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 باندا  -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان 
 شركة مساهمة مصریة

 المجمعة القوائم المالیة
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ي ف المالیة المنتهیة الفترةعن 

 
 

 
 الصفحة المحتویات

الفحص المحدودتقریر   - 
جمعةالم المیزانیة  ١ 

جمعةالم قائمة الدخل  ٢ 
المجمعة فى حقوق الملكیة اتقائمة التغیر   ٣ 

جمعةالم قائمة التدفقات النقدیة  ٤ 
مجمعةال اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة  ٢٣ - ٥  

 

 
 



        
          

  جمعةالم الدورية تقرير فحص محدود للقوائم المالية
 

 باندا -آراب ديري  -الشركة العربية لمنتجات األلبان إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة 
 

 المقدمة
في   انداب –آراب ديري  -لشركة العربية لمنتجات األلبان لالمرفقة  المجمعة قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية

والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن  والتغيرات في حقوق الملكية لدخلل المجمعة قوائمالوكذا  4002 سبتمبر 30
اإليضاحات المتممة  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من تسعةال

والعرض العادل والواضح لها طبقًا  المجمعة وائم المالية الدوريةاألخرى. واإلدارة هي المسئولة عن إعداد هذه الق
 المجمعةعلى هذه القوائم المالية الدورية  استنتاجلمعايير المحاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في التوصل إلى 

 في ضوء فحصنا المحدود لها.
 

 
 نطاق الفحص المحدود 

الفحص المحدود للقوائم المالية  ( "4200مهام الفحص المحدود رقم )ي لقمنا بفحصنا المحدود طبقًا للمعيار المصر 
بمعرفة مراقب حساباتها ". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات المؤدى الدورية لمنشأة و 

وغيرها  حليلية،تإجراءات  وتطبيق ،كة عن األمور المالية والمحاسبيةأساسية من األشخاص المسئولين بالشر  بصورة
م طبقا من إجراءات الفحص المحدود األخرى. ويقل الفحص المحدود جوهريًا في نطاقه عن عملية المراجعة التي تت

، وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد ال تمكنا من الحصول على تأكيدات بجميع لمعايير المراجعة المصرية
، وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم ل عملية المراجعةاكتشافها من خالاألمور الهامة التي قد يمكن 

 .المجمعة المالية الدورية
 
 

  االستنتاج
المرفقة ال تعبر  المجمعة ، لم ينُم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدوريةوفى ضوء فحصنا المحدود

وعن  4002 سبتمبر 30 للشركة في المجمع المركز المالي عن - جميع جوانبها الهامة في -بعدالة ووضوح 
التاريخ طبقًا لمعايير المحاسبة  منتهية في ذلكأشهر ال تسعةالعن  المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمعأداؤها المالي 

  المصرية.
 

 

 

 



 لفت االنتباهفقرة 
 

يوجد لدي الشركة مخزون من لبن ( 03ومع عدم إعتبار ذلك تحفظًا وكما هو مبين تفصيال في اإليضاح رقم )
بالشركة ، تحت التحفظ جنيه مصريمليون  4012مبلغ  4002 سبتمبر 30البودرة الهندي المستورد والذي يبلغ في 

الفنية وتم التأكد من قبل الجهات المختصة بالمطابقة للمواصفات  .فراج الصحينتهاء من إجراءات اإللحين اإل
لقيام الهيئة العامة للرقابة على  ونظراً ألفالتوكسين والتي هي سبب الرفض األصلي، دون إختبار مادة ا المصرية

أخرى إلعادة فحصها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة مرة الصادرات والواردات الغذائية بطلب سحب عينات 
قتراب إ طويالً  يستغرق زمناً مما قد وتحليل مادة األفالتوكسين،  ، لذا رأت اء صالحيتهنتهقد يعرض اللبن للتلف وا 

وجارى اإلنتهاء من اإلجراءات الالزمة  .لحجم الضرر إدارة الشركة إعادة تصدير اللبن مرة أخرى للموردين تخفيضاً 
نتهاء من إجراءات إعادة التصدير من قبل الجهات صدار القوائم المالية لم يتم اإلإوحتى تاريخ إلعادة التصدير، 

للموضوع ال يمكن تحديده حاليًا ولم يتم إجراء أي تخفيض لقيمة المخزون وما يستتبعه المختصة، والرأي النهائي 
 من أثار على القوائم المالية للشركة.

 
 
 
 

 صالح المسرى
 KPMG  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون            

 (463الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ) مراقبيسجل 

 4002        القاهرة في 



2013/12/31 2014/09/30
جنيه مصري جنيه مصري إيضاح

144 172 365 129 324 729 10 (بالصافي)أصول ثابتة 
 439 505  25 199 11 مشروعات تحت التنفيذ
  88 478   64 402 12 (بالصافي)األصول غير الملموسة 

 144 700 348  129 414 330 األصول غير المتداولة

112 277 611 133 724 236 13 مخزون 
77 273 342 88 512 547 14 عمالء وأوراق قبض
4 068 317 4 546 314 موردين دفعات مقدمة

27 116 241 28 396 249 15 مدينون وأرصدة مدينة أخرى
14 285 153 15 545 822 16 النقدية بالصندوق ولدى البنوك

235 020 664 270 725 168 األصول المتداولة

123 568 732 163 202 866 24 تسهيالت إئتمانية- بنوك 
6 000 000 6 000 000 26 قروض قصيرة األجل

12 953 055 12 000 000 27 أقساط قروض متوسطة األجل تستحق خالل العام
1 238 003 3 731 789 عمالء دفعات مقدمة

53 415 740 68 221 448 17 موردون وأوراق دفع
20 523 137 21 666 652 18 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
3 560 052 3 601 412 19 مخصصات

221 258 719 278 424 167 اإللتزامات المتداولة
13 761 945 (7 698 999) رأس المال العامل  / (زيادة اإللتزامات المتداولة عن األصول المتداولة)

 158 462 293  121 715 331 إجمالي اإلستثمار
:ويتم تمويله على النحو التالى

حقوق الملكية
 60 000 000  60 000 000 20 رأس المال المصدر والمدفوع
7 499 735 7 599 487 إحتياطي قانوني

10 957 573 10 957 573 22 أرباح بيع أسهم خزينة
42 557 792 38 895 776 أرباح مرحلة
(3 635 164) (24 073 054) العام / صافي خسارة الفترة 

 117 379 936  93 379 782 مجموع حقوق ملكية الشركة القابضة
1 554 102 1 553 053 حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة

 118 934 038  94 932 835 إجمالي حقوق الملكية

18 000 000 9 000 000 27 قروض متوسطة األجل
9 221 985 5 898 371 إلتزامات وأوراق دفع طويلة األجل

12 306 270 11 884 125 28 إلتزامات ضريبية مؤجلة
 39 528 255  26 782 496 اإللتزامات غير المتداولة

 158 462 293  121 715 331 إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات غير المتداولة

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة32 إلى 5اإليضاحات المرفقة من صفحة 

المدير المالي  
عبدالعزيز مصطفى السيد/ محاسب 

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
شركة مساهمة مصرية
2014 سبتمبر 30الميزانية المجمعة في 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
طارق محمد عبدالعاطي/ مهندس 
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية عن الفترة المالية
2013/01/01من  2013/07/01من  2014/01/01من  2014/07/01من 
2013/09/30حتى  2013/09/30حتى  2014/09/30حتى  2014/09/30حتى 

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري إيضاح

475 024 707 172 032 666 465 332 906 171 308 194 5 صافي المبيعات 
(373 614 868) (139 918 306) (387 017 972) (139 465 585) 6 تكلفة المبيعات
101 409 839 32 114 360 78 314 934 31 842 609 مجمل الربح 

(60 252 164) (21 440 086) (60 296 777) (23 943 767) 7 مصروفات بيع وتوزيع
(5 533 262) (2 180 840) (11 637 576) (1 501 351) 8 مصروفات تسويقية

(13 297 352) (4 170 841) (13 702 206) (4 683 831) 9 دارية مصروفات عمومية وا 
( 796 800) ( 225 000) (1 590 114) ( 541 770) رواتب وبدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

21 530 261 4 097 593 (8 911 739) 1 171 890 نتائج أنشطة التشغيل

(15 793 436) (4 933 474) (13 553 755) (4 724 872) فوائد ومصروفات تمويلية
 356 635  116 214  256 663  62 971 فوائد دائنة

(3 806 391)  569 400 (2 808 183)  171 119 فروق عمالت أجنبية
(19 243 192) (4 247 860) (16 105 275) (4 490 782) صافي تكلفة التمويل

 351 587  40 189  39 445 أرباح بيع أصول ثابتة
( 16 635)  7 315 ( 176 898) اإلنخفاض في قيمة العمالء

( 349 174) ( 93 978) ( 215 962) اإلنخفاض في قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى
( 41 360) 19 مخصصات

 30 000  30 000 مخصصات إنتفى الغرض منها
2 152 548  370 569  883 554  363 112 إيرادات أخرى

(17 074 866) (3 933 954) (15 615 752) (4 088 225)
4 455 395  163 639 (24 527 491) (2 916 335) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل / (خسارة)صافي 

(2 002 057) ( 289 844) 28 ضريبة الدخل الحالية عن الفترة
 997 548  236 514  422 145 1 478 999 28 الضريبة المؤجلة

(1 004 509) ( 53 330)  422 145 1 478 999 ضريبة الدخل عن الفترة
3 450 886  110 309 (24 105 346) (1 437 336) ربح الفترة / (خسارة)صافي 

:يوزع كما يلى
3 400 412  99 880 (24 073 054) (1 419 829) 21 نصيب الشركة القابضة

 50 474  10 429 ( 32 292) ( 17 507) نصيب أصحاب الحصص غير المسيطرة
3 450 886  110 309 (24 105 346) (1 437 336) ربح الفترة / (خسارة)صافي 

0.57              0.02              (4.01)             (0.24)             21 (سهم/ جنيه مصري )ربح الفترة  / (خسارة)نصيب السهم في صافي 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة32 إلى 5اإليضاحات المرفقة من صفحة 

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
شركة مساهمة مصرية

2014 سبتمبر 30قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 
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حقوق إجمالي
أصحاب الحصص حقوق ملكية صافي أرباح أرباح بيع  إحتياطي  رأس المال
غير المسيطرة الشركة القابضة (الخسارة)/ الربح  مرحلة أسهم خزينة قانوني المصدر والمدفوع

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

 126 764 868  1 482 042  125 282 826  9 804 087  37 530 496  10 957 573  6 990 670  60 000 000 2013 يناير 1الرصيد في 
      (  509 065)  509 065 المحول لإلحتياطي القانوني
      ( 5 027 296)  5 027 296 المحول إلى األرباح المرحلة

( 4 267 726) ( 4 267 726) (4 267 726) 2012توزيعات األرباح عن عام 
 3 450 886   50 474  3 400 412  3 400 412 2013 سبتمبر 30 حتى 2013 يناير 1صافي ربح الفترة من 

 125 948 028  1 532 516  124 415 512  3 400 412  42 557 792  10 957 573  7 499 735  60 000 000 2013 سبتمبر 30الرصيد في 
( 7 013 990)   21 586 ( 7 035 576) ( 7 035 576) 2013 ديسمبر 31 حتى 2013 أكتوبر 1صافي خسارة الفترة من         

 118 934 038  1 554 102  117 379 936 ( 3 635 164)  42 557 792  10 957 573  7 499 735  60 000 000 2013 ديسمبر 31الرصيد في 

 118 934 038  1 554 102  117 379 936 ( 3 635 164)  42 557 792  10 957 573  7 499 735  60 000 000 2014 يناير 1الرصيد في 
        (  87 700)     87 700 إعادة تبويب على أرصدة أول المده  

 104 143  31 243   72 900  72 900 2013تسويات ناتجة من تعديل القوائم المالية للشركة التابعة عن عام         
      (  12 052)       12 052 المحول لإلحتياطي القانوني  
       3 574 316 ( 3 574 316) المحول إلى األرباح المرحلة      

(24 105 346) (  32 292) ( 24 073 054) ( 24 073 054) 2014 سبتمبر 30 حتى 2014 يناير 1صافي خسارة الفترة من         
 94 932 835  1 553 053  93 379 782 ( 24 073 054)  38 895 776  10 957 573  7 599 487  60 000 000 2014 سبتمبر 30الرصيد في 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة32 إلى 5اإليضاحات المرفقة من صفحة 

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
شركة مساهمة مصرية

2014 سبتمبر 30قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

اإلجمالي
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عن الفترة المالية عن الفترة المالية
2013/01/01من  2014/01/01من 
2013/09/30حتى  2014/09/30حتى 

جنيه مصري جنيه مصري إيضاح

:التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
4 455 395 (24 527 491) ربح الفترة قبل ضريبة الدخل / (خسارة)صافي 

:تسويات 
17 941 210 16 399 047 10 إهالكات أصول ثابتة  - 

 27 561  24 076 12 إستهالك أصول غير ملموسة - 
( 351 587) ( 40 189) أرباح بيع أصول ثابتة - 

15 793 436 13 553 755 فوائد ومصروفات تمويلية - 
 16 635  176 898 اإلنخفاض في قيمة العمالء - 

 349 174  215 962 اإلنخفاض في قيمة المدينون واألرصدة المدينة األخرى - 
 41 360 مخصصات - 

( 30 000) مخصصات إنتفى الغرض منها - 
 104 143 2013تسويات ناتجة عن تعديل القوائم المالية للشركة التابعة عن عام  - 

38 201 824 5 947 561
:التغيرات في

(4 188 558) (21 446 625) المخزون - 
(14 335 388) (12 162 075) 32 عمالء وأوراق قبض - 

 98 672 ( 477 997) موردين دفعات مقدمة - 
3 511 792 (1 495 970) 32 المدينون واألرصدة المدينة األخرى - 
4 063 878 14 805 708 موردون وأوراق دفع - 
(1 093 966) 2 493 786 عمالء دفعات مقدمة - 
(2 628 039) 1 146 015 32 الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى - 
(1 119 486) المستخدم من المخصصات - 

22 510 729 (11 189 597) من أنشطة التشغيل (المستخدمة في)التدفقات النقدية 
(15 835 858) (13 556 255) فوائد تمويلية مدفوعة

( 837 087) ضريبة الدخل المدفوعة
5 837 784 (24 745 852) من أنشطة التشغيل (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

:التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
(3 993 380) (1 140 236) مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 370 338  43 320 متحصالت من بيع أصول ثابتة
(3 623 042) (1 096 916) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة اإلستثمار

:التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
4 364 657 39 634 134 تسهيالت إئتمانية- متحصالت من بنوك 
(4 670 000) (6 000 000) مدفوعات لقروض قصيرة األجل
6 000 000 6 000 000 مقبوضات من قروض قصيرة األجل
(3 000 000) (9 953 055) مدفوعات لقروض متوسطة األجل
(2 228 112) (3 323 614) مدفوعات إللتزامات وأوراق دفع طويلة األجل
(4 241 165) المسدد من توزيعات األرباح
(3 774 620) 26 357 465 أنشطة التمويل (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية من 
(1 559 878)  514 697 في النقدية وما في حكمها خالل الفترة (النقص)الزيادة 
10 688 408 12 519 877 16  يناير1النقدية وما في حكمها في 
9 128 530 13 034 574 16  سبتمبر30النقدية وما في حكمها فى 

. تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة32 إلى 5اإليضاحات المرفقة من صفحة 

شركة مساهمة مصرية

2014 سبتمبر 30قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
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  باندا  -أراب دیري  –العربیة لمنتجات األلبان  شركةال
 مصریةشركة مساهمة 

 مجمعةال ات المتممة للقوائم المالیةیضاحاإل
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ يالمالیة المنتهیة ف الفترةعن 

 

 نبذة عن الشركة ١
 -جمهوریة مصر العربیة  في شركة مساهمة مصریة - باندا -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان 

 .التنفیذیة والئحته ١٩٧٤لسنة  ٤٣رقم  اإلستثمارألحكام قانون  وفقاً  منشأة
القاهرة، ویقع مصنع  –مصر الجدیدة  –بدوي  دعبد الحمیشارع  ١٥عنوان الشركة الرئیسي بالسجل التجاري هو 

  بمحافظة القلیوبیة.الشركة بمدینة سندبیس 
 .يعبد العاطالمهندس / طارق محمد العضو المنتدب اإلدارة و  رئیس مجلس

 .١٩٨٥سبتمبر  ٩العبور بتاریخ  ٣٢٠٥رقم بالشركة بالسجل التجاري  سجلت
تم مد أجل الشركة خمسة وعشرون عامًا ، وقد وتجدد لمدد مماثلة ١٩٨٥ سبتمبر ٩من  سنة تبدأ ٢٥مدة الشركة 

 .٢٠١٠سبتمبر  ٨بدًأ من إنتهاء الفترة السابقة في 
 

 غرض الشركة
 .األلبان وكافة أنواع الجبن منتجاتجمیع  تصنیعإنتاج و غرض الشركة هو 

 

 بورصة األوراق المالیةالقید ب
 .المصریةاألوراق المالیة بورصة في  مقیدة أسهم الشركة

 
 

 اإلعدادأسس  ٢
 القوانینیر و ایبالمع لتزاماال  ١-٢

 الساریة. المصریةوفي ضوء القوانین  المصریةیر المحاسبة ایللشركة وفقًا لمع المجمعة تم إعداد القوائم المالیة
 .٤٢٠١         لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في المجمعة القوائم المالیةاعتماد تم 

  

  أسس القیاس ٢-٢
األدوات المالیة غیر المشتقة بالقیمة  فیما عدا ،على أساس التكلفة التاریخیة المجمعة المالیةتم إعداد القوائم 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تقاس بالقیمة العادلة.
 
 
 

 العرضعملة التعامل و     ٣-٢
یمثـــل عملـــة التعامـــل الـــذي و  يمصـــر للشـــركة هـــي الجنیـــه ال المجمعـــة العملـــة المســـتخدمة فـــي عـــرض القـــوائم المالیـــة

 للشركة.
 

 فتراضاتاالالتقدیرات و  ستخداما    ٤-٢
الحكـــم الشخصـــي وعمـــل  ســـتخدامایتطلـــب مـــن اإلدارة  المصـــریةالمحاســـبة  لمعـــاییرإن إعـــداد القـــوائم المالیـــة وفقـــا 

والمصــروفات  اإلیــراداتات و لتزامــتــؤثر علــى تطبیــق السیاســات المحاســبیة وقــیم األصــول واال فتراضــاتاتقــدیرات و 
 وقد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات. ،المدرجة
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تعـدیالت فـي التقـدیرات المحاسـبیة  أیـةب عتـرافویـتم اال فتراضـات بصـفة مسـتمرةهذا ویتم مراجعة هذه التقدیرات واال
 .تم تأثرها فترات مستقبلیة أیةفي الفترة التي تم فیها هذا التعدیل لتلك التقدیرات وعلى 

تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر الهام على المبالغ المدرجة المعلومات الخاصة بالتقدیرات الهامة بشأن 
 في القوائم المالیة فیتم عرضها في اإلیضاحات.

التي لدیها مخاطر هامـة لمـا قـد ینـتج عنهـا مـن تسـویات والتقدیرات غیر المؤكدة و  فتراضاتالمعلومات الخاصة باال
 ات التالیة:یضاحخالل القوائم المالیة التالیة فیتم عرضها في اإلهامة 

 .التخفیض في قیمة المخزون) : ١٣(إیضاح رقم 
 .العمالءقیمة في  االنخفاض) : ١٤(رقم  إیضاح

 .األخرىفي المدینون واألرصدة المدینة  االنخفاض) : ١٥(إیضاح رقم 
 .المخصصات ) :١٩إیضاح رقم (
 .ائب المؤجلةالضر ) : ٢٨(إیضاح رقم 

 
 

 أهم السیاسات المحاسبیة ٣
 تقوم الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة بثبات خالل الفترات المالیة المعروضة بالقوائم المالیة.

 
 

 أسس التجمیع    ١-٣
   تجمیع األعمال

 –أراب دیــري -العربیــة لمنتجــات االلبــان  شــركةالونتــائج أعمــال  والتزامــاتتتضــمن القــوائم المالیــة المجمعــة أصــول 
 فـي(الشركة األم) وشركاتها التابعـة التـي تسـیطر علیهـا الشـركة األم وتحقـق هـذه السـیطرة بالقـدرة علـى الـتحكم باندا 

 االعتبـار فـيالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة وذلك بهدف الحصول على منافع من أنشطتها. كما یؤخذ 
القـوائم المالیـة المجمعـة  فـيالقدرة على السیطرة والتحكم وال یـتم تجمیـع شـركة تابعـة  فيویت المستقبلیة حقوق التص

 السیاسات المالیة أو التشغیلیة للشركة المستثمر فیها. فيالتحكم  فيعندما تفقد الشركة األم سیطرتها 
 

 المعامالت المستبعدة ألغراض التجمیع
 

الشركة األم في كل شركة تابعة ونصیب الشركة األم في حقوق الملكیة في كل شركة  استثمارقیمة  استبعاد -
 تابعة.

 كافة األرصدة والمعامالت واألرباح غیر المحققة الجوهریة بین شركات المجموعة. استبعاد -
 

اجها تسیطر علیها الشركة األم تم إدر  التيحقوق الملكیة وفى نتائج أعمال الشركات  صافي فيحقوق األقلیة 
 في" بالمیزانیة المجمعة وتم حسابها بما تساوى حصتهم أصحاب الحصص غیر المسیطرةتحت بند مستقل "حقوق 

 تاریخ المیزانیة المجمعة. فيأصول الشركات التابعة  لصافيالقیمة الدفتریة 
 

 العمالت األجنبیة٢   -٣
 المعامالت بالعمالت األجنبیة

صول یتم ترجمة األ سعر الصرف الساري في تاریخ المعاملة. ستخداماالمعامالت بالعمالت األجنبیة ب یتم ترجمة
عر الصرف وفقا لس مصريالذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ المیزانیة إلى الجنیه ات لتزامواال

یتم قیاسها بالقیمة العادلة  والتيذات الطبیعة غیر النقدیة  وااللتزامات. ویتم ترجمة األصول السائد في ذلك التاریخ
 تحدید القیمة العادلة. تاریخ فيباستخدام سعر الصرف السائد  المصريبالعملة األجنبیة الى الجنیه 
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تقاس على أساس التكلفة التاریخیة تترجم  والتي ذات الطبیعة غیر النقدیة بالعملة األجنبیة وااللتزاماتاألصول 
  تاریخ المعاملة. فيباستخدام سعر الصرف 

 الناتجة عن الترجمة باألرباح أو الخسائر.تدرج فروق العملة وبصفة عامة 
 

 األدوات المالیة  ٣-٣
 األصول المالیة غیر المشتقة )أ(

ذلـك  فـي (بمـاتاریخ نشأتها. كافة األصـول المالیـة األخـرى  فيالودائع بالقروض والمدیونیات و  االولى عترافاالیتم 
عنـده  لـذيواتـاریخ المعاملـة  فـيبهـم األولـى  عتـرافاألصول بالقیمة العادلة مـن خـالل األربـاح أو الخسـائر) یـتم اإل

 التعاقدیة لألداة. شتراطاتاال فيتكون الشركة طرفا 
 

أنهــا تحــول حــق  أوالتــدفقات النقدیــة لهــذا األصــل  فــيعنــد انتهــاء حقوقــه التعاقدیــة  المــاليتســتبعد الشــركة األصــل و 
عوائـد الملكیـة م مـن خاللهـا تحویـل كافـة مخـاطر و معاملة یت فيصل النقدیة المتعاقد علیها لهذا األ استالم التدفقات

حتفاظ بها بواسـطة الشـركة یتم اإلو أقد تنشأ  يالتو المحول  الماليصل هذا األمثل منفعة ل أیة. الماليلهذا األصل 
 بشكل منفصل. إلتزام أویتم إدراجها كأصل 

 

ذلــك فقــط عنــدما یكــون القیمــة بالمیزانیــة و  صــافيإظهــار  یــتمت المالیــة یــتم عمــل مقاصــة بینهــا و التزامــاإلو  األصــول
تنهـى و  المـاليتحقق األصـل  أوالقیمة  صافيعلى أساس  للتسویةلعمل هذه المقاصة والنیة  القانونيللشركة الحق 

 نفس الوقت. في المالي لتزاماإل
 القروض والمدیونیات.البنود التالیة:  المشتقة الىغیر األصول المالیة تبوب  الشركةو 

 

 المدیونیاتالقروض و 
نشط. هذه  سوق في متداولة وغیر للتحدید قابل أو محدد سداد تاریخ ذات مالیة أصول والمدیونیات هي القروض

 عترافاإل بعد .مباشرة بها المرتبطة المعاملة تكلفة إلى باإلضافة العادلة، األولى لها بالقیمة عترافاإل األصول یتم
 .نخفاض في القیمةتخصم خسائر اإلالفعلیة و  الفائدة طریقة إستخدامب المستهلكة بالتكلفة القروض قاست األولى

 

متها االسمیة بدون معدل فائدة مذكور تقاس بقیقصیرة االجل و دة المدینة األخرى األرصوبصفة عامة المدینون و 
 تحصیلها. فيمخصص للدیون المشكوك  أیةیخصم (قیمة الفاتورة) و 

 البنود التالیة: المدیونیاتتتضمن القروض و 
 األرصدة المدینة األخرى.العمالء والمدینون و حكمها و  فيالنقدیة وما 

 

 

 حكمها فيما النقدیة و 
ســتحقاقها اع ألجـل والتـي ال تتجـاوز تـواریخ الخزینـة والودائـي حكمهـا أرصـدة النقدیـة بــالبنوك و ومـا فـ تتضـمن النقدیـة
تســتخدم بواســطة هامــة للتغیــر فــي قیمتهــا العادلــة و غیــر معرضــة ألخطــار قتنــاء و مــن تــاریخ اال أقــلثالثــة أشــهر أو 
 اتها قصیرة األجل. لتزاماالشركة في إدارة 

 لمشتقةااللتزامات المالیة غیر ا )ب(
نشــائهم. ات الثانویــة فــي تــاریخ إااللتزامــو  صــدرة والخاصــة بالمــدیونیاتیــة المیــتم االعتــراف األولــى بااللتزامــات المال 
لقیمـة العادلـة با ذلـك االلتزامـات فـي (بمـالمعاملة تاریخ ا فيیتم االعتراف األولى لجمیع االلتزامات المالیة االخرى و 

  تكون الشركة طرفا في االشتراطات التعاقدیة لألداة. الخسائر) عندمامن خالل األرباح و 
 

 انتهاء التزاماته التعاقدیة.تستبعد الشركة االلتزام المالي عند إعفاؤه او إلغاؤه او و 
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المشـتقة فـي بنـد االلتزامـات المالیـة األخـرى. یـتم االعتـراف األولـى لهـا بالقیمـة المالیة غیـر  الشركة تصنف االلتزامات
بالتكلفــة  االلتزامــات المالیــة تكلفــة المعاملــة المرتبطــة مباشــرة بهــا. بعــد االعتــراف األولــى تقــاس إلــىالعادلــة، باإلضــافة 

 .باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة المستهلكة
األرصـــدة الدائنـــة وأرصـــدة بنـــوك ســـحب علـــى المكشـــوف والمـــوردین و  ض وســـلفیاتقـــرو  المالیـــة،تتضـــمن االلتزامـــات 

 األخرى.
تـدرج كمكـون  تشـكل جـزء مـن إدارة أمـوال الشـركة الطلـب والتـيى المكشـوف والمدفوعـة عنـد أرصدة البنوك سحب علـ

 ما في حكمها عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة.من النقدیة و 
 

 رأس المال (ج)
 المرخص بهرأس المال 
 .يمصر  هجنی ملیون ٥٠٠الشركة المرخص به  مالیبلغ رأس 

 المدفوعرأس المال المصدر و 
سـهم نقـدي القیمـة  ملیـون ٦ یتمثل في عدد يمصر  هجنی ملیون ٦٠المدفوع بالكامل یبلغ رأس مال الشركة المصدر و 

 .يمصر  هجنی ١٠سمیة للسهم اال
 

 األصول الثابتة    ٤-٣
 القیاس و  عترافاإل )أ(
 .في القیمة اإلنخفاضاإلهالك والخسائر الناتجة عن  مخصوما منها مجمع إثبات األصول الثابتة بالتكلفةیتم  

 

