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 2021  2022  إيضاح  المصري( ه ي ن بالجمبالغ لاع )جمي 

      
 1.788.836.998  2.764.276.515  5 من العقود مع العمالء دات إيرا

 ( 1.292.210.871)  ( 1.873.042.410)  6 تكلفة المبيعات

 496.626.127  891.234.105     الربح  ملجم
      

 (76.518.940)  (80.531.512)  7 تسويق ومصروفات بيع 
 (103.584.193)  (132.117.926)  8 ة إداري عمومية وفات مصرو

 (57.122.232)  (51.456.928)  9 مصروفات التشغيل األخرى 
 98.995.257  436.400.431  10 خرى إيرادات التشغيل األ

 358.396.019  1.063.528.170     التشغيل  ربح
      
 (147.505.880)  (990.257.559)  11 تمويلية فتكالي 
 16.040.413  36.901.833  12 ت تمويلية اداإير

 1.229.180  -   درات القيمة الحالية لدعم الصا التغير في

 228.159.732  110.172.444   قبل الضريبة  الربح
      
 (53.601.374)  (34.238.279)  13   الدخل بة ضري 

 174.558.358  75.934.165   لربحاي  صاف

      
      رباح في األ  المخفضي/ األساسهم  الس نصيب  
 3.02  0.72  أ  -14   رباح األي ف هم سال يبصن 

   0.72  3.02 

      
 2.33  0.72  ب  -14     هم المخفنصيب الس

   0.72  2.33 

 
 

 ة م للقوائم المالية المجمعزء متمتمثل ج  22  ضاحاإلي  حتى 1م يضاح رق مرفقة من اإلاإليضاحات ال
 
 



 ة لتابعوشركاتها ا  مصرية( ة مساهم كة راج )شزجة العط لصناالشرق األوس ةكشر
 

 2022بر  م سيد 31  ة في يلية المنتهالماة لسنان  ع  –المجمعة   خراال امل ش لال خ الد ةقائم
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 2021  2022 مصري( نيه الغ بالجالمبال)جميع 

    
   174.558.358  75.934.165 ماعلا ربح  يفصا
 -  - ل اآلخر الشامخل الد

   174.558.358  75.934.165 لشامل ا  الدخلإجمالي 

    
    ل الشام الدخلإجمالي 
   174.558.358  75.934.165   اهمينمسالحقوق 

 75.934.165  174.558.358   

 
 

 ة م للقوائم المالية المجمعزء متمج  ثلتم 22  ضاححتى اإلي 1يضاح رقم قة من اإلحات المرفيضااإل
 
 



 التابعة  تها شركاو  ة(ريمص ة ممساه كة ر)ش  جازجالة عسط لصناوأل الشرق ا كةشر
 

 2022ديسمبر  31ة في  هي تلية المنن السنة الماع  –معة المجكية لملا وق حقى رات ف تغيلا  ةقائم
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 ( بالجنيه المصري)جميع المبالغ 
المصدر   ل االم رأس 

 والمدفوع 
 احتياطي 
 ي قانون 

الوة  احتياطي ع
 اإلصدار 

 احتياطي 
 ر خآ

  تحت حساب  المدفوعات 
 دة رأس المال زيا 

   مرحلة ح اربأ
 ( مةمتراك خسائر)

 إجمالي  
 ملكيةال وقحق

        
 618.600.330 ( 75.054.681) 432.825.002 13.129.007 172.217.162 25.161.260 50.322.580 2021ر يناي 1الرصيد في  

 11.094.196 11.094.196 - - - - - الحديثة  المحاسبية  ق المعاييرتطبي أثر 

 629.694.526 ( 63.960.485) 432.825.002 13.129.007 172.217.162 25.161.260 50.322.580 2021سمبر يد  31في  دل المع   صيدالر
 174.558.358   174.558.358 - - - - - العام إجمالي الدخل الشامل عن 

 ( 21.011.665) (21.011.665) - - - - - للعاملينت األرباح ايعتوز

   783.241.219   89.586.208 432.825.002 13.129.007 172.217.162 25.161.260 50.322.580 2021 بر سمدي  31في    صيدالر

        
   783.241.219   89.586.208 432.825.002 13.129.007 172.217.162 25.161.260 50.322.580 2022يناير  1الرصيد في  
 75.934.165 75.934.165 - - - - - العام ل عن الشام الدخل إجمالي 

 43.025.319 - (432.825.002) - 457.392.172 6.152.736 12.305.413 أ  -4 يضاح رقم إ- زيادة رأس مال 
 ( 22.697.551) (22.697.551) - - - - - للعاملين األرباح ت ايعتوز

 879.503.152 142.822.822 - 13.129.007 629.609.334 31.313.996 62.627.993 2022سمبر دي  31الرصيد في  

 
 

 ة جمعتمثل جزء متمم للقوائم المالية الم 22  إليضاححتى ا 1رقم  اح يضاإليضاحات المرفقة من اإل
 
 



 عة لتاباتها اكوشر  ة(مصري ة مساهم كة رج )شزجاال عة رق األوسط لصناالش كةرش
 
 2022 ر بيسمد  31 ي ة فيه المنتلية ام لا سنة لا  نع  – ة عممجلتدفقات النقدية اال ئمةاق
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 2021  2022  إيضاح  المصري(  نيهالغ بالجالمب  )جميع
      

      ل التدفقات النقدية من أنشطة التشغي 
 228.159.732  110.172.444     لضرائب قبل االسنة   ربح
      

        :بـ  يتهيتم تسو
 147.505.880  182.022.219  11 فوائد روف المص
 (16.040.413)  (36.901.832)  12 الفوائد  ادإير

 137.586.549  177.061.139  ، ب أ -3 كواستهالإهالك 
 ( 1.229.180)  -   لية االح قيمة ى الألجل علأثر خصم دعم الصادرات طويلة ا

 9.735.034  3.287.021  9 تةب اع أصول ث ي ب ة ارسخ
 12.003.000  15.066.212   نة مخصصات مكو

 ( 3.292.524)  ( 510.544)   مخصصات انتفى الغر  منها
 (17.054.602)  -   أصول مالية بيع  حأربا

 ( 130.304)  -  16 عد الربح من تسوية التزام مزايا التقا
 3.574.745  6.725.035  16   قاعدالت  يامزا لتزاماتاص مخص
 ( 999.587)  804.853.856   ققة عمالت أجنبية غير مح ترجمة  ( أرباح)  رئ خسا
 499.948.634  1.261.775.550   ل ت في رأس المال العام غيراالتشغيل قبل الت ربح

      
      عامل ال الالم أس رفي  التغير 
 (72.744.738)  (267.543.260)   المخزون 

 20.824.735  (135.624.464)   ب  اق القورعمالء وألا
 (81.466.753)  (101.473.082)   أصول العقود 
 (19.823.434)  (157.035.478)   أخرى وأرصدة مدينة  مدينون تجاريون

 48.476.060  77.052.554     ذات عالقة ف من أطراتحق المس
 81.268.118  159.409.973   وأوراق دفع موردون  
 60.798.462  127.085.842   نة أخرىائ دة رصدوأ ريوندائنون تجا
 ( 122.913)  ( 174.474)     عالقة ذات  طراف ق ألمستح

 ( 8.273.718)  ( 8.281.928)  د  -3 ة مخصصات مستخدم
 528.884.453  955.191.233   ل غيتشال أنشطة  نالناتجة م التدفقات النقدية  

 ( 3.978.750)  ( 2.686.876)  16 عد للموظفيناالتق ات مزاي مدفوعا
 (144.344.435)  (154.994.703)   فوعة د مد ئ فوا

 -  (41.348.379)   المدفوعة خل ضرائب الد
 380.561.268  756.161.275   يل شغالت أنشطة  الناتجة من ة قات النقديلتدفصافي ا

      
      االستثمار  ةطشأنمن  قديةات النالتدفق
 (365.799.006)  (427.604.944)  أ  -3   تةثاب ل أصو  شراء

 -  ( 232.466)   غير ملموسة ول شراء أص
 (38.562.091)  (50.018.391)   بتةاأصول ث لموردي مقدمة  عة دف

 (130.684.840)  (212.256.921)   مدفوعات لشراء أذون الخزانة 
 -  224.766.682   ون خزانة ذأمحصالت من بيع 
 1.568.296  1.838.658   أصول ثابتة بيع  ن متحصالت م

 177.965.626  -   لية ام أصولع بي ت من حصالالمت 
 4.291.088  34.200.061   محصلة ئد اوف  إيرادات

 ( 351.220.927)  ( 429.307.321)   االستثمار  أنشطة  يفالمستخدمة  لنقدية قات اتدفلا  فيصا
      
      نشطة التمويل ن أ ة م قدينلا  فقاتالتد
 34.387.841  10.287.194  ه  -2 ب على المكشوف حسوك ن ب 

 -  (315.063.459)  ه  -2   ة  بنكي قرو  سداد
 -  43.025.319   زيادة في رأس المال 

 34.387.841  ( 261.750.946)   ل التموي   أنشطة  نمة اتجالن  ( المستخدمة في)قدية الن ات دفق الت   صافي
      

 63.728.182  65.103.009     حكمها ي فا م و النقدية في   الزيادة صافي  
 470.119.027  533.847.209   العام في بداية  كمهاحفي  ما  و نقديةلا
 533.847.209  598.950.218  د  -2 مالعا ية في نها ما في حكمهاودية  ق نلا

 
 

 ة علمجمتمثل جزء متمم للقوائم المالية ا 22 حتى اإليضاح 1يضاح رقم مرفقة من اإلاإليضاحات ال



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 قدمة م -  1
 

ة وفقـا همة مصـري اسـم  كةرشـك  1979فـي    (ةالمجموعـمسـاهمة مصـرية" )ج "شركة  االزج  لصناعةوسط  ق األتأسست شركة الشر
 ، وتـم تسـجيلها1997 لسـنة 8قـانون رقـم ب  المعـدل 1989نة لسـ 230م قـانون رقـلوالمعـدل با 1974لسـنة   43  رقم  حكام القانونأل

لـدائم، المنطقـة يم اشـارع مخـ 6ر، نصـة ى مدينـفـ سـىرئي ال المجموعـةويقـع مقـر القـاهرة.   193770بالسجل التجارى تحت رقـم 
 لعربية.ا صرم وريةلقاهرة، جمها لصناعية،لمنطقة اا س،ادسلسة، الحي اادالس
 

ها  وشركات (  ية همة مصر)شركة مسا ج زجاوسط لصناعة الق األشركة الشر كونة من مجموعة الملل  دةحو مهذه القوائم المالية المجمعة 
 .عةتاب ال
 
 . مصر مالية فيال راق وة األ بورص  في  ةمسجل  شركة ال
 

   ابعة اسم "المجموعة".ت لوشركاتها ا ة كالشريطلق على 
 

   .  جال م النفس ى تعمل في اذ على شركات أخر ة واالستحواجي لزجات اكافة أنواع العبو الرئيسى في تصنيع عة مومجالنشاط  ويتمثل
 
الرئيسلا األم  لشركة  مة  لشرك ية  المحدودا  ن ي هي  هولدينج  ملكي نسب   ةجالس  تبلغبة  وتخضع  %52.90  ة  ر  المجموعة.    ي ئيسبشكل 

 عبد الجليل بشر.  / لسيدالسيطرة 
 

 .2023 مارس  29بتاريخ  دارةمجلس اإللإلصدار من قبل الية المجمعة لما ئمتم اعتماد القوا
 

 ة تابعي الشركات الملكية فنسبة ال
 

الشركات  المج  تتكون من  في  التاليةموعة  خ  ما  2022يسمبر  د  31  كما  يذكر  في  احصة  ل  ويةمئ ال  سبة والن ،  كذلالف  لم  لمجموعة 
 المدفوع فقط.  لما لس ارأ  لعادية منا  ملكية مباشرة لألسهم  هيت الشركا
 

  ساهمة نسبة الم    

 النشاط  2021 2022 التعامل عملة  بلد ال ة عت التابركاالش 

ات  لعبو ألوسط لا ق شرال
   ية بالساداتلزجاجا

 ة اجيلزجوات اعبلا  نيعصت % 99.99992 % 99.99992 ري جنيه مص رصم

      
 الزجاجية  لعبواتا يع تصن  % 99.99993 % 99.99993 جنيه مصري  مصر  MEG ج مصر الزجاجيم
      

 جنيه مصري  مصر الزجاج لصناعة  رمص شركة
بنسبة  مملوكة 
ميج % لشركة 99.9997
 MEG جاجمصر الز

كة بنسبة  لومم
ميج % لشركة 99.9997
 MEG لزجاجمصر ا

ات  أنواع العبوة فتصنيع كا 
ذ على  اوحاالستجية و الزجا
  تعمل في رىت أخشركا
 مجال لس انف

 
 
 لمالية االلتزامات او  لية لمااألصول ا -  2
 

 المجموعة تحتفظ باألدوات المالية التالية:
 

 ة: لماليا األصول 
 تهلكة مسة الالتكلف   

 2021  2022  إيضاح  

      
 332.983.474  468.338.671  أ-2 قب  عمالء وأوراق اللا

 81.466.753  182.939.835  5 د أصول العقو
 95.290.962  150.379.569  ب  -2 ينة أخرى أرصدة مد

 113.137.704  36.085.150  17 قة لمستحق من أطراف ذات عالا
 142.433.887  132.625.897  ج -2 لتكلفة المستهلكة ية بالصول الماألا

