
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

  شركة النساجون الشرقيون لمسجاد
 (شركة مساهمة مصرية)

 
 القوائم المالية المجمعة لمشركة وشركاتها التابعة  

 1133 ديسمبر 13المالية المنتهية فى  السنةعن 
 عميها مراقبى الحساباتوتقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وشركاه الغفار وحيد عبد  الحشاش وشركاه محمود حسن

 ومستشارون محاسبون قانونيون  ومستشارون محاسبون قانونيون

 



 
 

وشركاه الغفار عبد وحيد  حسن محمود الحشاش وشركاه  

ومستشارون محاسبون قانونيون ومستشارون محاسبون قانونيون    

شـارع مـحمود حـسن 71  

 من العروبة-القاهرة

يـوليو 62أ شـارع  771   

 الزمالك- القاهرة

 
 الحسابات ىتقرير مراقب

 
 لمسجاد شركة النساجون الشرقيون ىمساهم/ إلى السادة 

 

 المجمعة المالية القوائم عن تقرير
 فر  والمتمثجرة "مصررية مسراىمة شررةة"  النسراجون الشررويون لجسرجا لشررةة  المرفقة المالية المجمعة القوائم راجعنا

 عرن المجمعة والت فق النق ى المجةية حقوق ف  والتغير ال خل ووائم وةذا 11٣٣ يسمبر  ١٣ف   الميزانية المجمعة

تمرت مراجعرة . اإليضراحات من وغيرىا اليامة المحاسبية لجسياسات التاريخ، ومجخص ذلك ف  المنتيية لماليةا السنة
الصين والت  تمثرل إجمرال   –الواليات المتح ة األمريةية وشرةة النساجون الشرويون  –شرةة النساجون الشرويون 

جمال  إيرا اتيما %  7.95 أصوليما  ل واإليرا ات بالقوائم المالية المجمعة عج  من إجمال  األصو %  ٣1.27وا 
 11٣1 مارس 7 التوال  بمعرفة مراجعين آخرين والذين أص را تقريرين ب ون تحفظ عج  تجك القوائم المالية بتاريخ

عجرر  الترروال  وور  إعتمرر نا بصررفة أساسرية فرر  رأينررا فيمرا يتعجررق بالمبررالل الم رجرة الخاصررة بتجررك  11٣1فبرايرر 12و
 .  تقريرى المراجعين اآلخرينالشرةتين عج

 

 المجمعة المالية القوائم عن اإلدارة مسئولية

 ضا  عر  المجمعة القوائم المالية وعرض إع ا  عن مسئولة فاإل ارة الشرةة، إ ارة مسئولية المجمعة المالية القوائم ىذه

 اإل ارة وتتضرمن مسرئولية ارية،السر القروانين المصررية ضرو   وفر المصررية المحاسربة لمعرايير وفقرا  حا  وواضرعرا ال  

 وخالير وواضحا   عا ال   ا  عرض مجمعة مالية ووائم وعرض بإع ا  صجة  اخجية ذات روابة عج  والحفاظ وتنفيذ تصميم
 السياسرات اختيرار المسرئولية ىرذه تتضرمن ةمرا ، الخطر  أو الغرش عرن ناتجرة سروا  ومرؤثرة ىامرة تحريفرات أيرة مرن

 .لجظروف المالئمة المحاسبية التق يرات وعمل وتطبيقيا المالئمة المحاسبية
 

 الحسابات مراقب مسئولية
 وفقرا مراجعتنرا وور  تمرت . ليرا مراجعتنرا ضو  ف  المالية المجمعة القوائم ىذه عج  الرأى إب ا  ف  مسئوليتنا تنحصر

 المراجعرة وأ ا  تخطريط المعرايير ىرذه وتتطجر  .السرارية المصررية القروانين ضرو  وفر  المصررية المراجعرة لمعرايير

 .ومؤثرة ىامة أخطا  أية من خالية المجمعة القوائم المالية ب ن مناس  ت ة  عج  لجحصول
الماليرة  القروائم فر  القريم واالفصراحات بشر ن مراجعرة أ لرة عجر  لجحصرول إجررا ات أ ا  المراجعرة أعمرال وتتضرمن
 التحريرف مخراطر تقيريم ذلرك ويررشمل لجمراور  لشخصر الحةرم ا عجر  اختيارىرا ترم التر  اإلجررا ات وتعتمر  .المجمعرة

اعتبراره  المراور  فر  يضر  المخراطر ىذه تقييم ول ى.الخط  أو الغش عن الناتج المالية سوا  القوائم ف  والمؤثر اليام
 لتصرميم وذلك ليا والواضح العا ل والعرض المالية المجمعة القوائم بإع ا  المنش ة بقيام الصجة ذات ال اخجية الروابة

 وتشرمل. المنشر ة فر  ال اخجيرة الروابرة ةفرا ة عجر  رأى إبر ا  بغررض لريس ولةرن لجظرروف مناسربة مراجعرة إجررا ات

 بمعرفرة أعر ت التر  اليامرة المحاسربية والتقر يرات المحاسربية السياسرات مال مرة مر ى تقيريم أيضرا المراجعرة عمجيرة

 .لية المجمعةالما القوائم بو و مت الذى العرض سالمة وةذا اإل ارة

ننرا  القروائم عجر  رأينرا إلبر ا  مناسربا أساسرا وتعر  ومناسربة ةافيرة عجييرا بالحصرول ومنرا التر  المراجعرة أ لرة أن نررى وا 
 .المجمعة المالية

 



 
 

 

 الرأى
 زالمرةر عرن اليامة، جوانبيا جمي  ف  ووضوح، بع الة تعبر أعاله إلييا المشار المالية المجمعة القوائم أن رأينا ومن

 النق يرة وتر فقاتيا المرال  أ ائيرا وعرن 11٣٣ يسرمبر  ١٣ فر  النسراجون الشررويون لجسرجا لشررةة  المرال  المجمر 

 القروانين ضرو  لمعرايير المحاسربة المصررية وفر  ا  وذلرك طبقر التراريخ ذلرك فر  المنتييرة الماليرة السرنة عرن المجمعرة

 .العالوة ذات المصرية والجوائح
 

 

   --------------------: القاهرة فى
 

 

 

 مراقبا الحسابات

 الغفار عبد وحيد  حسن محمود الحشاش

   

 سجل قيد مراقبى الحسابات لدى 

(901)الهيئة العامة لمرقابة المالية رقم   

 سجل قيد مراقبى الحسابات لدى  

(6)الهيئة العامة لمرقابة المالية رقم   

حسن محمود الحشاش و شركاه     وشركاه وحيدعبدالغفار      BT 
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جنيه مصريجنيه مصريرقم

األصول طويلة األجل

٢٨٧ ٢١٩ ٦١٨ ٤١٧١ ١٧٤ ٦٢٤ ١(٥)األصول الثابتة (بالصافى)

١٣٣ ٠٨١ ٥٤٣ ٣٥٧ ٨٠٧ ٦٢٥ (٦)مشروعات تحت التنفيذ

٠٠٠ ٩٩٧ ٣٩ ٠٠٠ ٩٩٧ ٣٩ (٧)إستثمارات فى شركات تابعة

٥٠١ ٨٠٥ ٨٢ ٧٥١ ٧٠٦ ١٠٢ (٨)إستثمارات مالية متاحة للبيع

٢٥٠ ٩٠١ ١٩ --المسدد تحت حساب إستثمارات مالية متاحة للبيع

٩٧٠ ٨٣٥ ٦٩٦ ٩٧٠ ٨٣٥ ٦٩٦ (٩)الشهرة

٨٣٠ ٧٢٢ ٣ --(٢٤)أصول ضريبية مؤجلة

٩٧١ ٥٦٢ ٠٠٤ ٤٩٥٣ ٥٢١ ٠٨٩ ٣إجمالي األصول طويلة األجل

األصول المتداولة

٩١٠ ٥٢٥ ٥٨٨ ٤٦٩١ ٥٩٢ ٨١٣ ١(١٠)مخزون

١٨٩ ٦٥٣ ٨٠٥ ٧٦٤ ٦١٦ ٨٩٦ عمالء وأوراق قبض

٤٧٨ ٩٢٧ ١٢٧ ٧٧٥ ٤٩٢ ١٩٨ (١١)مدينون وحسابات مدينة أخرى

٥٨٥ ٠٤٨ ٥٣١ ٤٣٧ ٣٧٨ ٢٦٥ (١٢)النقدية وما فى حكمها

١٦٢ ١٥٥ ٠٥٣ ٤٤٥٣ ٠٨٠ ١٧٤ ٣إجمالي األصول المتداولة

االلتزامات المتداولة
٦٥٠ ٤٦٢ ٧٧ ١٣٨ ٥١٨ ٧٥ (١٣)مخصصات

٢٢٠ ٤١٢ ٢٧٤ ٣٥٨١ ١٨٣ ٦١٨ ١(١٤)بنوك – حسابات دائنة

٥٠٢ ١٨٤ ٢٦٤ ٤٧٣ ٩٢٨ ٢٣٤ (٢٣)أقساط إلتزامات طويلة األجل تستحق خالل عام

٧٧٥ ٢٢٧ ٧٠٢ ٩٣٧ ٨٨١ ٦٩٣ موردون وأوراق دفع

٧١٦ ٠٢٧ ٢ ٤٣٩ ٧٥٩ ٢ دائنو التوزيعات

١٥٢ ٦٠٠ ١٥٧ ٢٢٤ ٢١٧ ١٤٥ (١٥)دائنون وحسابات دائنة أخرى

شركة النساجون الشرقيون للسجاد
( شركة مساهمة مصرية)

فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١
 الميزانية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة

١٥٢ ٦٠٠ ١٥٧ ٢٢٤ ٢١٧ ١٤٥ (١٥)دائنون وحسابات دائنة أخرى

٠١٥ ٩١٥ ٤٧٧ ٥٦٩٢ ٤٨٨ ٧٧٠ ٢إجمالي االلتزامات المتداولة

١٤٧ ٢٤٠ ٥٧٥ ٨٧٦ ٥٩١ ٤٠٣ رأس المال العامل

١١٨ ٨٠٣ ٥٧٩ ٣٧١٣ ١١٣ ٤٩٣ ٣إجمالي االستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:

حقوق المساهمين

٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٠ (١٦)رأس المال المصدر والمدفوع

٩٠٠ ٢٤٠ ٤٢٠ ٢٠٨١ ٥٥٢ ٤٣٧ ١(١٧)احتياطيات
  ٦٢٥ ٤٥١  ٦٢٥ ٤٥١

٢١٢ ٦٧٢ ٤٥٠ ٢٥٣ ٦٧٩ ٥٥٦ أرباح مرحلة

٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ ٥٥٩ ٠٢٥ ٢٤٣ صافى ربح  العام

٩٦٥ ٣٤٨ ١٤٤ ٨٧٠ ٧٣٢ ١٩٩ فروق ترجمة القوائم المالية

(٥٠٥ ٥٩٦ ١٤ )(٥٠٥ ٥٩٦ ١٤ )(٢٦)أسهم خزينة

٠٥٨ ٢٨٥ ٧٩٣ ٠١٠٢ ٨٤٥ ٨٧٢ ٢حقوق مساهمى الشركة القابضة

٥٣١ ٩٥٥ ١٩٩ ٦٦٨ ٥٠٣ ٢٢٧ (١٨)حقوق األقلية

٥٨٩ ٢٤٠ ٩٩٣ ٦٧٨٢ ٣٤٨ ١٠٠ ٣إجمالى حقوق المساهمين

اإللتزامات طويلة األجل

٥٧٢ ٣٤١ ٥٨٢ ٥٨٥ ٥٩٧ ٣٨٩ (١٩)قروض طويلة األجل

٣٩٣ ٤٧٨  ١٦٠ ٨٨  (٢٠)أقساط ضرائب مبيعات مؤجلة

٥٣٣ ٧٢٦  ٨٤٥ ٥٥٧  (٢١)قرض بنك اإلسكان والتعمير

٠٣١ ٠١٦ ٣ ٦٣٨ ٣٨٨  (٢٢)دائنو شراء أصول ثابتة

--٤٦٥ ١٣٢ ٢ (٢٤)إلتزامات ضريبية مؤجلة

٥٢٩ ٥٦٢ ٥٨٦ ٦٩٣ ٧٦٤ ٣٩٢ إجمالي االلتزامات طويلة األجل

١١٨ ٨٠٣ ٥٧٩ ٣٧١٣ ١١٣ ٤٩٣ ٣
    

- اإليضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.
- تقرير مراقبى الحسابات "مرفق". 

مجمع أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس اإلدارة

اجمالى حقوق المساهمين وااللتزامات طويلة األجل

رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس اإلدارة

صالح عبد العزيز عبد المطلبمحمد قطرى عبد اهللا

-٣-
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جنيه مصريجنيه مصريرقم

٣٨٦ ٧٢٩ ٠٥٩ ٥٣١٤ ٩٤٢ ٦٠٨ ٤صافى المبيعات

يخصم:

٩٤٤ ٥٥٧ ٥٧١ ٦٢٠٣ ٩٨٦ ٢٥٢ ٤تكلفة المبيعات

٤٤٢ ١٧١ ٤٨٨ ٩١١ ٩٥٥ ٣٥٥ مجمل الربح

يخصم:

٧٠٢ ٥٧٦ ٣٣ ٣٧٦ ٢٦٢ ٣٦ مصروفات التوزيع

٠٥٩ ١٨٨ ٧٤ ٨٦٦ ١٠٨ ٨٦ مصروفات إدارية وعمومية

٦٩٣ ٢٣٦ ١١ --مخصصات مكونه وٕاضمحالل
 ٤٥٤ ٠٠١ ١١٩ ٢٤٢ ٣٧١ ١٢٢

٩٨٨ ١٦٩ ٣٦٩ ٦٦٩ ٥٨٤ ٢٣٣ صافى األرباح الناتجة عن التشغيل

يضاف / (يخصم):

٥٠٠ ٥٠٢ ٣ --إيرادات إستثمارات مالية

٣٩٥ ٠٣٧ ٢ --أرباح بيع إستثمارات مالية

٢١٧ ٨٦٠ ١٢ ٣٥٧ ٨٥٧ ١٢ فوائد دائنة

٤٣٧ ٨٨٨ ١١٠ ٠٦٤ ٧٣٩ ١٥٦ إيرادات أخرى

٦٦٢ ٠٢٩ ١٠ ٣٨٦ ٢١٨  أرباح رأسمالية

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

( شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل المجمعة للشركة وشركاتها التابعة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٦٦٢ ٠٢٩ ١٠ ٣٨٦ ٢١٨  أرباح رأسمالية

(٧٤٦ ٣٠٦ ٨٤ )(٠٧٠ ٥٩٧ ٨٧ )مصروفات تمويلية

(٢٢٥ ٢١٢ ٢١ )(١٣٤ ٩١٩ ١٨ )فروق تقييم عمالت أجنبية
 ٢٤٠ ٧٩٩ ٣٣ ٦٠٣ ٢٩٨ ٦٣

٢٢٨ ٩٦٩ ٤٠٢ ٢٧٢ ٨٨٣ ٢٩٦ صافى ارباح العام قبل الضرائب

(يخصم)/ يضاف :

(٥١٤ ٢٨٤ ٤١ )(٨٨٧ ٧١٤ ٣٧ )ضريبة الدخل الحالية

١٦٨ ٢٥٧  ٩٩٣ ٥٤٩ ١ الضريبة المؤجلة

(٣٤٦ ٠٢٧ ٤١ )(٨٩٤ ١٦٤ ٣٦ )ضريبة الدخل عن العام

٨٨٢ ٩٤١ ٣٦١ ٣٧٨ ٧١٨ ٢٦٠ صافى ربح العام  بعد الضرائب

موزع كالتالى :-

٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ ٥٥٩ ٠٢٥ ٢٤٣ نصيب مساهمى الشركة القابضة

٠٢١ ٧٧٤ ١٩ ٨١٩ ٦٩٢ ١٧ (١٨)نصيب األقلية
 ٨٨٢ ٩٤١ ٣٦١ ٣٧٨ ٧١٨ ٢٦٠

٢,٢١٣,٤٥(٢٥)نصيب السهم األساسى فى أرباح العام
 

- اإليضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

-٤-



مجمع أرباح

غير محققة عنرأس المال

أسهمفروقصافىأرباح استثمارات ماليةإحتياطىإحتياطىإحتياطىاحتياطىالمصدر

اإلجمالىخزينةالترجمةالربحمرحلةمتاحة للبيعرأسمالىخاصعامقانونىوالمدفوع

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

٣٥٠ ٧٨٨ ٦٠٣ ٢(٥٩٠ ٧٦٣ ١٤ )١٠٥ ٥٥١ ٦٤ ١٢٠ ٣٣٠ ٣١٢ ٠٢٤ ٦٦٧ ٣٨٤ ٦٢٥ ٤٥١  ٨٧٢ ٤٠٨  ٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩ ١٢٧ ٤٥٦ ٤٢٥ ٦٨٤ ٦٧٩ ٩٩٧ ٥٥٥ ٠٣٣ ٣٧٣ الرصيد فى ٢٠١٠/١/١

------(٧٧٠ ٠٥٧ ١٠ )----------٧٧٠ ٠٥٧ ١٠ --المحول لالحتياطيات

----------------(٤٤٥ ٩٦٦ ٧٦ )--٤٤٥ ٩٦٦ ٧٦ المحول من االحتياطيات لزيادة رأس المال

(١٨٨ ٠٨٨ ٢٣٥ )----(١٨٨ ٠٨٨ ٢٣٥ )--------------توزيعات األرباح عن عام ٢٠٠٩

------(١٦٢ ١٨٤ ٦٧ )١٦٢ ١٨٤ ٦٧ ------------المحول لالرباح المرحلة

(٩٧٤ ١٧٨ ١ )------(٩٧٤ ١٧٨ ١ )------------تسويات متعلقة بإعداد القوائم المجمعة

--(٠٨٥ ٢٩١ ١ )------------٠٨٥ ٢٩١ ١ ----أسهم خزينة

١٤٩ ٧٩٨ ٣ ١٧٠ ٤٥٨ ١ ------------٩٧٩ ٣٣٩ ٢ ----بيع أسهم خزينة

٨٦٠ ٧٩٧ ٧٩ --٨٦٠ ٧٩٧ ٧٩ ----------------التغير فى فروق الترجمة

شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٨٦٠ ٧٩٧ ٧٩ --٨٦٠ ٧٩٧ ٧٩ ----------------التغير فى فروق الترجمة

٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ ----٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ --------------صافى ربح العام

