارك آخر بالسوق من 

شأنھ إستخدام األصل بأقصى طاقة لھ.

بالنسبة لألصول المتداولة فى سوق نشط یجرى تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء السوقیة 
المعلنة.

القیمة العادلة للبنود ذات الفوائد إستنادا إلى التدفقات النقدیة المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة على و تقدر
بنود مشابھة لھا نفس الشروط و نفس خصائص المخاطر.

أما بالنسبة لألصول غیر المدرجة ، فتحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة ألصل مشابھ أو باإلستناد 
التدفقات المخصومة المتوقعة.و تستخدم الشركة أسالیب التقویم المالئمة فى ظل الظروف المحیطة و التى إلى

تتوفر بشأنھا بیانات كافیة من أجل قیاس القیمة العادلة ، ومن ثم تعظم إستخدام المعطیات ذات الصلة التى 
لى الحد األدنى.و تقلل إستخدام المعطیات التى ال یمكن مالحظتھا إمالحظتھایمكن 
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قوائم المالیة على أساس متكرر ، تحدد الو فیما بتعلق باألصول و اإللتزامت التى یجرى اإلعتراف بھا فى 
المستویات الثالث للتسلسل الھرمى عن طریق إعادة تقییم المنشأة إذا ما كان ثمة تحویالت قد حدثت بین 

التصنیف اإلئتمانى فى نھایة فترة إعداد التقریر.

و ألغراض إفصاحات القیمة العادلة وضعت الشركة فئات لألصول و اإللتزامات إستنادا إلى طبیعتھا ، و 
تسلسل الھرمى للقیمة العادلة كما خصائصھا و المخاطر المرتبطة بكل منھا و المستوى التى تصنف بھ فى ال

ھو موضح أعاله.

التغییرات فى السیاسات المحاسبیة و اإلفصاحات ١٨-٣
تلك المطبقة فى العام السابق ، فیما عدا التغییرات التى نتجت ھىالسیاسات المحاسبیة المطبقة فى ھذه الفترة

ھا للفترات المالیة التى تبدأ و التى تم العمل ب٢٠١٥عن تطبیق لمعاییر المصریة الجدیدة الصادرة خالل عام 
یة:و فیما یلى أھم التعدیالت و التى تنطبق على الشركة و تأثیرھا على القوائم المال٢٠١٦بعد أول ینایر 

) عرض القوائم المالیة :١معیار المحاسبة المصرى المعدل (
یتطلب من المنشأه أن تفصح عن كافة بنود الدخل و المصروفات التى تم اإلعتراف بھا خالل الفترة فى 
قائمتین منفصلین أحداھما تعرض مكونات األرباح أو الخسائر (قائمة دخل) و الثانیة تبدأ باألرباح أو الخسائر 

إضافة قائمة إلى قائمة المركز المالى و تعرض عناصر الدخل الشامل اآلخر (قائمة الدخل الشامل) كما یتطلب
أول فترة مقارنة معروضة فى حالة تأثرھا نتیجة تطبیق المنشأة لسیاسة محاسبیة بدایةتتضمن األرصدة فى 

عرض رأس المال العامل.بأثر رجعى أو تعدیل بأثر رجعى أو إعادة تبویب . ال یتطلب المعیار المعدل 
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)  االصول الثابتھ١-٤(
٢٠١٥سبتمبر ٣٠االصول الثابتھ في 

االجمالىوسائل نقل وانتقالاجھزة ومعداتأثاث وتجھیزاتحاسبات آلیةمبانىاراضي
جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريالتكلفة

١,٠٨٨,٧٣٢٩٦,٨٠٩١٠٧,٩٤٧٣٦٧,٧٤٥٢,٠٧١,٦٣٢٣,٧٣٢,٨٦٥-٢٠١٥ینایر ١في 
٣٤,٣٤٩١٠,٤٣٤١٧,٠٠٩٢,١١٤,١٦١٢,١٧٥,٩٥٣--خالل الفترةاإلضافات