 533.847.209  598.950.218  د-2   حكمهافي  ما  و النقدية



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لمالية المالية وااللتزامات ا صول األ -  2

 
 ة: ماليلتزامات الالا
 
 التكلفة المستهلكة   

 2021  2022 يضاح اإل 

     
 328.422.338  338.709.532 ه-2 بنوك السحب على المكشوف 

 1.572.000.043  2.061.790.439 ه-2 كيةو  بن رق
 25.790.867  49.171.829  قة حت فوائد مس
 362.014.354  521.424.327 و -2 وأوراق الدفعن يوارن تجموردو
 208.986.855  286.821.311 ز-2 ىوأرصدة دائنة أخر  نريوتجا دائنون

 304.775  130.300 17 المستحق ألطراف ذات عالقة 
 

  أرباح   تيعاوزوت   دينلدفعات المقدمة للمور واا  عة مقدمدفومفات المصرو تشمل الة أعاله ال معروض لاى  رخالمدينة األ ة  صدراأل -
ا  مدفوعة     . حقةالمست   والضريبة للموظفين مقدما

االلتزامات  و ةماعي االجت التأمينات وهيئة  ودالعق  تالتزامالمعروضة أعاله ال تشمل دائنة األخرى االواألرصدة  جاريونالت  ونن ئ دالا -
 بية. الضري 

 
   القبض  ق أوراالعمالء و أ /2
 
 2022  2021 

    
 349.685.324  473.983.754  الءالعم

 6.895.408  18.221.443   أوراق قب  

 492.205.197  356.580.732 
 (23.597.258)  (23.866.526) المتوقعة  االئتمانيةسائر مخصص الخ

 468.338.671  332.983.474 

 
   لي: فيما ي  مثل حركة االضمحالل في قيمة العمالءت ت 
 
 2022  2021 

    
 24.346.815  23.597.258 يناير  1لرصيد في  ا

 ( 749.557)  269.268 ( ى الغر  منههانت ) استخدم  مخصص 

 23.866.526  23.597.258 

 
مخصــص خســارة االئتمــان  مخصــ بعــد مصــري(جنيــه  188.697.490: 2021) مصــريجنيــه  347.402.993 الءعمــالقيمــة 

 بالعمالت األجنبية.
 
المجمب طت  المالن ة  عوق  المبسط في معيار  الخسائر االئتما47م )رق  لمصريحاسبة اهج  لقياس  المتوقعة حيث تستخدمن (    ص خصم  ية 
   . الءالعم يعمدى الحياة لجمة توقع سارة المخلل
 
 اد. لسدا  رخأيام تأو  كةالمشتر تماناالئ  ر ص مخاطلى خصائ ن بناءا عوي جارالت االئتمانية المتوقعة، تم تجميع المدينون اس الخسائر لقي 
 

ا قبل تار  60فترة    ل الفات مدفوعات العمالء خلى مإل  متوقعةسارة التستند معدالت الخ ائر االئتمان خسلي ومة مركز مائ اق  لكيخ  شهرا
ااريخي لت ا حدثت لمقابلة  التي  الخس  ة  معدالت  تعديل  يتم  الفترة.  هذه  لتعتاالة  ارخالل  المريخية  والحالالومات  عكس  ول  حة  لي لمستقب ية 
كثر  أ  كوني لحلي ملا  جت لناحددت المجموعة إجمالي ا  ة. تسوية األرصدة المدين   ى عل  الء ة العمعلى قدرقتصاد الكلي التي ت ثر  الا  ل معوا

 قعة. ت المتوخسارة التاريخية بناءا على التغييراي تعدل معدالت ال بالتال، والصلةت العوامل ذا 
 
المخصص إلى  ة  فوف مص  تستند  أدناه.   المعروضة في الجدول لمخصص  ا  ة فا لمصفو قا فو  مالءللعالئتمان  ة ارصص خسامخحديد  يتم ت 
 ديله عت اقه، مع حقت سا دعمو التي تأخر فيها األصل عنم ياعدد األ



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لمالية األصول المالية وااللتزامات ا -  2

 
 )تابع(  القبض  أوراق العمالء و أ /2
 
 2022ديسمبر  31 

  دل الخسارة عم ( المصري  بالجنيه) جمالي القيمة   من إ%
 مجمل 
  ية فترالد القيمة 

ة  نيااالئتمرة لخسا ا
  على مدىالمتوقعة 

  الحياة 
 في صا
 ية تردفال  القيمة 

        العمالء 
 362.144.213  71.537  362.215.750  % 0.02 لسداد قة امستحغير  -
ا  30من  لقالسداد ألمتأخرة  -  65.936.647  99.196  66.035.843  %0.15 يوما
ا  60لى إ 31ن ملسداد لمدة تتراوح خرة امتأ -  22.981.352  139.697  23.121.049  % 0.60 يوما
ا  90إلى  61راوح من ة تتد مد لسدال امتأخرة  -  3.911.698  107.847  4.019.545  %2.68 يوما
ا  180إلى  91ن تراوح ملمدة ت السداد  متأخرة -  13.364.761  323.619  13.688.380  % 2.36 يوما
 -  23.124.630  23.124.630  %100.00 الء المتعثرونعمال -

 468.338.671  23.866.526  492.205.197     اإلجمالي

 
 2021سمبر دي 31 

  رة الخسامعدل  ( بالجنيه المصري) جمالي القيمة   من إ%
 مجمل 

  الدفترية  القيمة 

ة  نيااالئتمرة لخسا ا
  على مدىالمتوقعة 

  الحياة 
 صافي 

 ترية دفال  القيمة 

        
        قبض وأوراق ال العمالء 
 245.579.214  205.650  245.784.864  % 0.08 د لسداغير مستحقة ا -
ا  30من  لقالسداد ألمتأخرة  -  69.654.975  359.492  70.014.467  % 0.51 يوما
ا  60إلى  31ن متأخرة السداد لمدة تتراوح م -  9.706.244  132.196  9.838.440  % 1.34 يوما
ا  90إلى  61من  تتراوحسداد لمدة ل ارة متأخ -  5.012.178  244.474  5.256.652  %4.65 يوما
ا  180إلى  91ن تراوح مت  أخرة السداد لمدةتم -  3.030.863  188.298  3.219.161  % 5.85 يوما
 -  22.647.148  22.467.148   % 100 العمالء المتعثرون -

 332.983.474  23.597.258  356.580.732     اإلجمالي

 
 . (2-1-21إيضاح )مراجعة يرجى  مان،االئت فاصيل حول مخاطر من الت لمزيد 
 
 ىرنة أخ ة مديرصد وأ  ريون ن تجامدينو  -  /ب2
 2022  2021 

    
 36.811.000  99.968.489   حقة المست  راتالصادم دع

 20.161.237  16.346.396 أرصدة مدينة أخرى 
 20.989.164  48.539.604   للموردين ةت مقدمدفعا
ا فات مصرو  6.318.872  16.421.017 مدفوعة مقدما
 34.415.841  29.394.247 دة  مسترتأمينات 
 66.556.444  97.450.245   مة المضافة لقي ا يبةضر  -ئب  ارلض مصلحة ا

 16.919.770  - خصم وإضافة   ضرائب –مصلحة الضرائب 
 17.521.788  20.315.750 ات مقدمة عفد  -ئب  رالض ة امصلح
 3.902.884  4.670.437   ني ف موظفعهد وسل 
ا  احأرب عات زي تو  22.697.548  38.497.804 ن ي املللع مدفوعة مقدما

 371.603.989  246.294.548 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لمالية األصول المالية وااللتزامات ا -  2
 
 لكة المستهكلفة األصول المالية بالت - ج /2
 
 2022  2021 

    
 142.433.887  132.625.897 المصرية  أذون الخزانة

 132.625.897  142.433.887 

 
 2022  2021 

    مية السة بالقيمة ا نزاخ  ونأذ
 -  133.250.000 ق قا ستحاالا حتى تاريخ يوما  91
 147.600.000  - ستحقاق يخ االرايوم حتى ت  364 – 341

 133.250.000  147.600.000 
 (16.915.160)  (15.075.199) تسبة مكير غ فائدة

 130.684.840  118.174.801 اة المشترنة لخزاا أذون قيمة 
 11.749.047  14.451.096 ئر الخساح أو ألرباضمن ا  به ف المعتر  دئ واالفدخل 

 142.433.887  132.625.897 الخزانة د أذون يصر

 
 .  %13.08سبة زانة ن ق بأذون الخعلالمت علي الف ئدةلفامتوسط معدل ايبلغ 
 

ا، بناءا على تقييم اإل 12دة ة لموقعة المت ني مائت الا ئرج الخساعة نهموطبقت المج ون ري على أذجوهر غي ر ثي تأ ون هناك، سيكةاردشهرا
 التالية: تيجة للعواملن ة الخزان 
 
 . مصريةال  حكومةال نهاوتضم  صدرهات  أذون -
 . السداد عن ر لتأخلل وجد متوسط معد ال ي  -
 قع.  المتواد دسعن ال أخر الت ل عدم إلى زيادة مستقبليةت معلوما توافر دي لن ي  -
 
   ما في حكمهاو  ةيالنقد -  د/ 2
 
 2022  2021 

    
 512.900.217  565.405.497 بنوكلدى ال ارصدة
 20.000.000  24.740.000 البنوكع لدي ائ ود

 946.992  8.804.721 دوق الصن نقدية في 

 533.847.209  598.950.218 الي   اإلجم

 
 هر. تحقاق أقل من شسل ا مصري مع أج ال للجنيه% 9.5و لدوالر األمريكيل% 2.5ل ئع ألجط سعر الفائدة على الوداوسمت  -
 

 التدفقات النقدية ت مامعلو
 
 نقديةغير ال ت  ال اممعلا 1/ د/ 2
 

فقات النقدية.  ان التدبي   ا فيعرضه  يتم  ية التي لمدقير الن امالت غالمع  ادراجب جموعة  قات النقدية، قامت الم فدألغرا  إعداد بيان الت 
 :آلتيكا
 
 2022  2021 

    
 وعة  لمدفا فموظفين مقابل السل لة لعات األرباح المعلن وزي ية ت تسو

 خرى األدينة لماة  المدرجة ضمن األرصد للموظفين
(22.697.551)  (21.011.665) 

ا تحت زي الم القيمة داباستخ زيادة في رأس المال   -  432.825.002 لالماأس  ر دةامدفوعة مسبقا



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لمالية ية وااللتزامات امالال صول األ -  2
 
 )تابع(   كمهاي حفا مو  لنقديةا -د  / 2
 
 ين وية صافي الدتس 2/د  / 2
 2022  2021 

    
 533.847.209  598.950.218 حكمهاوما في   يةلنقدا

 142.433.887  132.625.897 كة المستهل ةلفتكاألصول المالية بال
 (328.422.338)  (338.709.532) لسحب على المكشوف بنوك ا
 (261.999.998)  (412.362.395) ة احدخالل سنة ولسداد  ل ةالقابل  -  و قرلا

 ( 1.310.000.045)  ( 1.649.428.044) واحدة عد سنة  ب القابلة للسداد  -القرو   

 ( 1.224.141.285)  ( 1.668.923.856) جمالي اإل

 

 
 النقدية وما
 في حكمها

أصول مالية بالقيمة 
 المستهلكة

 سحببنوك 
 الي جماإل   قروض متوسطة االجل  على المكشوف 

       
 ( 1.224.141.285)  ( 1.572.000.043) ( 328.422.338) 142.433.887 533.847.209 2022يناير  1في ن كما لديي اصاف
 357.369.513  315.063.459 ( 10.287.194) ( 12.509.761) 65.103.009 النقدية اتالتدفق

 ( 804.853.855)  ( 804.853.856) - - - نبيةجالت األتسوية صرف العم

       رى خأت مصروفا
 21.482.602  - - 21.482.602 - فوائد مستحقة
 ( 18.780.831)  - - ( 18.780.831) - ةتمويلي إيرادات

 تحويالت من طويلة االجل  
 ة االجل قصير إلى

- - - -  - 

 ( 1.668.923.857)  ( 2.061.790.440) ( 338.709.532) 132.625.897 598.950.218 2022 مبرديس 31لدين كما في ي اصاف

 
 سحب على المكشوف   وبنوك  كية قروض بن   /هـ2
 
 2022  2021 

i. لمتداول الجزء ا -ض روالق    
 261.999.998  412.362.395   بنكية   روق

 328.422.338  338.709.532   وفالمكش على  ب حسبنوك 

 590.422.336  751.071.927 إجمالي الجزء المتداول 

ii.  المتداولغير  لجزء ا  -القروض      
 1.310.000.045  1.649.428.044   نكيةب   ورق

 1.310.000.045  1.649.428.044 داول ير المت إجمالي الجزء غ

 1.900.422.381  2.400.499.971   ياإلجمال

"  IFCويل الدولية "لتممع م سسة ار  مليون دوال  100غ  بلبم  متوسط األجل  ، اتفاقية قر 2019بر  نوفمفي    موعة مجارة القعت إدو
ي  الت   ةنتاجي االالقدرة    دةيالز  ليةالرأسمالنفقات  ويل اة وتمالقائم  متوسطة األجل رو   الق   ة تمويل" إلعادCIBدولي "ري اللتجااك  ن ب الو
إعاتش بناءمل  الاألف  دة  لعمليات  فاءةين كوتحس،  رئيسيةران  التشغيل  الكسرالة معحد و  األصول وانسيابية  كا  ،جة  استالم  مبلغ  مل  تم 