٠٥٨ ٢٨٥ ٧٩٣ ٢(٥٠٥ ٥٩٦ ١٤ )٩٦٥ ٣٤٨ ١٤٤ ٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ ٢١٢ ٦٧٢ ٤٥٠ ٦٢٥ ٤٥١  ٨٧٢ ٤٠٨  ٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩ ٧٤٦ ١٢٠ ٣٥٢ ٤٥٤ ٧٣٧ ٠٠٧ ٠٠٠١ ٠٠٠ ٤٥٠ الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١

٠٥٨ ٢٨٥ ٧٩٣ ٢(٥٠٥ ٥٩٦ ١٤ )٩٦٥ ٣٤٨ ١٤٤ ٨٦١ ١٦٧ ٣٤٢ ٢١٢ ٦٧٢ ٤٥٠ ٦٢٥ ٤٥١  ٨٧٢ ٤٠٨  ٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩ ٧٤٦ ١٢٠ ٣٥٢ ٤٥٤ ٧٣٧ ٠٠٧ ٠٠٠١ ٠٠٠ ٤٥٠ الرصيد في ٢٠١١/١/١

------(٣٠٨ ٣١١ ١٧ )----٥٩٦ ٠٧٨ ٧ ----٧١٢ ٢٣٢ ١٠ --المحول لالحتياطيات

(٩١٧ ٣١٢ ٢١٧ )----(٩١٧ ٣١٢ ٢١٧ )--------------توزيعات االرباح عن عام ٢٠١٠

------(٦٣٦ ٥٤٣ ١٠٧ )٦٣٦ ٥٤٣ ١٠٧ ------------المحول لالرباح المرحلة

(٥٩٥ ٥٣٦ ١ )------(٥٩٥ ٥٣٦ ١ )------------تسويات متعلقة بإعداد القوائم المجمعة

٩٠٥ ٣٨٣ ٥٥ --٩٠٥ ٣٨٣ ٥٥ ----------------التغير فى فروق الترجمة

٥٥٩ ٠٢٥ ٢٤٣ ----٥٥٩ ٠٢٥ ٢٤٣ --------------صافى ربح العام

٠١٠ ٨٤٥ ٨٧٢ ٢(٥٠٥ ٥٩٦ ١٤ )٨٧٠ ٧٣٢ ١٩٩ ٥٥٩ ٠٢٥ ٢٤٣ ٢٥٣ ٦٧٩ ٥٥٦ ٦٢٥ ٤٥١  ٤٦٨ ٤٨٧ ٧ ٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩ ٧٤٦ ١٢٠ ٣٥٢ ١٦٦ ٩٧٠ ٠١٧ ٠٠٠١ ٠٠٠ ٤٥٠ الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

- اإليضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

-٥-



٢٠١١/١٢/٣١٢٠١٠/١٢/٣١إيضاح
جنيه مصريجنيه مصريرقم

التدفقات النقدية من انشطة التشغيل

٢٢٨ ٩٦٩ ٤٠٢ ٢٧٢ ٨٨٣ ٢٩٦ صافى ربح العام قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٧٢٨ ٥٤٦ ٢١٠ ٠٠٤ ٢٤٣ ٢١٤ إهالكات األصول الثابتة

٦٩٣ ٢٣٦ ١١ --مخصصات مكونه وٕاضمحالل

٧٤٦ ٣٠٦ ٨٤ ٠٧٠ ٥٩٧ ٨٧ مصروفات تمويلية

(٣٩٥ ٠٣٧ ٢ )--أرباح بيع إستثمارات مالية

(٦٦٢ ٠٢٩ ١٠ )(٣٨٦ ٢١٨  )أرباح رأسمالية

٣٣٨ ٩٩٢ ٦٩٦ ٩٦٠ ٥٠٤ ٥٩٨ أرباح التشغيل قبل التغير فى بنود رأس المال العامل

التغير فى بنود رأس المال العامل

(١٦٦ ٣٥٣ ١٥٨ )(٥٥٩ ٠٦٦ ٢٢٥ )(الزيادة) فى المخزون

(٩٢٦ ٠٤٠ ١٥٢ )(٧٠٦ ٠١٧ ١٦٦ )(الزيادة) فى العمالء واوراق قبض والحسابات المدينة

٢٠٦ ٨١٩ ٩٦ (٣٣٢ ٢٧٨ ١٨ )(النقص) الزيادة فى الموردين وأوراق الدفع والحسابات الدائنة
٤٥٢ ٤١٧ ٤٨٣ ٣٦٣ ١٤٢ ١٨٩ التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

(٧٤٦ ٣٠٦ ٨٤ )(٠٧٢ ٣٠٩ ٨٨ )مصروفات تمويلية مدفوعة

شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

(٧٤٦ ٣٠٦ ٨٤ )(٠٧٢ ٣٠٩ ٨٨ )مصروفات تمويلية مدفوعة

(٦٦٢ ٠٧٨ ٢٨ )(٧١٠ ٥٠٣ ٢٩ )ضريبة الدخل المدفوعة

٠٤٤ ٠٣٢ ٣٧١ ٥٨١ ٣٢٩ ٧١ صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(٠٦٢ ١٥٩ ٤٤٠ )(٥٩٨ ٢٧١ ٢٤١ )(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

٨٥١ ٩٦٠ ١١ ٨٢٩ ١٩٢  متحصالت من بيع أصول ثابتة

(٢٩٨ ٨٠٣ ٣٧ )--(مدفوعات) لشراء إستثمارات فى شركات تابعة

(٣٥٥ ٢٣٦ ١٠ )--(مدفوعات) لشراء إستثمارات مالية

(٢٥٠ ٩٠١ ١٩ )--المسدد تحت حساب إستثمارات مالية متاحة للبيع

(١١٤ ١٣٩ ٤٩٦ )(٧٦٩ ٠٧٨ ٢٤١ )صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

١٨٥ ٦٨٨ ٤١٦ ٨٠٩ ١٥٦ ٣٤٢ متحصالت من بنوك – حسابات دائنة

(٢٢٣ ٨٧٩ ٢٦٦ )(٦٩٣ ٠١٠ ٢٠٩ )توزيعات األرباح ومدفوعات لألقلية

٥٩٦ ٧١٣ ١٥٩ (٣٣٠ ١٨٦ ٢٢٥ )(مدفوعات) متحصالت إللتزامات طويلة األجل

٥٥٨ ٥٢٢ ٣٠٩ (٢١٤ ٠٤٠ ٩٢ )صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة التمويل

٤٨٨ ٤١٥ ١٨٤ (٤٠٢ ٧٨٩ ٢٦١ )صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل العام

١١٨ ٨١٩ ٣٣٦ ١٢٠ ٩٥٣ ٥٣٠ رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول العام

٥١٤ ٧١٨ ٩ (٠٧٥ ٤٩٥ ٥ )فروق ترجمة القوائم المالية

١٢٠ ٩٥٣ ٥٣٠ ٦٤٣ ٦٦٨ ٢٦٣ (١٢)رصيد النقدية وما فى حكمها اخر العام

- اإليضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣١) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.

-٦-
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 النساجون الشرقيون لمسجاد شركة
 ( شركة مساهمة مصرية)

 

 لمشركة وشركاتها التابعة المجمعة اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية
 1133 ديسمبر 13المالية المنتهية فى  السنةعن 

 

 نبذة عن الشركة  -3
وفقرًا  6:96وفمبر نر 67فر   "ذات مسروولوة مدر و   شرركة "  النساجون الشرريوون لمسرجا  تأسست شركة- 

 وبترررررررررررارو  6:88لسرررررررررررنة  43المعررررررررررر ر بالقرررررررررررانون ريرررررررررررق  6:85لسرررررررررررنة  54ألدكررررررررررراق القرررررررررررانون ريرررررررررررق 
 :6:9لسنة  342شركة مساىمة مصروة وفقا ألدكاق القانون ريق  إل تدولت الشركة  6::6نوفمبر  3

 . 3::6لسنة  6:والقانون ريق 
 
 غرض الشركة -

  . من آالت أو مع ات أو خاماتو إلنتاج قورا  ما ومز استو  وتص وره والسجا  الموكانوكي وبوع إنتاج
 
 أسس إعداد القوائم المالية -1

 .المصروة الساروة حوالمواوضوء القوانون  فيوكذا  لمعاوور المداسبة المصروة،طبقًا  القواوق المالوةتع    -
إلرري  يورراق اإل ار  بررتجراء تقرر ورات تطمررإ إارر ا  القررواوق المالوررة إجررراء تقرر ورات مداسرربوة مدرر   ، باإلضررافة و  -

مرررررن ( 5)ووبرررررون اإلوضررررراح ريرررررق . لمشرررررركةمداسررررربوة أخرررررري بشررررران اختورررررار وتنيورررررذ السواسرررررات المداسررررربوة 
 .اإلوضادات المتممة لمقواوق المالوة البنو  والعناصر التي أجري بشانيا تق ورات مداسبوة ىامة

 
  نطاق القوائم المالية المجمعة  -1

 

المالوررة المجمعررة الشررركات الترر  تسرراىق فويررا شررركة النسرراجون الشررريوون لمسررجا  بنسرربة أكبررر مررن تتضررمن القررواوق 
 .من رأسماليا وليا سوطر  امويا 62%

