شركة النساجون الشرقيون لمسجاد
(شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المستقمة
عن السنة المالية المنتهية فى  13ديسمبر 8132
وتقرير مراقب الحسابات عميها

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

قائمة المركز المالي المستقمة فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيو المصري(

إيضاح
رقــم

األصول غير المتداولة
األصول الثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
إستثمارات فى شركات تابعة
إستثمارات مالية متاحة لمبيع
إجمالى األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخزون
عمالء وأوراق قبض
مدينون وحسابات مدينة أخرى
أذون خزانة
نقدية لدى البنوك وبالصندوق
إجمالى األصول المتداولة
إجمالى األصول
حقوق الممكية
رأس المال المصدر والمدفوع
إحتياطيات
أرباح مرحمة
صافى ربح العام
أسهم الخزينة
إجمالى حقوق الممكية

2018/12/31

2017/12/31

)(5
)(8
)(6
)(7

686 095 212
25 968 458
1 575 417 877
12 639 818
2 300 121 365

431 018 846
44 927 248
1 619 723 260
12 639 818
2 108 309 172

)(9
)(10
)(11
)(12
)(13

563 518 057
440 003 926
54 392 342
628 675 996
56 823 437
1 743 413 758
4 043 535 123

483 885 588
561 820 825
54 274 164
-819 864 644
1 919 845 221
4 028 154 393

)(14
)(15

443 404 845
1 297 467 438
129 151 222
745 878 978
-2 615 902 483

450 000 000
1 322 449 718
23 965 980
813 991 548
)( 43 276 473
2 567 130 773

)(17
)(18

76 015 367
35 761 237
111 776 604

)(16

اإللتزامات غير المتداولة
قروض متوسطة األجل
إلتزامات ضريبية مؤجمة
إجمالى اإللتزامات غير المتداولة
اإللتزامات المتداولة
مخصصات
بنوك  -حسابات دائنة
موردون وأوراق دفع
أقساط إلتزامات طويمة األجل تستحق خالل عام
دائنو توزيعات
دائنون وحسابات دائنة أخرى
إلتزامات ضرائب الدخل
إجمالى اإللتزامات المتداولة
إجمالى حقوق الممكية واإللتزامات

)(19
)(20
)(21
)(17
)(22

39 563 657
91 130 089
861 981 482
31 064 418
7 047 245
221 877 566
63 191 579
1 315 856 036
4 043 535 123

66 075 881
22 421 705
88 497 586
30 348 533
196 780 169
937 697 555
9 439 412
7 605 514
110 669 634
79 985 217
1 372 526 034
4 028 154 393

 اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة. تقرير مراقب الحسابات "مرفق".مدير عام الشئون المالية وعضو مجمس اإلدارة

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب

محمد قطرى عبداهلل

صالح عبد العزيز عبد المطمب
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)
قائمة الدخل المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيو المصري(
إيضاح

صافى المبيعات
يخصم :

رقم

2018/12/31

2017/12/31

)( 23

3 428 275 415

3 278 905 172

3 005 250 009

2 830 487 455

تكمفة المبيعات

423 025 406

مجمل الربح

يضاف ( /يخصم):

ايرادات استثمارات مالية

588 741 393

606 101 819

أرباح رأسمالية

5 193 307

11 699 038

إيرادات أخرى

20 188 311

9 066 304

10 725 735

5 223 771

أرباح تصفية إستثمارات مالية

)( 24

448 417 717

)(7

8 360 598

عوائد أذون خزانة

28 911 916

مصروفات التوزيع

)( 69 036 723

فوائد دائنة

مصروفات عمومية وادارية

مخصصات مكونة واضمحالل

)( 25

مصروفات تمويمية

فروق تقييم عمالت أجنبية

(يخصم) :

ضريبة الدخل عن العام
الضريبة المؤجمة

)( 26

ضريبة الدخل عن العام

صافى ربح العام بعد الضرائب

نصيب السيم األساسى فى أرباح العام

)( 27

43 617 139
)( 60 709 186

)( 104 370 419

)( 80 708 685

)( 14 785 656

)( 10 214 494

)( 65 473 180
4 105 933

صافى ربح العام قبل الضرائب

--

)( 60 000 000
1 463 242

835 586 621

913 956 665

)( 76 368 111

)( 88 708 645

)( 89 707 643

)( 99 965 117

)( 13 339 532

745 878 978
1.59

)( 11 256 472

813 991 548
1.75

 اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة.مدير عام الشئون المالية وعضو مجمس اإلدارة

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب

محمد قطرى عبداهلل

صالح عبد العزيز عبد المطمب
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

قائمة الدخل الشامل المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  31ديسمبر 2018

(جميع المبالغ بالجنيو المصري)

2018/12/31

2017/12/31

745 878 978

813 991 548

جنيو مصرى

صافي ربح العام

جنيو مصرى

الدخل الشامل اآلخر

--

--

إجمالى الدخل الشامل اآلخر بعد خصم الضريبة

--

--

745 878 978

إجمالى الدخل الشامل عن العام

813 991 548

 اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة.مدير عام الشئون المالية وعضو مجمس اإلدارة

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب

محمد قطرى عبداهلل

صالح عبد العزيز عبد المطمب
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)
قائمة التغير فى حقوق الممكية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيو المصري(

الرصيد فى 2017/1/1

رأس المال
المصدر والمدفوع

إحتياطيات

أرباح
مرحمة

صافى أرباح
العام

أسيم الخزينة

450 000 000

1 322 449 718

26 853 190

659 112 790

--

توزيعات األرباح

--

--

)( 2 887 210

)( 659 112 790

--

شراء أسهم خزينة

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل عن العام

--

--

--

-813 991 548

)( 43 276 473
--

اإلجمالى
2 458 415 698
)( 662 000 000
)( 43 276 473
813 991 548

الرصيد فى 2017/12/31

450 000 000

1 322 449 718

23 965 980

813 991 548

)( 43 276 473

2 567 130 773

الرصيد فى 2018/1/1

450 000 000

1 322 449 718

23 965 980

813 991 548

)( 43 276 473

2 567 130 773

المحول لإلحتياطى الرأسمالى

--

توزيعات األرباح

--

--

المحول لألرباح المرحمة

--

--

)( 6 595 155

إعدام أسهم خزينة
إجمالي الدخل الشامل عن العام
الرصيد فى 2018/12/31

11 699 038

--

)( 11 699 038

--

--

)( 697 107 268

--

)( 105 185 242

--

105 185 242
--

)( 36 681 318

--

43 276 473

)( 697 107 268
---

--

--

--

745 878 978

--

745 878 978

443 404 845

1 297 467 438

129 151 222

745 878 978

--

2 615 902 483

 اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة.مدير عام الشئون المالية وعضو مجمس اإلدارة
محمد قطرى عبداهلل

--

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب
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صالح عبد العزيز عبد المطمب

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيو المصري(

ايضاح
رقم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

صافى ربح العام قبل الضرائب

2018/12/31
835 586 621

2017/12/31
913 956 665

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
إهالكات أصول ثابتة
مصروفات تمويمية
فوائد دائنة
مخصصات مكونة واضمحالل
إيرادات إستثمارات مالية
(أرباح) رأسمالية
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل

44 794 044
14 785 656
)(10 725 735
65 473 180
)(588 741 393
)(5 193 307
355 979 066

28 856 794
10 214 494
)(5 223 771
60 000 000
)(606 101 819
)(11 699 038
390 003 325

التغير فى
(الزيادة) في المخزون
النقص(الزيادة) في عمالء وأوراق قبض
(الزيادة) في مدينون وحسابات مدينة أخرى
الزيادة في موردون وأوراق دفع
الزيادة فى دائنون وحسابات دائنة أخرى
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
مصروفات تمويمية مدفوعة
فوائد دائنة محصمة
ضرائب الدخل المدفوعة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

)(79 632 469
121 816 899
)(21 745 426
365 465 218
99 255 259
841 138 547
)(14 785 656
10 725 735
)(71 534 501
765 544 125

)(307 730 649
)(31 043 697
)(24 105 955
825 872 560
882 616
853 878 200
)(10 214 494
5 223 771
)(89 647 166
759 240 311

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة اإلستثمار

)(281 830 346
6 112 033
-147 560 102
)(128 158 211

)(249 767 635
12 131 705
98 812 642
32 470 780
)(106 352 508

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(مدفوعات) متحصالت من بنوك  -حسابات دائنة
متحصالت من قروض طويمة األجل
توزيعات األرباح المدفوعة
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التمويل

)(105 650 080
31 564 492
)(697 665 537
)(771 751 125

165 205 423
75 515 293
)(659 659 707
)(418 938 991

صافي التغير فى النقدية وما فى حكميا خالل العام
رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول العام
رصيد النقدية وما في حكميا في أخر العام وتتمثل فيما يمى:

)(134 365 211
819 864 644
685 499 433

233 948 812
585 915 832
819 864 644

56 823 437
628 675 996
685 499 433

819 864 644
-819 864 644

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت من أذون خزانة
متحصالت من ايرادات استثمارات مالية

)( 13
)( 13
)( 12

نقدية بالصندوق ولدى البنوك
أذون خزانة
النقدية وما فى حكميا

معامالت غير نقدية
 -مبمغ  441 181 291جنيه مصرى قيمة إيرادات إستثمارات مالية وقد تم إلغاء أثرها من موردين وأوراق الدفع ومتحصالت من إيرادات إستثمارات مالية .