١,٠٨٨,٧٣٢١٣١,١٥٨١١٨,٣٨١٣٨٤,٧٥٤٤,١٨٥,٧٩٣٥,٩٠٨,٨١٨-٢٠١٥سبتمبر ٣٠التكلفھ في 
مجمع اإلھالك

١٥٢,٩٥٧٨١,٣٠٧.٠٠٧٥,٦٣٨٢٧١,٥٧٨١,٣٣٦,٤٨٥١,٩١٧,٩٦٥-٢٠١٥ینایر ١في 
٤٠,٨٢٧١١,٦٨٧.٠٠٢٣,٩٤٠٦١,٩٦٣٤١٠,٠٥٥٥٤٨,٤٧٢-الفترةاھالك 

١٩٣,٧٨٤٩٢,٩٩٤٩٩,٥٧٨٣٣٣,٥٤١١,٧٤٦,٥٤٠٢,٤٦٦,٤٣٧-٢٠١٥سبتمبر ٣٠مجمع االھالك في 
٨٩٤,٩٤٨٣٨,١٦٤١٨,٨٠٣٥١,٢١٣٢,٤٣٩,٢٥٣٣,٤٤٢,٣٨١-٢٠١٥سبتمبر ٣٠صافى القیمة الدفتریة  فى 
٩٣٥,٧٧٥١٥,٥٠٢٣٢,٣٠٩٩٦,١٦٧٧٣٥,١٤٧١,٨١٤,٩٠٠-٢٠١٤دیسمبر ٣١صافى القیمة الدفتریة  فى 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠االصول الثابتھ في 
االجمالىوسائل نقل وانتقالاجھزة ومعداتأثاث وتجھیزاتحاسبات آلیةمبانىاراضي

مصريجنیھ جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريالتكلفة
١,٧٤٩,٨٧٦١٤٩,٥٤٨٢٨٧,٠٩٧٤٢٣,٩٦٦٤,٤٥٨,٩٥٧٧,٠٦٩,٤٤٤-٢٠١٦ینایر ١في 

٥,٦٧٠,٠٠٠٦٤٥٧٩,٤٧٧٣٥,٣٩٩٣٥,٨٧٠٦٢٩,٥٠٠٦,٤٥٠,٨٩٠الفترةاإلضافات حتى 
١٢٥,١٥٤----١٢٥,١٥٤-المشروعات تحت التنفیذاالضافات من 

(٥٨٧,٩٩٠)(٥٨٧,٩٩٠)-----االستبعادات
٢٠١٦٥,٦٧٠,٠٠٠١,٨٧٥,٦٧٥٢٢٩,٠٢٥٣٢٢,٤٩٦٤٥٩,٨٣٦٤,٥٠٠,٤٦٧١٣,٠٥٧,٤٩٨سبتمبر ٣٠التكلفھ في 

مجمع اإلھالك
٢١٨,٨١٥٩٦,٤٩٤١٠٩,٤٢٩٣٤٠,٧٧٢١,٩٠٨,١٩٨٢,٦٧٣,٧٠٨-٢٠١٦ینایر ١في 

٧٠,٧٣١٢٤,١٤١٣٦,٨٦٠٣٥,٤٢٠٥٧٨,٩٦٠٧٤٦,١١١-الفترةاھالك 
(٤٤٦,٦٦٤)(٤٤٦,٦٦٤)-----مجمع اھالك االستبعادات

٢٨٩,٥٤٦١٢٠,٦٣٥١٤٦,٢٨٩٣٧٦,١٩٢٢,٠٤٠,٤٩٤٢,٩٧٣,١٥٥-٢٠١٦سبتمبر ٣٠مجمع االھالك في 
٢٠١٦٥,٦٧٠,٠٠٠١,٥٨٦,١٢٩١٠٨,٣٩٠١٧٦,٢٠٧٨٣,٦٤٤٢,٤٥٩,٩٧٣١٠,٠٨٤,٣٤٣سبتمبر ٣٠صافى القیمة الدفتریة  فى 
١,٥٣١,٠٦١٥٣,٠٥٤١٧٧,٦٦٨٨٣,١٩٤٢,٥٥٠,٧٥٩٤,٣٩٥,٧٣٦-٢٠١٥دیسمبر ٣١صافى القیمة الدفتریة  فى 
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٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠اھالك الفتره موزع كالتالي
جنیھ مصريجنیھ مصري