 .وفوما وم  بوان الشركات التابعة الت  تق إ راجيا بالقواوق المالوة المجمعة 
 

 نسبة المساهمة إســـم الشركة

____________ 3266 
 % 

 622022  أمروكا –شريوون النساجون ال

 ::0:: إنترناشوونار –النساجون الشريوون 

 022:: ألواف النساجون الشريوون

 64029 موكوت ماك
 8:072 (إفكو)الشركة المصروة لأللواف 

 076:: الصون –النساجون الشريوون 
 63023 نوو ماك

 68068 إفكو لأللواف الد وثة
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 ة المطبقةأهم السياسات المحاسبي- 4
  القوائم المالية تجميع سأس   4-3

عن طريق تجميع القوائم المالية للشركة القاباة والشركا  التابعة  ةالمجمع الميزانيةتم إعداد - 

 .بتجميع البنود المتشابهة من األصول واإللتزاما  واقوق الملكية واإليرادا  والمصروفا 

ة في كل شركة تابعة ونصيب الشركة القاباة في ثمار الشركة القابااستبعاد قيمة استتم - 

 .اقوق الملكية في كل شركة تابعة

 .بعاد كافة األرصدة والمعامال  واألرباح غير الماققة الجوهرية بين شركا  المجموعةاستتم - 

التابعاة التاى تسايطر عليهاا  اقوق األقلية فى صافى اقوق الملكية و فى صافى أربااح الشاركا - 

 ببناااااد  ةالمجمعااااا الميزانياااااةباااااامن اقاااااوق المسااااااهمين تااااام إدراجهاااااا  ابااااااةالقالشاااااركة 

وتاام اسااابها بمااا يساااوف اصااتهم فااى القيمااة الدفتريااة لصااافى أصااول " اقااوق األقليااة "  مسااتقل

 .   الشركا  التابعة

 ترجمة العمالت األجنبية  4-1
ت المعررام ت بررالعم ت وررتق إثبررا ، وىبالجنوررو المصررر شررركاتيا التابعررة دسرراباتيا بعرر  الشررركة و تمسررك 

بال فاتر ام  أساس أسعار الصرف المعمنة لمعم ت األجنبوة ويت إثبات المعاممة، وف  تارو  األجنبوة 
ورتق إارا   تقوروق أرصر   األصرور وااللتزامرات ذات الطبوعرة النق ورة برالعم ت األجنبورة  ةالمجمعر الموزانوة

مررن البنرروك الترر  تتعامررر معيررا الشررركة وشررركاتيا امرر  أسرراس أسررعار الصرررف المعمنررة فرر  ذلررك التررارو  
 الموزانورةوارن إارا   التقوروق فري ترارو   العراقالتابعة، وت رج فررو  العممرة الناتجرة ارن المعرام ت خر ر 

 .العاقبقاومة ال خر المجمعة ان  ةالمجمع

  األجنبيةترجمة القوائم المالية لمشركات   4-1
و ورررتق ترجمرررة بعمررر ت أجنبورررة تختمرررف ارررن الجنورررو المصرررري  تمسرررك بعررر  الشرررركات التابعرررة دسررراباتيا
صرررف السرراو   فرري الالمصررري و ذلررك امرر  أسرراس أسررعار  وأصررور والتزامررات ىررذه الشررركات إلرر  الجنورر

و وررتق ترجمررة . وررتق ترجمررة بنررو  دقررو  الممكوررة بسررعر الصرررف ويررت التعامرررو . ةالمجمعرر الموزانوررةتررارو  
القررواوق  العرراق المعر  انرروخ اق متوسررط أسررعار الصررف خرر ر اسرتب العرراقاررن بنرو  ياومررة الرر خر المجمعرة 

و ورررتق إ راج نصررروإ الشرررركة القابضرررة مرررن اليررررو  المتراكمرررة الناتجرررة مرررن إارررا   التقوررروق ليرررذه  .المالورررة
 . ةالمجمع الموزانوةبالكوانات األجنبوة في بن  مستقر ضمن دقو  المساىمون 

                                     األصول الثابتة وا هالكاتها 4-4
بعر  خصرق مجمرإل اإلىر ك ومجمرإل خسراور  ةالمجمعر الموزانورةبوتظيرر  ةوتق تقووق األصور الثابتة بالتكمي

ووجررري إىرر ك األصررور الثابتررة القابمررة لةىرر ك بطروقررة القسررط الثابررت وذلررك  –إن وجرر   –االضررمد ر 
 :ي الندو التاليامي م ار العمر اإلنتاجي المق ر لكر نوع منيا ام

  بيــان (بالسنة)المقدر  اإلنتاجىالعمر 

نشاءات ومراف  62 – 36  مباني وا 

 آالت ومع ات 10
 وساور نقر وانتقار 9 – 6

 ا   وأ وات 6
 تجيوزات معار  3

 أثاث ومع ات مكاتإ 62 – 6
 داسبات آلوة وبرامج 6 – 4

  مشروعات تحت التنفيذ 4-5
تنيرر  امرر  إنشرراء أو شررراء األصررور الثابتررة فرري بنرر  مشرررواات تدررت التنيوررذ دترر   وررتق يورر  المبررال  الترر 

 .خ اق ثق وتق تعموتو ام  بن  األصور الثابتةستوصبح األصر صالدًا ل 
 
 



 شركة النساجون الشرقيون للسجاد
 1133 ديسمبر 13المالية المنتهية فى  السنةالمجمعة عن  للقوائم المالية المتممةياااا  اإلتابع 

 

تقييم اإلستثمارات المالية المتاحة لمبيع  4-6
 

 وذلرك لكرر اسرتثمار امري در ه (سرعر السرو )بالقومة العا لرة المالوة المتادة لمبوإل  االستثماراتق وتق تقوو
غور مدققرة ارن اسرتثمارات مالورة ( خساور)تدت بن  أرباح  مإل إ راج فرو  التقووق ضمن دقو  الممكوة

 .متادة لمبوإل
المتادررة لمبوررإل بقومررة ىررذا  وفرر  دالررة درر وث ترر ىور فرر  يومتيررا وررتق تخيررو  يومررة اإلسررتثمارات المالوررة

الت ىور وتدمومو ام  بن  فرو  تقووق إستثمارات مالوة متادرة لمبورإل والم رجرة بدقرو  الممكورة وفر  دالرة 
وررتق اإلاتررراف ببرراي  الخسرراور بقاومررة  )االضررمد ر(الترر ىور  ارر ق كياوررة تمررك اليرررو  لتئطوررة خسرراور

 .لةستثمارات المالوة المتادة لمبوإل القومة ال فتروة )إضمد ر) ال خر ببن  خساور ت ىور
التررري ال ومكرررن  وأالمالورررة المتادرررة لمبورررإل غورررر المسرررجمة ببورصرررة األورا  المالورررة  االسرررتثماراتورررتق تقوررروق 

التوصرررر إلررري يومتيرررا العا لرررة بطروقرررة ومكرررن االاتمرررا  امويرررا ب رجرررة موثرررو  فويرررا بالتكميرررة شررراممة جمورررإل 
 إن  – فرررررررري يومتيررررررررا )االضررررررررمد ر(الترررررررر ىور خسرررررررراور التكررررررررالوف المرتبطررررررررة بيررررررررا مخصررررررررومًا منيررررررررا 

 .وتدمور تمك الخساور امي ياومة ال خر وج ت،
ال دقررة لميتررر  الترري تررق  اليتررر المررالي المترراح لمبوررإل خرر ر  االسررتثمارفرري دالررة درر وث ارتيرراع فرري يومررة 

ربرراح ضررمن بقررواوق الرر خر فتنررو وررتق االاتررراف بيررذه األ )االضررمد ر(الترر ىور االاتررراف فويررا بخسرراور 
ياومررة الرر خر فرري درر و  المبررال  السرراب  االاتررراف بيررا كخسرراور مررإل إ راج أي زوررا   تنشررأ بعرر  ذلررك فرري 

المتعمقررة  )االضررمد ر(وذلررك فومررا ارر ا خسرراور الترر ىور  القومررة العا لررة ليررذه األصررور بدقررو  الممكوررة
 ك الخسرراور إال فرري دالررة بوررإلباألسرريق المتادررة لمبوررإل والسرراب  إ راجيررا بقاومررة الرر خر دوررث ال وررتق ر  تمرر

 .أو التخمص من تمك األ وات
 الشهرة   4-7

تتمثررر الشررير  فرر  يومررة الزوررا   فرر  تكميررة االسررتدواذ امرر  جانررإ مررن أسرريق بعرر  الشررركات التابعررة  
مبا لة األسيق وبون دصة الشركة ف  القومة العا لة لصراف  أصرور تمرك الشرركات التابعرة فر   بواسطة

إستي ك الشير  المقتناه وب اًل من ذلك تقوق الشركة المقتنوة بعمر إختبرار وتق ال ىذا و  تارو  االستدواذ،
لقورراس اإلنخيررا  فرري يومررة الشررير  سررنووًا أو  وروررًا إذا كانررت األدرر اث أو التئورررات فرري الظررروف تيورر  

الر خر وفي دالة وجو  ىذا اإلنخيا  وتق تدمومو امري ياومرة  ،وجو  مؤشر ان إنخيا  يومة الشير 
 .العاقان 

 المخزون 4-8

- :أويما أير وفقًا لما وم  البوعوةبالتكمية أو صاف  القومة  العاقوتق تقووق المخزون ف  نياوة  
وورررتق بالتكميرررة  ومررروا  التعبورررة والتئمورررف المخرررزون مرررن الخامرررات الرووسررروة والمسررراا  ، ويطرررإل الئورررار- 