 -مبمغ  8 450 716جنيه مصرى قيمة ضرائب الخصم من المنبع وقد تم إلغاء أثرها من بنود المدينون والحسابات المدينة األخرى وضرائب الدخل المدفوعة .

 اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة.مدير عام الشئون المالية وعضو مجمس اإلدارة

رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب

محمد قطرى عبداهلل

صالح عبد العزيز عبد المطمب
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)
قائمة توزيع األرباح المقترحة عن السنة المالية المنتيية فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيو المصري(

2018

745 878 978

صافى ربح العام

)(5 193 307

أرباح بيع اصول ثابته محوله لالحتياطى الرأسمالى

2017

813 991 548
)(11 699 038

صافى الربح القابل لمتوزيع

740 685 671

802 292 510

أرباح مرحمة من العام السابق

129 151 222

23 965 980

االجمالى

869 836 893

826 258 490

يوزع كاآلتى-:
نصيب المساهمين

665 107 268

665 107 268

نصيب العاممين

40 000 000

30 000 000

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

2 000 000

2 000 000

أرباح مرحمة لمعام القادم

162 729 625

129 151 222

869 836 893

826 258 490

 -اإليضاحات من رقم ( )1إلى رقم ( )31جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية المستقمة.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -1نبذة عن الشـركة
1-1

تأسست شركة النساجون الشرقيون لمسجاد " شركة ذات مسئولية محدودة " فى  31نوفمبر  3823وفقًا ألحكام

القانون رقم  31لسنة  3893المعدل بالقانون رقم  18لسنة  3899وبتاريخ  8نوفمبر  3883تحولت الشركة

إلى شركة مساىمة مصرية وفقًا ألحكام القانون رقم  811لسنة  3828والقانون رقم  89لسنة .3888

2-1

السجل التجارى

3-1

غرض الشركة

تم قيد الشركة بالسجل التجارى تحت رقم  33318بتاريخ  31نوفمبر .3823

إنتاج السجاد الميكانيكى وبيعو وتصديره واستيراد ما يمزم إلنتاجو من آالت أو معدات أو خامات.
وبناءًا عمى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  8إبريل  8139تم الموافقة عمى تعديل غرض

الشركة ليصبح كالتالى-:
-

إنتاج السجاد الميكانيكى والسجاد النصف يدوى (الياند تافت) وتسويقو وبيعو فى أنحاء الجميورية

وتصديره واستيراد ما يمزم إلنتاجو من أالت ومعدات وخامات.
-

التشغيل لمغير ولدى الغير.

-

توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع الموكيت والسجاد المنسوج وشراء واستيراد وتوريد كافة مستمزمات
التركيب والصيانة.

-

إستيراد كافة أنواع السجاد والمنسوجات الوبرية وغير الوبرية غير تامة الصنع من داخل البالد وخارجيا
واتمام إنتاجيا وتجييزىا واعادة تسويقيا وبيعيا فى أنحاء الجميورية وتصديرىا.

-

إنتاج وبيع وتصدير كافة أنواع الخامات الطبيعية والصناعية الالزمة لصناعة السجاد سواء فى صورة
خيوط أو فى صورة مواد الزمة إلنتاج الخيوط واستيراد كافة اإلحتياجات الالزمة لتحقيق ىذا الغرض.

-

إستيراد كافة منتجات السجاد الميكانيكى واليدوى واإلكسسوارات المكممة لتشكيمتيا اإلنتاجية من داخل

البالد وخارجيا بغرض تسويقيا وبيعيا فى أنحاء الجميورية.

وقد تم التأشير بتعديل غرض الشركة فى السجل التجارى بتاريخ  31نوفمبر .8139
4-1
5-1

مدة الشركة  89عام تبدأ من  39نوفمبر  8111إلى  33نوفمبر .8113
الشركة مقيدة بالجدول الرسمى بالبورصة المصرية.

6-1

مقر الشركة

7-1

تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجمس اإلدارة فى إجتماعو بتاريخ  82فبراير 8138

يقع مقر الشركة فى مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية  -الشرقية.

 -2أسس إعداد القوائم المالية المستقمة
1-2

اإللتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين

 -أعدت القوائم المالية المستقمة طبقًا لمعاير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العالقة.

 تتطمب معايير المحاسبة المصرية الرجوع إلى المعايير الدولية لمتقارير المالية عندما ال يكون ىناك معيارمحاسبة مصرى أو متطمبات قانونية توضح كيفية معالجة أرصدة ومعامالت معينة.
2-2

أسس القياس
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 أعدت القوائم المالية المستقمة طبقاً لمبدأ التكمفة التاريخية والتى يتم تعديميا بإعادة التقييم بالنسبة لألصولواإللتزامات المالية لتظير بالقيمة العادلة كما ىو موضح في السياسات المحاسبية الموضحة أدناه.

 -3إستخدام التقديرات واإلفتراضات

 يتطمب إعداد القوائم المالية المستقمة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية استخدام تقديرات وافتراضات قد تؤثرعمى قيم األصول واإللتزامات واإلفصاح عن األصول واإللتزامات المحتممة فى تاريخ القوائم المالية المستقمة،

وكذا قد تؤثر عمى قيم اإليرادات والمصروفات خالل العام وعمى الرغم من أن تمك التقديرات واإلفتراضات تعد
فى ضوء أفضل المعمومات المتاحة لإلدارة حول األحداث والمعامالت الجارية إال أن النتائج الفعمية قد تختمف
عن تمك التقديرات .ويبين اإليضاح رقم ( )3من اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية البنود والعناصر التي

أجري بشأنيا تق ديرات محاسبية ىامة.

ىذا ويتم مراجعة ىذه التقديرات واإلفتراضات بصفة مستمرة ويتم اإلعتراف بأى فروق فى التقديرات المحاسبية
فى الفترة التى تم فييا مراجعة تمك التقديرات إذا كانت ىذه الفروق تؤثر عمى الفترة التى تمت فييا المراجعة
فقط أما إذا كانت تؤثر عمى الفترة التى تمت فييا المراجعة وعمى الفترات المستقبمية فعندئذ تدرج ىذه الفروق
فى ىذه الفترة والفترات المستقبمية.
1-3

قياس القيمة العادلة

 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية عمى أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيمة فيتاريخ القوائم المالية .يتم تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء الحالية لتمك األصول ،بينما يتم تحديد قيمة
االلتزامات المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن تسوى بيا تمك االلتزامات.
 في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنو يتم تقدير القيمة العادلة باستخدامأساليب التقييم المختمفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخ ًار ،واالسترشاد بالقيمة العادلة

الحالية لألدوات األخرى المشابية بصوره جوىريو  -أسموب التدفقات النقدية المخصومة -أو أى طريقة أخرى

لمتقييم ينتج عنيا قيم يمكن االعتماد عمييا.