وبالنسبة لألصول التي یتم إنشائها داخلیًا تتضمن  .األصل قتناءإب المتعلقة المباشرة كافة النفقات التكلفة تتضمن
تلك األصول لتصل إلى  تستلزمها التي األخرى المباشرة والتكالیف المباشرة والعمالة الخامات تكلفة األصل تكلفة

 الذي الموقع تسویة وٕاعادة إزالتها تكالیف أجله، وكذلك من قتناؤهاإ تم حالتها التشغیلیة وفى موقعها للغرض الذي
 تكلفة القروض المرسملة.صول و األ هذه به توجد

 

جهزة. تكلفة یتم رسملتها كجزء من هذه األ متمم بشكل فعال لألجهزةتمثل جزء  المشتراه والتيبرامج الحاسب اآللي 
 قتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول تدرج بقائمة الدخل عند تكبدها. إقتراض المتعلقة باإل

 

ضمن تلك  مستقلة اإلنتاجیة كبنود أعمارها تختلف التي الثابتةصول الرئیسیة لبنود األ المكونات المحاسبة عن یتم
 .الثابتةصول األ

 تاریخ اإلستبعاد في القیمة البیعیة بصافي القیمة الدفتریة ياإلستبعادات بمقارنة صاف یتم تحدید أرباح وخسائر
 في قائمة الدخل. بیع أصول ثابتةرادات یكإویعترف بها 

 
 

 قتناءالتكالیف الالحقة على اإل )ب(
ستبعاد تكلفة ذلك المكون عند تكبد إونات األصل ضمن تكلفة األصل بعد بتكلفة إحالل أحد مك عترافیتم اإل

قتصادیة مستقبلیة للشركة كنتیجة إلحالل هذا إا ما كان من المحتمل تدفق منافع الشركة لتكلفة اإلحالل وٕاذ
ئمة الدخل بالتكالیف األخرى بقا عترافالمكون بشرط إمكانیة قیاس تكلفته بدرجة عالیة من الدقة. هذا ویتم اإل

 كمصروف عند تكبدها.
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  اإلهالك(ج) 
 من نوع لكل المقدر اإلنتاجي العمر أساس على الثابت القسط لطریقة وفقاً  الدخل قائمة على اإلهالك تحمیل یتم

 :المقدرة اإلنتاجیة باألعمار بیاناً  یلي وفیما .األراضي إهالك یتم الو  الثابتةصول األ أنواع
 (بالسنة) األعمار اإلنتاجیة المقدرة دـــــــــالبن

 ٥٠ ٕانشاءاتمباني و   -
 ١٠ معداتآالت و   -
 ٥ انتقالو وسائل نقل   -
  ٥ أدواتعدد و   -
 ٥ تجهیزات -
 ٣ تجهیزات وتركیبات الفروع -
 ٨ ومعدات مكتبیة أثاث  -
 ٤ حاسبات آلیة  -

 

فى تاریخ القوائم المالیة في الغرض المعد ألجله. و  ستخدامویتم بدء إهالك األصل عندما یكون األصل صالحًا لال
 قیمتها التخریدیة. عمار اإلنتاجیة لألصول و األإعادة النظر في طرق اإلهالك و تتم 

 

 مشروعات تحت التنفیذ  ٥ -٣
 فـي سـتخدامیتمثل هذا البند في المبـالغ التـي تـم إنفاقهـا بغـرض إنشـاء أو شـراء أصـول ثابتـة حتـى تصـبح جـاهزة لال

 التشغیل حینئذ تحول التكلفة لبند األصول الثابتة، یتم قیاس المشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة مخصومًا منها مجمع
 صول الثابتة.لأل هتحویلستكمال المشروع و اهالكات حتى إأیة ال یتم تحمیل  .في القیمة االضمحالل

 

 األصول غیر الملموسة  ٦ -٣
والمقتنــاة ألغــراض  مــاديیمكــن تحدیــدها ولــیس لهــا وجــود  والتــيیــتم معالجــة األصــول ذات الطبیعــة غیــر النقدیــة 

 قیاس األصول غیر الملموسة بالتكلفة. مملموسة، ویتالنشاط والمتوقع ان یتدفق منها منافع مستقبلیة كأصول غیر 
ویــتم رســملة النفقــات  ســائر االضــمحالل،بعــد خصــم االســتهالك وخ بالصــافيیــتم عــرض األصــول غیــر الملموســة 

الخــاص الالحقــة علــى اقتنــاء االصــول غیــر الملموســة عنــدما تزیــد هــذه النفقــات مــن المنــافع االقتصــادیة المســتقبلیة 
  المتعلقة به. باألصل

والمقـــدر بـــأربع  اإلنتـــاجيیـــتم اســـتهالك االصـــول غیـــر الملموســـة وفقـــا لطریقـــة القســـط الثابـــت وعلـــى اســـاس العمـــر 
  ات.سنو 

 

 یجـاراإل   ٧ -٣
 يالتمویل جاریاإل

 في حالة أن الشركة هي المستأجرة
ثر أخذ أأیة خصومات و ستنزال ایجارات (بعد ویتم تسجیل مدفوعات اإل تشغیلیة، كإیجارات اإلیجاراتیتم تصنیف 

عمر عقد جارات في قائمة الدخل بطریقة القسط الثابت على مدار یإعتبار) كمصروفات فترات السماح في اال
 جار.یاإل
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 المخـزون    ٨-٣
بالتكلفة  المهماتو  قطع الغیارالتغلیف و شغیل ومواد التعبئة و مستلزمات التیتم إثبات المخزون من الخامات و 

تشمل التكلفة كافة و  رجحالم المتوسطحتساب التكلفة على أساس طریقة اویتم الفعلیة حتى وصولها للمخازن، 
ة في القیمة البیعی صافيوتتمثل  .حالته الراهنةركة للوصول بالمخزون إلى موقعة و الشالمصروفات التي تتحملها 

 .یریة الالزمة إلتمام عملیة البیعالنشاط العادي بعد خصم التكلفة التقد سعر البیع المتوقع من خالل
 صافيا هذا اإلنتاج أو الصناعیة طبقا آلخر مرحلة وصل إلیه التام بالتكلفةیتم تقییم المخزون من اإلنتاج غیر 

  قل).أأیهما ستردادیة (القیمة اال
وتتضمن التكلفة  .)هما أقلأی( ةالصناعیة أو صافي القیمة البیعی یتم تقییم المخزون من اإلنتاج التام بالتكلفة

وي مست علىالصناعیة تكلفة الخامات واألجور المباشرة مضافًا إلیها نصیب عادل من المصروفات الصناعیة بناء 
 الطاقة التشغیلیة العادیة.

 

 نخفاض في القیمةاإل     ٩-٣
 األصول المالیة غیر المشتقة

صـول المالیـة غیـر المدرجـة األ قیمـة إلنخفـاض موضـوعيكان هنـاك دلیـل  إذاعما  تاریخ كل میزانیة یتم تحدید في
قیمتــه إذا مــا كــان هنــاك دلیــل نخفضــت إصــل المــالي قــد یعتبــر األة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. و بالقیمــة العادلــ

تــأثیر ســلبي علــى التــدفقات  الخســارة لهــان هــذه أســارة حــدثت بعــد اإلدراج األولــى و موضــوعي یوضــح بأنــه هنــاك خ
 یمكن تقدیرها بشكل یعتمد علیة. والتيهذا األصل  استخدامالنقدیة المستقبلیة المقدرة من 

 

 األصول غیر المالیة 
تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة بخـالف المخـزون واألصـول الضـریبیة المؤجلـة فـي تـاریخ كـل میزانیـة 

خفــاض القیمــة یــتم تقــدیر القیمــة نأیــة مؤشــر إلنخفــاض قیمتهــا. وفــي حالــة وجــود إل مؤشــر مــا إذا كــان هنــاكلتحدیــد 
مازالــت غیــر متاحــة  التــي أوذات العمــر غیــر المحــدد صــول غیــر الملموســة بالنســبة لألســتردادیة لهــذه األصــول. اإل
 نفس الوقت من كل عام. فيستردادیة یتم تقدیرها ستخدام فأن قیمتها اإللإل

 

 قیمته عن تزید للنقد المولدة وحدته أو لألصل الدفتریة القیمة كانتما  إذا نخفاضاإل بخسارة عترافاإل یتم
  .ستردادیةاإل

 

 تكــالیف ناقصــاً  العادلــة قیمتــه أو یةســتخداماإل قیمتــه فــي للنقــد المولــدة لألصــل أو للوحــدة االســتردادیة القیمــة تتمثــل
 عـن الناشـئة المستقبلیة النقدیة التدفقات تقدیر یتم ما ألصل یةستخداماإل للقیمة تقدیر إجراء وعند. أكبر هماأی البیع
والمخـاطر  للنقـود الزمنیـة للقیمـة الحالیـةالسوق  تقییمات یعكس الذي الخصم بعد الضرائب سعر تطبیقو  ستخداماإل

یمكــن  ال التــيصــول نخفــاض فــي القیمــة فــأن األختبــارات اإلإألغــراض . و الوحــدة المولــدة للنقــد أوالمرتبطــة باألصــل 
ـــدة للتـــدفقات النقدیـــة مـــن خـــالل مو الصـــول و لأل مجموعـــة أصـــغر تجمیعهـــا معـــا فـــي منفصـــل یـــتمختبارهـــا بشـــكل إ ل

 أو األصـول مـن غیرهـا مـن الداخلـة النقدیـة التـدفقات عـن كبیـر بشـكل مسـتقلة تكـون والتي ستخدامستمرار في اإلاإل
 .المولدة للنقد) الوحدات(األصول  مجموعات

بحیث ال نخفاض في القیمة في حدود و یتم رد خسارة اإلو الدخل  قائمةنخفاض في القیمة باإل بخسائر عترافاإل یتم
كانت ستهالك إذا ما تم حسابها بعد خصم اإلهالك أو اإلالدفتریة التي كان سیتجاوز القیمة الدفتریة لألصل القیمة 

 بها. عترافنخفاض في القیمة لم یتم اإلاإل خسائر
 هذا وتقوم الشركة بأعداد دراسة فنیة لتقییم أصولها الثابتة كل ثالث سنوات. 
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 معاشات التقاعد ایامز  ١٠-٣
جتماعیة لصالح العاملین بالشركة طبقا لقانون الهیئة العامة للتأمینات اإل إلىشتراكاتها إبسداد  الشركةتقوم 

شتراكات إالشركة تسدد ن الموظفین و إنون فطبقا لهذا القاو  وتعدیالته. ١٩٧٥) لسنة ٧٩التأمینات االجتماعیة رقم (
قائمة الدخل طبقًا  ضمن شتراكاتتلك اإلمساهمة الشركة في قیمة وتدرج  ،من المرتباتهذا النظام بنسب ثابتة 

 وال تلتزم الشركة بسداد أیة التزامات أخري بخالف قیمة االشتراكات السابق ذكرها. ستحقاق.ألساس اإل
 

 المخصصات ١١-٣
 مـــن ویكـــون الماضـــي فـــي لحـــدث نتیجـــة علیـــه مســـتدل أو قـــائم قـــانوني إلتـــزام وجـــود عنـــد المخصصـــات إثبـــات یـــتم

 . لتزاماإل ذلك لسداد هاإستخدام یتم قتصادیةإ لمنافع تدفق عنه یترتب أنالمحتمل 
 

 رادیاإل ١٢-٣
 البضاعة المباعة

      بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة العاديخالل النشاط من راد من بیع البضائع ییقاس اإل
 خصم تجارى أو خصم كمیة تسمح به الشركة. أیةذلك بالصافي بعد خصم المرتجعات وقیمة و 

 

 األساسیة العوائدو  ن المخاطرأبتفاق بیع و إشكل  فيعادة  ویكون یراد عند تواجد دلیل مقنعباإل عترافیتم اإل
حتمالیة رد البضائع من إ والتكالیف المرتبطة و  حدوثهمل تحصیل المقابل محت أنالعمیل و  إلى للملكیة قد تم نقلها

اد یمكن قیاسها ر ین قیمة اإلأو  بالبضاعة اإلدارة رتباطإل ستمرارإال یوجد  وأنه هلممكن تقدیرها بشكل موثوق فیا
ن القیمة من الممكن قیاسها بشكل موثوق فیه فیتم أو  حدوثهذا كان منح الخصم محتمل إبشكل موثوق فیة. 

 بالمبیعات. عترافراد عند اإلیبالخصم كخصم من اإل عترافاإل
 

تفاق إشتراطات إ علىالعوائد األساسیة للملكیة بناء و  بنقل المخاطریختلف تحدید التوقیت الذي قامت فیه المنشأة 
مخزن العمیل  فيستالم المنتج إان عندما یتم في أغلب األحی بها االعتراف یتم عادة المحلیةمبیعات ال. فالبیع

 . المصنعمن باب البضاعة  خروج ملكیة عندیتم نقل مخاطر وعوائد الف التصدیر مبیعاتأما صدار الفاتورة إ و 
 

راد أو التكالیف المرتبطة به أو یراد في حالة عدم التأكد من تحصیل مقابل هذا اإلیإ أیةب عترافوال یتم اإل
 .رتباط اإلدارة بالبضاعةإستمرار إالمتوقعة أو  مردودات المبیعات

 

 التمویلیة المصروفاتیرادات و اإل  ١٣-٣
         . األربـــــاحو األربـــــاح المســـــتلمة  توزیعـــــاتاألمـــــوال المســـــتثمرة و  الفوائـــــد علـــــىتتضـــــمن اإلیـــــرادات التمویلیـــــة ایـــــرادات 

ادات توزیعــات إثبــات إیــر  مالفعلــي. یــتتثبــت إیــرادات الفوائــد علــى اســاس االســتحقاق وباســتخدام طریقــة معــدل الفائــدة 
الفتـــرة المالیـــة التــي یـــتم فیهـــا اعتمـــاد تلـــك  فـــيعنـــدما ینشـــأ الحــق للشـــركة فـــي التوزیعـــات وذلــك أربــاح االســـتثمارات 

 تحصیلها.لعمومیة للشركات المستثمر فیها و التوزیعات من قبل الجمعیات ا
 

  .والتسهیالت االئتمانیةلقروض ل المدینةفوائد التشمل المصروفات التمویلیة 
 

مؤهل لرسملة تكالیف  أصل إنتاجاو  إنشاءال تمت بصلة لتكلفة اقتناء او  التيو درج كافة تكالیف االقتراض ت
 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. االقتراض بقائمة الدخل

 

 تدرج خسائر وأرباح فروق العملة بالصافي.
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 المحاسبة عن ضریبة الدخل ١٤-٣
بقائمة لة، ویتم إثباتها والضریبة المؤج الفترةكال من ضریبة  الفترةخسائر  أرباح أو على تتضمن ضریبة الدخل

وتتمثل  ستثناء ضریبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكیة والتي یتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكیة،إالدخل ب
أسعار الضریبة الساریة  إستخدامب الفترةالضریبة الحالیة في الضریبة المتوقعة على الربح الخاضع للضریبة عن 

 في تاریخ المیزانیة.
 