 .خ اق طروقة المتوسط المتدركاستبالتكمية تد و  
بتكميترررو الصرررنااوة والتررر  تشرررمر الخامرررات والمكونرررات المسرررتخ مة فررر  إنتاجرررو  تررراقالنتررراج غورررر اإل- 

واألجررور المباشررر  باإلضررافة إلرر  نصرروبو مررن المصررروفات الصررنااوة المباشررر  وغوررر المباشررر  دترر  
 .المردمة اإلنتاجوة الت  وصر إلويا

وتتضررمن التكميررة المصررروفات الصررنااوة  مررا أيرررأوي البوعوررةبالتكميررة أو صرراف  القومررة  ترراقالنترراج اإل- 
 .المباشر  والمصروفات الصنااوة غور المباشر 

               المدينون والحسابات المدينة األخرى 4-9
ضمد ر إلوتق تسجور الم ونون والدسابات الم ونة االخري بالقومة االسموة مخصوما منيا خساور ا

الم ونون والدسابات الم ونة ووتق تبووإ أرص   . متويإل تدصومياالمدسوبة امي أساس المبال  الئور 
تويإل تدصوميا خ ر فتر  تزو  ان ااق من ملاضمن األصور المت اولة في دون تبوإ المبال   االخري
 .ضمن األصور طوومة األجر ةالمجمع الموزانوةتارو  
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 المخصصات 4-31
 مست ر اموو من الظروف المدوطة نتوجة لد ث ان  وجو  التزاق يانوني او وتق إثبات المخصصات

وترتإ اموو ت ف  خارج لمنافإل ايتصا وة وتق استخ اميا لس ا   أنفي الماضي، ووكون من المدتمر 
ذا ما كان ىناك تأثور ىاق لمقومة الزمنوة . ذلك االلتزاق وومكن تق وره ب رجة موثو  فويا  وا 
ق الت فقات النق وة المستقبموة المتعمقة بس ا  االلتزاق لمنقو ، فتنو وتق تد و  يومة المخصصات بخص

كر ووتق مراجعة المخصصات في تارو  . باستخ اق مع ر خصق مناسإ ألخذ ىذا التأثور في االاتبار
 .وتع وميا ان  الضرور  إلظيار أفضر تق ور دالي في ذلك التارو  مجمعة موزانوة

 ضتقتااتكلفة اال 4-33

مصروفات تدمر امي السنة الت  تكب ت فويا الشركة ىذه التكمية ، ووتق ت رج تكمية اإليترا  ك
رسممة تكمية اإليترا  المتعمقة مباشر  بتيتناء أو إنشاء أو إنتاج أصر مؤىر و تدموميا كجزء من 

 .تكمية األصر
 ضريبة الدخل   4-31

يا بقاومة إثباتووتق  والضروبة المؤجمة، العاقكر من ضروبة  العاقتتضمن ضروبة ال خر امي أرباح 
يا مباشر  ضمن إثباتثناء ضروبة ال خر المتعمقة ببنو  دقو  الممكوة والتي وتق استب العاقال خر ان 

 . دقو  الممكوة
خ اق أسعار الضروبة الساروة استضروبة ال خر امي صافي الربح الخاضإل لمضروبة ب إثباتىذا ووتق 

 . فة إلي اليرو  الضروبوة الخاصة بالسنوات السابقةباإلضا ةالمجمع الموزانوةفي تارو  إا ا  
الناشوة ان فرو  زمنوة مؤيتة بون القومة ال فتروة لألصور بالضروبة المؤجمة و  اترافوتق اال

ىذا ووتق تد و  يومة الضروبة . وااللتزامات طبقا لألساس المداسبي ويومتيا طبقًا لألساس الضروبي
خ اق أسعار استيعة لتدق  أو تسووة يوق األصور وااللتزامات، بالمؤجمة بناء امي الطروقة المتو 
 .ةالمجمع الموزانوةالضروبة الساروة في تارو  إا ا  

ووتق االاتراف باألصور الضروبوة المؤجمة لممنشأ  ان ما وكون ىناك ادتمار يوي بتمكانوة تدقو  
ووتق تخيو  يومة . األصر أرباح تخضإل لمضروبة في المستقبر ومكن من خ ليا االنتياع بيذا

 اليتراتاألصور الضروبوة المؤجمة بقومة الجزء الذي لن وتدق  منو المنيعة الضروبوة المتويعة خ ر 
 . التالوة

 تحقق اإليراد  4-31
وتق االاتراف بتورا ات المبوعات ان  انتقار المخاطر والمنافإل المرتبطة بممكوة البضااة المبااة  -

ص ار الياتور  المتعمقة بيا إلي المشتري والتي تتدق   .فور تسموق المنتجات وا 
وبالتالي وتق توزوإل إورا  . وتق االاتراف بتورا  اليواو  بقاومة ال خر باستخ اق طروقة الياو   اليعموة -

اليواو  ام  م ار امر األصر وذلك باستخ اق مع ر الياو   اليعمي الذي وستخ ق لخصق ال فعات 
وان  دساإ مع ر الياو   اليعمي تقوق الشركة باألخذ في االاتبار  .ويعةالنق وة المستقبموة المت
 .جموإل الشروط التعاي وة

 ان ما وص ر الد  المتادة لمبوإل االاتراف بتورا  توزوعات األرباح ام  االستثمارات المالوة وتق -
 .إست ميا نق اً  و باست ق مبال  تمك التوزوعات لمشركة

الخسار  الناتجة ان بوإل االستثمارات ان  إتماق امموة البوإل التي تتمثر وتق االاتراف بالربح أو  -
 .في تارو  انتقار المكاسإ والمخاطر المتعمقة باالستثمار إلي المشتري
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 اإلحتياطى القانوني  4-34
من صافي األرباح لتكوون االدتواطي القانوني ووجوز % 6طبقًا لمنظاق األساسي لمشركة وتق تجنوإ 

وتق . من يومة رأس المار المص ر% 62قاف تجنوإ ىذه المبال  مت  وصر ىذا االدتواطي إل  إو
من يومة رأس المار % 62من األرباح السنووة مت  ير االدتواطي ان % 6استوناف تجنوإ 

 .المص ر
 أسهم الخزينة  4-35

وال وتق االاتراف بأى وتق اثبات أسيق الخزونة بتكمية ايتناؤىا و تظير مخصومة من دقو  الممكوة 
. ربح أو خسار  ف  األرباح أو الخساور الناتجة ان شراء أو بوإل أو إص ار أو إلئاء تمك األ وات

 .ووتق ا راج ربح أو خسار  التصرف ف  األسيق ضمن دقو  المساىمون
 

 المالية بخالف االستثمارات المالية  في قيمة األصولاالضمحالل   4-36
 موزانوةكر في تارو  إا ا   -فوما ا ا االستثمارات المالوة  –المالوة  صوروتق مراجعة يوق األ -

وفي دالة وجو  مؤشرات . في يومتيا ال فتروة اضمد روذلك لتد و  ما إذا كان ىناك مجمعة 
 امي أساس الزوا   في القومة ال فتروة لألصر انفتنو وتق تق ور تمك الخساور  ل ضمد ر

أويما  صافي القومة البوعوة لتمك األصور أو قات النق وة المستقبموة المتويعةالقومة الدالوة لمت ف
اكبر ووتق تدموميا امي ياومة ال خر، وفي دالة ارتياع القومة وضاف إلي ياومة ال خر في د و  

 .ما سب  تدمومو امي يواوق ال خر خ ر السنوات السابقة
وذلك  مجمعة موزانوةفي تارو  كر  سنوواً   وتق تق ور يومة خساور االضمد ر الخاصة بالشير  -

 .بئ  النظر ان وجو  مؤشرات ان اضمد ر يومتيا من ا مو

 مزايا العاممين 4-37
ق التأمونات االجتمااوة التابإل ليووة التأمونات االجتمااوة وذلك افي نظ ابس ا  دصتي الشركةمتزق ت

قوق توتع و تو، و  6:86لسنة  :8جتمااوة ريق لصالح العاممون طبقا ألدكاق يانون ىووة التأمونات اال
بتدمر يومة ىذه المساىمة وت رج ضمن بن  األجور والمرتبات بقاومة ال خر طبقا ألساس  شركةال

 .االستدقا 
 اإللتزامات العرضية واإلرتباطات 4-38

 الموزانوة خارجباإلضافة إلي االرتباطات  طرفاً  الشركة خر فويا ت والتيتظير االلتزامات العرضوة 
 .المجمعة الموزانوةتارو   فيتمثر أصور أو التزامات فعموة  بااتبارىا الالمجمعة 

         المعامالت مع األطراف ذوى العالقة 4-39
تثبررت المعررام ت مررإل األطررراف ذوى الع يررة الترر  تقرروق بيررا الشررركة فرري سرروا  معام تيررا العا وررة وفقررًا 

 .وبنيس أسس التعامر مإل الئورالشركة ضعيا إ ار  تلمشروط الت  
  قائمة التدفقات النقدية 4-11

 وتق إا ا  ياومة الت فقات النق وة المجمعة وفقًا لمطروقة غورر المباشرر ، وألغررا  إار ا  ياومرة التر فقات
 4النق وة المجمعرة تتضرمن النق ورة ومرا فري دكميرا األرصر   النق ورة والو اورإل ألجرر لمر   ال تزور   ارن 