 عند إست خدام أسموب التدفقات النقدية المخصومة كأسموب لمتقييم فإنو يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبميةعمى أساس أفضل تقديرات لإلدارة .ويتم تحديد معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السوق في
تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشابية من حيث طبيعتيا وشروطيا.
 -4أهم السياسات المحاسبية المطبقة
1-4

ترجمة العمالت األجنبية

أ -عممة التعامل والعرض

يتم عرض القوائم المالية بالجنيو المصرى ،والتى تمثل عممة التعامل والعرض لمشركة.

ب  -المعامالت واألرصدة

يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية بإستخدام سعر الصررف السرارى فرى تراريخ المعاممرة وفرى تراريخ إعرداد

القوائم المالية يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلرى الجنيرو المصررى وفقرًا
لسعر الصرف السائد فى ذلك التاريخ ،وتدرج فروق العممة الناتجة بقائمة الدخل.

2-4

األصول الثابتة واهالكاتها

أ -اإلعتراف والقياس األولى

يتم إثبات األصول الثابتة اولياً بالتكمفة والحقراً بالتكمفرة بعرد خصرم مجمرع اإلىرالك ومجمرع خسرائر االضرمحالل
– إن وجد .
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ب  -التكاليف الالحقة عمى اإلقتناء

يتم االعتراف بتكمفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكمفة األصل بعد إستبعاد تكمفرة ذلرك المكرون عنرد تكبرد

الشركة لتكمفرة اإلحرالل واذا مرا كران مرن المحتمرل تردفق منرافع إقتصرادية مسرتقبمية لمشرركة كنتيجرة إلحرالل ىرذا
المكون بشرط إمكانية قياس تكمفتو بدرجة عالية من الدقة  ،ىذا ويتم اإلعتراف بالتكاليف األخرى بقائمرة الردخل
كمصروف عند تكبدىا.

ج -اإلهالك

يتم تحديد القيمة القابمة لإلىرالك بنراءًا عمرى تكمفرة األصرل الثابرت ناقصرًا القيمرة التخريديرة لرو أو القيمرة المتبقيرة

فرى نيايررة عمرره اإلنترراجى المقرردر ،وتتمثررل القيمررة التخريديرة لألصررل فرري صررافى القيمررة المتوقررع الحصررول عمييررا
حالياً نتيجة التخمص من األصل ،إذا كان بحالتو المتوقع أن يكون عمييا فى نياية عمره اإلنتاجى المقدر.

ويرتم تحميرل القيمررة القابمرة لإلىرالك عمررى قائمرة الرردخل وفقراً لطريقرة القسررط الثابرت عمرى أسرراس العمرر اإلنترراجى
المقرردر لكررل نرروع مررن أن رواع األصررول الثابتررة  ،فيمررا عرردا اال ارضررى فررال يررتم إىالكيررا ،وفيمررا يمررى بيان راً باألعمررار

اإلنتاجية المقدرة لكل نوع من األصول الثابتة-:
البيــــــان

العمر اإلنتاجى المقدر بالعام

مباني وانشاءات

91 – 89

آالت ومعدات

31

وسائل نقل وانتقال

2-9

عدد و أدوات

9

تجييزات معارض

1

أثاث ومعدات مكاتب

31- 9
1

حاسبات آلية

يعاد النظر فى األعمار اإلنتاجيرة وطررق اإلىرالك المسرتخدمة والقيمرة التخريديرة لألصرول الثابترة فرى نيايرة كرل
سررنة ماليررة وتعررديميا كممررا كرران ىنرراك تغييررر جرروىرى فررى أسررموب الحصررول عمررى المنررافع اإلقتصررادية مررن تمررك
األصول.
3-4

مشروعات تحت التنفيذ

4-4

إستثمارات في شركات تابعة

يتم إثبات مشروعات تحت التنفيذ بالتكمفة والتى تتضمن كافة التكاليف الالزمة والمتعمقة مباشرة بتجييز
األصل إلى الحالة التى تسمح بتشغيمو وفى الغرض الذى أقتنى من أجمو.
يتم تحويل مشروعات تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما يتم االنتياء منيا وتكون متاحة لالستخدام
لمغرض الذى أقتنيت من أجمو.
الشركات التابعة ىى الشركات التى تمتمك الشركة القدرة عمى السيطرة عمييا وتتحقق السيطرة عندما يكون
لمشركة-:
(أ) السمطة عمى المنشأة المستثمر فييا.
(ب) التعرض أو الحق فى العوائد المتغيرة من خالل مساىمتو فى المنشأة المستثمر فييا.
(ج) القدرة عمى استخدام سمطتو عمى المنشأة المستثمر فييا لمتأثير عمى مبمغ العوائد التى يحصل عمييا
منيا.
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5-4

6-4

يررتم المحاسرربة عررن اإلسررتثمارات فررى شررركات تابعررة بإ سررتخدام طريقررة التكمفررة حيررث يررتم إثبررات اإلسررتثمارات فررى
شركات تابعة بتكمفة اإلقتناء مخصوماً منيا اإلضمحالل فى القيمة .ويتم تقدير اإلضمحالل لكل استثمار عمرى
حده ويتم إثباتو فى قائمة الدخل.
ويتم رد خسائر اإلضمحالل فقط والى حدود أن القيمة الدفترية لألصل ال تتعدى القيم الدفترية والترى كران سريتم
إحتسابيا إذا لم تؤخذ خسارة اإلنخفاض فى اإلعتبار.
األصول المالية المتاحة لمبيع

يررتم قيرراس االصررول الماليررة المتاحررة لمبيررع عنررد االعت رراف االولرري بالقيمررة العادلررة باإلض رافة الررى تكمفررة المعاممررة
المرتبطررة مباش ررة باقتنرراء او اصرردار االصررل المررالي .بعررد االعت رراف االولرري ،يررتم قياسرريا بالقيمررة العادلررة ،ويررتم
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلرة بخرالف خسرائر االضرمحالل واثرار التغيررات فري اسرعار صررف العمرالت
االجنبي ررة ألدوات ال رردين ض ررمن بن ررود ال رردخل الش ررامل االخ ررر وتجم ررع ف رري احتي رراطي القيم ررة العادل ررة (باس ررتثناء
االسررتثمارات الترري لرريس ليررا سررعر سرروق مسررجل بالبورصررة فرري سرروق نشررط فيررتم قياسرريا بالتكمفررة ناقص رًا خسررائر
اإلضمحالل) ،وعند استبعاد ىذه االصول يتم اعرادة تبويرب االربراح او الخسرائر المتراكمرة المعتررف بيرا ضرمن
بنود الدخل الشامل االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.
يتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالية المتاحة لمبيرع بإعرادة تبويرب الخسرائر التري ترم االعترراف
بيا سابقا ضمن بنرود الردخل الشرامل االخرر والمجمعرة فري احتيراطي القيمرة العادلرة ويعتررف بيرا فري االربراح او
الخسائر ،يمثل مب مغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الممكية والمعتررف برو فري االربراح او الخسرائر الفررق
بين تكمفة االقتناء (بالصافي بعد اي استيالك او سداد اي من أصل المبمغ) والقيمة العادلة مخصوما منيرا ايرة
خسارة في اضمحالل القيمة ليذا االصل المالي سبق االعتراف بيا في االرباح او الخسائر.
عند زيادة القيمة العادلة ألداة دين مبوبة كمتاحة لمبيع في أية فترة الحقة وكانت ىذه الزيادة ذات عالقرة بدرجرة
موضرروعية بحرردث وقررع بعررد االعت رراف بخسررارة اضررمحالل القيمررة فرري االربرراح او الخسررائر عندئررذ يررتم رد خسررارة
اضمحالل القيمة ىذه في األرباح أو الخسائر.
ال يتم رد خسائر اضرمحالل القيمرة المعتررف بيرا فري األربراح او الخسرائر بالنسربة ألي اسرتثمار فري أداة حقروق
ممكية مبوب كمتاح لمبيع في األرباح أو الخسائر.
المخزون
يتم تقييم المخزون فى نياية العام بالتكمفة أو صافى القيمة اإلستردادية أييما أقل وفقاً لما يمى-:

 المخ ررزون م ررن الخام ررات  ،وقط ررع الغي ررار والوق ررود والزي رروت بالتكمف ررة وي ررتم تحدي ررد التكمف ررة باس ررتخدام طريق ررةالمتوسط المرجح.
 اإلنترراج غيررر الت ررام بتكمفتررو الصررناعية والت ررى تشررمل الخام ررات والمكونررات المسررتخدمة ف ررى إنتاجررو واألج ررورالمباشررة باإلضرافة إلرى نصريبو مرن المصرروفات الصررناعية المباشررة وغيرر المباشررة حترى المرحمرة اإلنتاجيررة
التى وصل إلييا.
 اإلنت رراج الت ررام بالتكمف ررة أو ص ررافى القيم ررة اإلس ررتردادية أييم ررا أق ررل وتتض ررمن التكمف ررة المص ررروفات الص ررناعيةالمباشرة والمصروفات الصناعية غير المباشرة.