 . القائمة األجل  سطة توم تسوية جميع الديون نهعج ت ن و 2020في التسهيالت 
 
   مش. ة إلى هااإلضافهر ب شأ 6ة يبور لمدبسعر لة ئدمل فاتحا وشهرا   18مدة ل اح سمترة ات مع ف بع سنودة القرو  سمتبلغ 

 الضمانات التالية: القرو  مضمونة بحزمة 

 . مصريجنيه ن مليو 496 دفترية تبلغ مةي بق مجموعة لل  كةومملالني بالى على األراضي والمألوالدرجة ا   عقاري منن الرهال -
للمجموعة ل اصو على األري  تجاال  رهنال - بقيمة وإسطمباتركبات  مو  ات معدو  آالت )  لمنقولة  تبلغتري فد  (  نيه  جن  مليو  960  ة 

 مصري 
 ركة. للش ة كعة المملوالتاب  تكا شرال هم كية أسنقل مل علىقيود مفروضة  -

  قيمة  :2021ديسمبر  31جنيه مصري )  49.171.829 قيمة 2022ديسمبر  31موعة في و  المجرى ق عل المستحقةتبلغ الفوائد 
 ي(. جنيه مصر 25.790.867



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لمالية ات ااألصول المالية وااللتزام  -  2
 
 وأوراق دفع   ونمورد -  /و2
 
 2022  2021 

    
 318.104.482  464.793.999 ريونلتجاون ان ئ االد
 43.909.872  56.630.328   دفع اق أور

 521.424.327  362.014.354 

 
ا من االعتراف 90غير مضمون ويتم دفعها عادةا في غضون الدائنون التجاريون   . يوما

 
 نة أخرى دائوأرصدة   نوندائ -/ز 2
 
 2022  2021 

    
 156.251.247  242.519.439   مستحقة ت صروفا م

 43.333.331  121.440.784 ( 5اح إيض) العقود ت التزاما
 34.409.332  8.312.863   ة الضرائب لمصلح المستحق 
 52.735.608  44.301.872   رى ائنة أخأرصدة د
 2.038.191  2.213.891   يةاعلتأمينات االجتمهيئة ا

 418.788.849  288.767.709 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 مالية ال غير ت  ا متزااللا و ول صاأل -  3
 
 الثابتة   األصول   -  أ /3
 

 سطمبات إت وا دع مو تآال نيابم أراضي 
 ات سيار

 ة يبعدات مكت ثاث ومأ ووسائل نقل 
 لية سبات آاح

 وبرامج 
شروعات تحت  م

 اإلجمالي تنفيذ ال

         2021ديسمبر   31
         فةالتكل
 2.568.675.363 50.078.081 12.331.834 12.659.548 24.912.488 1.898.564.254 230.760.613 339.368.545   العام ول يد أالرص
 362.279.149 266.170.160 1.257.460 1.335.260 5.979.209 82.795.408 2.127.198 2.614.454 ات فاإلضا
 ( 108.843.939) - - - (1.417.401) ( 107.426.538)  - دات استبعا
 - ( 246.919.193) 189.228 921 - 246.098.540 630.504 -   التنفيذ  من مشروعات تحتمحول 

 2.822.110.573 69.329.048 13.778.522 13.995.729 29.474.296 2.120.031.664 233.518.315 341.982.999 لعاما يةهافي ن الرصيد

          
         مجمع اإلهالك 
 ( 1.282.887.979) - (8.431.225) ( 10.818.338) ( 19.850.779) (1.145.310.786) ( 98.476.851) - العام ول  أالرصيد 
 ( 135.161.584) - (1.560.773) (764.711) (1.904.956) ( 120.770.497) ( 10.160.647) - كال اإله مصروف
 97.568.104 -  - 1.417.400 96.150.704 - - دات استبعاإهالك  

 ( 1.320.481.459) - ( 9.991.998) ( 11.583.049) ( 20.338.335) ( 1.169.930.579) ( 108.637.498) -   العام ة في نهاي الرصيد

 1.501.629.114 69.329.048 3.786.524 2.412.680 9.135.961 950.101.085 124.880.817 341.982.999  العام ية ترية في نهافيمة الدقلا فيصا

         
         2022ديسمبر   31

         التكلفة
 2.822.110.572 69.329.048 13.778.522 13.995.729 29.474.295 2.120.031.664 233.518.315 341.982.999   عام الول يد أالرص
 427.604.944 230.141.864 3.552.470 1.607.738 3.934.846 163.001.055 18.299.585 7.067.386 ات فااإلض
 ( 28.037.770) - - (2.000) (202.691) ( 27.833.079) - - دات بعااست
 - ( 14.594.484) - - - 657.125 13.937.359 -   حت التنفيذعات تمشرو نمل محو

 3.221.677.746 284.876.428 17.330.992 15.601.467 33.206.450 2.255.856.765 265.755.259 349.050.385 لعاماهاية في نالرصيد 

          
         الك اإله مجمع

 ( 1.320.481.459) - ( 9.991.998) ( 11.583.049) ( 20.338.335) ( 1.169.930.579) ( 108.637.498) - العام الرصيد أول  
 ( 175.878.246) - (2.071.764) (1.020.592) (2.909.212) ( 159.295.671) ( 10.581.007) - الكمصروف اإله
 22.912.098 - - 1.999 202.688 22.707.411 - - إهالك استبعادات 

 ( 1.473.447.607) - ( 12.063.762) ( 12.601.642) ( 23.044.859) ( 1.306.518.839) ( 119.218.505) -   العام  نهاية صيد فيالر

 1.748.230.139 284.876.428 5.267.230 2.999.825 10.161.591 949.337.926 146.536.754 349.050.385  العام ية ترية في نهافيمة الدفي القصا



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 ( بعات )  ة ماليالر غيمات  وااللتزا ول صاأل -  3
 
   )تابع( تة ثابلااألصول  - /أ 3
 

   :فيما يلي 2022سمبر دي  31ي ف لتنفيذ كمااحت وعات ت ر رصيد المشيتمثل 
 
 2022  2021 

    
 43.890.989  43.890.989 ة الجديد الخالطة  مشروع
 11.209.111  74.406.130 نتاج اإل آالت
 13.993.618  654.853 ي مبان 

 -  164.777.910 أفران جديدة
 235.330  1.146.547 أخرى 

 284.876.429  69.329.048 

 
 :  خسائر كما يلىاألرباح أو ال قائمة  الك فىع االهي زتو يتم
 
 2022  2021 

    
 129.629.199  168.726.717 تمبيعاال تكلفة
 3.166.477  4.464.254   ة داري االو  ةالعمومي فات  صروالم

 2.365.908  2.687.275 سويقية ت البيعية والت المصروفا 

 175.878.246  135.161.584 

 
ا تكلفة  االستخدام هلكالمست   ل و صأل تبلغ  قيد  تزال  ال  والتي  بالكامل  في    514.919.282  ة  كما  مصري   2022ديسمبر    31جنيه 

 . (مصري جنيه  496.087.880: 2021)
 
 ة ملموسر الغيل األصو  -  /ب3
 

 
 تكاليف 
  الرخصة 

 برمجيات 
  هرة الش  الحاسب اآللى 

 عالقات 
  ء العمال

أصول تحت  
 لي جما اإل  اإلنشاء 

            2022ديسمبر  31
            التكلفة 

 344.146.556  447.735  64.745.000  258.614.988  15.182.690  5.156.143   يرينا 1الرصيد في 
 232.465  -  -  -  232.465  - افات اإلض

المحول من أصول  
 تحت اإلنشاء 

-  447.735  -  -  (447.735 )  - 

 344.379.021  -  64.745.000  258.614.988  15.862.890  5.156.143 في آخر العام   الرصيد

              كهالست اال مجمع
 ( 82.170.166)  -  ( 64.745.000)  -  ( 12.269.023)  ( 5.156.143)   يناير 1الرصيد في 
 ( 1.182.893)  -    -  ( 1.182.893)  -   الكهتمصروف االس

 ( 83.353.059)  -  ( 64.745.000)  -  ( 13.451.916)  ( 5.156.143) في آخر العام   يدرصلا

 261.025.962  -  -  258.614.988  2.410.974  -   الدفترية يمةالق  فيصا



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(  مالية الغير اللتزامات  ا و ول صاأل -  3
 
 تابع( )  موسةالملغير ول صاأل -  /ب3
 

 
 تكاليف 
  الرخصة 

 برمجيات 
  الشهرة   اآللى  باسالح 

 عالقات 
  العمالء 

تحت   ولأص
 مالي ج اإل  اء ش ناإل

            2021ديسمبر  31
            التكلفة 

 340.626.696  -  64.745.000  258.614.988  12.110.565  5.156.143   يرينا 1الرصيد في 
 3.519.860  447.735  -  -  3.072.125  - ت افااإلض

 344.146.556  447.735  64.745.000  258.614.988  15.182.690  5.156.143 ام ع لافي آخر   الرصيد

              هالكت س اال مجمع
 ( 79.745.201)  -  ( 64.745.000)  -  ( 10.359.674)  ( 4.640.527)   يناير 1ي يد فالرص

 ( 2.424.965)  -  -  -  ( 1.909.349)  ( 515.616)   تهالكمصروف االس

 ( 82.170.166)  -  ( 64.745.000)  -  ( 12.269.023)  ( 5.156.143) العام  ر خآ في  الرصيد

 261.976.390  447.735  -  258.614.988  2.913.667  -   فتريةلد ا  يمةصافي الق

 
  2022ديســمبر  31 ي كمــا فــيجنيــه مصــر 69.901.143 الســتخداممــل والتــي ال تــزال قيــد االمطفــأة بالكاتبلــغ تكلفــة األصــول 

 .(مصريجنيه   69.901.143 :2021)
 
 كة مستهللا  خصةالرتكاليف  1ب/ / 3
 
يـة المسـاعدة الفن تقـديم    نوبيـة( بغـر الجا  ريـشـانز )كوليوك سكبـاتي   كةفاقيـة مـع شـرت اقيـع  ، قامـت المجموعـة بتو2011  وليوفي ي 
ضـيق عنـق اليـا )الكنولوجبت ت  حديـد طـرق إنتـاج الزجاجـابالت و  اتالزجاجـفة  اختبار وتعبئة أغليع وتشغيل وفحص ون لتص  جموعةللم
 لفـةتكد ة ضـمن بنـاجيـلزجت ابـوالعتصـنيع اويص خرحق ت إدراج تكلفة الحصول علي   يتم  دية،عتياال االمعاأل  طاقزجاجة(، في ن لل

 .الرخصة
 
 الشهرة  2/ ب/ 3
 

 2014 عـام يفـ رية(صـهمة مادات )شـركة مسـاسـالب  -جيـة  جالزاستحواذ مجموعة الشـرق األوسـط للعبـوات ا  ةيجنت الشهرة  نشأت  
 زر فـيقيمـة أوجـه التـ المقـام األول ب  فـي تـرتبط هرةلشـا .2016 عـام يفـ ة(ي رصـمة مه)شركة مسـالتصنيع الزجاج مصرشركة  و

رائب ضـرة ليسـت معفـاة مـن ال. الشـهلعمالـة المـاهرةاو  دارةإلاووعالقات العمالء الجدد وفرص النمـو    ة المشتركةالعمليات التجاري 
 .ةا  الضريبي لألغر
 
 ركة مصـر لصـناعة الزجـاج شـوة" مصـري  مةاهمسـكة دات "شـرلسـااب   يـةاجوسـط للعبـوات الزجق األالشرشركة    نمم اعتبار كل  ت 

 لى:تتمثل الشهرة فيما ي  ا،الشهرة إليهتى تم تخصيص والتوليد نقدية  وحداتاهمة مصرية" مس"شركة 
 2022  ديسمبر 31 

  
 173.589.339 ( ة ي رص)شركة مساهمة مت بالسادا ة الزجاجي وات ب لعسط لاألو  الشرق 

 85.025.649 ة( ري ص ممة ساه)شركة م  جا لزجصناعة اشركة مصر ل

 258.614.988   الشهرة 

 
 ة شهرلل ة يستردادالقيمة اال 3/ ب/ 3
 

القيمة  احتساب    ة عن طريقدي ة. يتم تحديد القيمة االسترداالشهر  حالل في قيمةختبار لالضم ا  ملأساس سنوي بع  علىتقوم المجموعة  
ت الو  االستخدامية  افتخدااس  طلب تي  االالقيم  ب ا ساحت ويكون  اضات  رت م  ا  مبني دامية  ستخة  النقا عتوق  ىلعا التدفقات  وفت  للدية  ا  وازنة  مقا

 سنوات والمعتمدة من قبل اإلدارة.   5لفترة  لماليةا
 

الت  تقدير  النقدي يتم  للفتردفقات  الـ  ة  بعد  ما  باستخ  5ات  الداسنوات  معدل  المو م  أدنانمو  يتن ضح  والذي  ا  ب ساه  الب التن مع  ة  قمتعلت 
 . يةدقللن دة المول ت اوحدال عمل فيهات  لتياعة ابالصن 
 
 . سة ر اضمحالل قيمة االصول غير الملموختبااد اعدند او  التالية عالفردام باستخ المجموعة  تمقا



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(  مالية الير غاللتزامات  ا و ول صاأل -  3
 