 .شيور

 األرقام المقارنة   4-21
وعررا  تبووررإ األريرراق المقارنررة كممررا كرران ذلررك ضررروروًا لتتوافرر  مررإل التئورررات فرري العررر  المسررتخ ق فرري 

 .الدالي العاق
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 (بالصافى)األصول الثابتة  -5

 فيالتكمفة  صافى فيالتكمفة  صافى حتىاإلهالك  مجمع في التكمفة 

 13/31/1133 13/31/1133 13/31/1133 13/31/1131 

 مصريجنيه  مصريجنيه  مصريجنيه  مصريجنيه  

 633 971 553 631 393 534 -- 631 393 534 أراضى
نشاءات مباني ومرافق وا   534 637 719 631 885 356 345 343 437 414 459 435 

 875 851 933 894 647 943 6 143 358 636 3 453 441 433 آالت ومعدات

 33 496 938 36 757 947 73 319 854 95 667 743 وسائل نقل وانتقال

 69 184 378 68 577 636 34 349 834 43 731 956 عدد وأدوات

 5 619 755 3 833 134 33 943 756 37 737 371 تجهيزات معارض

 33 667 986 36 163 496 31 949 399 48 473 994 أثاث ومعدات مكاتب

و برامج حاسبات آلية  883 544 54 316 158 54 433 847 5 566 781 4 

 841 547 717 1 411 171 311 1 437 374 614 3 187 139 638 3 

  مشروعات تحت التنفيذ -6

  13/31/1133 13/31/1131 

 جنيه مصرى ه مصرىجني  
نشاءات تحت التنفيذ  641 934 656 683 974 147  مبانى وا 
 689 458 574 394 331 335  آالت ومعدات تحت التركيب 

 6 446 917 6 735 796  تطوير الحاسب األلى
--  9 533 358  وسائل نقل وانتقال

 14 454 183 54 138 674  دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
 679 465 873 865 363  ت مستندية لشراء أصولاعتمادا

  157 817 615 311 183 541 
 

 إستثمارات فى شركات تابعة -7

 13/31/1133 13/31/1131 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 
   

 19 997 111 19 997 111 مصانع روزتكس الحديثة لمغزل والنسيجشركة 
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 إستثمارات مالية متاحة لمبيع  -8
    القيمة     

   نسبة اإلسمية تكمفة  خسائرمجمع  مجمع أرباح الرصيد في الرصيد في
  عدد األسهم المساهمة  لمسهم اإلقتناء اإلضمحالل غير محققة 2011/31/13 2010/12/11

  الممموكة % جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى
916 968 55  366 834 15  -- -- 366 834 15 دوالر  644   45 444 663  * دبميو هوسبتاليتى لمسجاد -اوشركة  

 العاشر من رمضان لصناعات الغزل 000 524 38.4 64  4 345 314 -- --  4 345 314  4 345 314

 الغزل الحديث 677 81 34.8 64  6 533 147 -- --  6 533 147  6 533 147

444 344 5  444 344 5  -- -- 444 344 5  الشرقيون لمتنمية الصناعية 000 800 8 64 
14 295 000  14 295 000  -- -- 14 295 000  4 11.7 444 343 3  الشرقيون لمبتروكيماويات 

868 139 63  868 139 63  134 546  -- 693 688 63  64.48 6.3 617 783  **بنك بيريوس 
-- -- -- (444 543)  ة لمتجارة والتسويقالمصري 000 5 3.48 644  000 502 

444 64  444 64  التجارية لتنمية الصادرات 100 -- 644  000 10 -- -- 

744 3  744 3  -- -- 744 3   (Cambridge Weavers)كامبريدج ويفرز  400 6 6.4 64 
513 815 81  753 716 311  615 453  (111 411)  316 657 311      

 .دبميو هوسبتاليتى لمسجاد -ن لممنسوجات ليصبح شركة أوتم تعديل أسم شركه النساجون الشرقيو * 

 .3464 عام خالل تم شطب سهم بنك بيريوس مصر من جداول بورصة األوراق المالية** 

 الشهرة -9

 13/31/1133 13/31/1131 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 
 46 348 963 46 348 963 شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال

 473 734 339 473 734 339 شركة موكيت ماك
 17 446 351 17 446 351 (إفكو)الشركة المصرية لأللياف 
 5 344 383 5 344 383 الواليات المتحدة األمريكية –شركة النساجون الشرقيون

 971 815 696 971 815 696 
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  مخزون -31
  2011/31/13 2031/31/13 

 جنيه مصرى جنيه مصرى  
 486 349 583 143 343 819  خامات 

 633 843 545 94 437 983  قطع غيار ومواد ومهمات
 59 789 184 76 444 734  إنتاج غير تام

 849 183 548 983 754 611  إنتاج تام
 35 854 934 64 565 736  اعتمادات مستندية لشراء خامات

  469 591 831 3 931 515 588 3 
 

 مدينة أخرى وحساباتمدينون  -33

 

  2011/31/13 2031/31/13 

 جنيه مصرى جنيه مصرى  
 63 549 836 66 947 975  مصروفات مدفوعة مقدما  

 54 553 473 13 543 349  حسابات مدينة  –مصمحة الضرائب 
 9 486 747 37 443 336  أطراف ذات عالقة -أرصدة مدينة 

 3 373 193 3 614 734  غطاءات خطابات ضمان
 68 368 453 33 336 474  موردين دفعات مقدمة

 3 379 347 613 463  إيرادات مستحقة
 4 444 444 4 444 444  (اوركوم)الشرقيون لمواد البناء 
 34 499 651 18 195 174  حسابات مدينة أخرى

  196 369 113 799 611 311 
    :يخصم

 3 171 336 3 171 336 اإلنخفاض فى قيمة المدينون والحسابات المدينة األخرى
  775 491 398 478 917 317 

 

 وما فى حكمهاالنقدية  -31
  2011/31/13 2031/31/13 

 جنيه مصرى جنيه مصرى  
 386 459 561 648 134 733  ودائع ألجل –بنوك 
 339 515 433 659 353 376  حسابات جارية –بنوك 

 64 434 657 7 465 533  نقدية بالصندوق
 513 148 585 165 178 417  النقدية لدى البنوك وبالصندوق

    :يخصم
ودائععععع مجعععععل مجمعععععدة كضعععععمان لجانعععععب معععععن التسعععععهيالت     

 اإلئتمانية الممنوحة لمشركة
 795 749 6 514 94 

 511 951 311 161 668 641  النقدية وما فى حكمها ألغراض قائمة التدفقات النقدية
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 المخصصات -31
 الرصيد فى استخدام الرصيد فى 
 13/31/1133 لعاماخالل  3/3/3113 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

 75 538 318 6 955 463 77 513 144 مخصص التزامات محتممة

 651 461 77 531 944 3 318 538 75 

 حسابات دائنة –بنوك  -34
  

 جنيعععععععععععه مصعععععععععععرى فعععععععععععى 6 168 683 348 حسعععععععععععابات دائنعععععععععععة والبعععععععععععال  رصعععععععععععيد  –بنعععععععععععد بنعععععععععععوك يتمثعععععععععععل 
سعبيا  قصيرة األجل الممنوحة من البنوك بمعدل فائدة ثابعت ن االئتمانيةسهيالت فى قيمة الت 3466 ديسمبر 36

 .وجانب من هذ  التسهيالت بضمان أوراق القبض المودعة بهذ  البنوك لمتحصيل
 

 وحسابات دائنة أخرىدائنون  -35
 2011/31/13 2031/31/13 

 مصريجنيه  مصريجنيه  
 34 754 315 34 737 745 عمالء دفعات مقدمة
 63 969 331 63 466 318 مصروفات مستحقة

 56 493 739 999 344 44 مصمحة الضرائب حسابات دائنة
 3 874 844 4 471 157 هيئة التأمينات اإلجتماعية
 3 418 634 3 513 335 دائنو شراء أصول ثابتة 
 33 374 416 3 731 749 أرصدة دائنة مساهمين

 64 368 918 69 353 736 تأمينات لمغير
 3 657 583 6 934 693 أقساط ضرائب مبيعات 

 7 674 433 7 334 381 أطراف ذات عالقة –أرصدة دائنة 
 63 894 758 64 343 343 حسابات دائنة أخرى

 114 137 345 351 611 357 

 رأس المال -36
    

 .(مصرىمميون جنيه  خمسمائة)مميون جنيه مصرى  444المرخص به بمبم  الشركة حدد رأس مال 16-3

ثالثمائة وثالثة وسبعون مميون )جنيه مصرى  373 433 444حدد رأس مال الشركة المصدر بمبم   36-1
 موزعععععععععععععة عمععععععععععععى( وثالثععععععععععععة وثالثععععععععععععون ألععععععععععععف وخمسععععععععععععمائة خمسععععععععععععة وخمسععععععععععععون جنيععععععععععععه مصععععععععععععرى

ثالثمائعععة واحعععد وخمسعععون مميععععون )جنيعععه مصعععرى  346 531 744سعععهم منهعععا مبمععع   75 141 766
 أسعععععهم نقديعععععة   ومبمععععع  ( ف وسعععععبعمائة خمسعععععة وخمسعععععون جنيعععععه مصعععععرىوأربعمائعععععة سعععععتة وثالثعععععون ألععععع