7-4

تكمفة اإلقتراض

يتم رسممة تكمفة اإلقتراض المتعمقة مباشرةً باقتناء أو انشاء أ و انتاج األصرول الثابترة المؤىمرة لمرسرممة وتحميميرا
عمررى تكمفررة تمررك األصررول وتتوقررف رسررممة تمررك الفوائررد والعمرروالت إعتبررا اًر مررن ترراريخ صررالحية تمررك األص ررول
لإلستخدام.
ىذا ويتم تحميل تكمفرة اإلقترراض األخررى كمصرروف خرالل الفتررة الماليرة التري تكبردت فييرا الشرركة تمرك التكمفرة
عمى قائمة الدخل في حساب المصروفات التمويمية باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعمي.
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يتم التوقف عرن رسرممة تكمفرة اإلقترراض خرالل الفتررات التري تتعطرل فييرا أعمرال تنفيرذ األنشرطة الالزمرة إلعرداد
األصل لإلستخدام في األغراض المحددة لرو ،كمرا يرتم اإلنتيراء مرن عمميرة الرسرممة عنردما يرتم اإلنتيراء مرن كرل
األنشطة الجوىرية الالزمة إلعداد األصل المؤىل لتحمل تكمفرة االقترراض لإلسرتخدام فرى األغرراض المحرددة لرو
أو عند اإلنتياء من إنشاء جزء من األصل المؤىل لتحمل تكمفة اإلقتراض.
8-4

المدينون والحسابات المدينة األخرى

9-4

أذون الخزانة

يرتم تسررجيل المرردينون والحسررابات المدينررة االخرري بالتكمفرة المسررتيمكة باسررتخدام طريقررة الفائرردة الفعميررة مخصرروماً
منيرا خسرائر االضرمحالل المحسروبة عمري أسراس المبرالغ الغيرر متوقرع تحصريميا .ويرتم تبويرب أرصردة المردينون
والحسابات المدينة األخري ضرمن األصرول المتداولرة فري حرين تبروب المبرالغ المتوقرع تحصريميا خرالل فتررة تزيرد
عن عام من تاريخ المركز المالي ضمن األصول غير المتداولة.
يتم إثبات أذون الخزانة بالقيمرة اإلسرمية ويرتم إثبرات العوائرد الترى لرم تسرتحق بعرد ضرمن اإللت ازمرات ويرتم عررض
أذون الخزانة بالصافى بعد إستبعاد العوائد التى لم تستحق بعد.

 11-4المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود الترزام حرال حكمرى أو قرانوني أ و مسرتدل عميرو مرن الظرروف المحيطرة نتيجرة
لحردث فرري الماضرري ،ويكررون مررن المحتمررل أن يترتررب عميرو ترردفق خررارج لمنررافع اقتصررادية يررتم اسررتخداميا لسررداد
ذلك اإللتزام ويمكن تقديره بدرجة موثوق فييا .واذا ما كان ىناك تأثير ىام لمقيمة الزمنية لمنقود ،فإنو يرتم تحديرد
قيمررة المخصصررات بخصررم الترردفقات النقديررة المسررتقبمية المتعمقررة بسررداد اإللت رزام باسررتخدام معرردل خصررم مناسررب
ألخرذ ىررذا التررأثير فرري اإلعتبرار .ويررتم مراجعررة المخصصررات فري ترراريخ كررل مركررز مرالي وتعررديميا عنررد الضرررورة
إلظيار أفضل تقدير حالي في ذلك التاريخ.

 11-4تحقق اإليراد

يررتم اإلعت رراف برراإليراد إلررى المرردى الررذى تترروفر فيررو درجررة كافيررة مررن التأكررد بررأن المنررافع اإلقتصررادية المرتبطررة
بالمعاممررة سرروف تترردفق لمشررركة ويمكررن قيرراس قيمررة اإلي رراد بشرركل موثرروق بررو .يررتم قيرراس اإلي رراد بالقيمررة العادلررة
لممقابررل المسررتمم أو المسررتحق بالصررافى بعررد خصررم أى خصررم تجررارى أو خصررم كميررة أو ض ررائب مبيعررات أو
رسوم.
فيما يمى اإلعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل اإلعتراف باإليراد:
 يتم االعتراف بإيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بممكية البضاعة المباعة إلىالمشترى والتى تتحقق فور تسميم المنتجات واصدار الفاتورة المتعمقة بيا.
 يتم االعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعمية .وبالتالى يتم توزيع إيراد الفوائدعمى مدار عمر األصل وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعمى الذى يستخدم لخصم الدفعات النقدية
المستقبمية المتوقعة وعند حساب معدل الفائدة الفعمى تقوم الشركة باألخذ فى االعتبار جميع الشروط
التعاقدية.
 يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عمى االستثمارات المالية فى الشركات التابعة وكذا االستثماراتالمالية المتاحة لمبيع عندما يصدر الحق لمشركة باستالم مبالغ تمك التوزيعات واستالميا نقدًا.

 12-4اإلحتياطى القانونى

طبقراً لمنظررام األساسرري لمشررركة يررتم تجنيررب  %9مررن صررافي األربرراح لتكرروين االحتيرراطي القررانوني ويجرروز إيقرراف
تجنيب ىذه المبالغ متى وصل ىذا االحتياطي إلرى  %91مرن قيمرة رأس المرال المصردر .يرتم اسرتئناف تجنيرب
 %9من األرباح السنوية متى قل االحتياطي عن  %91من قيمة رأس المال المصدر.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 13-4أسهم الخزينة

يررتم إثبررات أسرريم الخزينررة بتكمفررة اقتناؤىررا وتظيررر مخصررومة مررن حقرروق الممكيررة وال يررتم اإلعت رراف بررأى ربررح أو
خسارة فى األرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيرع أو إصردار أو إلغراء تمرك األدوات .و يرتم ادراج ربرح أو
خسارة التصرف فى األسيم ضمن حقوق الممكية.

 14-4اإلضمحالل

أ -األصول المالية

يتم اعتبار األصل المالى مضمحالً إذا كان ىناك دليل موضوعى يشير إلى أن ىناك حدث أو أكثر لرو أو ليرا
تأثير سمبى عمى التدفقات النقدية المستقبمية المقدرة من إستخدام األصل.
يتم قياس خسرارة اإلضرمحالل المتعمقرة بأصرل مرالى ترم قياسرو بالتكمفرة المسرتيمكة  -برالفرق برين القيمرة الدفتريرة
والقيمررة الحاليررة لمترردفقات النقديررة المسررتقبمية المقرردرة بإسررتخدام سررعر الفائرردة الفعمررى لألصررل .يررتم قيرراس خسررائر
اإلضمحالل المتعمقة بأصل مالى متاح لمبيع بإستخدام القيمة العادلة السائدة.
ويتم إجرراء اختبرار اإلضرمحالل لألصرول الماليرة اليامرة برذاتيا عمرى مسرتوى كرل أصرل بصرفة مسرتقمة وبالنسربة
لألصول المالية األخرى والتى يمكن تبويبيا فى مجموعات فرى ضروء خصرائص خطرر اإلئتمران فإنرو يرتم إجرراء
إختبار اإلضمحالل عمى مستوى كل مجموعة لألصرول الماليرة المتبقيرة عمرى مسرتوى المجموعرات الترى تشرترك
فى نفس خصائص خطر اإلئتمان.
ويتم اإلعتراف بكافة خسائر االضمحالل فى قائمة الدخل  ،ىذا ويتم تحويرل الخسرائر المجمعرة المتعمقرة بأصرل
مررالى مترراح لمبيررع المثبتررة مسرربقًا ضررمن حقرروق الممكيررة إلررى قائمررة الرردخل إذا مررا كرران االنخفرراض فررى قيمتررو يرردل
عمى حدوث اإلضمحالل.
ويرتم إلغرراء خسررائر اإلضررمحالل إذ ا كرران يمكررن ربررط ىرذا اإللغرراء بطريقررة موضرروعية لحرردث وقررع بعررد اإلعترراف
بخسررائر اإلضررمحالل المتعمقررة بأصررول ماليررة تررم قياسرريا بالتكمفررة المسررتيمكة واألصررول الماليررة التررى تعتبررر أداة
مديونية بقائمة الدخل ويتم اإلعتراف بعكس األصول المالية المتاحة لمبيع والتى تعتبر أداة حقوق ممكيرة مباشررة
بحقوق الممكية.