٧٤٦,١١١٥٤٨,٤٧٢المحمل على المصروفات العمومیھ واالداریھ
٧٤٦,١١١٥٤٨,٤٧٢

مشروعات تحت التنفیذ)  ٤-٢(
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
-٥٠,٦٠٠ةول الفترأالرصید 

٢١٢,٥٥٤٤١٨,٩٢٤ةاالضافات خالل الفتر
١٢٥,١٥٤٣٦٨,٣٢٤ةالمحول لالصول الثابت

١٣٨,٠٠٠٥٠,٦٠٠ةخر الفترأرصید  

تابعةاستثمارات في شركات -٥
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
١٤,٤٠٠,٠٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠شركة ام بى للصناعة  ( ذ . م . م )

-٤٥٠,٠٠٠شركة بیتا الیكتریك للصناعات (ش . م . م )
-٢٤٧,٥٠٠شركة ام بي لالنظمھ الكھربائیھ ( ذ . م . م )

١٥,٠٩٧,٥٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠االجمالي

عمالء واوراق قبض-٦
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
١٥,٠٦٧,١٧١١٦,٢٥١,٥٥٤عمالء

٥,٣٥٥,٠٦٤٥,٨٧٨,٥٦٨اوراق قبض
٢٠,٤٢٢,٢٣٥٢٢,١٣٠,١٢٢

)١٤٣,٠٩٦()١٤٣,٠٩٦(اضمحالل في العمالء
)١٦,٣٦٢()١٦,٣٦٢(اضمحالل في اوراق القبض

٢٠,٢٦٢,٧٧٧٢١,٩٧٠,٦٦٤

المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى-٧
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
١,٥١٤,٢٣٦٥٥٨,٧٥١مصروفات مدفوعة مقدماً 

٢٠٠,٥٧٣٣,٢١٤,١٥٩موردین دفعات مقدمھ
٨,٣٦٠٨,٧٩٥تأمینات لدى الغیر

١٣٥,٥٢٧١١٦,٣٨٧غطاء خطابات ضمان
٧٩٠,٦٨٠٣١٩,١٩٩عھد وسلف العاملین

١,٦١١,١٣٦٤٧٢,٣٢٩االرصدة المدینة االخرى
١١٠,٦٨٩٣٢٥,٥٧٩مصلحھ الضرائب**

٤,٣٧١,٢٠١٥,٠١٥,١٩٩
مصلحھ الضرائب**

١١٠,٦٨٩٣٢٥,٥٧٩ضرائب الخصم واالضافھ تحت حساب الضریبھ
١١٠,٦٨٩٣٢٥,٥٧٩

جمیع المصروفات المقدمھ واالرصده المدینھ تستحق خالل اثنا عشر شھراً من تاریخ القوائم المالیھ
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مستحق من اطراف ذات عالقة-٨
تلك المعامالت في المبالغ المسدده (تمویالت نقدیھ للموردین والمقاولین) من شركة ام بي للھندسھ نیابة عن شركة ام بي للصناعھ تتمثل 

-وشركة بیتا الیكتریك للصناعات مما نتج عنھا االرصده التالیھ:
مستحق من اطراف ذات عالقة-٨

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠
جنیھ مصرىمصرىجنیھ 

٧,١٧١,٠٧٤٧,١٦٨,٣٦٤)شركة ام بى للصناعة ( ش.ذ.م.م
-٣٨٢,٠٠٠(ش.م.م)بیتا الكتریك للصناعات