 )تابع(  ة شهرلل ة يدستردا المة االقي 3/ ب/ 3
 
 2022  2021 

    
 %3  %3 سنوي( لامو حجم المبيعات )% معدل الن 

 % 12  % 21 ر المبيعات )% معدل النمو السنوي( عس
 81.000.000  110.000.000 خرى اليف التشغيل األ كت 
 % 32  % 34 جمالي% اإلح رب الهامش ط وسمت 

 % 18  % 21.3 معدل الخصم قبل الضريبة 
 %5  %5 ل االجل وي ط  دل النموعم
 
   ي:ه كما يلأعالسية ي ئ الرضات را ت فاال مة المخصصة لكل منة بتحديد القي رادإلا  قامت
 

  دم ستخهج المالمن  االفتراضات 

    

 مبيعات ال حجم
األداء  لى ا إادتن س المتوقعة؛ اسم خات الوالسن  ى فترة على مد  وين سمتوسط معدل النمو ال

 تطوير السوق. خص ا ي فيمدارة  عات اإلوقوت السابق  
  

 ات عبي سعر الم
لى  توقعة؛ استنادا إملس االسنوات الخم رة ت فدى نوي على معدل النمو السوسط ممت 

 لك توقعات التضخم ي ذا فية بمحالمال ال اتجاهات مجال األع
  

 لمستقبل. ة لاإلدار وتوقعات السابق  األداء  ادا إلىتن اس ي جمالاإللربح اش ام همتوسط 
  
  

 أخرى تشغيل تكاليف 
أسعار  مع حجم أو  ي وهرج  شكل تختلف ب للنقد، والتي ال  ة المولدة حدلوبتة لثايف تكال

 مال. بناء على الهيكل الحالي لألعاليف لتكهذه ا البيع. تتوقع اإلدارة 
  

 طويل األجل معدل النمو  
وازنة.  لم عد فترة االنقدية ب ات قفلتدنتاج ااست  ستخدم فيجح الم رمال سط معدل النمووت م وه
   الكلي  تصاداالقوقعات ت وال ل األعمجا م ة في تقاريرلوارد قعات اتو ال ععدالت ملما تفقوت 

  
   ة التي تعمل بها.  تعلقة بالصناعة المددلمحتعكس المخاطر ا ل الضريبة ت الخصم قب معدال
 

للسوق في    اهوتوقعات   ةقلساب في السنوات اسويقي  والت   شغيليوالت   الي ضع الملى الو ماداا عهرة اعت الش   انخفا  قيمة  ة عجموتختبر الم
ل  رية للشهرة أق الدفت ة  لقيمت اكان   المالي،المركز    لخصم. في بيانالنمو ومعدل ا  عدلم مخدال باست م عطة  داد خإعل  بل من خالالمستق

 ردادية. االست من قيمتها 
 

 السترداد لمبالغ القابلة لا سية حسا
 
فـي حكـم /  الو ،القيمـة فـي اضـمحالل % إلى2بنسبة  مولن انخفا  معدل ا  ي دي  ، وال%5  بـ  ةالمتوقعفترة  المعدل النمو في    ديرتق  تم
 .%1ر من غيير بأكث أن يكون هناك ت  معقولليس من ال اإلدارة،تقدير   تقييم
 

 في حكم الو القيمة، في اضمحالل% إلى 5بنسبة وال ت دي زيادة معدل الخصم  %،21.3بـ  ةالمتوقعفترة الالخصم في ر معدل  تم تقدي 
 %.5 نمثر بأك غييراك ت ول أن يكون هن ن المعقمس لي  اإلدارة،يم تقي  /
 

% إلـى 3بنسـبة امش اإلجمـالي الهـ توسـطانخفـا  ميـ دي وال  %،34بحـوالي  ةعـتوقالمرة تـفالجمـالي الـربح فـي متوسط إتم تقدير 
 .%3أكثر من ذلك من  ك تغييرأن يكون هناليس من المعقول  اإلدارة،في حكم / تقييم ال ، والقيمة في اضمحالل

 
ن تتسـبب كن أرى ولم يتم تحديد أي حاالت يمخرئيسية األراضات الاالفت  يفالمحتملة يرات ي غالت وتقييم  ة بدراسةة المجموعمت إداراق

 .تبالوحداالخاصة في قيمة الشهرة ضمحالل ادفترية للمبلغ القابل لالسترداد ويمكن أن ي دي إلى اوز القيمة الفي تج



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(  مالية لا ير غاللتزامات  ا و ول صاأل -  3
 
 )تابع(  ة شهرلل ة يدا ردست القيمة اال 3/ ب/ 3
 

 ضمحالل القيمة ا
 

 رية للشهرة. القيمة الدفت  ة علىخفا  في القيمات خسائر ان لم يتم إثب  ،2022ديسمبر   31ي المنتهية ف ليةالما خالل السنة 
 
 الء مالع  قاتعال 4/ب/ 3
 

  " همة مصريةاسشركة م"   لسادات اب   ية جاجللعبوات الز  رق األوسطالشة  شرك  ىلعذ  لية االستحوامع   من   ءء كجزالائمة العمتم اقتناء ق
الزجاج    ة وشرك لصناعة  تقيي   صرية" مة  همسا"شركة ممصر  العم  متم  العاد  الء قائمة  يت اذاالستحويخ  ارت   ي ف  ة لبالقيمة  اس،  تهالك  م 
 ء. مالة المتوقعة لقائمة العي قدلن ت اافقلتدا  فترةتمثل  يلت وا ت سنوا  5 لثابت عليام طريقة القسط اداستخء ب العمالقائمة 

 
 مخزون ال - /ج 3
 
 2022  2021 

    
 47.408.755  86.325.263 ج تامتاان 
 128.819.937  130.831.213 ار غي  قطع
 28.851.533  12.554.074   يل تحت التشغنتاج ا
 39.910.262  141.932.374 اد خام مو
 52.119.627  185.027.775 يف غلة وت د تعبئ اوم

 3.573.983  11.556.658 وزيوت وقود 

 568.227.357  300.684.097 
 (21.159.756)  (21.159.756)   يمة المخزوني قضمحالل فمخصص اال

   547.067.601  279.524.341 

 
 2022  2021 

      ة المخزون:يماالضمحالل في ق ص مخص
 21.159.756  21.159.756 ري ينا 1 الرصيد في 

 21.159.756  21.159.756 

 
ــت ــ بلغ ــزونة اتكلف ــا كمصــروفاعمال لمخ ــرف به ــي تت ــرة الت ــالل الفت ــل ت تم خ ــةكلث ــاتمبي لا ف ــ 857.716.697 ع    يصــره مجني
 مصري(.جنيه   441.022.275 :2021)
 

ا مـن بـت اع  48المصـري رقـم    بةاسمحمعيار ال  مجموعةلاطبقت   ت اادإيربـ المجموعـة فـتتراع، فقـد يـهل، وبنـاءا ع2021ر ينـاي  1ارا
ــبع   خصيصــا عن مصــلا التــام جتــاالن ات مقابــل لمبيعــاا ــم يــتم  ،الءمــالعل ــو تســليمها للعمــالء أ هــار ب اتي إصــدار فــوولكــن ل ة بتكلف

ا   110.371.280  .جنيه مصري( 58.499.749: 2021) 2022ديسمبر  31مصرياا في جنيها
 
 صصات المخ -  /د3
  2022  2021 

     
 35.164.223  38.893.505  العام  ولرصيد فى أ ال

 12.003.000  14.286.400  لعام ا ل المكون خال
 ( 8.273.718)  ( 8.281.928)  م عاال المستخدم خالل

 38.893.505  44.897.977     سنةالة ي نهايفد  صي لرا

 
 اح عـنفصـتم اإل. لـم يـموعـةمجالة ق بأنشـطفيمـا يتعلـ يـةجارالخاألطـراف  ت األخرى بمطالبات متوقعة مـن أحـدتتعلق المخصصا

ا لمت وفقاصصخالمرها حول  ت المعتاد نشوماعلالم تج نـاعلـى  شدةي ثر ب قد  ا بذلكهمياق قد بأنت ة تعرا، نظراا ألن اإلدةيير المحاسب اعا
ا وتعوتقوم اإلدارة  مع تلك الجهة.    المفاوضات ا آل  صصمخدل المبلغ البمراجعة تلك المخصصات سنويا شات اقالمن ات وطورالت  خروفقا

 .لخارجيةاف رااألطت مع ياالتفاقوا



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(  مالية الير غاللتزامات  ا و ل و صاأل -  3
 
 دخل ة الضريب التزام  -  /هـ3
 
 2022  2021 

    
 -  40.637.116 سنةبداية الالرصيد في 

 75.484.741  180.250.752 ( 13إيضاح ) خالل العام  ات افإض
 (35.383.292)  (47.590.577) ة افواإلض مصالخ  تسوية مقابل ضريبة 

 -  (41.348.379) صلحة الضرائب إلى م  دفوعات م
 535.667  711.266 ضريبيةق  و رف

 40.637.116  132.660.178 ة السناية في نه  الرصيد

 
   مؤجلة ات ضريبية التزام  -  /و3
 
 لة معترف بها مؤج ضريبية( التزامات)  أصول 1/و/ 3
 
 2022  2021 

    
 -  67.458.128 م جلة ول ضريبية صأ

 (82.333.667)  ( 3.779.322) التزامات ضريبية م جلة 

 63.678.806  (82.333.667 ) 

 
 ن المجموعة. كل كيان قانوني ضمالضريبة الم جلة على  لتزاماتالاو صول األبين  مقاصة عملتم 
 

 و التالي:الضريبة الم جلة على النح (االلتزامات)  األصوليتم عر  تفاصيل 
 
 2022  2021 

    
 (74.221.113)  (81.638.510)  ول ثابتةك أصالإه
 2.126.231  3.034.817 ا التقاعدلتزام مزاي ا

 ( 1.204.595)  153.773.255 محققة ة غير  عملوق لفريبي ضرالالتأثير 
 (14.278.266)  (11.490.756) ليه حوذ عالمست لألصول  العادلة  ة القيم  فائ 
 5.244.076  - له مرحه بي ضرب   ئرخسا

 63.678.806  (82.333.667 ) 

 

 ة ثابتأصول  الكإه 
 تزامال

 د عقاتلا زايا م

  بيلضريالتأثير ا 
  لة غيرروق عمفل

 محققة 

  تقييم  أرباح 
  يرغ االستثمارات 

 لمحققة ا

دلة  القيمة العا ئضفا
ذ  حوالمستلألصول  
 هاليع

ة  خسائر ضرببي
 اإلجمالي  ة لمرح

        
 ( 104.217.034) 13.830.214 ( 17.065.776) ( 36.204.980) ( 3.837.309) 2.217.133 ( 63.156.316) 2021ير اين 1 ي د فصيلر ا
على قائمة مستردة  / ملةيبة مح رض
 21.883.367 ( 8.586.138) 2.787.510 36.204.980 2.632.714 ( 90.902) ( 11.064.797) (13)إيضاح ر سائالخ باح أو األر

   2021 ر بمديس  31 د في الرصي
 2022ير ناي 1و

(74.221.113 ) 2.126.231 (1.204.595 ) - (14.278.266 ) 5.244.076 (82.333.667 ) 

 على قائمة مستردة / يبة محملةضر
 146.012.473 ( 5.244.076) 2.787.510 - 154.977.850 908.586 ( 7.417.397) (13)إيضاح  الخسائر أو األرباح 

 63.678.806 - ( 11.490.756) - 153.773.255 3.034.817 ( 81.638.510) 2022بر ميسد  31 في الرصيد 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
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 لكيةالم حقوق -  4

 

 المصدر والمدفوع س المال أر -أ   / 4

 
ي للسـهم مصـره نيـج 1ن سـهم( بقيمـة اسـمية مليـو  150:  2021مليـون سـهم )  150  اعادية المصـرح بهـلاهم  دد األسإجمالي عبلغ  
يمـة سـهم( بق  50،322،580  :2021سـهم )  62.627.993هـو    مـدفوعر والصـدال المم(. رأس المـجنيه مصري للسه  1:  2021)
السـهم لحاملـه  خـول. ي بالكامـلة فوعـدم رةم المصـدجميـع األسـهلسـهم(. مصـري لجنيـه  1:  2021للسـهم )  صـريجنيه م  1  سميةا
سـهم ألاة علـى مدفوعـلغ البـام والمع عدد األسـهية الشركة بما يتناسب مئدات تصفي عاف  كةوالمشار  األرباح،زيعات  شاركة في توالم

ا معية حاضر بالجال اديعللحامل السهم ايحق . لوكةالمم العادية  او بوكالة، صوت واحد. شخصيا
 

 مسـاهمين البـالغ قـر  ال مون تحويـلالمسـاه، قـرر 2019نـوفمبر    7  يمنعقـدة فـالالعاديـة    لعامـة غيـرمعية اجلر اجتماع اوفقاا لقرا
جنيـه مصـرى  نـانث إو عشـرون ألـفو سـةخمو ة مائـةثماني و مليون الثونث و انواثن مائة عة  أرب   قطف)  مصري  يهن ج  432.825.002

 .أس المال"تحت زيادة ردفعة ة على أنه "حقوق الملكي تم تصنيف المبلغ مبدئياا ضمن قد  إلى رأس مال. (الغير
 

مـن بـالغ للمـدفوع المصـدر واة اركلشـرأس مـال ا زيـادةى  علـللشـركة  يـة  العادر  العامة غي   ةي الجمعافقت  ، و2022  مارس  3بتاريخ  
عـن لـك وذ صـرينيـه مج 12.305.413ادة قـدرها يـزب   مصريجنيه    62.627.993  مبلغليصبح ب   ،يجنيه مصر  50.322.580