ب  -األصول غير المالية

تررتم مراجعررة القرريم الدفتريررة لألصررول غيررر الماليررة لمشررركة بخررالف االسررتثمارات العقاريررة والمخررزون واألصررول
الضريبية المؤجمة (إن وجدت) فى تاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان ىناك مؤشر لإلضمحالل.
ويررتم اإلعت رراف بخسررارة ا إلضررمحالل اذا كانررت القيمررة الدفتريررة لألصررل أو وحدتررو المولرردة لمنقررد تزيررد عررن قيمتررو
اإلستردادية  ،وتتمثرل الوحردة المولردة لمنقرد فرى أصرغر مجموعرة يمكرن تحديردىا مرن األصرول الترى تولرد تردفقات
نقديرة داخمررة وتكررون مسررتقمة بشرركل كبيرر عررن الترردفقات النقديررة الداخمررة مرن غيرىررا مررن األصررول أو مجموعررات
األصول ،ويتم اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل فى قائمة الدخل.
تتمثل القيمة اإلستردادية لألصل أو لموحدة المولدة لمنقد فى قيمتو اإلسرتخدامية أو قيمترو العادلرة ناقصرًا تكراليف
البيررع أييم ررا أكبررر وي ررتم خص ررم الترردفقات النقدي ررة المسررتقبمية المتوق ررع ح رردوثيا لموصررول إل ررى القيمررة الحالي ررة لي ررا
بإستخدام سعر خصم قبل الضريبة والذى يعكس التقييم الحالى لمسوق لمقيمة الزمنية لمنقود والمخراطر المرتبطرة
باألصل.
يررتم مراجعررة خسررائر اإلضررمحالل المعترررف بيررا فررى الفت ررات السررابقة لألصررول األخرررى فررى ترراريخ الق روائم الماليررة
لمعرفة مدى وجود مؤشرات إلنخفاض الخسارة أوعدم وجودىا.
يررتم عكررس أثررر خسررائر اإلضررمحالل اذا حرردث تغييررر فررى التقررديرات المسررتخدمة لتحديررد القيمررة اإلسررتردادية ويررتم
عكررس خسررارة اإلضررمحالل إلررى حرردود أن القيمررة الدفتريررة لألصررل ال تتجرراوز القيمررة الدفتريررة التررى كرران سرريتم
حسابيا بعد خصم اإلىالك أو اإلستيالك إذا ما كانت خسارة اإلضمحالل فى القيمة لم يتم اإلعتراف بيا.
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اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 15-4ضريبة الدخل

تتضمن ضريبة الدخل عمي أرباح العام كل من ضريبة العام والضريبة المؤجمة ،ويتم إثباتيرا بقائمرة الردخل عرن
العررام باسررتثناء ض رريبة الرردخل المتعمقررة بررالبنود خررارج األربرراح والخسررائر والترري يررتم إثباتيررا س رواء ضررمن الرردخل
الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الممكية مباشرة.
ىذا ويتم إثبات ضريبة الدخل عمي صافي الربح الخاضع لمضريبة بإستخدام أسعار الضرريبة السرارية فري تراريخ
إعداد المركز المالي باإلضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.
يتم اإلعتراف بالضريبة المؤجمة والناشئة عن فروق زمنيرة مؤقترة برين القيمرة الدفتريرة لألصرول واإللت ازمرات طبقراً
لألساس المحاسبي وقيمتيا طبقًا لألساس الضريبي .ىذا ويتم تحديرد قيمرة الضرريبة المؤجمرة بنراءًا عمري الطريقرة
المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم األصول واإللتزامات ،باسرتخدام أسرعار الضرريبة السرارية فري تراريخ إعرداد المركرز
المالي.
ويررتم اإل عت رراف باألصررول الض رريبية المؤجمررة لممنشررأة عنرردما يكررون ىنرراك إحتمررال قرروي بإمكانيررة تحقيررق أربرراح
تخضع لمضريبة فري المسرتقبل يمكرن مرن خالليرا اإلنتفراع بيرذا األصرل .ويرتم تخفريض قيمرة األصرول الضرريبية
المؤجمة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منو المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.

 16-4مزايا العاممين

أ -نظام التأمينات والمعاشات

تمتررزم الشررركة بسررداد حصررتيا فرري نظ رام التأمينررات االجتماعيررة التررابع لييئررة التأمينررات االجتماعيررة وذلررك لصررالح
العاممين طبقًا ألحكام قانون ىيئة التأمينات االجتماعيرة رقرم  98لسرنة  3899وتعديالترو ،وتقروم الشرركة بتحمرل
قيمة ىذه المساىمة وتدرج ضمن بند األجور والمرتبات بقائمة الدخل طبقًا ألساس االستحقاق.

ب  -حصة العاممين فى األرباح

ترردفع الشررركة حصررة العرراممين فررى األربرراح بواقررع %31مررن صررافى ربررح العررام بعررد خصررم اإلحتيرراطى القررانونى
والخسائر المرحمة (إن وجدت) وفيما ال يجراوز إجمرالى المرتبرات السرنوية ويعتررف بحصرة العراممين فرى األربراح
كإلتزامات عندما تعتمد من الجمعية العامة لمساىمى الشركة.

 17-4اإللتزامات العرضية واإلرتباطات

تظيررر اإللت ازمررات العرضررية والترري ترردخل فييررا الشررركة طرف راً باإلضررافة إلرري اإلرتباطررات خررارج المركررز المررالي
باعتبارىا ال تمثل أصول أو التزامات فعمية في تاريخ المركز المالي.

 18-4المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

تثبررت المعررامالت مررع األطرراف ذوى العالقررة التررى تقرروم بيررا الشررركة فرري سررياق معامالتيررا العاديررة وفقرًا لمشررروط
التى تضعيا إدارة الشركة وبنفس أسس التعامل مع الغير.

 19-4قائمة التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمطريقرة غيرر المباشررة ،وألغرراض إعرداد قائمرة التردفقات النقديرة عرن العرام
تتضمن النقدية وما في حكميا األرصدة النقدية والودائرع ألجرل لمردة ال تزيرد عرن  1شريور وأذون الخ ازنرة لمردة
ال تزيد عن  1شيور.

 21-4األرقام المقارنة

يعرراد تبويررب األرقررام المقارنررة كممررا كرران ذلررك ضررروريًا لتتوافررق مررع التغي ررات فرري العرررض المسررتخدم فرري العررام
الحالى.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة لمشركة عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالجنيه المصري مالم يذكر خالف ذلك(