-٢٧,٢٧٣,٦٩٠)( ش.ذ.م.مام بي لالنظمھ الكھربائیھ
٣٤,٨٢٦,٧٦٤٧,١٦٨,٣٦٤

النقدیة بالصندوق ولدى البنوك-٩
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
جنیھ مصرى-أ  

١,١٣٧,٩٨٤٢٩٨,٦٨٩نقدیة بالخزینة
١,١٥٣,٧٨٥٧,٩٨٩,٩٨٠حسابات جاریة بالبنوك

١,٨٥٠,٠٠٠٢,٧٦٠,٠٠٠ودائع لدى البنوك
٤,١٤١,٧٦٩١١,٠٤٨,٦٦٩

عمالت أجنبیة-ب  
٢٠٣,٩٧٧٧٥,٩٥٨نقدیة بالخزینة

٢٦,٢٠٩٦٧٦,٢٧٥بالبنوكحسابات جاریة 
٢٣٠,١٨٦٧٥٢,٢٣٣

٤,٣٧١,٩٥٥١١,٨٠٠,٩٠٢

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

راس المال-١٠
ملیون جنیھ١٠٠حدد رأس المال المرخص بھ 

جنیھ مصري   ٠.٥سھم بقیمھ اسمیھ ملیون ٢٠جنیھ مصري موزع على ١٠,٠٠٠,٠٠٠بلغ رأس المالي المصدر والمدفوع  
٢٢جنیھ مصري حیث بلغ عدد االسھم ملیون ١١المدفوع الي تم التأشیر في السجل التجاري بزیادة رأس مال الشركھ١٩/٥/٢٠١٦بتاریخ 
.جنیھ مصري٠.٥سھم القیمھ االسمیھ للسھم ملیون 
العادیھ بشأن زیادة رأس المال المصدر الغیر العادیھ وتم الموافقھ على قرار الجمعیة العامھ الغیر تم انعقاد الجمعیة العامھ ٨/٩/٢٠١٦بتاریخ 

٠.٥ملیون سھم والقیمھ االسمیھ للسھم ٤٤ملیون جنیھ بإصدار عدد ٢٢ملیون بزیادة مجانیھ قدرھا ٣٣ملیون جنیھ الى ١١والمدفوع من 
جزء من وتمول تلك الزیادة من خالل االحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص (الناتج من عالوة االصدار) باالضافھ الى جنیھ مصري 

.بالدفاترالزیادةاستكمال االجراءات القانونیة النعكاس تلك مل في جاري العواالرباح المرحلة ، 

تسھیالت إئتمانیة-١١
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
٧٦٨,٨٠٠٢,٢٤٨,٦٥٣(عمالت اجنبیھ)بنوك سحب على المكشوف
٤٣,٧٥٠,٦٦٥٢٥,٦٠٧,٢٠١( جنیھ مصري)بنوك سحب على المكشوف

٤٤,٥١٩,٤٦٥٢٧,٨٥٥,٨٥٤



)مساھمة مصریة(شركة شركة ام بى للھندسة 
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٢٠١٦سبتمبر ٣٠عن الفترة المالیة المنتھیة فى المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

موردون واوراق دفع-١٢
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
٣٨٦,٠٩١١٠,٩٨١,١٤٤موردین

١٣٨,١٤٩٦٠,٤٥٠أوراق دفع
٥٢٤,٢٤٠١١,٠٤١,٥٩٤

ال توجد فوائد على ارصدة الموردین و اوراق الدفع المستحقھ

المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى-١٣
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
٤٢٤,٤٥٩٤٨٥,٤١٤المصروفات المستحقة