  العادلـة للسـهم البالغـة لقيمـةبا ةادلزيـم اسـهأ ب فـياالكتتـا اهمين فـيلمسـامى ابـدعوة قـدجديـد م سـه 12.305.413 ارصـدإيق  رط
ت المدرجة تحـ ويل المبالغحتم ت  ك ،لذوبناءا على    ،مصري  جنيه  475.850.321  تبلغ  تابت كامة  قي   يجمالأب   مصريجنيه    38.67

اهم لمسع ادف ذلك،باإلضافة إلى  .روة االصداتياطي عالاحو لمدفوعاو المصدر الالمل" إلى رأس زيادة رأس الماتحت  عنوان "الدفع  
 والقيمة العادلةمية القيمة االسالفرق بين م تسجيل  لجديدة. يت هم األسه اب في هذتتاكلال  مصري  جنيه  43،025،319ا إضافياا قدره  مبلغا 
 .2022نوفمبر  17ل التجاري بتاريخ يادة في السجالز على لموافقة. تمت اراالصداألسهم في حساب احتياطي عالوة ل
 
ا لقان وف ا وصـار، مخصـداإل إضـافة قيمـة عـالوة تـمالئحته التنفيذية، فقـد و 1981لسنة  159ون  قا ي ر، إلـاإلصـدا فاتوصـرم اهـمن  ما
لـه إلـي وي الوة فـتم تحمـن مبلـغ العـلمال المصدر، أمـا مـا زاد علـى ذلـك س ارأ  يمةقف  اوي نصيسا  مدود  في حالقانوني  حتياطي  اال
 ي:حو التالالن ي عللك ذو اردصإ ةعالواطي احتي 
 
 2022  2022 المال في  رأس دة زيا

   
 463.544.908    عالوة اإلصدار ليماجإ

 -    ر ادة اإلصلف: تكيخصم

 463.544.908    عالوة اإلصدارفي  اص
 ( 6.152.736)    قانوني  يطاحتياى إلل حوالم

 457.392.172  وة اإلصدارال احتياطي ع المحول إلى 

 
 ى ت أخرحتياطياا
 
ا   يكي ر أمرالدو ن  يولم  28.7  لغبمب   زيادة رأس المال   ي علي المساهمين  ، تم االتفاق بين قدام2014  أبريل  3يخ  رات ب  ل   المعادتقريبا

ا في    صري مون جنيه  ملي   205لمبلغ   التاري ذتقريبا ا لك  قدا  2015مايو    10في    خ، الحقا المساهمي اكتتب  رأس  ادة  ي زهم  في اس  نمي 
ا يون دوالر أمريكي تقري مل  26.5كانت تعادل    تي الري  مص جنيه  ون  ي لم  205المال بمبلغ     ون همساملا  فق ات د  ب وقفي تاريخ االكتتا  با
ا )المعادل لمبلغ  ر أمريكي  ليون دوالم  1.7والبالغ  يه  لمذكور عاتفاق الارد باالمبلغ الوباقي الاد  علي سد   هجني   13.129.007تقريبا
، وال  ر مضمونهذا الرصيد غي  حقوق الملكية. مة  رى بقائ ألخا ت  ياطاتي االحضمن    الالم  أسفي ر  ة كمساهم  لمبلغاج اردوإ  مصري( 

  من قبل المساهم.ده  ردااست دة وال يُقصد يحمل أي فائ 
 
 ني ون اي القاطاالحتي -  /ب4
 
حتياطي  ب االلحسا  م عاح الربا ي أفامن ص  %5  بة نسيب  ن جت يتم   للشركة م األساسي  نظاوال 1981نة  لس  159لقانون الشركات رقم    اطبق
قابل للتوزيع  ير حتياطي القانوني غالا  دفوع. لمة اشركال   ل مامن رأس    %50ياطي القانوني  حت اال  بلغ  ع متىالقتطاويقف هذا اوني. القان 
ل  من رأس الما %  50ل إلى  حيث وصل االحتياطي بالفع  2021و  2022مي  تم إجراء تحويل لألرباح خالل عاي   لم  .اهمينمسلعلى ا
 المدفوع 
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 )تابع(  حقوق الملكية -  4

 
 المرحلة  رباحاأل - /ج 4
 
 2022  2021 

    
 ( 75.054.681)  89.586.208   ة نأول السالرصيد  
 174.558.358  75.934.165 ربح السنة     فيصا
 (21.011.665)  (22.697.551) لى الموظفين ح عزيعات اراب وت 

 11.094.196  - 48و 47 ي رقم رسبة المص حا طبيق معيار المالتراكمي لت  األثر

 89.586.208  142.822.822 ة السنة  في نهايالرصيد  

 
األر األ توزي هي    باح توزيعات  للعات  المساهمموظفين  رباح  قبل  من  المعتمدين  العامي  ف  ينالحاليين  االجمعية  توزي دية لعاة  يتم   ع. 
 ات المصري. ا لقانون الشركباح وفقا األرحصص 

 
 
 لعمالء ا  ود معق من العدات إيرا -  5
 
 2022  2021 

    
 901.198.199  1.336.875.310   ليةات محيعمب 

 887.638.799  1.427.401.205   ديرمبيعات تص

 1.788.836.998  2.764.276.515   مالياإلج

 
ا لم منـيزعلى مدار  معترف بهاصري ون جنيه ملي م 39  مبيعات بمبلغحلية  المبيعات الممن  ضت ت   رقـم مصـرية الب سـاعيـار المحوفقـا
 .القوائم المالية اريخفي ت ر بها للعمالء ر فواتي لم يتم تسليمها أو إصدا تصنيعها ولكن تم ت عبوات زجاجيةثل هذه المبيعا، وتم48
 
قـم وفقاا لمعيار المحاسـبة المصـري رزمني  على مدارها ون جنيه مصري معترف ب لي م 62عات بقيمة ي ب ت مدراعات الصامبي تضمن  ت 
 المالية. ائمالقو تاريخي ار فواتير بها للعمالء فليمها أو إصدلكن لم يتم تسها وية تم تصنيعات عبوات زجاجالمبيعهذه  لث ، وتم48
 
 ات: إليرادباتوقيت االعتراف يلي فيما 
 
 2021  2022 مصرى ال هي ن جلبا

    
 392.037.569  572.772.545 معينة في نقطة زمنية 

 1.396.799.429  2.191.503.970 مدار زمنى  على

 1.788.836.998  2.764.276.515 مالءع إجمالي اإليرادات من العقود مع ال

 
 الء ع العمالعقود معن ئة ت الناشامااللتزوا ل و صاأل
 

 العمالء:ع م عقودللقة بالمتعا لية لتات ازامااللت ال وألصو موعة بامجالاعترفت 
 
 2021  ريسمبد 31  2022ديسمبر   31 ضاح إي صري الميه الجن ب 

     
 81.466.753  182.939.835  ود مع العمالء* الجارية من العق  أصول العقود 

 81.466.753  182.939.835  لمتداولة ا قود ول العص أ إجمالي 

 بدة  متكف التكالي لل ا ه ف برمعت لاالمتداولة  ول األص
     به   لوفاءد أو ا ى العقعلل  للحصو 
 43.333.331  121.440.784 ز  -2 ءعمالال  مة مندفعات مقد - امات العقود تزال

 43.333.331  121.440.784  ة المتداول قودالتزامات العإجمالي 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)

- 21  - 

 
 (تابع)  لعمالء ود مع امن العق دات إيرا -  5

 
 ما يلي: في العام العقود المبرمة مع العمالء خالل  د منالعقحركة رصيد أصول  ثلتمت 
 
 2021سمبر دي 31  2022ديسمبر  31 ه المصري جنيبال

    
 67.725.069  81.466.753 48 ة المصري المحاسب  رمعيال  طبقا 2022 ايرين 1 كما في  أصول العقود
 1.788.836.998  2.764.276.515 (48رقم  يرمصلا اسبي لمحا معيارلل )طبقا خالل العاممعترف بها  دات يراإ يضاف: 
ا نا  ( 1.775.095.314)  ( 2.662.803.433) عام  ال درة خالل صافواتير  :قصا

 81.466.753  182.939.835 2022ر مبديس 31كما في  ل العقودأصو 

 
 ما يلي: في ة  من العمالء خالل السن مقدمة ت عادف – العقود ات التزام حركة رصيدتتمثل 
 2021ديسمبر  31  2022 رسمبدي 31 

    
 28.784.322  43.333.331 48 مصريل ا  سبةلمحا ر ا اق معيطبيت عدب 2022ناير ي 1كما في  ات العقودماالتز
 ( 28.784.322)  ( 43.333.331) د وقمات العاللتزا فتتاحيفيما يتعلق بالرصيد اال م خالل العا بها   ت معترفاد رايإ :قصا ان
 43.333.331  121.440.784 الء خالل العام  عمالن ه ممقدم فعاتد ف:يضا 

 43.333.331  121.440.784 2022ديسمبر  31 كما في عقودالتزامات ال

 
أصول ت    أ. في  الزيادة  بشكل رئيس  عود  فالعقود  الزيادة  إلى  النهائية  ي  السلع  تم ي  لعمالء  تخصيص  التي  يتم    ،معينينها  لم  ولكن 

 .ءعمال للأو تسليمها ها إصدار فواتير ب 
 . عامال اللعمالء خلاالدفعات المقدمة من في الزيادة إلى  رئيسيبشكل  العقود  ت التزامايادة في تعود الز ب.  

 
الن مجال  طبقت  المحايامع  ط فيسمب لهج اموعة  الر  اللقي (  47) مصري رقم سبة  اماالئت ا  رخسائ اس  ت لمتونية  خصص  م  ستخدمقعة حيث 

بناءا تجميع    ، تموقعةاالئتمانية المت ائر  لقياس الخس .صولاأل   دوللخسارة المتوقعة على مدى العمر لعق صائص  خ   على أصول العقود 
اال ائتممخاطر  ي ائ القام  واألي ة  تركلمشان  كلم  الص أتتعلق   .تيرفوا  انهعصدر  مة  تح باألع  عقودول  لت الوفيذ  التن   تمال  بها يصدر  م  ي 
لعقد  بقاء ات مدة  لا طافكلمومع ذلك،   .قودع العاريون لنفس أنواجالت   نص مخاطر مماثلة إلى حد كبير مثل المدينوائ ها خصفواتير ول
 .صيله مخاطر عدم تح  تم، زادالقائ 

 
  ( قبل نهاية راا شه  48:  2021بر  ديسم  31)  شهراا   60  دىعها على مقة التي تم جمساب لات ان بيااللى  توقعة إة المارخسلا  تدالد معتستن 
المقابلفت  التاريخية  التقرير والخسائر  تكبدها خالل ي  الت   ةرة  تع .الفترةهذه    تم  الخسمعديل  يتم  لتعرالتاة  اردالت  الميخية  لومات  عكس 

لي  إجما وعة جمم ال  حددت .نة دي لمألرصدة اى تسوية ارة العمالء على قدر علث ت   التي  د الكلي قتصااال ل  مواع  ول ية حمستقبللواة  الحالي 
  تاريخية رة الا سخلدالت ال معتعد  لصلة، وبالتالي ذات اأكثر العوامل    ون لتك  االتي تبيع فيها بضائعها وخدماته مصر  في  يللناتج المحا
 .تراتغي الم هذه ي وقعة فمت الالتغييرات ى لناءا عب 

 
ا 90 من لأق ئمة قاال لعقود أصول ا جميع  . ةغير جوهري قود ل العألصو   عةالمتوق ةاالئتماني  ئر خساال كانت  .يوما
 
 
 ات يع تكلفة المب -  6
 2022  2021 

    
 441.022.275  857.716.697 نتاجفي اإل  لمستخدمةاالستهالكية ا دالخام والموا وادالم

 314.975.948  384.898.092 مية ومرافق مصروفات خد
 153.221.859  195.588.543 شية هامايا مرتبات ومز
 165.672.677  223.968.834 رتصدي فات مصرو
 129.629.199  168.726.717 هالكست إهالك وا
 61.431.426  71.971.474 يانة ص  فاترومص
 12.684.893  11.739.384 جل ال ا قصير إيجار
 11.111.813  14.017.229 تأمين 

 10.708.133  17.152.710 مصروفات أخرى 
 1.692.122  1.753.311 عاب مهنية واستشارية أت 
 ( 9.939.474)  (74.490.581) ن وز ي المخفتغير ال

 1.873.042.410  1.292.210.871 
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 يق وتسو مصروفات بيع  -  7
 
 2022  2021 

    
 26.483.666  33.141.125 شية اما هومزاي  تباترم
 18.749.300  21.749.588 ل االج ري يجار قصإ
 11.517.848  5.116.393 عاية وإعالن ت دفا رومص
 7.147.166  5.456.432 خرى أ فات مصرو
 4.947.381  5.683.253 ن مي تأ

 3.072.802  3.012.225 ومرافق  دمية مصروفات خ
 2.365.907  2.687.275 استهالكإهالك و
 2.079.779  3.362.171 ة ت صيان مصروفا 

 155.091  323.050 واستشارية نية تعاب مهأ

 80.531.512  76.518.940 

 
 