 -5األصول الثابتة *
أراضى

230 905 458

192 572 622

32 139 845

17 030 111

46 358 661

37 300 038

19 907 451

607 068 848

اإلضافات

18 865 000

63 960 165

104 386 423

797 999

4 266 943

8 808 704

3 878 837

4 038 292

209 002 363

اإلستبعادات

--

)( 955 029

التكمفة فى 2017/1/1

30 854 662

مبانى وانشاءات

آالت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وأدوات

تجييزات معارض

أثاث ومعدات مكاتب

حاسبات آلية

اإلجمالــى

--

)( 274 061

--

--

--

--

)(1 229 090

التكمفة فى 2017/12/31

49 719 662

293 910 594

296 959 045

32 663 783

21 297 054

55 167 365

41 178 875

23 945 743

814 842 121

اإلضافات

47 139 550

115 769 917

113 852 967

882 656

3 095 890

14 748 614

2 873 451

2 426 091

300 789 136

اإلستبعادات
التكمفة فى 2018/12/31

-96 859 212

)(1 032 826
408 647 685

407 883 185

33 468 689

24 392 944

69 915 979

44 052 326

26 371 834

1 111 591 854

72 148 220

161 148 951

27 689 316

14 956 468

36 249 760

26 026 669

17 543 520

7 921 855

1 188 654

6 066 989

2 468 952

1 573 021

355 762 904
28 856 794

169 070 806

28 603 911

15 860 479

42 316 749

28 495 621

19 116 541

383 823 275

16 646 708

1 338 016

1 620 527

6 901 506

2 757 796

2 675 317

44 794 044

مجمع اإلهالك فى 2017/1/1

--

مجمع إهالك اإلستبعادات

--

مجمع اإلىالك فى 2017/12/31

--

80 359 168

إهالك العام **

--

12 854 174

إهالك العام

--

)(2 928 827

)( 77 750

--

--

--

--

)(4 039 403

8 733 312

)( 522 364

--

)( 274 059

904 011

--

مجمع إهالك اإلستبعادات

--

)( 264 205

)(2 778 723

)( 77 749

مجمع اإلىالك فى 2018/12/31

--

92 949 137

182 938 791

29 864 178

17 481 006

49 218 255

31 253 417

21 791 858

425 496 642

صافى التكمفة فى 2018/12/31

96 859 212

315 698 548

224 944 394

3 604 511

6 911 938

20 697 724

12 798 909

4 579 976

686 095 212

صافى التكمفة فى 2017/12/31

49 719 662

213 551 426

127 888 239

4 059 872

5 436 575

12 850 616

12 683 254

4 829 202

431 018 846

* ال يوجد أية قيود عمى ممكية الشركة لألصول الثابتة في  31ديسمبر .2018
** إهالكات األصول الثابتة المحممة عمى قائمة الدخل عن العام موزعة كما يمى -:

إهالكات صناعية

إهالكات بيع وتوزيع

إهالكات عمومية وادارية

جنيو مصرى
24 512 667
18 463 784
1 817 593
44 794 044

-16-

--

--

--

--

--

--

--

)( 796 423

)(3 120 677

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساهمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة لمشركة عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2018
)جميع البالغ بالجنيه المصري مالم يذكر خالف ذلك(

 -6إستثمارات فى شركات تابعة

النساجون الشرقيون  -أمريكا*
النساجون الشرقيون  -إنترناشيونال
النساجون الشرقيون لممنسوجات**
الشركة المصرية لأللياف (إفكو)
موكيت ماك
النساجون الشرقيون  -الصين ***

بمد
المقر

أمريكا
مصر
مصر
مصر
مصر
الصين

نسبة
المساىمة :

82.68
99.01
37.13
67.87
58.29
20.4

تكمفة االقتناء

127 127 706
728 049 443
39 605 000
109 175 359
750 697 752
25 068 000
1 779 723 260

مجمع (خسائر)
اإلضمحالل فى
الشركات التابعة

)( 4 305 383
---)( 200 000 000
-)( 204 305 383

الرصيد فى

2018/12/31

122 822 323
728 049 443
39 605 000
109 175 359
550 697 752
25 068 000
1 575 417 877

الرصيد فى

2017/12/31

127 127 706
728 049 443
39 605 000
109 175 359
590 697 752
25 068 000
1 619 723 260

* بتاريخ  2يناير  2018تم زيادة رأس مال شركة النساجون الشرقيون  -أمريكا ولم يتم اإلستثمار في الزيادة طبقاً لقرار مجمس اإلدارة بتاريخ  10سبتمبر  2017والذى وافق باإلجماع عمى زيادة رأس مال شركة النساجون الشرقيون -
أمريكا مع عدم المساهمة في تمك الزيادة نظ اًر لمتوسعات التى تقوم بها شركة النساجون الشرقيون لمسجاد بمصر ومن ثم تم فتح باب اإلكتتاب فى تمك الزيادة لغير المساهمين بالشركة التابعة عمى أن تتم الزيادة لغير المساهمين بالشركة
التابعة عمى أن تتم الزيادة بالقيمة العادلة لمسهم وفقاً لإلجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن بالواليات المتحدة األمريكية مع إعطاء األولوية فى اإلكتتاب لمن يرغب من مساهمى شركة النساجون الشرقيون بمصر وبناءاً عميه فقد
إنخفضت نسبة المساهمة فى الشركة من  100%لتصبح .%82.68
** باإلضافة إلى اإلستثمار المباشر فى شركة النساجون الشرقيون لممنسوجات تمتمك الشركة أيضاً نسبة  % 34.31بصورة غير مباشرة عن طريق بعض شركاتها التابعة.
*** باإلضافة إلى اإلستثمار المباشر فى شركة النساجون الشرقيون  -الصين تمتمك الشركة أيضاً نسبة  % 79.2فى بصورة غير مباشرة عن طريق شركة النساجون الشرقيون إنترناشونال " شركة تابعة ".
 -7إستثمارات مالية متاحة لمبيع

إستثمارات مالية غير مقيدة ببورصة األوراق المالية

البنك األهمي الكويتي  -مصر
التجارية لتنمية الصادرات
العاشر من رمضان لصناعات الغزل (تحت التصفية)*
الغزل الحديث (تحت التصفية)
المصرية لمتجارة والتسويق

تكمفة

األقتناء

12 188 193
10 000
333 375
837 190
202 000
13 570 758

مجمع
(خسائر) اإلضمحالل
فى قيمة اإلستثمار

-)( 10 000
)( 333 375
)( 837 190
)( 202 000
)(1 382 565

إحتياطى إعادة
تقييم إستثمارات
متاحة لمبيع

451 625
----451 625

* تم خالل العام توزيع مبمغ  8 360 598جنيه مصري من تحت حساب تصفية شركة العاشر من رمضان لصناعة الغزل وتخفيض عدد األسهم الممموكة بنسبة . %90
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الرصيد فى

2018/12/31

12 639 818
----12 639 818

الرصيد فى

2017/12/31

12 639 818
----12 639 818

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -8مشروعات تحت التنفيذ

2118/12/31
-81 183 893
82 181
8 932 183

أالت ومعدات
مبانى وانشاءات ومعارض
اعتمادات مستندية لشراء أصول
دفعات مقدمة

 -9مخزون
مواد خام
قطع غيار
إنتاج غير تام
إنتاج تام
إعتمادات مستندية لشراء خامات

 -11عمالء وأوراق قبض
عمالء تصدير
عمالء محميون
يخصم:
قيمة االنخفاض فى العمالء
أوراق قبض

25 968 458

2118/12/31
313 291 993
81 139 322
31 911 189
181 332 189
31 319 191

563 518 157

2117/12/31
13 831 313
113 113
3 891 111
2 191 391
44 927 248

2117/12/31
391 981 839
32 319 318
31 813 833
829 383 218
31 112 313
483 885 588

2118/12/31
331 888 821
92 211 199
169 111 657

2117/12/31
323 111 313
18 199 139
221 291 451

38 388 919
156 971 892
821 111 113
441 113 926

38 388 919
219 161 686
198 198 318
561 821 825

 يتضمن بند عمالء وأوراق قبض مبمغ  31 228 931جنيو مصرى يمثل قيمة أرصدة مستحقة من أطراف ذوىعالقة فى  13ديسمبر  8132ناتجة عن مبيعات سجاد ليذه األطراف.
 -11مدينون وحسابات مدينة أخرى

2118/12/31
8 821 213
38 111 131
-1 281 381
3 998 939
31 911 199
3 313 189
2 191 238
898 111
54 392 342

غطاءات خطابات ضمان
مصمحة الضرائب – خصم من المنبع
مصمحة الضرائب – قيمة مضافة
سمف وعيد عاممين
موردون دفعات مقدمة
مصروفات مدفوعة مقدمًا
تأمينات لدى الغير
أرصدة مدينة – أطراف ذات عالقة
حسابات مدينة أخرى

-81-

2117/12/31
1 231 898
31 919 118
3 921 921
9 933 213
3 818 338
31 839 399
8 932 891
2 132 139
333 321
54 274 164

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -12أذون خزانة
أذون خزانة إستحقاق  81يوم
يخصم:
عوائد لم تستحق بعد

 -13نقدية لدى البنوك وبالصندوق
بنوك – ودائع ألجل
بنوك – حسابات جارية
نقدية بالصندوق

2118/12/31
188 111 111

2117/12/31
--

183 113
628 675 996

---

2118/12/31
1 183 119
98 911 938
3 813 833
56 823 437

2117/12/31
1 118 331
239 111 983
3 319 131
819 864 644

وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقدية وما فى حكميا تتمثل فيما يمى-:
2117/12/31
2118/12/31
238 213 133
91 281 319
نقدية لدى البنوك وبالصندوق
-182 199 881
أذون خزانة
819 864 644 685 499 433
 -14رأس المال

 1-14حدد رأس مال الشركة المرخص بو بمبمغ  911مميون جنيو مصرى (خمسمائة مميون جنيو مصرى).