واحد وعشعرون مميعون وخمسعمائة وسعتة وتسععون العف وثمانمائعة جنيعه ) جنيه مصرى  36 491 844
 .اتقيمة السهم خمسة جنيه( اسهم عينية( )مصرى
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الموافقعة عمعى زيعادة رأس تعم  3464مارس  36 بتاريخبناءا  عمى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة   3 -16
جنيه مصرى تمول من األحتياطى العام ليصبح رأس معال  71 911 554مال الشركة المصدر بمبم  

موزععععة (  أربعمائعععة وخمسععون مميعععون جنيعععه مصعععرى) جنيعععة مصعععرى 544 444 444الشععركة المصعععدر 
مميععون  أربعمائععة وثمانيععة وعشععرون)جنيععه مصععرى  538 543 344منهععا مبمعع  مميععون سععهم  94عمععى 

واحد ) جنيه مصرى  36 491 844اسهم نقدية   ومبم  ( جنيه مصرى مائتانوأربعمائة وثالثة الف و 
أسعععهم عينيعععة قيمعععة السعععهم  (وعشعععرون مميعععون وخمسعععمائة وسعععتة وتسععععون  العععف وثمانمائعععة جنيعععه مصعععرى

 .3464يوليو  65وقد تم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ  اتخمسة جنيه

م الشركة مركزيا  لدى شركة مصر لممقاصة لمتسوية والحفظ المركزى ويتم التداول عميها من تحفظ أسه   4 -16
 .خالل بورصة األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية

 

 االحتياطيات -37
 13/31/1133 13/31/1131 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6 447 737 545 6 467 974 611 إحتياطي قانوني

 343 634 751 343 634 751 إحتياطي عام

 49 973 838 49 973 838 إحتياطى خاص
 548 873 7 587 518 إحتياطى رأسمالى

 118 551 417 3 911 141 411 3 

 

 حقوق األقمية -38
  

 نصيب 
 

 نصيب 
  

 اإلجمالى في اإلجمالى في في األقمية  األقمية في  
 13/31/1131 13/31/1133 صافى الربح حقوق المساهمين 
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى رىجنيه مص 

 436 147 431 458 663 617 533 886 شركة ألياف النساجون الشرقيون
 73 913 71 471 8 441 18 434 شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال 

 617 389 863 693 434 697 66 843 789 686 173 548 شركة موكيت ماك
 61 849 133 67 346 414 3 593 435 65 848 436 (إفكو)الشركة المصرية لأللياف 
 63 971 543 65 444 636 3 991 437 66 443 495 شركة إفكو لأللياف الحديثة
 574 344 468 336 5 844 463 561 الصين –شركة النساجون الشرقيون 

 758 774 991 954 335 556 773 599 شركة نيو ماك
 849 831 119 839 691 37 668 511 117 513 955 399 





تابع قروض طويلة األجل -١٩
رصيد 

أقساط تستحق السداد  أقساط تستحق السداد  أقساط تستحق السداد  أقساط تستحق السداد  القرض أصل
بعد أكثر من عام خالل عام بعد أكثر من عام خالل عام فى ٢٠١١/١٢/٣١ قيمة القرض عملة

شروط السداد جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصرى بالعملة األصلية القرض البنك

ما قبلـــــه ٦٢٥ ٨٩٣ ١٩٣ ٤٧٩ ٠٨٧ ٩٨ ٧٣٨ ٣٩٠ ١٣٠ ١٠٥ ٠٨٦ ٧١ ٨٤٣ ٤٧٦ ٢٠١

٠٠٠ ٠٠٠ ٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٨ -- ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ دوالر امريكي  بنك كريدى أجريكول مصر

٣٦٣ ٥٣٤ ٢٧ -- ١٦٦ ٤٦٣ ٤٦ -- ١٦٦ ٤٦٣ ٤٦ دوالر أمريكى قروض من بنوك أخرى

٠٦٩ ٩١٠ ٦٥ ٢٧٢ ٧٢٧ ٥٢ ٣٧٦ ٦٣٧ ١٣ ٤٥٤ ٥٤٥ ٥٤ ٨٣٠ ١٨٢ ٦٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ دوالر امريكي  بنك األسكندرية

٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٣ -- ٠٠٠ ٠٠٠ ١٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥ دوالر امريكي  بنك عودة

تابع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
شركة النساجون الشرقيون للسجاد

يسدد أصل قيمة القرض علي ١١ قسط ربع سنوي متساوى القيمة

تبدا من ٢٠١٠/٨/١ و تنتهي في ٢٠١٣/٢/١ وتحسب وتسدد

العوائد و العموالت فى مواعيد استحقاقها.

الرصيد فى ٢٠١٠/١٢/٣١ الرصيد فى ٢٠١١/١٢/٣١

يسدد أصل قيمة القرض على ١٠ أقساط ربع سنوي متساوية القيمة

تبدأ من ٢٠١٠/٩/١ وتنتهى فى ٢٠١٢/١٢/١ وتحسب وتسدد

العوائد والعموالت فى مواعيد استحقاقها.

قيمة قروض بالدوالر االمريكى ممنوحة لشركة النساجون الشرقيون

- أمريكا.

يسدد أصل قيمة القرض علي ٢٠ قسط ربع سنوي متساوى القيمة

تبدا من ٢٠١٢/٨/٣١ و تنتهي في ٢٠١٧/٥/٣١ وتحسب وتسدد

بنك بى إن بى باريبا
٦٦٣ ٦٦٦ ٩ ٦٦٩ ٦٦٦ ٣٨ -- ٠٠٢ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٢ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ دوالر أمريكى بنك بى إن بى باريبا (١)

٠٠٠ ٤٠٠ ٢ ٠٠٠ ٨٠٠ ٤ -- ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ جنيه مصري بنك بى إن بى باريبا (٢)

٨٥٢ ٤٦١ ٧ ٥٦٨ ٩٧٤ ٤ ٣٠٥ ٥٨١ ٢ ٦٠٥ ١٦٢ ٥ ٩١٠ ٧٤٣ ٧ ٣١٦ ٨٤٦ ٣ دوالر امريكي  بنك بى إن بى باريبا (٣)

٠٠٠ ٤٧٥ ١٤ ٧٥٠ ٦١٨ ٣ ٠٠٠ ٥٢٥ ٧ ٠٠٠ ٥٢٥ ٧ ٠٠٠ ٠٥٠ ١٥ دوالر أمريكى ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ بنك بى إن بى باريبا (٤)

٥١٥ ٠٠٣ ٣٤ ٩٨٧ ٠٥٩ ٥٢ ٣٠٥ ١٠٦ ١٠ ٦٠٧ ٠٨٧ ٢٥ ٩١٢ ١٩٣ ٣٥

٥٧٢ ٣٤١ ٥٨٢ ٧٣٨ ٨٧٤ ٢٦٠ ٥٨٥ ٥٩٧ ٣٨٩ ١٦٦ ٧١٩ ٢٣١ ٧٥١ ٣١٦ ٦٢١ اإلجمالى

 تم منح القروض إلى الشركة مقابل رهن تجارى من الدرجة األولى على كافة اآلالت والمعدات والمقومات المادية والمعنوية للشركة.

تبدا من ٢٠١٢/٨/٣١ و تنتهي في ٢٠١٧/٥/٣١ وتحسب وتسدد

العوائد و العموالت فى مواعيد استحقاقها.

قرض متوسط األجل يسدد على ٨ أقساط نصف سنوية متساوية فى

يناير ويوليو من كل عام ويستحق أول قسط فى يناير ٢٠١٠ وذلك

بمعدل فائدة ٢,٤% فوق سعر الليبور.

يسدد أصل قيمة القرض على عشرة أقساط ربع سنوية متساوية

مع فترة سماح مدتها ٦ شهور تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة

السحب بسعر عائد سنوى ١١,٥%.

يسدد أصل قيمة القرض على ١٨ قسط ربع سنوي متساوي يبدأ

سدادها اعتبارا من أول فبراير ٢٠٠٩ بسعر فائدة ١,٢٥% فوق

سعر الليبور وتحسب وتسدد العوائد والعموالت فى مواعيد استحقاقها.

يسدد أصل قيمة القرض علي ١٢ قسط ربع سنوي متساوى تبدا من

٢٠٠٩/٦/٣٠ و تنتهي في ٢٠١٢/٣/٣١ وتحسب وتسدد العوائد و

العموالت فى مواعيد استحقاقها.

 تم منح القروض إلى الشركة مقابل رهن تجارى من الدرجة األولى على كافة اآلالت والمعدات والمقومات المادية والمعنوية للشركة.