   ة ارية وإديومعم ت فارومص -  8
 
 2022  2021 
    
 65.236.411  83.852.149 مشية ايا هاومزات تب رم
 6.666.671  4.947.807 أخرى  اتوفرصم
 5.579.622  5.647.147 الكتهواسك إهال
 4.501.924  6.676.424 صيانة وفات  مصر

 4.360.618  9.758.983 رية ية واستشاأتعاب مهن 
 5.585.460  5.629.046 إيجار قصير االجل 

 6.926.539  7.879.815 مصروفات خدمية ومرافق 
 1.968.937  4.567.783 عالن ة وإت دعاي مصروفا 
 1.474.414  1.544.342 يةوات مكتب أد
 333.799  445.224 تأمين 
 949.798  1.169.206 قالنت وا بات ووسائل نقلمرك

 132.117.926  103.584.193 

 
 
 خرى مصروفات التشغيل األ -  9
 
 2022  2021 
    

 12.173.014  16.404.141 خسائر إنتاج غير متكررة 
 12.003.000  14.286.400 ( د  -3ضاح أخرى )إي  صاتصمخ
 7.027.776  10.017.953 ة فلي ة التكامساهالم
 9.735.034  3.287.021  ةثابت  بيع أصول ائر سخ

 8.710.483  2.971.563 ت استشارية وفا مصر
 -  269.268 ( أ  -2)إيضاح المتوقعة   الئتمانيةا لخسائر مخصص ا

 7.472.925  4.220.582   أخرى روفاتصم

 51.456.928  57.122.232 
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 رىألخ تشغيل االإيرادات   - 10
 
 2022  2021 
    
 62.192.366  131.142.102 الصادرات م دع
 -  234.991.023 صافي   –العمالت األجنبية  فروق
 -  48.696.757 * ريق بالح قمتعللاالتأمين  استرداد
 17.054.602  - *ر*اإلستثمابيع  منالناتج  ربحال

 12.158.689  21.498.672 ة مبيعات خرد
 749.556  - ( أ  -2إيضاح نتفى الغر  منها )اات خصصم
 6.840.044  71.877   ى ردات أخراإي 

 436.400.431  98.995.257 

 
اج تـط إن فـي أحـد خطـو 2019عـام ع خـالل ن حـادث حريـق وقـلفة المتكبـدة مـالتكيمثل    ه مصريني ج  مليون  48يشمل المبلغ   *

داد هـذه مـن اسـتركن  حتى تـتم  تالواآلني  مبالل  الخسائربها بتفاصيل  اصة  تأمين الخال  ركةالشركة مطالبة إلى ش  ركة. قدمتالش
ل وتسـليم مرار التشـغي اح باسـت للسـم حي صـح كلبشـ الحـادث تم تداركركة. لتأمين الخاصة بالشوالص اشروط ب بموجب  الخسائر

 .جنتااأل تأثير كبير على العمليات هناكيكن لم  بطريقة منتظمة. المنتجات للعمالء
 
ا لممارعشإ جاجللز  سطاألو  شركة الشرق  أصدرت  ،2021يو  يول  14في   ** ط اتفاقيـة المسـاهمين روا لشـالبيع وفقا  سة حق خيارارا

ب حتسـاتـم ا  .% المتبقيـة مـن أسـهم شـركة ميـدكو15.6ع نسبة  ي من ب   حرب أعاله  ور  مذكال  مبلغالل  ث ، ويم2018سبتمبر    17  في
 ة.ارو الخسالربح أ مةائ ق لول مالية من خالمار كأصاالستث 

 
 
 ة يليتمو تكاليف - 11
 
 2022  2021 

    
 136.453.266  177.751.673   دة ائ فال اتوفمصر
 9.966.172  7.652.030 م الصادرات* لدع بكرةم سوية خسارة ت 
 1.086.442  804.853.856 األجنبيةت ال مالع و قر  جمةتر ئرخسا

 990.257.559  147.505.880 

 
مبكرة التي أعلن  التسوية ال  جب مبادرةومب جل  ة األ طويل ات  ادرصل اعم  د  جة عن تسوية مديونياتنات الئر  اسغ الخالمبل  هذاثل  يم *

 ق. المستح بلغلما من إجمالي %12 خصممتوسط في بصافعة واحدة وعة دالمجم، تلقت رةموجب هذه المبادب لمالية. زير اعنها و
 
 
   ةتمويليإيرادات   - 12
 
 2022  2021 

    
   ة ي قدة الن ارإدر  غل ة هلكمست ال لتكلفةبا المالية األصول نم ئدالفوال دخ
 ية( ذون الخزانة المصر)أ

36.901.833  16.040.413 

 36.901.833  16.040.413 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 الدخل  يبةرض - 13
 
 2022  2021 

    
 21.883.367  146.012.473 ( و  -3اح )إيض  ضريبة دخل م جلة

 (75.484.741)  (180.250.752) ( ه  -3يضاح ل جارية )إبة دخي رض

 (34.238.279 )  (53.601.374 ) 

 
 2022  2021 

    
 228.159.732  110.172.444 ريبة ضلقبل ا ربحال  يصاف
 51.335.940  24.788.800 %22.5محلي لامعدل الضريبة  ريبة الدخل حسب ض

    تعديالت 
ا ب ي ها ضرب  غير معترفوفات مصرل الضريبي رأثي الت   7.509.510  24.311.018 يا

ا رف بها معت  يرة غضريب   خسائر  م  تستخدمسبقا
 ( 5.244.076)  (14.861.539) ية حالضرائب ال مصروفات ال ليللتق

 53.601.374  34.238.279 خسارة يان الربح أو الضريبة الدخل الفعلية حسب ب

    
 % 23  % 31 فعلي لضريبة الل امعد

 
 
 السهم في األرباح نصيب   - 14
 
 األرباح  العادي من   نصيب السهم .أ

 
 2022  2021 

    
 174.558.358  75.934.165 امصافي ربح الع

 (22.697.551)  (38.497.804) المدفوعة للموظفينرباح األ ه: من  يخصم

 151.860.807  37.436.361 مساهمين لالمتاح ل  صافي الربح

 50.322.580  51.805.972 المدفوعة األسهم المصدرة ومرجح لعدد ط الالمتوس
 3.02  0.72 رباح من األ م العادي نصيب السه

 
 ح ربااأل  منالمخفض   نصيب السهم .ب

 
 2022  2021 

    

 151.860.807  37.436.361 صافي الربح المتاح للمساهمين 

 65.291.580  51.805.972 رة والمدفوعة د األسهم المصدرجح لعدوسط الممتال

 2.33  0.72 ألرباحنصيب السهم المخفض من ا

 
 مة كمقام خدتس المم  ألسهد المرجح لعد متوسط ا لا *
 2022  2021 

   في  مستخدمة كمقامال سهم العاديةد األلعدجح المر  طسوالمت 
 اح: ب في األر ي ساساأل هم نصيب الس حتساب ا

51.805.972  50.322.580 

 14.969.000  - لة محت الماألسهم العادية 

  ماق كممستخدمة حتملة الة المالعاديم سهألة وا األسهم العادي لعدد   المرجح المتوسط
 في األرباح:  فض سهم المخصيب الاحتساب نفي 

51.805.972  65.291.580 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 االستهالك هالك وائب واإللضرئد وافوام البل خصح قاب راأل - 15
 

 قد ال . قرير الماليت لولية لير الدفي المعاي  س أداء محددمقيا تسمعّدلة لي هالك الت ساالك وإلهالرائب واح قبل خصم الفوائد والضاألربا
ء األدا  قيـاسمـع م  رنـةلمقا لقـابالا   ةك المعّدلـتهالاإلهـالك واالسـائب ووالضـرد  ائـم الفوقبـل خصـ  لألربـاحوعـة  تعريف المجم  يكون
ا من قبل المل عنوفصاح الذي يحواإل  ى.ألخرمنش ت ااناا مشابها
 
ا لهالست الاهالك وإلوالضرائب وا لفوائدل خصم األرباح قب دول أدناه اي الجف  حةات الموضالمعلوم  لمث ت  لتـي خليـة ادارير اللتقـاك وفقـا
  2022ســمبر دي  31فــي  نة المنتهيــةك للســســتهالواال هــالكواإل ائبلضــرئــد وااوخصــم الف قبــل حمجموعــة واألربــاة الإدار هادت أعــ
 ي:لات لالنحو ا لىع 2021ديسمبر  31و
 
 2021  ديسمبر 31  2022  ديسمبر 31 

    
 174.558.358  75.934.165 بعد الضريبة  الربحفي صا
 130.379.025  148.501.871 الفائدةت  دا في مصروفات/ إيراا ص+ 
 53.601.374  34.238.279 ضريبة ل اف مصرو + 
 137.586.549  177.061.139 كستهالواالاإلهالك   +
 39.318.076  2.760.172   ي صافبالاستثنائية،  بنود +
 3.292.524  510.544 ير نقدية غ ت اإيراد  -
 ( 9.735.034)  ( 3.287.021) ر نقدية فات غي مصرو   -
 1.086.442  569.862.832 بيةجن ت األمال الع فروق من ح صافي األربا  -
 ( 3.574.745)  ( 6.725.034)   خرى ات األالخصوم  -

 526.512.569  998.856.947 دلة المع هالكت سواالئب واإلهالك والضرا  الفوائدخصم  بلق األرباح

 
 
 لتقاعد ا زايا التزام م - 16

 
   ة حددلما  التزام المزايا 

 
ا لالئحة قفدمة وخال ك  رت ت وت لمكاف الكلى أو الم   العجز الجزئى أو  أو  لتقاعد،ا  ين عندلبسداد مبلغ للعام  ة المجموعتقوم   ،  مزايا محددة  ا
ال بن مب ويدفع  والدمالخ  ةمد  علىاء  لغ  واألجور  السائ عاللمكاف ت  ة  ت   دةمل  ويت التقاع  ريخافى  احت د،  ام  علساب  المزايا    نناتج  الئحة 

 : ضات اآلتية ر مجموعة االفترابات فى االعذ  د األخعدرة ب اإلضافية المقطريقة الوحدة ب  محددةلا
 
 2022  2021 

    
 % 14.6  % 15.5 الخصم معدل 
 %7  %9 جور ة األادط معدل زي وسمت 
 52-49  52-49 ة ول الحيادج
 
 : قائمة المركز المالي كالتاليخ تاري  ي فبها غ المعترف لامب د الم تحدي ت ي 
 
 2022  2021 

    
 9.449.918  13.488.076 لتزام لقيمة الحالّية لالا

 9.449.918  13.488.076 ي لالما مة المركزئ ما بقاامات كااللتز

 

https://meggroup-my.sharepoint.com/personal/amgad_abdelaal_meg_com_eg/Documents/Outlook/Attachments/MEG/Reporting/2021/Reporting/FS%202021/Q4-2021/FS/Draft%20FS/حول:%20فارغ


 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   لتقاعدا زايا التزام م - 16

 
 ي: لاالم مركز ة الئمقاف به في  لحركة في االلتزام المعتر ا
 
 2022  2021 

    
 9.853.923  9.449.918 امالع ول  أ  الرصيد
 1.764.616  1.085.218 ائد تكلفة الفو

 1.940.433  5.546.694 قة لمستحلفة الخدمة اكت 
 ( 130.304)  93.122 داع قت الا ام مزاي لتزا تسوية علي  الربح

 3.574.745  6.725.034 ئر اأو الخساألرباح في  إجمالي المبالغ المعترف بها 
 ( 3.978.750)  ( 2.686.876)   العام ل ال فوعات المزايا خدم

 9.449.918  13.488.076 العام نهاية  د فيلرصي ا

 

 دة:  المحد  ياازمال ام تزلفي ا  ية حساس

 

 األساسية المرجحة هي: حددة للتغيرات في االفتراضات  مال زاياملالتزام ا سيةحساإن 

 

 
التغير في  

 ت راضااالفت
 %   االلتزامفي النقص  /زيادة  ال 

 %7 معدل الزيادة  %7 قص ن معدل ال  % 1 -/+ خصم لامعدل 

 %5 ص قن معدل ال %7 دة معدل الزيا  % 1 -+/ الزيادة في المرتب 

 % 10 ادة ي الز معدل %9 قص الن  دلمع  % 1 -+/ سن الوفاة 

 

مـن  ألخـرى.فتراضـات اجميـع اال علـى ثبـات  ضات مع الحفاظفترافي أحد اال  على التغييرعاله  سية المذكورة أتحليالت الحسا  تندست 

ساسـية . عنـد حسـاب حضـهامع بع ةطت مرتب فتراضات في بع  اال، وقد تكون التغييرارد الحدوثهذا غير واالناحية العملية ف‘ن  

سـوبة لمححـددة اتـزام المزايـا المالل س الطريقة )القيمـة الحاليـةتم تطبيق نف،  الجوهريةة  واري الكت ت االفتراضاة للمحددالمزايا ا  التزام

قائمـة  هـا فـيتـرف ب معلحـددة ايـا المالتـزام المزا( كما هو الحـال عنـد حسـاب عاملانهاية  في  عة  الوحدة االئتمانية المتوق  فةكلت قة  بطري 

 قة.اسية مقارنة بالفترة الساب تحليل الحس مة في إعدادستخدالم اضاتع االفترنوارق وألم تتغير ط. ماليكز الرالم

 

 