 2 -14حدد رأس مال الشركة المصدر بمبمغ  391 111 111جنيو مصرى (أربعمائة وخمسون مميون جنيو مصرى)

موزعة عمى  391مميون سيم منيا مبمغ  382 311 811جنيو مصرى (أربعمائة وثمانية وعشرون مميون وأربعمائة
وثالثة الف ومائتان جنيو مصرى) أسيم نقدية  ،ومبمغ  83 981 211جنيو مصرى (واحد وعشرون مميون
وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة جنيو مصرى) أسيم عينية قيمة السيم واحد جنيو.

 3 -14بناءاً عمى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  31سبتمبر  8139تم الموافقة باإلجماع عمى تخفيض

رأس المال المصدر لمشركة من  391 111 111جنيو مصرى إلى  331 313 239جنيو مصرى عن طريق
إعدام أسيم الخزينة البالغ قيمتيا اإلسمية  1 989 399جنيو مصرى والبالغ عدد أسيميا  1 989 399سيم

ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض  331 313 239جنيو مصرى بقيمة إسمية قدرىا  3جنيو لمسيم

الواحد وتم التأشير بذلك في السجل التجارى بتاريخ  31ديسمبر .8132

 4-14بناءاً عمى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  1مايو  8132تم الموافقة باإلجماع عمى زيادة رأس المال

المرخص بو لمشركة بمبمغ  911مميون جنيو مصري ليصبح مميار جنيو مصري وتم التأشير بذلك في السجل

التجارى بتاريخ  31ديسمبر .8132

 5-14تحفظ أسيم الشركة مركزي ًا لدى شركة مصر لممقاصة لمتسوية والحفظ المركزى ويتم التداول عمييا من خالل البورصة
المصرية.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -15إحتياطيات
إحتياطى
إحتياطى
إحتياطى
إحتياطى
إحتياطى

قانوني
عام*
خاص
رأسمالى
إعادة تقييم إستثمارات متاحة لمبيع

2118/12/31
811
838
98
99

298 323
188 333
891 282
231 129
393 189
1 297 467 438

2117/12/31
811
838
98
31

298 323
111 918
891 282
333 138
393 189
1 322 449 718

* تم تخفيض اإلحتياطى العام بمبمغ  11 123 132جنيو مصرى ي مثل الفارق بين تكمفة شراء اسيم الخزينو التى تم
إعداميا وقيمتيا اإلسمية.
 -16أسهم خزينة
أسيم الخزينة

2118/12/31
القيمة
عدد األسهم
---

2117/12/31
القيمة
عدد األسهم
43 276 473
6 595 155

 بتراريخ  81يونيرو  8139تررم شرراء أسرريم الشرركة الممموكررة لشرركة النسرراجون الشررقيون – أمريكررا (شرركة تابعررة)وذل ر ررك تميي ر رردًا لتوفي ر ررق األوض ر رراع مرر ررع قر ر ررار مجم ر ررس إدارة الييئ ر ررة العام ر ررة لمرقاب ر ررة المالي ر ررة رق ر ررم  21بت ر رراريخ
 81يوليررو  8131بشررأن الشررركات التررى سرربق ليررا شرراء أسرريميا مررن خررالل شررركة تابعررة أو خاضررعة لسرريطرتيا
الفعمير ررة بر ررأن يتعر ررين عمر ررى الشر ررركة التصر رررف فر ررى ىر ررذه األسر رريم لمغير ررر فر ررى مر رردة أقصر رراىا سر ررنة تنتير ررى فر ررى
 81مررارس  ،8139ىررذا وبترراريخ  31ديسررمبر  8132تررم اعرردام أسرريم الخزينررة عررن طريررق تخفرريض رأس المررال
بالقيمررة اإلسررمية لألسرريم والبالغررة  1 989 399جنيررو مصررري وتسرروية الفرررق بررين القيمررة اإلسررمية وتكمفررة ش رراء
األسيم والبالغ  11 123 132جنيو مصري خصمًا من رصيد اإلحتياطي العام (إيضاح رقم .)1-33
 -17قروض متوسطة األجل

2118/12/31

بنك قطر الوطني األهمي
قيمة المستخدم من قرض متوسط االجل بمبمغ  8مميرون يرورو
بغرررض إسررتخدامو فررى تمويررل ش رراء أن روال أو معرردات صررناعة
السرجاد يسردد عمرى  31قسرط شريرى متسراوية القيمرة تبردأ مرن
 89يناير  8138وتنتيى فى  89ابريل .8188
يخصم:
اقساط تستحق خالل عام
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2117/12/31

319 198 929

99 939 881

13 113 332

8 318 338

76 115 367

66 175 881

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -18إلتزامات ضريبية مؤجمة

 األصول واإللتزامات الضريبية المؤجمة المعترف بهااألصول الثابتة
إجمالى الضريبة التى تنشأ عنيا (إلتزام)
صافى الضريبة التى تنشأ عنيا (إلتزام)

2118/12/31
إلتزامات
أصول
)(19 913 819
-)(35 761 237
-)(35 761 237

2117/12/31
إلتزامات
أصول
()88 383 919
-()22 421 715
-()22 421 715

 -األصول واإللتزامات الضريبية المؤجمة غير المعترف بها

لدى الشركة أصول ضريبية مؤجمة لم يتم اإلعتراف بيا لعدم وجود تأكيد معقول من إمكانية اإلستفادة منيا
مستقبال

اإلضمحالل في إستثمارات فى شركات تابعة
اإلضمحالل في إستثمارات مالية متاحة لمبيع
اإلنخفاض فى العمالء

 -19مخصصات
مخصص مطالبات

2118/12/31
إلتزامات
أصول
-39 812 933
-133 199
-8 988 389
-49 118 985

الرصيد في
2118/1/1
11 132 911
31 348 533

المكون
خالل العام
83 319 989
21 167 797

2117/12/31
إلتزامات
أصول
-11 111 111
-821 318
-8 988 389
-39 715 359

المستخدم
خالل العام
()33 898 191
()11 952 673

الرصيد فى
2118/12/31
18 911 199
39 563 657

 -21بنوك – حسابات دائنة
يتمثل بند بنوك – حسابات دائنة والبالغ رصيده  83 311 128جنيو مصرى فى 13ديسمبر  8132فى قيمة
التسييالت االئتمانية قصيرة األجل الممنوحة من البنوك بمعدل فائدة ثابت نسبياً.
 -21موردون وأوراق دفع
موردون محميون
موردون خارجيون
أوراق دفع

2118/12/31
939 188 281
99 398 918
812 495 359
98 321 381
861 981 482

2117/12/31
212 381 991
12 131 881
876 466 843
13 811 938
937 697 555

 يتضمن بند موردون وأوراق دفع مبمغ  991 819 933جنيو مصرى يمثل قيمة أرصدة مستحقة ألطرافذوى عالقة فى  13ديسمبر  8132ناتجة عن شراء وتشغيل خامات من ىذه األطراف.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -22دائنون وحسابات دائنة أخرى

2118/12/31
33 121 129
39 128 181
1 199 983
88 889 191
8 919 911
32 381 311
11 921 831
8 932 319
221 877 566

 -23صافى المبيعات

2117/12/31
8 131 383
1 288 881
1 139 221
1 188 938
3 821 213
81 828 318
91 313 332
1 291 133
111 669 634

2118/12/31

2117/12/31

8 821 119 312
389 398 399

8 211 219 398
188 111 198

3 411 796 885

3 266 511 814

39 392 911

38 311 112

3 428 275 415

3 278 915 172

 يتضمن بند المبيعات مبمغ  332 188 331جنيو مصرى يمثل قيمة مبيعات سجاد خالل العام ألطراف ذوى عالقة. -24ايرادات استثمارات مالية
الشركة المصرية لأللياف (إفكو)
النساجون الشرقيون – أمريكا
موكيت ماك
النساجون الشرقيون لممنسوجات
النساجون الشرقيون – أنترناشونال