 الضرائب المؤجلة ١٥-٣
بالمیزانیة والناشئة عن فروق زمنیة مؤقتة بین القیمة الدفتریة لألصول  إلتزامبالضریبة المؤجلة ك عترافیتم اإل

ات طبقًا لألساس المحاسبي وقیمتها طبقًا لألساس الضریبي. هذا ویتم تحدید قیمة الضریبة المؤجلة لتزامواإل
أسعار الضریبة الساریة في  إستخدامب لتزاماتول واإلبناءًا على الطریقة المتوقعة لتحقق أو تسویة قیم األص

 .تاریخ إعداد القوائم المالیة
 

حتمال قوي بإمكانیة تحقیق أرباح تخضع إلمؤجلة للمنشأة عندما یكون هناك باألصول الضریبیة ا عترافویتم اإل
األصول الضریبیة المؤجلة نتفاع بهذا األصل. ویتم تخفیض قیمة ة في المستقبل یمكن من خاللها اإلللضریب

 بقیمة الجزء الذي لن یتحقق منه المنفعة الضریبیة المتوقعة خالل السنوات التالیة.
 

 حتیاطي القانونياإل ١٦-٣
من صافي األرباح السنویة  %٥نسبة  إستقطاع طبقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة یتم

حتیاطي نیب هذه المبالغ متى بلغ رصید اإلللتوزیع. ویتم التوقف عن تجحتیاطي قانوني غیر قابل إلتكوین 
حتیاطي القانوني في زیادة رأس إستخدام اإلمن رأس مال الشركة المصدر. هذا ویمكن  %٥٠یوازي  اً القانوني قدر 

رأس  من % ٥٠( حتیاطي القانوني عن الحد األقصىنخفض رصید اإلإائر المرحلة. وٕاذا المال أو تخفیض الخس
حتیاطي ألرباح السنویة حتى یبلغ رصید اإلمن صافي ا % ٥المال المصدر) فان الشركة مطالبة بالعودة لتجنیب 

 ن رأس المال المصدر مرة أخرى.م %٥٠
 

 القیمة العادلة  تحدید -٤
 

اإلفصاح المتعلقة بها تحدید القیمة  وكذلك متطلباتمن السیاسات المحاسبیة التي تتبعها الشركة  عددتتطلب 
العادلة لألصول وااللتزامات المالیة وغیر المالیة. یتم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس أو اإلفصاح ویتم 
اإلفصاح باإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة والخاصة باألصول وااللتزامات كلما كان ذلك ممكنًا عن أیه 

تلك األصول بمة العادلة في اإلیضاحات الخاصة الفتراضات المستخدمة في تحدید القیمعلومات إضافیة عن ا
 االلتزامات.و 

 االصول غیر الملموسة االخرى    ١-٤
متوقع الحصول العلى التدفقات النقدیة المخصومة و غیر الملموسة االخرى تحدد بناء  لألصولالقیمة العادلة 

 .لألصول النهائيالبیع علیها من استخدام و 
 

 

 سنداتأسهم ملكیة و     ٢-٤
لم تكن  وٕاذا بتاریخ القوائم المالیة.المعلن السندات تحدد باإلشارة الى سعر السوق القیمة العادلة السهم الملكیة و 

تحلیل خصم المستخدمة تشمل مضاعف الربحیة و  مدرجة بالبورصة تحدد باستخدام اسالیب التقییم. اسالیب التقییم
القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ به حتى تاریخ االستحقاق تحدد االولى.  لإلدراجالتدفقات النقدیة وذلك الحقا 

 ألغراض اإلفصاح فقط.
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  باندا -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان 
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ المالیة المنتهیة في الفترةعن  المجمعة المالیة للقوائممتممة  إیضاحاتتابع 

 

 االخرى لتزامات المالیة غیر المشتقةاإل     ٣-٤
للمبالغ المتوقعة والفوائد النقدیة یتم تحدید القیمة العادلة ألغراض اإلفصاح محتسبة على أساس القیمة الحالیة 

 المحصلة مخصومة باستخدام سعر الفائدة السائد في تاریخ القوائم المالیة.
 

 صافي المبیعات -٥
 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة  
٠١/٠١/٢٠١٤من    ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٣٠/٠٩/٢٠١٤حتى    ٣٠/٠٩/٢٠١٣حتى     
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٢٦١ ٤٧٢ ٢٩٧  ١٩٦ ٠٤٣ ٢٩٢  مبیعات محلیة
 ٤٤٦ ٥٥٢ ١٧٧  ٧١٠ ٢٨٩ ١٧٣  مبیعات تصدیر

  ٧٠٧ ٠٢٤ ٤٧٥  ٩٠٦ ٣٣٢ ٤٦٥ 
 
 

 تكلفة المبیعات -٦
 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة   
٠١/٠١/٢٠١٤من     ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٣٠/٠٩/٢٠١٤حتى     ٣٠/٠٩/٢٠١٣حتى     
یضاحإ  يمصر جنیه    يمصر جنیه     
      

 ٣٢٦ ١٧٣ ٣٤٧  ٢٠٥ ٥٢٠ ٣٦٠   تكلفة مواد مباشرة
 ١٩٩ ٦٤٥ ٢٩  ٠٧٨ ٩٦٣ ٢٩   أجور مباشرةتكلفة عمالة و 

 ٨٨٩ ٤٣٢ ١٦  ٣١٣ ٣٤٠ ١٥  ١٠ إهالكات صناعیة
 ٤٣٤ ٠٩٠ ١٢  ٩٤٥ ٠٨٦ ١٤   مصاریف صناعیة أخرى

 ٨٤٨ ٣٤١ ٤٠٥  ٥٤١ ٩١٠ ٤١٩   تكلفة التشغیل
      

 ٢٩٩ ٤٩٦ ١  ٢١٧ ١٢١ ٢   ینایر  ١في  اإلنتاج تحت التشغیل
 (٧٨٥ ٢٥٢ ٢)  (٢٥١ ٣٦٣ ٢)   سبتمبر ٣٠في  اإلنتاج تحت التشغیل

 ٣٦٢ ٥٨٥ ٤٠٤  ٥٠٧ ٦٦٨ ٤١٩   تكلفة اإلنتاج
      

 ٢٢٧ ١٨٣ ٢٤  ٥٢٩ ٢٢٠ ٢٣    ینایر ١في  اإلنتاج التام
 (٠٨٧ ٤١٥ ١٨)  (٣١١ ٩٣٠ ١٩)   سبتمبر ٣٠في  اإلنتاج التام

 (٦٣٤ ٧٣٨ ٣٦)  (٧٥٣ ٩٤٠ ٣٥)   سترداد ضریبة المبیعاتإ نتاج البونص وٕایرادات دعم التصدیر و إتكلفة 
 ٨٦٨ ٦١٤ ٣٧٣  ٩٧٢ ٠١٧ ٣٨٧   تكلفة المبیعات
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  باندا -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان 
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ المالیة المنتهیة في الفترةعن  المجمعة المالیة للقوائممتممة  إیضاحاتتابع 

 

 مصروفات بیع وتوزیع -٧
المالیةعن الفترة      عن الفترة المالیة  
٠١/٠١/٢٠١٤من     ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٣٠/٠٩/٢٠١٤حتى     ٣٠/٠٩/٢٠١٣حتى     
یضاحإ  يجنیه مصر    يجنیه مصر     
      

 ٩٩٩ ٠٧٥ ١٥  ٠١٩ ٠٩٥ ١٥   مرتبات وأجور
 ٩٤١ ٠٠٨ ١  ٢٢٢ ٥٨٠  ١٠  إهالكات أصول ثابتة

 ٠٧٦ ٢٤  ٠٧٦ ٢٤  ١٢  ستهالك أصول غیر ملموسةإ
 ٩٩٣ ٠٠٣ ٢٦  ٧٢٥ ٣٧٨ ٢٥   مصروفات تنشیطیة

 ١٢٥ ٠٠٠ ١٠  ٧٣٢ ٨٠٠ ٨   خصم وكالء التوزیع وكبار العمالء
 ٠٣٠ ١٣٩ ٨  ٠٠٣ ٤١٨ ١٠   ىمصروفات أخر 

   ١٦٤ ٢٥٢ ٦٠  ٧٧٧ ٢٩٦ ٦٠ 
 

 تسویقیةمصروفات  -٨
 

 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة   
٠١/٠١/٢٠١٤من     ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٣٠/٠٩/٢٠١٤حتى     ٣٠/٠٩/٢٠١٣حتى     
یضاحإ  يجنیه مصر    يجنیه مصر     
      

 ٤٢٩ ٣٨٩  ٤٥٢ ١٦٠ ١   مرتبات وأجور
 ٤٢٠ ٣٩  ٨٢٧ ٣٤  ١٠  إهالكات أصول ثابتة

 ٣٦٤ ٢٢  ٨٣٠ ١٨٦ ٧   تلیفزیون ورادیو وطرق اتعالنإ
 ٦٣٨ ٨٠٤ ٤  ٨٤٩ ٩٥٣ ٢   مصروفات تنشیطیة

 ٤١١ ٢٧٧  ٦١٨ ٣٠١   ىأخر  مصروفات

   ٢٦٢ ٥٣٣ ٥  ٥٧٦ ٦٣٧ ١١ 
 

 مصروفات عمومیة وٕاداریة -٩
 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة   
٠١/٠١/٢٠١٤من     ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٣٠/٠٩/٢٠١٤حتى     ٣٠/٠٩/٢٠١٣حتى     
یضاحإ  يجنیه مصر    يجنیه مصر     
      

 ٢٦٢ ٨٣٤ ٩  ٤٢٩ ١٣٠ ١٠   مرتبات وأجور
 ٩٦٠ ٤٥٩  ٦٨٥ ٤٤٣  ١٠  إهالكات أصول ثابتة

 ٤٨٥ ٣       -  ١٢  ستهالك أصول غیر ملموسةإ
 ١٢٣ ٤٣  ١٦١ ٩٦   إیجارات إداریة
 ٥٢٢ ٩٥٦ ٢  ٩٣١ ٠٣١ ٣   ىمصروفات أخر 

   ٣٥٢ ٢٩٧ ١٣  ٢٠٦ ٧٠٢ ١٣ 

 

- ١٤ - 



 

(بالصافي)األصول الثابتة  10- 
2014 سبتمبر 30األصول الثابتة في 

تجهيزات الفروع حاسبات آلية عدد  وسائل نقل أثاث  تجهيزات آالت مباني  أراضي
وأدوات نتقال وا  ومعدات مكاتب نشاءات ومعدات وا 

جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

284 202 188  89 188 3 166 864 4 005 617 15 258 271 4 379 050 26 802 212 179 032 228 47 843 529 3 625 229 2014 يناير 1التكلفة في 
1 554 542  91 442  214 536  52 663  225 941  97 363  872 597 اإلضافات خالل الفترة
( 126 501) ( 8 600) ( 117 901) اإلستبعادات خالل الفترة

285 630 229  89 188 3 249 706 4 220 153 15 193 033 4 604 991 26 899 575 179 904 825 47 843 529 3 625 229 2014 سبتمبر 30التكلفة في 

139 744 785  89 188 2 214 496 2 124 484 14 165 113 2 971 110 21 290 196 92 123 492 4 766 706 2014 يناير 1مجمع اإلهالك في 
16 399 047  229 214  429 791  366 201  297 723 2 261 290 12 099 141  715 687 إهالك الفترة *

( 123 370) ( 7 844) ( 115 526) مجمع إهالك إستبعادات الفترة
156 020 462  89 188 2 435 866 2 554 275 14 415 788 3 268 833 23 551 486 104 222 633 5 482 393 2014 سبتمبر 30مجمع اإلهالك في 

 285 038  84 208  1 545  1 667  77 465  120 153 إنخفاض في قيمة األصول
129 324 729  729 632 1 665 878  775 700 1 334 491 3 270 624 75 562 039 42 361 136 3 625 229 2014 سبتمبر 30الصافي في 
144 172 365  868 160 1 881 133 1 091 613 1 406 273 5 434 551 86 788 583 43 076 823 3 625 229 2013 ديسمبر 31الصافي في 

58 307 690  89 188 1 978 072 1 268 215 13 252 018 1 410 870 15 730 696 24 578 631 2014 سبتمبر 30األصول المهلكة دفتريًا في 

:-إهالكات األصول الثابتة المحملة على قائمة الدخل عن الفترة موزعة كالتالي  *

جنيه مصري
15 340 313 إهالكات صناعية

 580 222 إهالكات بيع وتوزيع
 34 827 إهالكات تسويقية

 443 685 إهالكات إدارية
16 399 047

. بإجراء رهن تجاري وعقاري علي كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة وذلك ضمانًا للقرض متوسط األجل لصالح بنك مصر إيران للتنمية وكذلك للتسهيالت اإلئتمانية2012قامت الشركة خالل عام  -
. مليون جنيه مصرى وذلك ضمانا للقروض متوسطة االجل لصالح بنك مصر ايران للتنمية والقروض قصيرة االجل لصالح البنك المصرى لتنمية الصادرات14قامت الشركة بإجراء رهن تجارى على جزء من االالت والمعدات والتى تبلغ صافي قيمتها الدفترية  -

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
2014 سبتمبر 30تابع إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

اإلجمالي
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2013 ديسمبر 31األصول الثابتة في 
تجهيزات الفروع حاسبات آلية عدد  وسائل نقل أثاث   تجهيزات آالت مباني  أراضي

وأدوات نتقال وا  ومعدات مكاتب نشاءات ومعدات وا 
جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري

280 342 741  89 188 2 575 461 3 506 655 15 862 007 4 239 716 26 112 661 176 517 254 47 814 570 3 625 229 2013 يناير 1التكلفة في 
5 397 482  631 068  498 962  243 288  139 334  697 802 3 158 069  28 959 اإلضافات خالل العام
(1 538 035) ( 39 665) ( 847 024) ( 8 251) ( 643 095) اإلستبعادات خالل العام

284 202 188  89 188 3 166 864 4 005 617 15 258 271 4 379 050 26 802 212 179 032 228 47 843 529 3 625 229 2013 ديسمبر 31التكلفة في 

117 412 511  89 188 2 001 610 1 554 426 14 018 628 2 553 282 17 076 483 76 308 914 3 809 980 2013 يناير 1مجمع اإلهالك في 
23 851 066  244 707  570 058  982 110  417 828 4 221 964 16 457 673  956 726 إهالك العام
(1 518 792) ( 31 821) ( 835 625) ( 8 251) ( 643 095) مجمع إهالك إستبعادات العام

139 744 785  89 188 2 214 496 2 124 484 14 165 113 2 971 110 21 290 196 92 123 492 4 766 706 2013 ديسمبر 31مجمع اإلهالك في 
 285 038  84 208  1 545  1 667  77 465  120 153 إنخفاض في قيمة األصول

144 172 365  868 160 1 881 133 1 091 613 1 406 273 5 434 551 86 788 583 43 076 823 3 625 229 2013 ديسمبر 31الصافي في 
162 645 192  489 643 1 952 229 1 841 834 1 684 767 8 958 713 100 088 187 44 004 590 3 625 229 2012 ديسمبر 31الصافي في 

43 726 477  89 188 1 800 425 1 137 065 12 839 543 1 113 260 10 700 716 16 046 280 2013 ديسمبر31األصول المهلكة دفتريًا في 

باندا - أراب ديري – الشركة العربية لمنتجات األلبان 
2014 سبتمبر 30تابع إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

اإلجمالي
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 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

  
 
 
 
 

 مشروعات تحت التنفیذ -١١
 

  ٠٣/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٤٢٥ ٢٧٢  -  ماكینة ثیرموفورم – آالت ومعدات
 ١٤ ٢٣٣  ١٩٩ ٢٥  عمرة ماكینات مثلثات – آالت ومعدات

  ٤٣٩ ٥٠٥  ١٩٩ ٢٥ 
 
 
 
 
 

 األصول غیر الملموسة (بالصافي) -١٢
 

 ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه   يمصر جنیه     
    

 ١٧٠ ٠٠٠  ١٧٠ ٠٠٠ قیمة برنامج حسابات ألفا
 ٤٤٧ ٨١٥  ٤٤٧ ٨١٥ برامج مایكروسوفت

 ١٢٨ ٧٦٠  ١٢٨ ٧٦٠ برنامج حملة السیارات 
 ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠ قیمة برنامج خرائط من شركة بروتاك

 ٢٢ ٨٩١  ٢٢ ٨٩١ قیمة برنامج تحلیل الحسابات
 ٥٢ ٥٠٠  ٥٢ ٥٠٠ G.Pقیمة برنامج 

 ١١ ٦٠٠  ١١ ٦٠٠ ترخیص برنامج كورال درو وفوتوشوب
 ١٣ ٧٩٠  ١٣ ٧٩٠ قیمة برامج أخرى

 ٨٩٧ ٣٥٦  ٨٩٧ ٣٥٦ إجمالي األصول غیر الملموسة *
 ٧٧٣ ٢٠٣  ٨٠٨ ٨٧٨ ینایر ١ستهالك في مجمع اإل

 ٣٥ ٦٧٥  ٠٧٦ ٢٤ ستهالك الفترة / العامإ
 ٨٠٨ ٨٧٨  ٩٥٤ ٨٣٢ دیسمبر ٣١سبتمبر /  ٣٠ستهالك في إلمجمع ا

 ٤٧٨ ٨٨  ٤٠٢ ٦٤ دیسمبر ٣١سبتمبر /  ٣٠الصافي في 
 
 

 الملموسة جمیعها ال تتعلق بماكینات.غیر األصول  *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ١٧ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 مخزون -١٣
  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٢٥ ٧٩٨ ١٢٨  ٨١٩ ٨٢٦ ٥٨  * خامات
 ٤٣ ٧٩٧ ٨٦٤  ٥٩٠ ٦٩٠ ٣٥  مواد تعبئة وتغلیف

 ١٧ ٩٧٨ ٠٨١  ٢٤٣ ٥٣٢ ١٧  غیار مهمات وقطع 
 ٢ ١٢١ ٢١٧  ٢٥١ ٣٦٣ ٢  إنتاج غیر تام

 ٢٣ ٢٢٠ ٥٢٩  ٣١١ ٩٣٠ ١٩  تام إنتاج
 ١٣٤ ٤٧٥  ٥٩٢ ١٤٨  وقود وزیوت
 ٢١٢ ٨٢٢  ٩٣٥ ٢١٧  ومطبوعات أدوات كتابیة

  ١١٣ ٢٦٣ ١١٦  ٧٤١ ٧٠٩ ١٣٤ 

     یخصم:

 ٩٨٥ ٥٠٥  ٥٠٥ ٩٨٥  ة المخزونالتخفیض في قیم

  ٦١١ ٢٧٧ ١١٢  ١٣٣ ٧٢٤ ٢٣٦ 
 

 سبتمبر ٣٠منزوع الدسم مستورد وتبلغ متوسط تكلفته فيهندي طن لبن بودرة  ٧٥٠یتضمن هذا الرصید قیمة  *

وتم التأكد  .فراج الصحينتهاء من إجراءات اإللحین اإلبالشركة تحت التحفظ ، ملیون جنیه مصري ٢١,٩مبلغ  ٢٠١٤

دون إختبار مادة األفالتوكسین والتي هي سبب  المصریةمن قبل الجهات المختصة بالمطابقة للمواصفات الفنیة 

أخرى مرة لقیام الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الغذائیة بطلب سحب عینات  ونظراً الرفض األصلي، 

قد یعرض  طویالً  یستغرق زمناً مما قد ادة األفالتوكسین، وتحلیل مإلعادة فحصها بالمعامل المركزیة بوزارة الصحة 

لحجم  اللبن للتلف وٕاقتراب إنتهاء صالحیته، لذا رأت إدارة الشركة إعادة تصدیر اللبن مرة أخرى للموردین تخفیضاً 

 .إلجراءات الالزمة إلعادة التصدیروجارى اإلنتهاء من ا ،الضرر
 

 أوراق قبضو  عمالء -١٤
  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٦٤٤ ٥٨١ ٤٧  ٠٧٨ ٧٦٨ ٦٤  يعمالء محل
 ٢٢ ٦٩٦ ٧٢٩  ٨٩٧ ٨٧٠ ١٨  عمالء تصدیر

  ٣٧٣ ٢٧٨ ٧٠  ٩٧٥ ٦٣٨ ٨٣ 
 ١١ ٧٣٠ ١١٨  ٦١٩ ٧٨٥ ٩  أوراق قبض

  ٤٩١ ٠٠٨ ٨٢  ٥٩٤ ٤٢٤ ٩٣ 

     یخصم:

 ١٤٩ ٧٣٥ ٤  ٠٤٧ ٩١٢ ٤  نخفاض في قیمة العمالءاإل

  ٧٧ ٢٧٣ ٣٤٢  ٥٤٧ ٥١٢ ٨٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ١٨ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 أرصدة مدینة أخرىمدینون و  -١٥
 

  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٢ ٤٣٩ ٣٥١  ٤٩٩ ٧٧٦  شركة تترا باك
 ١٣ ٣١٧ ٠٨٨  ٤٧١ ٩٥٧ ١٢  صندوق دعم الصادرات

 ٦٣٩ ٥١١ ٢  ٣٨٩ ٢٠٧ ٤  خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 
 ٦ ٠٤٠ ٢٧٩  ٩٥٢ ٥٦٤ ٥  ضریبة مبیعات مستردة –لضرائب مصلحة ا

 ٥٩٥ ٠١٧  ٨٦٣ ٥٥٧  مصلحة الجمارك
 ١٤١ ٨١٢  ٤٣٩ ٣٠٤  تأمینات لدى الغیر

 ٧١ ٦٠٩  ٥٠٥ ٤٥  سلف عاملین 
 ٥٩ ٨٣٣  ٩٢١ ٠٦٢ ١  مستدیمة) –عهد نقدیة (مؤقتة 

 ٤٨٧ ٩٩٢  ٠٨٨ ٧١٥ ١  مصروفات مدفوعة مقدما
 ٣٣٢ ٠٢٨  ٩١٢ ٢٩٩  مانغطاءات خطابات ض

 ١١٨ ٧٩٤  ٣٨٣ ٢٠٣  م. تأمین وجمارك رسائل استیراد 
 ٩٥ ٤٧٥  ٤٧٥ ٩٥  شركة مریوط للصناعات الغذائیة

 ١ ٥٦٨ ٧٧٩  ١٦٦ ٨٧٣ ١  مستحقات على مندوبین بیع تركوا العمل
 ٥٣٨ ٣٢٦  ٦٣٦ ٤٤٢  أرصدة مدینة أخرى

  ٧٢٩ ٦١٠ ٢٨  ٦٩٩ ١٠٦ ٣٠ 

     یخصم:

 ١ ٤٩٤ ٤٨٨  ٤٥٠ ٧١٠ ١  ىفاض في قیمة المدینون واألرصدة المدینة األخر نخاإل

  ٢٤١ ١١٦ ٢٧  ٢٤٩ ٣٩٦ ٢٨ 
 

 

 

 لدى البنوك بالصندوق و  النقدیة -١٦
 

  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٩٠/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه    يجنیه مصر     
       

 ٢٢٧ ٩٢٤  ٠٠١ ٥٩٧ ٣  ٧٥٨ ٥٩٤ ٣  جنیه مصري –حسابات جاریة  –بنوك 
 ٥٣٦ ٥٦٢  ٤٥٧ ٨٦٥  ٣٥٤ ٢٨٥ ٣  عمالت أجنبیة –حسابات جاریة  –بنوك 

 ١٤٣ ٢٣٧ ٣  ٢٦٩ ٠٣٥ ٣  ٨٧٥ ٢١٩ ٣  نقدیة بالصندوق
 ٦٢٤ ٤٠٤ ٤  ١٥٠ ٠٢٢ ٥  ٥٨٧ ٩٣٤ ٢  عملة محلیة –ودائع 

 ٣١٧ ٧٨٤ ٦  ٢٧٦ ٧٦٥ ١  ٢٤٨ ٥١١ ٢  شیكات تحت التحصیل
 ٨٤٧ ٩١٢ ١٥  ١٥٣ ٢٨٥ ١٤  ٨٢٢ ٥٤٥ ١٥  البنوك ىالنقدیة بالصندوق ولد

       یخصم:
 ٣١٧ ٧٨٤ ٦  ٢٧٦ ٧٦٥ ١  ٢٤٨ ٥١١ ٢  شیكات تحت التحصیل

 ٥٣٠ ١٢٨ ٩  ٨٧٧ ٥١٩ ١٢  ٥٧٤ ٠٣٤ ١٣  النقدیة وما في حكمها في قائمة التدفقات النقدیة

 
 

- ١٩ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 وأوراق دفعموردون  -١٧
  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر ه جنی    
     

 ٣٨ ٣٦٤ ٧٥٠  ٠٩٠ ٤٣٥ ٤٧  موردون 

 ١٥ ٠٥٠ ٩٩٠  ٣٥٨ ٧٨٦ ٢٠  أوراق دفع

  ٥٣ ٤١٥ ٧٤٠  ٤٤٨ ٢٢١ ٦٨ 
 

 
 

 أخرى دائنةأرصدة و  دائنون -١٨
  ٣٠/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٩ ٠٦٦ ٦٩٤  ٧٩٤ ٨٤٢ ٧  ضمان عمالء وموردین –تأمینات للغیر 
 ٢٠٣ ٧٥٠  ٢٥٠ ٢٠١  قرض متوسط األجل –مستحقة فوائد 

 ١ ٠٨٩ ١٩٢  ١ ٠٨٩ ١٩٢  فوائد ودائع زیادة رأس المال *
 ٥٠٠ ٣٤٢ ٦  ٠٤٧ ٩٩٦ ٨  مصروفات مستحقة 

 ١٣٨ ٢٧٦  ٢٩٧ ٣٢٥  فراج مؤقتإ –مصلحة الجمارك 
 ٥٠١ ٧٠٨  ١٦٩ ٤٦٦  أمانات تصدیر –مصلحة الجمارك 
 ٦٤٠ ٩٩٢  ٣٩٧ ٢٤١  نبعخصم من الم –مصلحة الضرائب 
 ٨٨٧ ٢٤٧  ٩٦٤ ٣٠٠  مرتبات –مصلحة الضرائب 
 ١٣٣ ٢٣٦  ٩٧٤ ٣  دمغة –مصلحة الضرائب 
 ١ ٨٠٠  ٨٠٠ ١  مهن حرة –مصلحة الضرائب 

 ٧٦٩ ٣٠  ٤٨١ ٨  الهیئة العامة للتأمینات االجتماعیة
 ٢٨٩ ٤٧٧  ٦٨٩ ٧٥  صندوق عاملین
 ٢٨٧ ٧٩٢  ٣٠١ ٢٩١  أمانات عاملین

 ١ ١٩٧ ٤١٦  ٢٩٧ ٨٢٢ ١  أرصدة دائنة أخرى

  ١٣٧ ٥٢٣ ٢٠  ٦٥٢ ٦٦٦ ٢١ 

قیمة باقي المستحق للمساهمین الذین شاركوا في زیادة رأس المال عن المبالغ المحصلة مـن تحـت حسـاب زیـادة رأس المـال مـع * 
 قرار زیادة رأس المال. بإلغاء ٢٠١٢یولیو  ٢٩ عادیة بتاریخال ق علیها من عوائد بنكیة تنفیذًا لقرار الجمعیة العامة غیرحستاما 

 

 مخصصات -١٩
 الرصیــــــــــــد  المستخدم  المحمل على  الرصیــــــــــــد  
 في  خالل  قائمة الدخل  فى  
  ٠١/٠١/٢٠١٤ ٠٣/٩٠/٢٠١٤  الفترة  خالل الفترة    
 يمصر جنیه   يمصر جنیه   يمصر جنیه   يمصر جنیه   