 ة العالق ات ذ  ألطرافا - 17
 

ار ي المعيـمحـدد فـ وهـقـة كمـا اللعاف ذات ارطـأليـف ارتع  تحـتتقـع    ومنشـ ت  شركاتالمعامالت مع  العديد من  موعة  دخلت المج
المجموعـة رة اأعضـاء مجلـس إدت العالقـة فـي ذاف  األطـراقـة". تتمثـل  عالالطـراف ذات  ألا  ح عـنإلفصـا( "ا15بي رقـم )سالمحا
ا وفيمـ،  عليـالاة  دارإلي اوظفهم وموشركائ   قابة،المشتركة والرو اإلدارة  و/ أ  المشتركة  كيةالملت  تح  تالشركام وقة بهلعلمت ت انش والم
ة ئم الماليـريخ إعـداد القـواقة فـي تـارصـدة المسـتحاألك لسـنة وكـذلا لالة خلعالقاف ذات ااألطر  ععامالت مقيم المطبيعة و  ني بيايل

 ة.المجمع
 رى. وفات أخة مصراألطراف ذات العالقة وأي إلى  قدمة من /المات خدموال امالتعالمحكام وأ ط تقرر اإلدارة شرو 

 
 قة: عاللا راف ذاتط الت مع األماي المعلا ي فيم
 2022  2021 

    بضائع مبيعات ال (أ )
    : كةسيطرة مشترتحت  كة شر
 249.511.707  364.558.319 ( مصر )ش.م.م  – وتعبئة كوكاكوال عصني ت  كة شر

 364.558.319  249.511.707 

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)
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 )تابع(   ةالعالق ات ذ  ألطرافا - 17

 
 2022  2021 

    ئع ت البضاشتريا م (ب )
    منش ت تحت سيطرة مشتركة: 

 2.421.441  981.533 م.م( .ش )  صرم  – اكوالتعبئة كوكو شركة تصنيع

 981.533  2.421.441 

 
   مة:قائ   صدة التاليةرالت المذكورة أعاله، فإن األعامللما وفقا 
 2022  2021 

      عالقة  ت اذ طراف حق من أالمست
    تحت سيطرة مشتركة:   تمنش
 22.748.930  33.771.205 صر م  – ئة كوكاكوالتعب يع وركة تصن ش
 90.280.217  2.143.080 القابضة لالستثمار شيبا 

 108.557  170.865 دة حدوالم  عةنالصات ولمرطبانعاء لشركة ص

 36.085.150  113.137.704 

 
 2022  2021 

    ة قالذات ع ألطراف  مستحق
    : شريك
 304.775  130.300 الت كابي جلف  كة شر

 130.300  304.775 

 
 تثمار لالسالقابضة با شركة شي

 
  نفس   شيبا لالستثمار خاضعين للسيطرة النهائية من قبلالقة ألن كال من المجموعة وشركة  مار هي طرف ذو عث ت إن شركة شيبا لالس
تثمار. جميع المعامالت بين الشركتين تتم على  تمثل المعاملة خالل الفترة مدفوعات بالنيابة عن شركة شيبا لالسالطرف المسيطر.  

 سدادها عند الطلب.   ويجبمضمونة  ري أسس تجارية وشروط وأسعار السوق. األرصدة غ
 
 صر )ش.م.م( م  –وكاكوال ة كبئوتعع  تصنيكة رش

مصر )ش.م.م(  –وعة الزجاج الشرق األوسط" و " شركة تصنيع وتعبئة كوكاكوال المالي كانت كال من مجمركز  في تاريخ قائمة الم

CCBCE    94.66، تـم بيـع 2022ينـاير    12فـي    تين.الشركمشتركا بين  كان    اإلدارةرئيس مجلس  " طرف ذو عالقة وذلك الن %

غيـر التنفيـذي "للشـركة  -رئيس لمجلـس إدارةعة كـرئيس المجمو وظل"، Coca-Cola HBC AG" " إلىCCBCEمن أسهم "

. وتسـتند جميـع 2023فبرايـر  5" حتـى اسـتقالته مـن هـذا المنصـب فـي CCBCEمصـر )ش.م.م(  "  –تصنيع وتعبئـة كوكـاكوال  

ط اس تجاري قائم على أسـس تجاريـة عاديـة وشـروى اتفاقيات موقعة ويكون تسعير بيع البضائع على أستين إلالمعامالت بين الشرك

ا 60-30تتراوح بين سعار السوق. األرصدة غير مضمونة وشروط الدفع وأ  .يوما

 
 ة د و محدعة الناوالصرطبات  اء للم ع صنكة شر
 
وللمرطب   ء عاصن   كة رش طرفالمة  لصناعاات  هي  ت القة  ع  ذو   حدودة  أنها  ملحيث  ممتلك  والمجموعة  مع شتركة  كية  جميع  تست .  ند 
  ط وأسعار رو وش  دية عا  ري قائم على أسس تجاريةى أساس تجامات عل ئع وخدضالب ا  يعب   يرن تسعيكو قيات سابقة وى اتفات إلمعامالال
 . لب لطا ندا عسداده نويمكير مضمونة  األرصدة غ ق. ولسا
 

   لتا يبلف كاج شركة 
 
ا  سبة ملكية قدرهبن   م(.)ش.م  جاجالزاألوسط لصناعة  شرق  ركة الالمساهمين ش  ي أحدقة كما هل هي طرف ذو عالايت كاب كة جلف  شر
ا  ة. جموعلما عن لنيابةبات وعامدف  ل السنةامالت خال تمثل المع .36.9% الشركتين    ت لمعامالجميع  أسس  بين  على    تجارية تتم 
 . ادها عند الطلب سدر مضمونة ويمكن دة غي األرص سعار السوق.أط ورو وش
 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
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   ةيعالقطا التقارير  - 18
 
. يـةيمنظلت افي نفس البيئـة  الء وتعملنتاج وأنواع العمجات وعمليات اإللمنت لشركات التابعة للمجموعة لها طبيعة متشابهة من اع اجمي 
ا فـي قطـاع نظيمهـلشركات التابعـة وت ، تم تجميع جميع اكد. لذلاع تقريري واحالكيانات على أنها قطجميع  اإلدارة بتقييم  م مجلس  يقو

 من اإليضاحات. مزيدل بتصنيع وبيع العبوات الزجاجية وليس هناك حاجة إلى واحد مرتبط بالكام
 
 
 ت طا االرتبا - 19
 
 لية الرأسما باطاترت اال -أ
 
 الت. ي واآلان مب لل ري(يه مصن ج  رصف: 2021)  2022بر مديس 31في أسمالية ة ارتباطات ر وع مالمجدى يوجد ل ال
 
 ية التشغيل يجارد اإلعقو تالتزاما -ب
 

إللغـاء عقـد ء ار إنهـاموعـة خيـلمجلـدى ا ث يكـوننتهي حي ت  اءلغغيلية قابلة لإلمستودعات بموجب عقود إيجار تش  جرأت تس  المجموعة
 وبنود تصعيد. مختلفة،شروط اإليجار لها  وديرة. عقلة قصمهع جار ماإلي 
 

 : الدفع على النحو التالي اء مستحقة ابلة لإللغي القلتشغيلد اإليجار ايتعلق بعقو فيما رافوعات اإليجمدن م دنىحد األالتزامات ال
 
 2022  2021 

    
 713.128  1.373.519 خالل عام يف
 
 
 شخصية م الألحكاا وة  امهال ة اسبيالمحرات قديالت - 20
 
 ة مالهاسبية  اضات المحافترقديرات واالالت 1- 20
 
ي لم المائ والقا  ذه داد هإع  نإ ياسات  ات ت ثر على تطبيق السرات وافتراضة وعمل تقدي شخصي م الاألحكا  تخدام سمن اإلدارة ا   تطلب ية 
ألحكام  يق ا ت. تم تطب راقدي الت ه هذن ع فعليةئج الانت لالف ت خوقد ت فات. صرووالمت  الك اإليرادذوك ماتلتزااالو  قيم األصولية و سب حالما

الالهاصية  الشخ إجرت   ي ت مة  للمسات  لسيااتطبيق    ندع  ها ا م  ابثبات عموعة  جالمحاسبية  السنوية. لفتربر  األحكا   ات  الشخصية  إن  م 
وضحة  م  لية لماا  ئموالقهذه اا في  هب   ف رمعت لابالغ  ى المعل  هام  يرث لتي لها تأاكد  لتأعدم ات  القديرات لحاللت   يةيسرئ صادر ال الهامة والم 

   ه.أدنا
 
 تاجين إلالعمر ا -  ابتةاألصول الث  (أ)
 
ااأل  تبرعت  جزثابت لصول  جوه ة  مءاا  ا  أصول  إجمالن  ريا يعت جموالمي  وكذلك  اإلعة  مصروف  جزءاا بر  بها  الخاص  ا   هالك    جوهريا

   ة. وي سن لاالتشغيل  وفاتلمصر
 
ت الذة وابت الث ألصول  ي لاإلنتاجر  مالع  نإ تأثيردارة ل إلا  فرو يرات وتقداس  أس  على   مي  دير قيتم ت   .  ول صري على قيم األ جوه  ه 
دية  قتصااال  ق المزاياالفترة المتوقعة لتدف ماثلة وكذلك  ة لألصول المخبرال  اء علىبتة بن ثانود األصول المن ب بند    تاجي لكل ن إلا  مرالع
   .ك األصل ذل غيل شت خالل ن ة معموللمج
 

التقدي اجعيتم مر باألخاال و   لفر اورات  ة  ا في الث   لألصول نتاجية  اإلمار  عصة    ة سويات خاصت   أوت  تغيرا  ي أد  وجو  حالة  ابتة دوريا
     ية.قبلت نوات المسعلى السويات إن وجدت ه التسهذ مثليتم تطبيق  فسو  ية،تخريدال قيمة لار اإلنتاجية وعماباأل
 

نهاي  ا  إذا زاد  العام،  ةفي  بمقدار سن / نقص  المتغيرات األخالعمر اإلدة مقابل  ة واحلعمر اإلنتاجي  بقاء جميع  الحالي مع  رى  نتاجي 
:  2021مليون جنيه مصري )  58  غيقل بمبل  أو   . ن(مليو  188:  2021ي )مليون جنيه مصر  93يزيد بمبلغ  قد  لسنة  فإن ربح ا،  ابتةث 

مجني   مليون  161 على  . ( ريصه  والمن القي صافي  ح  تصب   ذلك،  عالوة  للممتلكات  الدفترية  ومة  جنيه  مليو  1.765المعدات  ش ت  ن 
 . أقل  ه مصري(ي مليون جن  1.488: 2021)ه مصري ني ون جملي  1.730أو  أعلى. (1.515: 2021صري )م
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 )تابع(  شخصية م الألحكاا وة  امهال ة اسبيالمحرات قديالت - 20
 
 )تابع(   ةمالهاسبية  اضات المحافترقديرات واالالت 1- 20
 
 رة للشهادية ردست مة اإلقي ال (ب )
 

ه الحتتطلب  التقدسذه  استخدام  علابات  في يرات  المبين  النحو  است حي   )ب( 3  إيضاح   ى  الحسابات  هذه  تتطلب  تقديرات  ث  خدام 
 )ب( 3 إيضاح فيبين هو م كما ديرات،التقلهذه  والحساسية ول التقديرات المستخدمة من التفاصيل ح وافتراضات معينة. لمزيد

 
 اسبية المح  ت سايابيق الس في تط ة مالهالشخصية ا م اكحألا 20-2
 
 ر ة اإليجاد مد يدتح
 
ية من حيث  لتشغي الة  لمرون يم اتعظالشروط لفي المجموعة.  تُستخدم هذه  د إيجار العقارات من عقو دعد  فياإلنهاء   م إدارج خياراتيت 

 . يمعن لم جر القبل ا نيس مجموعة وللما ل قب  من  بها فقط لمحتفظ ء ااإلنهارات يالبية خغارسة مما نكمعقود. ي إدارة ال
 

ا اقتصادياا لممارسة خي والظروف التي تخلق  حقائق لميع اعتبار جأخذ اإلدارة في االاإليجار، ت   دعق  ةدعند تحديد م يتم  .  هاءار اإلن حافزا
 ا ه. نهإ تمي  لنقول أنه شكل معب  كد ان من المكار إذا يجاإل مدة  في  اء فقطا بعد خيارات اإلنهم وات سن اج  إدر
 
اإلرتب مال  بالدفعات تراف  عاال  يتم بعقود  األج قر  جاي طة  عق  ل صيرة  وجميع  إيجارللمخازن  أساس و األص  ود  على  القيمة  منخفضة    ل 

 . رة الخسبح أو االقسط الثابت كمصروف في الر
 
 
 اطر المالية المخ إدارة - 21
 
 المالية خاطر مل المعوا 21-1

 
المجموعةت  إ  تعر   ا  نم. وتتض مالية متنوعة   خاطرى ملنتيجة ألنشطتها  االمخهذه    ر أسعار ي ذلك مخاطف)بما    لسوقطر مخاطر 

العمال  األسعية ونب ألجا   تصرف  أساار، ومخمخاطر  الفاطر  النقعلى    ئدةعار  واالتدفقات  وأالعادل ة  م لقي دية  االئت يضة(،  ا مخاطر  مان  ا
ل  ي سعى إلى تقلاللمالية وق اباألسوا   اتتغيربال  التنب   لة محاوالشامل للمجموعة على    إدارة المخاطر كز برنامج  ير  . .لسيولة طر اومخا
ية )خزانة المجموعة( بموجب  مركزارة الخزينة الالمخاطر من قبل إدالي للمجموعة. تتم إدارة  اء الملى األدلبية المحتملة علساآلثار ا