2118/12/31

2117/12/31

588 741 393

616 111 819

2118/12/31

2117/12/31

881
398
299
282
883

 -25مصروفات عمومية وادارية

198
213
319
139
113

81
3
81
31
911

31 991 821
11 889 211
--982 118 191

أجور ومرتبات
تأمينات إجتماعية

32 918 231
8 891 118

مصروفات إدارية أخري

51 673 125

45 972 258

98 189 883

13 911 389

114 371 419
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31 929 121
8 129 398

81 718 685

شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 -26تسويات لموصول الى سعر الضريبة الفعمى

2118/12/31
219 921 183
%88.9
188 116 991
()31 199 211
()311 131 391
3 191 828
11 381 239
76 368 111

الربح قبل الضرائب
سعر الضريبة
الضريبة عمى اساس سعر الضريبة المحمى
االىالك
اإلعفاءات الضريبية
المخصصات
مصروفات غير معتمدة ضريبيًا
الضريبة وفقاً لقائمة الدخل

% 9114

سعر الضريبة الفعمى

2117/12/31
831 891 119
%88.9
215 641 251
()33 188 831
()311 338 388
3 911 111
81 191 111
88 718 645
% 9171

 -27نصيب السهم األساسى فى أرباح العام

تم تحديد نصيب السيم األساسى فى أرباح العام كاآلتى -:
صافى ربح العام
يخصم:
نصيب العاممين فى األرباح
مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
متوسط عدد األسيم المتاحة خالل العام
نصيب السهم األساسى فى أرباح العام

2118/12/31
939 292 892

2117/12/31
231 883 932

31 111 111
8 111 111
713 878 978

11 111 111
8 111 111
781 991 548

331 313 239
1159

331 383 111
1175

 -28اإللتزامات العرضية
بمغت قيمة خطابات الضمان التى اصدرتيا البنوك لحساب الشركة لصالح الغير فى  13ديسمبر  8132م ر ربمغ
 13 329 338جنيو مصرى.
 -29اإلرتباطات الرأسمالية
بمغت قيمة اإلرتباطات الرأسمالية فى  13ديسمبر  8132مبمغ  1 919 312جنيو مصرى وتتمثل فى قيمة تعاقدات

تشطيبات معارض الشركة.
 -31الموقف الضريبى

 1-31الضريبة عمى أرباح شركات األموال

 -تم الفحص والتسوية حتي  13ديسمبر .8131

2-31

 -تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى السنوى فى المواعيد القانونية.

الضريبة عمى المرتبات واألجور

 تم الفحص والتسوية حتى  13ديسمبر .8138 تم الفحص من عام  8131حتى  13ديسمبر  8131ولم ترد نماذج. -تقوم الشركة بتقديم اإلق اررات فى المواعيد القانونية.
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شركة النساجون الشرقيون لمسجاد (شركة مساىمة مصرية)

اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

 3-31الضريبة العامة عمى المبيعات
 تم الفحص والتسوية حتى  13ديسمبر .8131 -تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبى الشيرى فى المواعيد القانونية.

 4-31ضريبة الدمغة
 تم الفحص والتسوية حتى  13ديسمبر .8131 تم الفحص من عام  8133حتى  13ديسمبر  8139ولم ترد نماذج. -تقوم الشركة بتقديم اإلق اررات فى المواعيد القانونية.

 5-31الضريبة العقارية
 تم الربط والسداد حتى  13ديسمبر .8132 -31األدوات المالية وادارة المخاطر المتعمقة بها
أ -خطر اإلئتمان
يتمثل خطر االئتمان فى مدى تعرض الشركة لخسائر مالية فى حالة عدم قدرة أحد األطراف المتعامل معيم عمى
تنفيذ تعاقدىم مع الشركة ويتمثل بشكل أساسى فى العمالء والمدينون بكافة أنواعيم.
وتقوم إدارة الشركة بوضع سياسة إئتمانية يتم بموجبيا تحميل القدرة اإلئتمانية لكل عميل عمى حده والتى عمى
أساسيا يتم تحديد شروط التسميم والسداد والواردة بشروط التعاقد مع العمالء .وتتم مراجعة ىذه الحدود بصفة
دورية.
ويبمغ الحد األقصى لمتعرض لخطر اإلئتمان فى تاريخ القوائم المالية المستقمة كما يمى- :
إيضاح
رقم

2118/12/31

2117/12/31

()31

331 111 881

913 281 289

()33

93 188 138

93 893 313

494 396 268

616 194 989

ب  -خطر السيولة
يتمثل خطر السيولة فى عدم قدرة الشركة عمى سداد إلتزاماتيا المالية عند إستحقاقيا وسياسة الشركة فى
إدارة السيولة ىى التأكد من توافر سيولة كافية بصورة دائمة لموفاء باإللتزامات عند إستحقاقيا بأكبر قدر
ممكن وذلك فى ظل الظروف العادية والغير عادية ودون تكبد خسائر غير مقبولة أو مخاطرة بسمعة
الشركة.
وتتأكد الشركة من حيازتيا لقدر كافى من النقدية لموفاء بالمصروفات التشغيمية .إضافة إلى ذلك تقوم الشركة
بالحفاظ عمى التسييل اإلئتمانى الممنوح ليا من البنوك.
ج -خطر السوق
يتمثل خطر السوق فى التغيرات فى األسعار والتى تنشأ من التغير فى أسعار الصرف والفوائد وأسعار
األوراق المالية التى قد تؤثر عمى إيرادات الشركة أو تكمفة إحتفاظيا باألدوات المالية – إن وجدت.
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اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المستقمة عن السنة المالية المنتيية فى  13ديسمبر 8132
(جميع المبالغ بالجنيو المصري ما لم يذكر خالف ذلك)

خطر أسعار الصرف
يتمثل ىذا الخطر فى التقمبات فى قيمة األدوات المالية نتيجة التقمبات فى أسعار صرف العمالت األجنبية
وذلك لألصول واإللتزامات المالية المقيمة بالعمالت األجنبية.
يعتبر ىذا الخطر مقبول نظ ًار لوج ود أصول بالعممة األجنبية تقابل التزامات الشركة بالعمالت األجنبية.

وقد بمغت قيمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى تاريخ المركز المالى ما

يعادل  329 139 112جنيو مصرى 891 913 299 ،جنيو مصرى عمى التوالى.
وفيما يمى بيان صافى أرصدة العمالت األجنبية فى تاريخ المركز المالي-:
العمالت األجنبية

دوالر أمريكى

فائض (عجز)

()838 138

يورو

()8 331 198

درىم إماراتي

911

استرلينى

1 891

لاير سعودى

()129

فرنك سويسرى

()331

وكما ىو وارد باإليضاح رقم ( " )3-3ترجمة العمالت األجنبية " فقد تم تقييم أرصدة األصول وااللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية الموضحة أعاله باستخدام أسعار الصرف المعمنة من البنوك التى
تتعامل معيا الشركة فى تاريخ المركز المالي.

خطر سعر الفائدة

يتمثل خطر الفوائد فى تغير أسعار الفائدة عمى القروض والتسييالت اإلئتمانية التى تحصل عمييا الشركة

من البنوك ولمحد من ىذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل عمى الحصول عمى أفضل الشروط المتاحة فى
السوق المصرفى بالنسبة ألرصدة القروض والتسييالت اإلئتمانية ،كما أنيا تقوم بمراجعة أسعار الفائدة
السائدة بالسوق المصرفى بصورة دورية األمر الذى يحد من خطر التغير فى أسعار الفائدة.
د -إدارة رأس المال
تيدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ عمى قدرة الشركة عمى اإلستمرار فى مزاولة نشاطيا
بما يحقق عائد لممساىمين وتقديم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالية وتوفير
والحفاظ عمى أفضل ىيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكمفة رأس المال ولممحافظة عمى أفضل ىيكل
لرأس المال تقوم االدارة بتغيير قيمة التوزيعات المدفوعة لممساىمين أو تخفيض رأس المال أو إصدار
أسيم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة عمى الشركة.
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