١٧١,٠٥٦٦٠٥,٠٦٤دائنون متنوعون
٢,٢٢٠,٠٠٠٥,٦٨١,١٢٦عمالء دفعات مقدمھ

-١,٨٩٠,٠٠٠دائنو شراء اصول ثابتھ
٢,٤٨٣,٥٢٣٢,٣٧٠,٣٦٣مصلحھ الضرائب**

٧,١٨٩,٠٣٨٩,١٤١,٩٦٧

مصلحھ الضرائب**
١,١٠٣,٤٠٥٣١٠,١٦٠مصلحة الضرائب المبیعات

٨,٧٧٢٣٨,٠٥١الضرائب خصم واضافھمصلحة 
١٧٩,٣٠٣١٢,٦٢٢مصلحة الضرائب علي كسب العمل

١,١٩٢,٠٤٣٢,٠٠٩,٥٣٠ضریبة الدخل
٢,٤٨٣,٥٢٣٢,٣٧٠,٣٦٣

ارصدة المصروفات المستحقھ واالرصده الدائنھ االخرى تستحق خالل اثنا عشر شھراً من تاریخ القوائم المالیھ

المبیعاتتكلفة -١٤
ینایر ١الفتره من 

٣٠حتى ٢٠١٦
٢٠١٦سبتمبر 

ینایر ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 

یولیو ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٦

٢٠١٦سبتمبر 

یولیو ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 
جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٨٤,٤٢١,٠٨٣٥٤,٠٥١,٦١٤٣٩,٢٢٢,٨٤٨١٧,٢٦٨,٩١٢منتجات مباشره
٨٤,٤٢١,٠٨٣٥٤,٠٥١,٦١٤٣٩,٢٢٢,٨٤٨١٧,٢٦٨,٩١٢

ةمصروفات عمومیھ واداری-١٥
ینایر ١الفتره من 

٣٠حتى ٢٠١٦
٢٠١٦سبتمبر 

ینایر ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 

یولیو ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٦

٢٠١٦سبتمبر 

یولیو  ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 
جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٢,١١٢,٦١٥٣,٢٠٢,٩٤١٨١٠,٨٤٣١,٠٣٠,٧٩٣مرتبات ومزایا عاملین
٢٧٢,٤٧٢٣٢٤,٤١٥٩٨,١١٤١٠٢,٤٢٣تامین وایجارات استخدامات

٨٠٠,٩٦٧٦١٥,٦٢١٢٨٥,٨١٣١٩٣,٤٣٦مصاریف اداریھ
٧٤٦,١١١٥٤٨,٤٧١٢٥٢,٤٦٣٢٠٠,٧٤٢اھالكات

٣,٩٣٢,١٦٥٤,٦٩١,٤٤٨١,٤٤٧,٢٣٣١,٥٢٧,٣٩٤
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٢٠١٦سبتمبر٣٠عن الفترة المالیة المنتھیة فى المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

ضریبة الدخل-١٦
٢٠١٥رسبتمب٢٠١٦٣٠سبتمبر٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
١,٢٠٠,٨٣٧١,٤١٠,٢٩١العبء الحالي لضریبة الدخل

٥٣,٦٨٢)٧,٦٦٧(الضریبھ المؤجلھ
١,١٩٣,١٧٠١,٤٦٣,٩٧٣

الضریبھ المؤجلھ-١٧
قائمة الدخل

٢٠١٥سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٣٠
جنیھ مصرىجنیھ مصرى

٧,٦٦٧٥٣,٦٨٢متعلقھ باھالك االصول الثابتھ
٧,٦٦٧٥٣,٦٨٢

المیزانیھ
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر ٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
١١٩,٩٣٦١١٢,٢٦٩متعلقھ باھالك االصول الثاابتھ

١١٩,٩٣٦١١٢,٢٦٩التزامات ضریبیھ مؤجلھ

نصیب السھم في االرباح-١٨
ینایر ١الفتره من 

٣٠حتى ٢٠١٦
٢٠١٦سبتمبر 

ینایر ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 

یولیو ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٦

٢٠١٦سبتمبر 

یولیو  ١الفتره من 
٣٠حتى ٢٠١٥

٢٠١٥سبتمبر 
جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرى

٤,١٠٩,٨٠٧٤,٦٣٣,١٦٧٨٢,٧٠٢١,٢٢٠,٥٦٣صافى الربح (الخسارة) القابل للتوزیع
----احتیاطي قانوني