 ٧٨ ٨٦٠  -      ٤١ ٣٦٠   ٣٧ ٥٠٠  ة مخصص مطالبات عمالی
 ١ ٢٣٦ ٣٠٠  -      -      ١ ٢٣٦ ٣٠٠  مخصص مطالبات حكومیة محتملة

 ٢ ٢٨٦ ٢٥٢  -      -      ٢ ٢٨٦ ٢٥٢  مخصص مطالبات عمالء

  ٣ ٦٠١ ٤١٢  -      ٣٦٠ ٤١  ٣ ٥٦٠ ٠٥٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ٢٠ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 

 رأس المال -٢٠
 رأس المال المرخص به

 .مصري جنیه ملیون ٥٠٠ ص بهیبلغ رأس المال المرخ
 دفوعماللمصدر و رأس المال ا

القیمة اإلسمیة  ديسهم نقملیون  ٦ملیون جنیه مصري یتمثل في عدد  ٦٠بالكامل  المدفوعیبلغ رأس المال المصدر و 
 .جنیه مصري ١٠للسهم 

 
 هیكل المساهمین

  ٣٠/٩٠/٢٠١٤  
ةنسبة المساهم عدد     جنیه 
يمصر  % األسهم    

 ١٨ ٤٤٥ ٦٨٠ ٣٠,٧٤ ١ ٨٤٤ ٥٦٨  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویلالشركة 
 ١٠ ٨٧٣ ٨١٠ ١٨,١٢ ١ ٠٨٧ ٣٨١  شركة مؤسسة أدهم المحدودة

 ١٠ ٠٣٩ ٣٠٠ ١٦,٧٣ ١ ٠٠٣ ٩٣٠  المالیة لالستثماراتشركة بایونیرز القابضة 
 ٧ ٢٧٨ ٧٣٠ ١٢,١٣ ٧٢٧ ٨٧٣  شركة بركة للتجارة واالستثمار 

 ٣ ٧٨١ ٩٨٠ ٦,٣٠ ٣٧٨ ١٩٨  ران للتنمیةبنك مصر إی
 ١ ٧٦٠ ٠٠٠ ٢,٩٤ ١٧٦ ٠٠٠  السیدة / دالیا عرفه امام عرفه

 ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣,٣٤ ٢٠٠ ٠٠٠  السیدة / هدي عباس محمود عبد الكریم
 ١ ٣٩٢ ٤٤٠ ٢,٣٢ ١٣٩ ٢٤٤   لالستشارات يشركة واد

 ٢ ١٥٠ ٠٠٠ ٣,٥٨ ٢١٥ ٠٠٠  شركة الحصن لالستشارات
 ٢ ٢٧٨ ٠٦٠ ٣,٨٠ ٢٢٧ ٨٠٦  رونمساهمون أخ

  ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 
 

 ربحیة السهم -٢١
خسائر  أوالسهم بقسمة أرباح ربحیة  احتسابویتم الربح  صافي فيبنصیب السهم تعرض الشركة البیانات الخاصة 

المرجح لعدد األسهم المتوسط  علىتلك األرباح  فيمجلس اإلدارة  ومكافأة أعضاءخصم نصیب العاملین  بعد الشركة
  .الفترةالقائمة خالل 

 عن الفترة المالیة  عن الفترة المالیة  
٠١/٠١/٢٠١٤من    ٠١/٠١/٢٠١٣من     
٠٣/٩٠/٢٠١٤حتى    ٠٣/٩٠/٢٠١٣حتى     

 ٤١٢ ٤٠٠ ٣  (٠٥٤ ٠٧٣ ٢٤)  مصري) (جنیه  الفترةربح  ) /خسارة( صافي
 ٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠  الفترةعدد األسهم المتاحة خالل 

ري/سهم)نصیب السهم في صافي (خسارة) ربح الفترة (جنیه مص   (٤,٠١)  ٠,٥٧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٢١ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 

 أرباح من بیع أسهم خزینة -٢٢
 

سهم وذلك  ٧٤٧ ٨٤٠والبالغ عددها  ٢٠٠٨قامت الشركة ببیع األسهم المشتراه من المساهمین المتخارجین خالل عام 
 على النحو التالي:

 
 عدد األسهم  نبیــــــــــــــــا

 
 القیمة اإلجمالیة

 
 

 مصريجنیه   
 ٨٤٠ ٧٤٧  شراء

 
٥٦٥ ٥٢١ ٣٧ 

 ٨٤٠ ٧٤٧  بیع
 

١٣٨ ٤٧٩ ٤٨ 

  خزینةالأرباح محققة من بیع أسهم 
  ١٠ ٩٥٧ ٥٧٣ 

 
 

 هذا وقد تم إدراج األرباح المحققة من بیع أسهم الخزینة ضمن حقوق الملكیة.

 
 

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٣
یمتلك فیها المساهمین  الشركات التيفي المعامالت مع مساهمي الشركة و ت العالقة ل المعامالت مع األطراف ذاتتمث

         و/أو الشركة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة أسهم تخولهم حق السیطرة أو ممارسة تأثیر قوى على تلك الشركات
 تعطیهم نفوذ جوهري أو سیطرة علیها.و 

 فيالمالیة المنتهیة  الفترةاألرصدة الناتجة عن المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل بوفیما یلي بیان 
 بالمیزانیة: والغیر متداولة لتزامات المتداولةاالاألصول و المدرجة ضمن و  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

 

 

٠٣/٩٠/٢٠١٤  طبیعة العالقة     طبیعة التعامل    ٣١/١٢/٢٠١٣  
 جنیه مصري  جنیه مصري  الفترةخالل   الفترةخالل  

حســـــابات مدینـــــة ضـــــمن بنـــــد النقدیـــــة 
 بالصندوق ولدى البنوك

       

 ١٧٣ ١٧٤  ٨٦٩ ١٤٤  مساهم  حسابات جاریة جنیه مصري –بنك مصر إیران 
 ٩٩ ٧٠٨  ٦١٦ ٦٩٦  مساهم  حسابات جاریة عمالت أجنبیة –بنك مصر إیران 
 ٥ ٠٢٢ ١٥٠  ٥٨٧ ٩٣٤ ٢  هممسا  ودائع جنیه مصري –بنك مصر إیران 

     ٥ ٢٩٥ ٠٣٢  ٠٧٢ ٧٧٦ ٣ 

 –حســـــابات دائنـــــة ضـــــمن بنـــــد بنـــــوك 
 ئتمانیةإتسهیالت 

       

 ٢٠ ٥٦٥ ٤٧٥  ١٢٨ ٢٦٢ ٣٨  مساهم  ئتمانیةإتسهیالت  جنیه مصري –بنك مصر إیران 
 ٧ ١٢٧ ٩٧١  ١٥٦ ٠٨٤ ١٠  مساهم  ئتمانیةإتسهیالت  عمالت أجنبیة –بنك مصر إیران 

حسابات دائنة ضمن بند قروض 
 متوسطة األجل

  
 

    

 ٣٠ ٩٥٣ ٠٥٥  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١  مساهم  قروض جنیه مصري –بنك مصر إیران 

     ٥٨ ٦٤٦ ٥٠١  ٢٨٤ ٣٤٦ ٦٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٢٢ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 

 ئتمانیةإتسهیالت  –بنوك  -٢٤
عامل لها وفیما یلي بیان ال ض تمویل رأس المالوذلك بغر مع عدة بنوك ئتمانیة إتسهیالت برام عقود إالشركة ب قامت

 :٢٠١٤ سبتمبر ٣٠التسهیالت الممنوحة للشركة في  بأرصدة
  ٠٣/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يمصر جنیه    يمصر جنیه     
     

 ٤٧٥ ٥٦٥ ٢٠  ١٢٨ ٢٦٢ ٣٨  عملة محلیة –* بنك مصر إیران للتنمیة 
 ٧ ١٢٧ ٩٧١  ١٥٦ ٠٨٤ ١٠  عملة أجنبیة –* بنك مصر إیران للتنمیة 
 ٠٤٠ ٠٨٤ ٢٧  ٧١٨ ٢٤٠ ٢٦  عملة محلیة –بنك قطر الوطني األهلي 

 ١٠ ٨٤٥ ٨٤٥  ٣٢٤ ٤٢٧ ١٥  عملة محلیة –بنك اإلسكندریة 
 ١٢٥ ٠٦٩  ٦٢٩ ٦  عملة محلیة  –** البنك المصري لتنمیة الصادرات 
 ٢٣ ٢٥٩ ٢٤٥  ١٥٦ ٤٣٦ ٢٣  عملة أجنبیة –** البنك المصري لتنمیة الصادرات 

 ١ ٢٤٠ ٩٩٠  ٤١٠ ٧٠٤ ١  عملة محلیة –س بي سي بنك إتش إ
 ٣٣ ٣٢٠ ٠٩٧  ٣٤٥ ٠٤١ ٤٨  عملة أجنبیة –بنك إتش إس بي سي 

  ٧٣٢ ٥٦٨ ١٢٣  ٨٦٦ ٢٠٢ ١٦٣ 

 الممنوحة للشركة من بنك مصر إیران للتنمیة بضمان مخازن مفتوحة ورهن تجاري وعقاري. التسهیالت *
 المصري لتنمیة الصادرات مضمونة برهن تجاري. ** التسهیالت الممنوحة للشركة من البنك

 
 

 
 
 
 

 شركات المجموعة -٢٥
 

- دیـريراب أ -العربیـة لمنتجـات االلبـان شـركة التسـیطر علیهـا  والتـيتتضمن القوائم المالیة المجمعة الشـركات التابعـة 
 من رأسمالها. ٪٥٠بنسبة أكبر من  باندا

 بالقوائم المالیة المجمعة: تم إدراجها التيوفیما یلي بیان الشركات التابعة 
 
 

 نسبة المساهمة  اسم الشركة التابعة

 ٪٧٠  مصریة شركة مساهمة-أكتى– العربیة المطورة للتجارة واالستیراد شركةال
 

 

حصص رأس ملكیة  ونقل مصریة شركة مساهمة-أكتى– العربیة المطورة للتجارة واالستیراد شركةال االستحواذ على تم
العربیة  شركةلة العامة غیر العادیة لوقد وافقت الجمعی باندا –اراب دیري  –ربیة لمنتجات االلبان لشركة العالمال ل

من  ٪ ٧٠على نسبة  االستحواذ على ٢٠٠٨ سبتمبر ١١خ بتاری اجتماعها فيا باند – دیرياراب  –لمنتجات االلبان 
 .مصریة ساهمةشركة م-يأكت– العربیة المطورة للتجارة واالستیراد شركةال رأس مال

 
 
 

 
 
 

 األجل قصیر ضقر  -٢٦
من صندوق دعم األبحاث الزراعیة  ٢٠١٣صیر األجل الذي حصلت علیه في فبرایر قامت الشركة بسداد القرض ق

ملیون جنیة مصري وبمعدل  ٦الممول من االتحاد األوروبي وذلك من خالل البنك المصري لتنمیة الصادرات بمبلغ 
یسدد مرة واحدة بعد عام من  بنفس الشروط على أن ٢٠١٤الحصول علیه في مایو وتم تجدید  سنوي % ٧,٥فائدة 

 :٢٠١٤ سبتمبر ٣٠تاریخ الحصول علیه وفیما یلي الرصید في 
 
 

- ٢٣ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 

   ٠٣/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يجنیه مصر     يجنیه مصر     
      

 ٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠   البنك المصري لتنمیة الصادرات 

   ٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ 
 

 األجل ةض متوسطو قر  -٢٧
 

 قرض األول ال
 األطراف والتسهیالت

 تم الحصول علي قرض قصیر األجل والمبرم بین األطراف التالیة: ٢٠١٠خالل أكتوبر 

 (مقترض) باندا  -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان   •
 (مقرض) بنك مصر إیران للتنمیة   •

 

جنیة مصري لیصبح رصیده  إلىیورو أوروبي وقد تم تحویل هذا القرض  ٩٥٠ ٠٠٠ ویبلغ قیمة هذا القرض مبلغ
 جنیه مصري في تاریخ التحویل.  ٧ ٣٩٣ ٠٥٥

 
 

 السداد
 ثمانیة أقساط نصف سنویة قیمة القسط الواحد علىالمستحقة  والعموالت یتم سداد أصل قیمة القرض والفائدة

وتنتهي  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١جنیه مصري تبدأ من  ٩٥٣ ٠٥٥یبلغ جنیه مصري فیما عدا القسط األخیر  ٩٢٠ ٠٠٠ 
 .٢٠١٤ یونیو ٣٠في 

 جنیـــــــه مصــــــري فـــــــي ٩٥٣ ٠٥٥ (مقابــــــل الشـــــــيء ٢٠١٤ ســــــبتمبر ٣٠هــــــذا ویبلـــــــغ رصــــــید القـــــــرض المــــــذكور فـــــــي 
  ).٢٠١٣دیسمبر  ٣١ 

 الضمانات 
لصالح  رهنُا تجاریًا وعقاریاً والمقومات المادیة والمعنویة المملوكة للشركة  التجاريهن كافة األصول والمحل ر  •

 البنك.
 
 
 
 
 
 

 القرض الثاني
 األطراف والتسهیالت

على تحویل رصید التسهیل المعبرى الممنوح للشركة إلي قرض قصیر األجل  االتفاقتم  ٢٠١٢سبتمبر  ١٨بتاریخ 
 والمبرم بین األطراف التالیة:

) باندا  -أراب دیري  –الشركة العربیة لمنتجات األلبان   • قترضم ) 
 (مقرض) بنك مصر إیران للتنمیة   •

 ملیون جنیه مصري سبق أن حصلت علیه الشركة مقابل ودائع مجمدة بمبلغ ٣٦وهذا التسهیل المعبري البالغ 
 ملیون جنیه مصري تم إیداعها من قبل بعض مساهمي الشركة تحت حساب زیادة رأس المال المصدر. ٤٠ 

 قرض متوسط األجل. إلىقیمة التسهیل  وبموجب عقد حوالة التسهیل تم حوالة
 

 
 
 

- ٢٤ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 السداد

سنویًا. ویتم سداد القرض على أثني عشر  ٪ ١٢یتم سداد أصل قیمة القرض والفائدة المستحقة بسعر عائد ثابت یبلغ 
مع  ٢٠١٦ یونیو ٣٠وتنتهي في  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ملیون جنیه مصري تبدأ من  ٣قسط ربع سنوي قیمة كل منها 

 والعموالت المستحقة شهریًا. سداد العوائد
ملیـــــون  ٣٠ ملیـــــون جنیـــــه مصـــــري (مقابـــــل ٢١ مبلـــــغ ٢٠١٤ ســـــبتمبر ٣٠لـــــغ رصـــــید القـــــرض المـــــذكور فـــــي هـــــذا ویب

ــــغ ٢٠١٣دیســــمبر  ٣١جنیــــه مصــــري فــــي  ــــه  ١٢) یتضــــمن قیمــــة قســــط مســــتحق الســــداد خــــالل عــــام بمبل ملیــــون جنی
 مصري.