-١٨-
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 مبيعات مؤجمة ضرائبأقساط  -42
   

  إيضاح 53/34/4233 53/34/4232
  رقـم جنيه مصري جنيه مصري

قيمة ضريبة المبيعاتت المتاقة ة ى اال  وت دمعامات متاقدرمة ما    478 393 868 626
الخترج بغرض اتقخماميت فال اإلنقتج دالقال تدف يقم تمامىت ى ال 

ث تااندات د لاا  تاابأ سقتااتط تااندية مقتااتدية بعاام فقاارة تاامتح  ااا
م تبااااد ر اااامار خطتبااااتت ضاااامت  بق اااا  المبااااتل  ل ااااتل  م اااا ةة 
الضرائب ى ال المبيعتت ضامتنت  لتامام الكارلة لق ا  اولقتاماتت فاال 

 قداريخ اتقة تقيت
    

ىاااا ا دقاااام قاااام رمراج قيمااااة االقتااااتط المتااااقة ة خاااااد ىااااتم ضاااام   (23) (393 233) (393 233)
القتاماااتت طدي اااة االحاااد قتاااقة  اولقتاماااتت المقمادلاااة ببنااام سقتاااتط 

 .خاد ىتم
5;5 69: 382 ::   

   قرض بنك اإلسكان والتعمير -43
  إيضاح 53/34/4233 53/34/4232

  رقـم جنيه مصري جنيه مصري
قيمااااة البااااتقال ماااا  المتااااقة  لبناااا  اإلتاااالت  دالقعمياااار م تبااااد كاااارا    622 923 852 388

دطب ات  ل ع ام ياقم  دةمات تلنية ل عتم ي  بممينة العتكار ما  رمضات 
  .تنة 27التمام ى ال سقتتط كيرية مقتتدية لممة 

    

ىاا ا دقاام قاام رمراج قيمااة االقتااتط المتااقة ة خاااد ىااتم ضاام   (23) (65 375) (225 855)
اولقتامتت المقمادلة ببنم سقتتط القتامتت طدي ة االحاد قتاقة  

 .خاد ىتم
755 948 :67 779   

 دائنو شراء أصول ثابتة -44

 ات طويمة األجل تستحق خالل عامالتزامأقساط  -45
  إيضاح 53/34/4233 53/34/4232

  رقـم جنيه مصري جنيه مصري
 سقتتط قردض طدي ة االحد (29) 232 729 266 263 874 738
 سقتتط ضرائب مبيعتت مؤح ة (23) 393 233 393 233
 قرض بن  اإلتلت  دالقعمير (22) 65 375 225 855
 مائند كرا  س دد  تبقة (22) 2 753 999 2 793 676
724 3:6 486 695 ;4: 456   

 

  إيضاح 53/34/4233 53/34/4232
  رقـم جنيه مصري جنيه مصري

قيمااة البااتقال ماا  المتااقة   لحيااتت ممينااة العتكاار ماا  رمضاات    3 242 637 5 839 737
     بممينة العتكر م  رمضت  ضال اقطأ سر م تبد كرا  

م ضااام  ىااا ا دقااام قااام رمراج قيماااة االقتاااتط المتاااقة ة خااااد ىااات (23) (2 753 999) (2 793 676)
اإللقتاماتت المقمادلاة ببنام سقتااتط رلقتاماتت طدي اة االحاد قتااقة   

 .خاد ىتم

253 238 5 85: 5::   
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  الضرائب المؤجمة -46
 ات الضريبية المؤجمةلتزاماألصول وال 

 53/34/4233 53/34/4232 
 (التزامات) أصول (التزامات) أصول 

 جنيه مصري جنيه مصرى جنيه مصري جنيه مصرى 
كرلة النتتحد  الكرقيد   –فرد  ضرائب مؤققة 

 "الدويتت المقةمة االمريلية"

772 278 22  849 348 26 -- 

 (22 626 329)--  (24 322 237)  اال دد ال تبقة
 (44 848 ;23) 48 :56 ;6: (46 533 459) 44 :39 994 (القتام)رحمتلال الضريبة القال قنكأ ىنيت س د 

  5 944 52: (4 354 687)  (إلتزام)أصل  صافى الضريبة التى ينشأ عنها
  

 

 العامنصيب السهم األساسى فى أرباح  -52

- :كاآلتى  العتمتم تحديد نصيب السهم فى أرباح 

   
53/34/4232 53/34/4233  

  جنيه مصري جنيه مصري

  تفال رب  العتم  243 325 559 342 267 862

 :يخصم  
 ن يب العتم ي  فال االربتح 43 363 378 33 888 929
 ملتفأة سىضت  مح س اإلمارة 3 599 424 3 238 333
;64 362 527 989 284 3;8  

 العتممقدتط ىمم االتيم المقتةة خاد  88 683 969 88 556 632

 نصيب السهم األساسى فى أرباح العام 4.43 5.67

 

  أسهم الخزينة -52

 53/34/4233 53/34/4232 
 جنيه مصرى األسهم عدد جنيه مصرى األسهم عدد 

 24 596 535 2 329 332 24 596 535 2 329 332 (كرلة قتبعة)سمريلت  –النتتحد  الكرقيد   االتيم المم دلة لكرلة
 

 
 

 اإللتزامات العرضية -52

 كااااارلتقيت القتبعاااااة ل اااااتل  الغيااااار فااااااللةتاااااتب الكااااارلة د ال ا ااااامرقيت البناااااد  ب غااااات قيماااااة خطتباااااتت الضااااامت  القااااا
 م اارك لماات ب غاات اولقتامااتت العرضااية ىاا  اوىقمااتمات المتااقنمية حنيااو 22 522 223مب اا   2322 ميتاامبر 32

   .م رك حنيو 227 653 754 فال  ل  القتريخ مب  
 اإلرتباطات الرأسمالية -:4

حنياااو م ااارك دققم اااد فاااال قيماااة  29 833 946 ب ااا م 2322 ميتااامبر 32ب غااات قيماااة اإلرقبتطاااتت الرستااامتلية فااا  
تقلمتد بعض اإلنكت ات د  القدتعتت الخت ة بتلمعترض الحميمة  .المراف دا 
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 الضريبى الموقف -52
  

  الضريبة عمي أرباح شركات األموال 3-;4

دستفر الفةص ى  فرد  ضريبية قتمت  2334ميتمبر  32قم الفةص دالربط الضريبال ةقال  -
 .الكرلة بتمامىت

 .دلم قرم نمت ج ل كرلة 2335/2336م فةص التندات ق -

 .ق دم الكرلة بق ميم اإلقرار الضريبال التندك فال المداىيم ال تندنية -
 الضريبة علي المرتبات واألجور    5-;4

حترك دستفر الفةص ى  فرد  ضريبية  2010ميتمبر  32قم الفةص دالربط الضريبال ةقال  -
 .قتديقيت

 .ارات فال المداىيم ال تندنيةق دم الكرلة بق ميم اإلقر  -
  الضريبة العامة عمي المبيعات  5-;4

 .دستفر الفةص ى  فرد  ضريبية قتمت الكرلة بتمامىت 2336ميتمبر  32قم الفةص ةقال  -

 .قم الفةص دلم قرم نمت ج ل كرلة 2323ةقال  2337التندات  -

 .ق دم الكرلة بق ميم اإلقرار الضريبال الكيرك فال المداىيم ال تندنية -

 ضريبة الدمغة 6-;4
دستفر  2007ميتمبر  32قم الفةص الضريبال الدىية الكرلة الختضعة لضريبة الممغة ةقال  -

 .الفةص ى  فرد  ضريبية قتمت الكرلة بتمامىت

 .ق دم الكرلة بق ميم اإلقرارات فال المداىيم ال تندنية -

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها -03

 
 وات الماليةالقيمة العادلة لألد 52-3
. ةتاتبتت مائناة –بناد  دال ،الماميند  دالامائند ، دمات فاال ةلمياتن مياة الققم د االمدات المتلية فال سر مة  

 .دال يمة المفقرية لي ه االمدات المتلية قم د ق ميرا  مع دو  ل يمقيت العتملة
  خطر سعر الفائدة 52-4
لتاايت  ى ااال نقيحااة االىمااتد دالقاامف تت الن ميااة يقم ااد ىاا ا الخطاار فااال قااأ ير القغياارات فااال ستااعتر الفدائاام ى 

 . تبقة نتبيت  عتر فتئمة اد بأتادقعقمم الكرلة فال قمديد رسس المتد العتمد ى ال اإلققراض ق ير االح
 خطر الئتمان 52-5
يقم اد خطار اوئقماات  فاال م اامرة العماا  الممناادح ليام ائقماات  ى اال تاامام المتاقة  ى ااييم دقاقةلم الكاارلة  

لاال حياتت ةلدمياة خاد البياأ اجحاد  فال ى ا الخطر م  لعماا   د تامعة حيامة دمرلات ائقماتنال قادك دا 
لمت يقم الة ادد ى اال سدرا  قابض ما  العماا  ب يماة ماميدنيقيم ل كارلة دق امر الكارلة ىا ا الخطار بأناو 

  .مةمدم نتبيت  
 خطر العمالت األجنبية 52-6

 

ت االحنبيااة دالاا ك يااؤ ر ى ااال الماامفدىتت القغياارات فااال ستااعتر العمااايقم ااد خطاار العمااات االحنبيااة فااال  
دق امر الكارلة ىا ا . دالم بدضتت بتلعمات االحنبية دلا ل  ق يايم اال ادد داولقتاماتت باتلعمات االحنبياة
  .الخطر بأنو منخفض نظرا  ل يتم الكرلة بتمام اولقتامتت بتلعمات االحنبية سدو  بأدد
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 أحداث هامة -53
 

الةماث س رت قأ يرا  م مدتت  ى ال ال طتىتت اإلقق تمية بدحو ىتم  2322اد ىتم قعرضت حميدرية م ر العربية خ
دسمت فااال معظاام االةااداد رلااال رنخفااتض م ماادس لدنكااطة اإلقق ااتمية ديعقماام ةحاام قااأ ير االةااماث المكااتر رليياات ى ااال 

  .    ترالممك المقدقأ دالفقرة التمنية القال ينقظر ىنمىت رنقيت  ى ه االةماث دمت يقرقب ى ييت م

 