(١٢٢,٠٥٦)(٩,٢٧١)(٤٦٣,٣١٧)(٤١٠,٩٨١)االرباحنصیب العاملین من 
(١٠٣,٧٤٨)-(٣٤٣,٨١٩)-مكافأة اعضاء مجلس االدارة

٣,٦٩٨,٨٢٦٣,٨٢٦,٠٣١٧٣,٤٣١٩٩٤,٧٥٩االرباح المتاحھ للتوزیع

٢٠,٩٨٩,٠١١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠عدد االسھمالمتوسط المرجح ل

٠.١٨٠.١٩٠.٠٠٣٠.٠٥العائد على السھم

٢٠١٦لعام المكافأة الخاصھ بھم تنازل أعضاء مجلس االداره عن ٨/٩/٢٠١٦قرار الجمعیة العامھ العادیھ المنعقدة فيبناء على

اوراق دفع طویلة االجل-١٩
٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

جنیھ مصرىجنیھ مصرى
٣,٧٨٠,٠٠٠٢٧٧,٧٧٧اجمالي اوراق الدفع

یطرح
-(١,٨٩٠,٠٠٠)مستحقھ خالل عاماقساط 

١,٨٩٠,٠٠٠٢٧٧,٧٧٧

)١٣شراء اراضي) في القیمھ المستحقھ من قیمة شراء اصول ثابتھ (ایضاح ایتمثل رصید اوراق الدفع طویلة االجل واالقساط المستحقھ (دائنو
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٢٠١٦سبتمبر٣٠عن الفترة المالیة المنتھیة فى المستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 

المسئولیات العرضیة و اإللتزامات المحتملة –٢٠
١,٠٥٠,١٩٧بلغ رصید خطابات الضمان الصادرة بناء على طلب الشركة من البنوك لصالح الغیر مبلغ

جنیھ مصرى ١٣٥,٥٢٧جنبیة مصرى مغطاه بمبلغ 

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٢١
تتمثل األدوات المالیة للشركة في األصول وااللتزامات المالیة ، وتتضمن األصول المالیة النقدیة وما في 
حكمھا والعمالء والمصروفات المدفوعة مقدما والمستحق من أطراف ذات عالقة واألرصدة المدینة األخرى ، 

.عض الدائنون والمستحق ألطراف ذات عالقة واألرصدة الدائنة األخرى كما تتضمن االلتزامات المالیة ب

) أھم السیاسات المالیة من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة السیاسات المحاسبیة ٢ویتضمن اإلیضاح رقم (
.المتبعة بشأن أسس إثبات وقیاس أھم األدوات المالیة وما یرتبط بھا من إیرادات ومصروفات 

.القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة ال تختلف عن قیمتھا األسمیة 

إدارة المخاطر-٢٢
خطر سعر العائد -أ

أن مخاطر سعر العائد ھى مخاطر القیمة العادلة الناشئة عن التدفق النقدى المستقبلى لألدوات المالیة والتى 
سوف تتذبذب نتیجة للتغیرات في سعر السوق ، تتعرض الشركة لمخاطر سعر العائد على معدالت الفائدة 

.السائدة على األصول وااللتزامات وودائع البنوك 
.بة تواریخ االستحقاق لألصول وااللتزامات مع سعر الفائدة المرتبط بھا تقوم الشركة بمراق

مخاطر السوق-ب 
تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار 

ائدة وھي مخاطر من شأنھا أن السوق. ومن أمثلتھا خطر سعر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الف
تؤثر على دخل الشركة. وتتضمن األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع. 
ویتمثل الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسیطرة علیھا ضمن حدود مقبولة وفي نفس 

بأدوات مالیة مشتقة وال تصدرھا.الوقت تحقیق عوائد مجزیة. والشركة ال تحتفظ 

.مخاطر العملة األجنبیة تدار على أساس الحدود الموضوعة بمعرفة اإلدارة والتقویم المستمر