 الضمانات 
لصالح رهنًا تجاریًا وعقاریًا  ت المادیة والمعنویة المملوكة للشركةالمقوماو  التجاريمحل األصول والرهن كافة  •

 البنك.
  ٣١/١٢/٢٠١٣  ٣٠/٠٩/٤٢٠١ 

 أقساط تستحق  أقساط تستحق  أقساط تستحق  أقساط تستحق  
 بعد عام  خالل عام  بعد عام  خالل عام  
 جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  
         

 -  ٠٥٥ ٩٥٣   -  -  ولالقرض األ
 ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠  القرض الثاني 

  ١٨ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٩٥٣ ٠٥٥  ٩ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ 
 

 ضرائب الدخل -٢٨
 مات الضریبیة المؤجلة األصول وااللتزا

  ٣١/١٢/٢٠١٣  ٣٠/٠٩/٤٢٠١ 
 إلتزامات  أصول  إلتزامات  أصول  
 جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  جنیه مصري  
         

 ١٥ ٠٤٩ ٨٥٢  -    ١٥ ٢٣٦ ٧٦٨  -    األصول الثابتة
 -    ٢ ٧٤٣ ٥٨٢  -    ٣ ٣٥٢ ٦٤٣  مخصصات

 ١٥ ٠٤٩ ٨٥٢  ٢ ٧٤٣ ٥٨٢  ١٥ ٢٣٦ ٧٦٨  ٣ ٣٥٢ ٦٤٣  إجمالي الضریبة المؤجلة
         

 ١٢ ٣٠٦ ٢٧٠  -    ١١ ٨٨٤ ١٢٥  -    صافي الضریبة المؤجلة
         یخصم:

 ١١ ٧٩٩ ٣١٠  -    ٢٧٠ ٣٠٦ ١٢  -    الضریبة المؤجلة السابق تحمیلها
         

)مصروف(–ایراد الضریبة المؤجلة     -  ٥٠٦ ٩٦٠(   -    ١٤٥ ٤٢٢( 
 

 
ث سنوات اعتبارا یفرض ضریبة إضافیة سنویة مؤقتة لمدة ثال ٢٠١٤لسنة  ٤٤صدر قانون رقم  ٢٠١٤یونیو  ٤بتاریخ  *

ما یجاوز ملیون جنیه من وعاء الضریبة علي دخل األشخاص الطبیعیین  على) %٥من الفترة الضریبیة الحالیة بنسبة (
الدخل، ویتم ربطها وتحصیلها وفقا لتلك األحكام،  علىأو أرباح األشخاص االعتباریة طبقا ألحكام قانون الضریبة 

 .٢٠١٤یونیو  ٥ویعمل بهذا القانون اعتبارا من 
 

- ٢٥ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 األصول الضریبیة المؤجلة الغیر مثبتة بالقوائم المالیة -٢٩
   ٠٣/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
يجنیه مصر     يجنیه مصر     
      

 -  ٥ ٣٨٤ ٨٢١   خسائر ضریبیة

   ٥ ٣٨٤ ٨٢١  - 

إثبات األصول الضریبیة المؤجلة والمتعلقة بالبنود الموضحة أعاله، وذلك نظرًا لعدم توافر درجة مناسبة من التأكد  لم یتم
 من أن الشركة یمكنها اإلستفادة من تلك األصول الضریبیة في المستقبل.

 

 يالموقف الضریب -٣٠
 
 

 أرباح األشخاص االعتباریة علىالضریبة 
عن  %٢٣,٣٣بنسبة  ومعفاة ٢٠١٠دیسمبر  ٣١وحتى  ٢٠٠٧أغسطس  ١لفترة من عن ا %٥٠بنسبة  معفاةالشركة 

ویعتبر هذا اإلعفاء مؤقت لحین فحص دفاتر الشركة وذلك طبقًا  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١وحتى  ٢٠١١ینایر ١الفترة من 
 ٢٠٠٠عام ل ١٧١٢والئحته التنفیذیة وقرار رئیس الوزراء بشأن التوسعات رقم  ١٩٩٧لسنة  ٨ألحكام القانون رقم 

لرأس المال الوارد بالمیزانیات واإلقرارات  طبقا ٢٠١٢وحتى عام  ٢٠٠٨وتحدد نسب اإلعفاء عن السنوات من عام 
 المقدمة.

بتأیید المأموریة فیما انتهت الیه  ٢٠١٣نوفمبر٢٣وصدر قرار لجنة الطعن بتاریخ  ٢٠٠٥تم فحص الشركة عن عام 
 یة أمام المحكمة ومازال الخالف منظور.وبناء علیه قامت الشركة برفع دعوى قضائ

المواعید القانونیة وتم إحالة الملف الى لجنة الطعن  فيوتم االعتراض علیه  ٢٠٠٦تم فحص الشركة تقدیریا عن عام 
 األولى.

 

) وتم الطعن علیه من الشركة وتم ١٩وتم إخطار الشركة بنموذج ( ٢٠٠٨و ٢٠٠٧تم فحص الشركة تقدیریا عن أعوام 
وتم استصدار قرار بإعادة الفحص على ضوء الدفاتر  ٢٠١٣دیسمبر١٧الخالف إلى لجنة داخلیة بتاریخ  احالة

 والمستندات.
 وجارى االعداد للفحص. ٢٠١٠و ٢٠٠٩) فحص لألعوام ٣٢تم أخطار الشركة بنموذج رقم (

 ى االن لم یتم المطالبة بالفحص.وما بعدها تم تقدیم اإلقرارات الضریبة في المواعید القانونیة وحت ٢٠١١السنوات من 
 وتقدیمه في المواعید القانونیة. ٢٠٠٥لسنة  ٩١الشركة ملتزمة بإعداد اإلقرار الضریبي السنوي وفقًا ألحكام القانون رقم 

 

 المرتبات واألجور ىالضریبة عل
 ضریبة المستحقة.وتم الموافقة على الفحص وسداد ال ٢٠٠٤وحتى عام  ٢٠٠١تم فحص الشركة عن السنوات من عام 

وتمت الموافقة على الفحص وسداد الضریبة  ٢٠٠٨وحتى عام  ٢٠٠٥تم فحص الشركة عن السنوات من عام 
 المستحقة.

علیه في المواعید القانونیة وجارى  االعتراضوتم  ٢٠١٢وحتى  ٢٠٠٩فحص الشركة تقدیریا عن األعوام من تم 
 ضوء الدفاتر والمستندات.في  الفعليالتنسیق مع المأموریة إلعادة الفحص 

 

 ضریبة الدمغة
 .وتم الربط وسداد الضریبة المستحقة ٢٠٠٦تم فحص الشركة عن السبعة أشهر األولى من عام 

) وتم ١٩وتم إخطار الشركة بنموذج ( ٢٠١٠وحتى عام  ٢٠٠٦تم فحص الشركة تقدیریا عن الفترة من اول اغسطس 
 یتم تحدید میعاد للجنة الداخلیة.  المواعید القانونیة ولم فياالعتراض علیه 

 وما بعدها لم یتم الفحص. ٢٠١١السنوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٢٦ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 
 
 
 

 األدوات المالیة  -٣١
 المالیةإدارة المخاطر 

 نظرة شاملة
 

 لألدوات المالیة: استخدامهاتتعرض الشركة للمخاطر المالیة التالیة الناجمة عند 
                       اإلئتمان خطر ●
 السیولة خطر ●
 السوق خطر ●

 
 

 إطار المخاطر
العامة عن وضع إطار العمل الخاص بإدارة مخاطر الشركة ومتابعة تنفیذه على مجلس إدارتها، كما یقع  تقع المسئولیة

ى عاتق لجنة المراجعة مسئولیة تطویر ومراقبة تنفیذ سیاسات المخاطر بالشركة وتقوم اللجنة برفع تقاریرها إل ىعل
 مجلس اإلدارة عن أنشتطها.

 

یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر بهدف تحدید المخاطر التي تواجه الشركة وحدود الخطر المقبول وقواعد مراقبة تلك 
المخاطر والتأكد من اإللتزام بالحدود المقبولة. ویتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة لكي تعكس 

السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة من خالل التدریب الخاص بها ومعاییر اإلدارة واإلجراءات  التغیرات في أوضاع
 إلى تنمیة بیئة رقابیة منضبطة وبنائه یتفهم من خاللها العاملین الدور المنوط بهم وٕالتزاماتهم.

 

یاسات وٕاجراءات إدارة المخاطر كما یقوم وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بس 
بمراجعة مدى مالئمة إطار نظام إدارة المخاطر بالمخاطر التي تواجهها الشركة وتتعاون المراجعة الداخلیة مع لجنة 

ط المراجعة في قیامها بدورها اإلشرافي والرقابي. وتتولى لجنة المراجعة القیام بكًال من المراجعة الدوریة والخاصة بضواب
 وٕاجراءات إدارة المخاطر وتقوم بتقدیم تقاریر عن نتائجها إلى لجنة المراجعة.

 

 خطر اإلئتمان ١/  ٣١
خطر اإلئتمان هو خطر الخسارة المالیة للشركة إذا لم یتمكن عمیل أو أي طرف مقابل بأداة مالیة مـن الوفـاء بالتزاماتـه 

 عمالء واالستثمارات المالیة.التعاقدیة وینشأ هذا الخطر بصورة أساسیة من أرصدة ال
تمثــل القیمــة الدفتریــة لألصــول المالیــة أقصــى حــد للتعــرض للخطــر االئتمــاني وقــد كــان الحــد األقصــى للتعــرض لخطــر 

 -یلي: الئتمان وقت إعداد التقریر ما ا
  ٠٣/٩٠/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣  
 جنیه مصري  جنیه مصري إیضاح 
     

 ٧٧ ٢٧٣ ٣٤٢  ٥٤٧ ٥١٢ ٨٨ ١٤ وأوراق قبضعمالء 
 ٢٤١ ١١٦ ٢٧  ٢٤٩ ٣٩٦ ٢٨ ١٥  مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 ٨٨٤ ٢٤٩ ١١  ٩٤٧ ٣٢٥ ١٢ ١٦  النقدیة لدى البنوك

  ٤٦٧ ٦٣٩ ١١٥  ٧٤٣ ٢٣٤ ١٢٩ 
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 األرصدة المدینة األخرىالمدینون و العمالء و  )أ(
لك مخاطر طبیعة التجارة والتي تشكل یتأثر تعرض الشركة لخطر االئتمان بشكل أساسي بنوعیة كل عمیل بما في ذ

تتركز معظم معامالت الشركة مع عدد من العمالء ذو  ٢٠١٤ تأثیرًا أقل على خطر االئتمان. خالل الفترة من عام
 محدود نسبیًا.  هولهذا تقدر الشركة هذا الخطر بأنالسمعة الحسنة والمقدرة المالیة وكذا مع بعض الجهات الحكومیة. 

 

دود الشراء بالنسبة لكل عمیل والتي تمثل أقصى قیمة مسموح بها بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة ویتم تحدید ح
 من مجلس اإلدارة وتتم مراجعة هذه الحدود بصفة ربع سنویة. 

 
 

من أغلب عمالء الشركة مع الشركة ألكثر من خمس سنوات، ونادرا ما تحدث خسائر. ومن خالل  % ٩٠ویتعامل 
ى المخاطر االئتمانیة للعمالء، یتم تجمیع العمالء وفقًا لخصائصهم االئتمانیة بما في ذلك ما إذا كانوا یمثلون الرقابة عل

منشآت فردیة أو اعتباریة، وما إذا كانوا یمارسون النشاط التجاري للجملة أو التجزئة أو كانوا من المستهلكین، وكذلك 
االستحقاق، ووجود مصاعب مالیة سابقة. وتتعلق أرصدة العمالء بتجار الموقع الجغرافي، والنشاط المهني، وتواریخ 

 الجملة. 
 

ن واألرصدة المدینة األخرى. یتكون هذا المخصص و المدینالعمالء و نخفاض في مخصص لإلقامت الشركة بتكوین 
مجموعات متشابهة بصفة أساسیة من الخسائر المحددة المتعلقة بمخاطر هامة وخسائر إجمالیة تم تكوینها ألصول من 

غیر المحددة تم تحدیده بناء على البیانات التاریخیة  اإلجمالیةللخسائر المتحققة ولكن لم تحدد. ومخصص الخسائر 
 إلحصائیات السداد لألصول المالیة المماثلة.

  
 النقدیة وما في حكمها )ب(

 ٢٠١٤ تمبرسب ٣٠مصري في  هجنی ٩٤٧ ٣٢٥ ١٢بقیمة تحتفظ الشركة بنقدیة وما في حكمها 
) والتي تمثل أقصي مخاطر االئتمان لهذه األصول. النقدیة  ٢٠١٣دیسمبر ٣١في  مصري هجنی ٨٨٤ ٢٤٩ ١١ ( 

 وما في حكمها یحتفظ بها لدى البنوك والمؤسسات المالیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطر السیولة ٢/  ٣١
عند استحقاقها والتي تسدد بتسلیم النقدیة او تتمثل مخاطر السیولة في عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالیة 

آخر. ویكمن سیاسة الشركة في إدارة السیولة المالیة بشكل یضمن، بقدر اإلمكان، حیازتها بشكل دائم لقدر  يمال أصل
كافي من السیولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وذلك تحت الظروف العادیة واالستثنائیة وبدون تكبد خسائر غیر 

 مقبولة أو المخاطرة باإلساءة لسمعة الشركة.
 

وتقوم الشركة باستخدام نظام تكالیف لتحدید تكلفة منتجاتها وخدماتها، وهذا النظام یساعد الشركة على مراقبة متطلبات 
ة الشركة الى ان تحتفظ بمستوى من النقدی التدفقات النقدیة وتعظیم أوضاع عائدها النقدي على االستثمارات. وتهدف

 حكمها بقیمة اعلي من التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة على االلتزامات المالیة.  يوما ف
 

مع التدفقات  األصول المالیة بخالف النقدیة لدى البنوكیضا مستوى التدفقات النقدیة الداخلة من أوتراقب الشركة 
بخالف األصول المالیة فق النقدي المتوقع من التد، ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في لتزامات المالیة لى اإلإالنقدیة الخارجة 

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في  مصري هجنی ٧٩٦ ٩٠٨ ١١٦ ر بلغشه ١٢والذي ینتهي خالل النقدیة لدى البنوك 
ویستثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف غیر العادیة  ). ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  مصري هجنی ٥٨٣ ٣٨٩ ١٠٤ (

 قول، وذلك مثل الكوارث الطبیعیة. التي ال یمكن التنبؤ بها بشكل مع
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 المالیة:لتزامات إللالمستحقات التعاقدیة المتبقیة  يوفیما یل
 

شهر أو أقل ١٢ القیمة الدفتریة  سنة ٢ – ١  سنة ٥ – ٢   
٢٠١٤ سبتمبر ٠٣  جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري 

     

 - - ٨٦٦ ٢٠٢ ١٦٣ ٨٦٦ ٢٠٢ ١٦٣ ئتمانیةإتسهیالت  –بنوك 
 - - ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ قروض قصیرة األجل

 - ٠٠٠ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١ أقساط قروض متوسطة األجل 
 - - ٤٤٨ ٢٢١ ٦٨ ٤٤٨ ٢٢١ ٦٨ موردون وأوراق دفع

 - ٧٢٩ ٤٦٦ ٩ ٩٢٣ ١٩٩ ١٢ ٦٥٢ ٦٦٦ ٢١ دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ١١٧ ٢١١ ٢ ٢٥٤ ٦٨٧ ٣ - ٣٧١ ٨٩٨ ٥ لتزامات وأوراق دفع طویلة األجل إ

 ١١٧ ٢١١ ٢ ٩٨٣ ١٥٣ ٢٢ ٢٣٧ ٦٢٤ ٢٦١ ٣٣٧ ٩٨٩ ٢٨٥ 
 

شهر أو أقل ١٢ القیمة الدفتریة  سنة ٢ – ١  سنة ٥ – ٢   
٢٠١٣دیسمبر  ١٣  جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري 

     

 -  - ٧٣٢ ٥٦٨ ١٢٣ ٧٣٢ ٥٦٨ ١٢٣ ئتمانیةإتسهیالت  –بنوك 
 - - ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ جلقروض قصیرة األ

 ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ ١٢ ٩٥٣ ٠٥٥ ٣٠ ٩٥٣ ٠٥٥ أقساط قروض متوسطة األجل 
 - - ٥٣ ٤١٥ ٧٤٠ ٥٣ ٤١٥ ٧٤٠ موردون وأوراق دفع

 - ١١٠ ٦٨٧ ١٠ ٩ ٨٣٦ ٠٢٧ ١٣٧ ٥٢٣ ٢٠ دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ٢ ٠٦٢ ٤٣٤ ٧ ١٥٩ ٥٥١  - ٩ ٢٢١ ٩٨٥ لتزامات وأوراق دفع طویلة األجل إ

 ٨ ٠٦٢ ٤٣٤ ٢٩ ٨٤٦ ٦٦١ ٥٥٤ ٧٧٣ ٢٠٥ ٦٤٩ ٦٨٢ ٢٤٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطر السوق ٣/  ٣١
تمثل مخاطر السوق في التغیرات في أسعار السوق مثل التغیر في أسعار الصرف ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم 

دارة مخاطر السوق في إدارة والسیطرة والتي تؤثر على دخل الشركة أو ما تمتلكه من األدوات المالیة. ویكمن هدف إ
على مخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، وتحقیق أفضل عائد. وتقوم الشركة بتحمل االلتزامات المالیة وذلك من أجل 

 إدارة مخاطر السوق. ویتم تنفیذ كافة هذه التعامالت في حدود القواعد االسترشادیة التي وضعها مجلس اإلدارة.
 
 
 
 
 
 

 خطر العملة )أ(
الدوالر  يیتمثل بصفة أساسیة ف يتعرض الشركة لخطر العملة على المبیعات واألصول المالیة بالعمالت األجنبیة والذت

 تتم بها بصفة أساسیة هذه المعامالت هي الدوالر األمریكي والیورو.  ياألمریكي، وأیضًا الیورو. العمالت الت
تعرضها لخطر  ياألجنبیة األخرى فإن الشركة تتأكد من أن صاف وفیما یتعلق باألصول وااللتزامات النقدیة بالعمالت

العمالت مضمون عند مستوى مقبول من خالل شراء أو بیع العمالت األجنبیة باألسعار الفوریة عندما یكون ذلك 
 ضروریا لمواجهة عدم التوازن قصیر األجل.
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  :جنبیة بالعمالت األساسیةالبیان التالي یوضح تعرض الشركة لخطر أسعار صرف العمالت األ
ياإلجمال یورو دوالر   

 جنیه مصري أوروبي أمریكي  ٢٠١٤ سبتمبر ٠٣

 ٨٩٧ ٨٧٠ ١٨ - ٦٠٠ ٦٣٥ ٢ وأوراق قبضعمالء 
 ٨٣١ ٥٤٠ ٣ ٨٨٤ ٨ ٣٣٨ ٤٨٣  لبنوكلصندوق ولدي االنقدیة با

 (٦٥٧ ٥٦١ ٨١) (٢٧٣ ٩٠) (٥٧٠ ٢٧٧ ١١) ئتمانیةإتسهیالت  – بنوك
 (٩٧٧ ٢٨٨ ٢٩) (٨٦٨ ٣٣٣) (٠٤٠ ٦٧٠ ٣) اق دفعموردون وأور 

 ٢٧٦ ٥٢٣ ١ ٧٧٦ ٣١ ٧١٨ ١٧٢ ن دفعات مقدمةیمورد

 (٦٣٠ ٩١٥ ٨٦) (٤٨١ ٣٨٣) (٩٥٤ ٦٥٥ ١١) عجز 

 (٦٣٠ ٩١٥ ٨٦) (٠٠٣ ٤٥٩ ٣) (٦٢٧ ٤٥٦ ٨٣) يالمعادل بالجنیه المصر 
 

 

ياإلجمال یورو دوالر   
٢٠١٣ دیسمبر  ٣١  جنیه مصري أوروبي أمریكي 

 ٢٢ ٦٩٦ ٧٢٧ - ٣ ٢٦١ ٠٢٤ وأوراق قبضعمالء 
 ٣٩٩ ٩٩٧ ٧ ٤٦٤ ٠٢٠ ١٣٣  لبنوكلصندوق ولدي االنقدیة با

 )٦٣ ٧٠٧ ٣١٦( - )٩ ١٥٣ ٣٥٠( ئتمانیةإتسهیالت  – بنوك
 )٢٦ ٢٤٥ ١٤٠( )٤٨٥ ٢٤٨( )٣ ١٠٢ ٢٤٣( موردون وأوراق دفع

 )٦٦ ٢٥٨ ٣٣٠( )٤٧٧ ٧٨٤( )٨ ٨٦١ ٥٤٩( عجز

 )٦٦ ٢٥٨ ٣٣٠( )٤ ٥٨١ ٩٤٩( )٦١ ٦٧٦ ٣٨١( يالمصر المعادل بالجنیه 
 

 :يوفیما یلي أسعار صرف العمالت األجنبیة المستخدمة خالل الفترة مقابل الجنیه المصر 
 تاریخ المیزانیة يسعر اإلقفال ف متوسط سعر الصرف 
 ٣١/١٢/٢٠١٣ ٣٠/٠٩/٢٠١٤ ٣١/١٢/٢٠١٣ ٣٠/٠٩/٢٠١٤ 
     

٠,٧ يدوالر أمریك ٩١,٦ ٨  ١٦,٧  ٦,٩٦ 
٩, يیورو أوروب ٩, ٩,١٩ ٥٤ ٩,٥٩ ٠٢ 

 
 

 تحلیل الحساسیة
قد یؤدى  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ الدوالر األمریكي والیورو في إن انخفاض الجنیه المصري كما هو موضح أعاله مقابل

ر نقص حقوق المساهمین والربح أو الخسارة وفقًا للقیمة الموضحة أدناه. ویعتمد هذا التحلیل على تغیرات سع ىإل
 الصرف التي ترى الشركة أنها تعتبر احتمالیة تحققها ممكنة بتاریخ المیزانیة.

 

ویفترض مثل هذا التحلیل أن كافة المتغیرات األخرى، وبوجه خاص معدالت الفائدة تظل ثابتة وٕاهمال تأثیر المبیعات  
 والمشتریات المتنبئة.

 الخسائر 
 ٠٣/٩٠/٢٠١٤  ٣١/١٢/٢٠١٣  
   

 )٦ ١٦٧ ٦٣٨( (٦٦٣ ٣٤٥ ٨) أمریكيدوالر 
 )٤٥٨ ١٩٥( (٩٠٠ ٣٤٥) أوروبيیورو 

 (٥٦٣ ٦٩١ ٨) )٦ ٦٢٥ ٨٣٣( 
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 خطر معدل الفائدة )ب(
القروض وذلك بسعر فائدة ثابت مع األخذ  ىتتبع الشركة سیاسة للتأكد من الحد من مخاطر التغیر في معدل الفائدة عل

أفضل الشروط  ىالفائدة. ویتم أنجاز ذلك بالحصول علفي الحسبان األصول التي تتعرض لخطر التغیر في معدل 
 تحدید سعر فائدة ثابت على القروض.  ىبالنسبة للتسهیالت االئتمانیة إضافة إل يالمتاحة في السوق المصرف

 

 إدارة رأس المال(ج) 
ائنین والسوق إن سیاسة مجلس إدارة الشركة هو اإلحتفاظ برأس مال قوى بغرض المحافظة على ثقة المستثمرین والد

تحدده  يوكذا لمتابعة التطورات المستقبلیة للنشاط، ویتولى مجلس إدارة الشركة متابعة العائد على رأس المال والذ
حقوق المساهمین كما یراقب مجلس إدارة الشركة مستوى  إجماليإیرادات التشغیل مقسوما على  يالشركة بأنه صاف

 إدارة رأس المال خالل الفترة. فيإستراتیجیة الشركة  فية تغیرات توزیعات األرباح للمساهمین وال توجد أی
 

 قائمة التدفقات النقدیة  -٣٢
أن تلك المعامالت ال ینشأ عنها  حیثستبعاد المعامالت غیر النقدیة الهامة التالیة عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة تم ا

 ، وذلك على النحو التالي:نقدیةتدفقات 
قیمة بقائمةال معامالت قیمة    
 التدفقات النقدیة غیر نقدیة التغیر 
يجنیه مصر   يجنیه مصر   يجنیه مصر    
    

 (٠٧٥ ١٦٢ ١٢) (٨٧٠ ٩٢٢) (٢٠٥ ٢٣٩ ١١) وأوراق قبض عمالء
 (٩٧٠ ٤٩٥ ١) (٩٦٢ ٢١٥) (٠٠٨ ٢٨٠ ١) مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 ٠١٥ ١٤٦ ١ ٥٠٠ ٢ ٥١٥ ١٤٣ ١ دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 
 

 
 
 
 
 

 التمویليالتأجیر  -٣٣
 ٣١/١٢/٢٠١٣  ٣٠/٠٩/٢٠١٤  
يجنیه مصر   يجنیه مصر     
    

 ٣ ٧٥٨ ٣١٩  ٢٢٤ ٤٣٧ ١١  القیمة اإلیجاریة اإلجمالیة لعقود تأجیر السیارات
 )٦٥٧ ٤٣٥(  (٨٤١ ٢٢٠ ٢) المسدد حتى تاریخه

 ٣ ١٠٠ ٨٨٤  ٣٨٣ ٢١٦ ٩ 

 
لتمویل  وذلك ١٠/٠٧/٢٠١٩وحتى ١٠/٠٦/٢٠١٣الفترة من  لتسدد خالقامت الشركة بتوقیع عقود تأجیر تمویلي 

) سیارة نیسان دوبل كابینة ١وعدد ( ة فیرنامارك) سیارات ركوب ٧داخلي وعدد () سیارة شحن وتوزیع ٤٩(شراء عدد 
شهر بالنسبة لكل عقد على حده، ویبلغ متوسط قیمة  ٦٠لمدة  متناقصة أقساط شهریة على وتسدد معظم قیم العقود

أستحق القسط األول من هذه العقود في  .مصري هجنی ٩٤ ٢٧٠ غــــمبل الفترة خالل لمسددةقساط الشهریة ااأل
، ویحق للشركة شراء هذه السیارات في نهایة مدة كل عقد ١٠/٠٧/٢٠١٩ویستحق القسط األخیر في  ١٠/٠٦/٢٠١٣

 .مصري لكل سیارة هإیجار على حده وبعد سداد كامل القیمة اإلیجاریة وذلك مقابل واحد جنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ٣١ - 
 



 باندا -أراب دیري  –ركة العربیة لمنتجات األلبان الش
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ في المالیة المنتهیة الفترةعن  لمجمعةا المالیة للقوائمتابع إیضاحات متممة 

 
 
 

 لتزامات العرضیةاال  -٣٤
 الغیر منفذ من الغیر منفذ من المنفذ من إجمالي 
 اإللتزامات اإللتزامات اإللتزامات اإللتزامات 
 ٣١/١٢/٢٠١٣ ٣٠/٠٩/٢٠١٤ ٣٠/٠٩/٢٠١٤ ٣٠/٠٩/٢٠١٤  
 جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري جنیه مصري 
     

 ٠٥٥ ٠٧٤ ٢ ٤٠٩ ٧٢٣ ١ ٩١٢ ٢٩٩ ٣٢١ ٠٢٣ ٢ خطابات ضمان 

 ٠٥٥ ٠٧٤ ٢ ٤٠٩ ٧٢٣ ١ ٩١٢ ٢٩٩ ٣٢١ ٠٢٣ ٢ 
 

 رقام المقارنةأ -٣٥
لمعیار المحاسبة  طبقاً  ك، وذلالمجمعة المالیةالحالي للقوائم عرض الشى مع اتم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتم

 المصري رقم واحد (عرض القوائم المالیة).
 
 

- ٣٢ - 
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