مخاطر االئتمان-ج 
تشیر مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناشئة من خالل عدم وفاء أحد األطراف المناظرة بإلتزاماتھا بموجب 

عمالء والتي تؤدى إلى الخسارة المالیة والشركة معرضة لمخاطر االئتمان من خالل األداة المالیة أو عقود ال
.أرصدتھا بالبنك وعمالئھا

مخاطر االئتمان للحسابات البنكیة
.تقوم الشركة بتقلیل مخاطر االئتمان بالتعامل مع بنوك ذات سمعة طیبة 

مخاطر االئتمان للعمالء
بما یلى :تقوم الشركة بتقلیل مخاطر االئتمان

وضع حد لالئتمان لعمالئنا
.بناء على معاییر تقییم داخلیة تقییم الوضع االئتمانى للعمالء

.مراقبة رصید العمالء 
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٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة فى عن الفترة المالیةالمستقلة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةتابع 
مخاطر االئتمان لألطراف ذات العالقة

المستحق من أطراف ذات العالقة 
یرتبط المستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنشأ ضمن سیاق األعمال االعتیادیة بحد أدنى من 

مخاطر االئتمان بحیث یكون أقصى مقدار تعرض لھا یعادل القیمة الدفتریة لھذه األرصدة.
إدارة رأس المال-د

الغرض الرئیسي من إدارة رأس مال الشركة ھو التأكد من وجود معدالت رأس مال جیدة لدعم النشاط وتعظیم 
منافع حاملي األسھم . 

تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس مالھا في ضوء التغیرات في شروط النشاط .

الموقف الضریبى للشركة-٢٣
ضریبة اآلرباح التجاریة والصناعیة 

ة أمام مأموریة ضرائب الشركات المساھمة تحاسب الشرك
تقوم بتقدیم اإلقرارات الضریبیة فى المواعید المقررة قانوناً.

ولم یأتي الملف في العینھ عن السنوات التالیھ لذلك.٢٠١٠جار فحص عام 

ضرائب المبیعات 
تحاسب الشركة أمام ضرائب مبیعات الدقى

فى المیعاد المقرر قانوناً.یةوتقوم بتقدیم اإلقرر الضریب
٣١/١٢/٢٠١٥تم فحص الشركة حتى 

ضریبة المرتبات واألجور
وتم سداد الفروق٢٠١١تم فحص الشركھ حتى عام 

وتقوم بتقدیم اإلقرر الضریبیة فى المیعاد المقرر قانوناً.
حتى تاریخھبقیةولم یتم الفحص عن السنوات المت

ضریبة الدمغھ
وتم سداد فروق الفحص ٣١/١٢/٢٠٠٦تم فحص الشركھ حتى 

.لم یتم الفحص حتى تاریخھ

أحداث الحقة-٢٤
، قرر البنك المركزي المصري أن سعر العملة یتم تحدیده وفقاً لسیاسة ٢٠١٦نوفمبر ٣بتاریخ

% في معدالت الفوائد. وأشار البنك ٣العرض والطلب وأضاف أن التغیر سیكون مصحوباً بارتفاع 
ة اسیأسالغیر لسلع افیما عداالمركزي أنھ ال توجد قیود على عملیة اإلیداع أو السحب بالعملة األجنبیة 

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

."لدوالر األمریكي لتسھیل عملیة "تحدید السعرال تسمح دینامیكیة سوق البنوك بتحدید سعر واضح ل
، ولكنھا قد تؤثر على القوائم ٢٠١٦سبتمبر ٣٠ھذه األحداث لم تؤثر على القوائم المالیة للشركة في 

المالیة للفترات المالیة المستقبلیة. وإن كان من الصعب تحدید مقدار ھذا التأثیر في الوقت الحالي، فإن 
في القوائم المالیة المستقبلیة.ھذا التأثیر سوف یظھر

أرقام المقارنة-٥٢

 لھذه الفتره مع عرض القوائم المالیة ماشىلتت٢٠١٥تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للعام.