 . إلدارةجلس ا مقبل  السياسات المعتمدة من 
 
ياتها ملياساتها وعساله وأهداف المجموعة و أع  لمذكورةار  مخاطن الوعة لكل ملمجم اح معلومات حول تعر  اعر  هذا اإليضي 

 مجمعة. المالية ال ة للقوائمتممالم تاحا اإليضن المزيد م ضمل. تم  إدارة المجموعة لرأس الماخاطر وارة الملقياس وإد
 

ر  خاطللممناسبة    ط ب وضواود  لوضع حد   ،ةجموعلمخاطر التي تواجه المحديد وتحليل المجموعة لت اطر لة المختم وضع سياسات إدار
  شطة وأن   ظروف السوق لتعكس التغيرات في  بانتظام  مة إدارة المخاطرت وأنظة سياسا الحدود. تتم مراجعااللتزام ب و  ومراقبة المخاطر 

ا  منههم  بناءة يف  ة ي قاب وبيئة ر  ير نظام منضبط إلى تطودارية  ريبية واإلالتد  اءاتهامن خالل معاييرها وإجر  المجموعة. تهدف المجموعة 
 . ماتهم ن أدوارهم والتزاظفي يع المومج
 

 دارة دور األ  التنبؤ ب المخاطر قياس/  تج عنه الخطر/ الضرر النا المخاطر 

    
تحويل   -مخاطر السوق 
 ألجنبية العمالت ا

 مستقبلية المعامالت التجارية ال

المالية   ماتتزاااللة وماليلاصول  واأل
  الجنيهف بها غير معترف بها بالمعتر
 .المصري

 .  قديةالن لتدفقاتبا تنب ال
 . تحليل الحساسية

مجموعة بنقد قصير  تحتفظ ال
ت األجنبية يستخدم  لعمالجل بااأل
تمويل احتياجات السيولة  ل

 بالعمالت األجنبية 
سعر   -مخاطر السوق 

 الفائدة 
انة  أذون الخزمار في االستث يل الحساسية تحل فائدة  بسعر  لاألج ويلالقترا  طا

 صيرة األجل ق
  أسعار -السوق  مخاطر

 األوراق المالية 
 منطبق غير  منطبق غير  .مدرجةالاألوراق المالية   استثمار فيال يوجد  

ن تجاريون مدينو ، ا في حكمها النقدية وم اطر االئتمان مخ
 ل ظ بها للتحصيواالستثمارات المحتف

 ر. عمااال  ليتحل
 .ت ائتمانيةعدالم

دود  ح و المصرفيةلودائع ا تنويع
 ومية نة الحكن الخزا االئتمان وأذو

 نكية الكافية توفر التسهيالت الب    . ديةقت النفقا بالتد التنب  أخرى توالتزاماقرو   مخاطر السيولة 
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 )تابع(   اطر الماليةالمخ إدارة - 21
 
 )تابع(  لمخاطر المالية مل ا واع 21-1
 
 ق سوالر مخاط 21-1-1
 
 صرف العمالت األجنبية  طر أسعار مخا (أ)
 
لية ألداة ماليـة بسـبب تقب ت النقديـة المسـة العادلـة للتـدفقالقيمـاقلبـات فـي  اطر الت مخـي  جنبيـة هـاأل  تالعمالر أسعار صرف  مخاطإن  
 صـولاأل  وأ  ت التجاريـة المسـتقبليةلصـرف األجنبـي مـن المعـامالخـاطر ام  تنشـأوت األجنبيـة.  أسعار صـرف العمـال  لتغيرات فيا
 .ةمنشأللمل اة التععململة ليست عمحددة ب التي المعترف بها االلتزامات و
 
األجنبية   كافية من العمالت فاظ بأرصدةالناشئة عن طريق االحت  بيةالعمالت األجن  ل مخاطر أسعار صرف قلي هدف المجموعة إلى ت ت 
التعامل مع   من خاللتوريداتها تدير المجموعة  ذلك، عالوة على لة بالعمالت األجنبية.احتياجات السيولتسوية ها ستخدامتم اي ي الت 
 .يكي مرها بالدوالر األوالباقي من صادرات ية الرسماألسعار  تخدمتس تيلمحلية الالبنوك ا
 

 : السنة  خالل   دخل الشامل اآلخرال قائمة و  رئ أو الخسا باحرألا ة قائم في األجنبية  التية المتعلقة بالعمبالغ التالتم االعتراف بالم
 
 2022 2021 

   رئ الخسا أو  األرباحة ئمقاالمبالغ المعترف بها في 
 1.086.442 569.862.832 الت األجنبيةعم ال رجمةت )خسارة(  /  بحرصافي  

 569.862.832 1.086.442 

 
 ي: تاريخ قائمة المركز المال يفلمقومة بالجنيه المصري  اركز العمالت الجدول التالي مح وضي 
 
 2022 

 ي صاف لا ت ما لتزااال األصول  

    
 ( 1.515.528.916) ( 2.390.143.315) 874.614.399 دوالر أمريكي 

 (53.333.135) (56.552.648) 3.219.513   ويور
 ( 605.375) ( 619.280) 13.905 رلينيت إسنيه ج

 7.232.318 - 7.232.318 درهم إماراتي
 
 2021 

 ي صاف لا ت ما االلتزا األصول  

    
 ( 1.073.576.350) ( 1.719.872.696) 646.296.346 أمريكي ر دوال
 (58.477.738) (99.139.600) 40.661.862   ويور
 ( 1.969.824) ( 1.987.049) 17.225 رلينيإست ه جني 

 - - - درهم إماراتي
 

ال ب تراقب  تعرضها  سامجموعة  خال لمتمرار  من  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  تحخاطر  إجراء  الل  أ لتقلبا  سية ا حسليل  ار  سعت 
األجنبيةة  الصرف ألرصد ي العمالت  الوضح  .  تأثير  التحليل  وااتالي حساب  المعقولة  مقابل  لتغييرات  األجنبية  العمالت  في  لمحتملة 

 : خسائر المجمعةاو ال  األرباحقائمة   ى فيخرالمتغيرات األ عثبات جمي فاظ على الح الوظيفية للمجموعة معلعملة ا
 
 2022  2021 

    
 (107.357.635)  (151.552.892) %  10 كيي الر أمردو
 ( 5.847.774)  ( 5.333.314) %10 رووي 

 ( 196.982)  (60.537) %  10ليني سترجنيه ا
 -  723.232 %  10 درهم إماراتي
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 )تابع(   اطر الماليةالمخ إدارة - 21
 
 )تابع(  لمخاطر المالية مل ا واع 21-1

 
 ار ع سخاطر األم (ب )
 
ل  وام رات ناتجة عن عتغيي كانت هذه ال ء  سوا ق،السو أسعار    قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في  ب لطر تقمخا   عر هيمخاطر السن  إ

الف باألداة  إص  ردية خاصة  جهة  العواملأو  أو  ا  دارها  جميع  على  ت ثر  األالتي  لدى  ليس  السوق.  في  المتداولة  ة  لمجموع دوات 
 عار. اطر السعر العادل بسبب التغيرات في األسخمر معرضة لغي  هيف  لكلذ ة،مدرج ية لاستثمارات في أوراق ما

 
 يمة العادلة التدفقات النقدية والقلى ائدة علفا  عارأس مخاطر (ج )
 
فـي ت التغيـرا سـببة ب يـت الماللـألدواتقبلية ية المسلنقدفقات التدل لةالعاد مةالقي  التغير فى أسعار الفائدة هي مخاطر تقلباتمخاطر  إن  
 .سوقة الدئ فاعار أس
 

المكشوف من  علىحب سبنوك )ة متغير فائدة حملالتي ت ا تهامالتزن أصولها واة عائدى أسعار الفير فتغلمخاطر ال  ةمجموعلتتعر  ا
 ةكيـالبن رو  من الق ج مالئممزي  لىعفاظ ل الحخال  منة  قبل المجموعلفائدة من  عار ا(. يتم إدارة مخاطر أسةنكي الب   القرو البنوك و

 .غيرةالمت  تعدالمال ذاتوف على المكش بنوك سحبو
 

 قات النقدية والتي يتم تعويضها جزئياا عن طريقر أسعار الفائدة للتدفموعة لمخاطجلمتعر  االت متغيرة درة بمعصادرو  الإن الق
 لتجديد.وقت ا طبق فياألجل والتي يتم تجديدها بسعر الفائدة المصيرة سندات الخزانة ق

 
اسية تة وحسثاب  رات األخرىي مع إبقاء كافة المتغ فائدةلسعار اي أة فمعقوللحتملة واملاات سية للتغيراالحسحليل  ت لتالي لجدول ايوضح ا
 .الخسائر المجمعةى قائمة األرباح أو ذلك عل

 
، واحدةة لسن  ائج المجموعةت ن  علىدة ر الفائ اسعاضة في ترالمفي تأثير التغييرات ة هالمجمعالشامل  لخلدا مةقائ  لك علىة ذسي ساحإن 
 :2022 ريسمب د 31ها في ب ئدة متغيرة المحتفظ املة بفالمح الماليةات امزوااللت ول صاال علىبناء 
 

  %   (النقص )  الزيادة 
األرباح   التأثير على 

 ي مصره ينسنة جلل

    
 26.485.817  % 10 2022 مبرديس 31
    
 12.716.224  % 10 2021 ديسمبر 31

 
 مان ئتالمخاطر ا  21-1-2
 
الماالخ  ن هي مخاطرئتمااطر االخمإن   العميللسارة  إذا فشل  الط  ية  المقابل ألداة مالر أو  الوفا ف  التعاقدي ية في  بالتزاماته  تنشأ  ء  ة. 

راف  من األطوالمستحق    وأوراق القب   العمالءووك والم سسات المالية  البن   والودائع لدى  كمهاح في   وما النقدية    مخاطر االئتمان من
وأصول  علاذات   التجدين والم  العقود القة  ت   األرصدة   نواري ون  األخرى.  إدارالمدينة  للم  ة تم  االئتمان  باستثناء    ككل،جموعة  مخاطر 

االئتم حسابات  مخاطر  بأرصدة  المتعلقة  ت   العمالء،ان  شركا حيث  من  شركة  كل  المقوم  االئتمان  ت  مخاطر  وتحليل  بإدارة  جموعة 
 .لعمالئها
 
 . سليموالت  السداد أحكام على شروط واق تفقبل اال  جددال ءعماللبا  الخاصة  انتماطر االئ حليل مخيتم ت 
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 )تابع(   اطر الماليةالمخ رةإدا - 21
 
 )تابع(  مل المخاطر المالية عوا 21-1
 
 ية: تالال ةلى األدوات المالي مان عئت ر االمخاطر  المجموعة لتتع
 

 قيمة ل ا الل ضمح ذج انمو القيمة  لصنف ا الفئة 

    

 ة كلستهلفة المبالتك الية ماألصول ال

 عام 132.625.897 خزانة الأذون 
 مبسط  468.338.671 القب   وراقوأ  العمالءو
 عام 598.950.218 حكمها  دية وما فيالنق
 ط مبس 36.085.150 عالقة ذات  اف ن أطرم مستحق ال

 مبسط  182.939.835 أصول العقود 
 عام 150.379.569 نة األخرى ألرصدة المدي او نيوالمدينون التجار

 
 . أصل ل لكفترية لد القيمة ا التقرير هو  طر االئتمان في تاريخر  لمخاعاألقصى للت الحد 
 
 . أصول العقود والعمالء داء أئتمان الذي يدير منتظم من قسم اال إبالغ س اإلدارة لى مجقيتل
 

 : أصول العقودو يينرالتجا نان على المديني تمر االئ اطارة مخإلد اءاتاسات وإجرمان سي االئت م قس  وضع
 

لة  ية المقبومخاطر االئتمان قدار الى محدود عل  وضعل  من خالتحملها  ت التي  ئتمان  مستويات مخاطر اال  لةهيكة ب م المجموعوتق -
اس  حدود على أسهذه ال  قبةتم مرا ة. ت دارمن قبل اإلمنتظم  بشكل  تمان  مستوى مخاطر االئ   د حدوداعتما  مبالعميل. يت   يتعلقفيما  
 ا. رارا ل أكثر تككبش أومراجعة سنوية ل ع خضدد وت جت م

تعااتفاقي   المجموعة دى  ل - مموق  ةملزمقدية  ات  عمالعة  الرئيسي ئ ع  المنت   ينها  مواصفات  متشمل  اللو ج  والثل  والشكل  ن  حجم 
 اد. الوحدة وشروط السدوسعر  الكمياتو

 اد. السد ى عل لقدرةاومدين لل تمانيةئ ءة االلمالم لقيي إجراء ت  تمان، يتمح االئ ند من ع -

 نات. والمدي  نات مقابل هذهضمابالحتفاظ اال يتم اء،تضقالعند ا -

 المستحقة. فوعات دألعمار ومتابعة جميع المعة تحليل اراجلى أساس شهري، بمع االئتمان، مقوم قسن، ي االئتما حد من بع -
 

حدويتم وض ائ ع  لكمات د  ب ن  ادوحاءا على  ن ل عميل  الالد  والئتمان  إطار و   ة خارجي داخلية  االئ   فى  مجقمن    محددة لا  تمانحدود  لس  بل 
   .ورية بصفة د يلتمان كل عمئ مراجعة حدود اويتم    رة. دااإل
 
 المصري.  لمركزي ااعد البنك ة والخاضعة لقوطيب ال  عةجموعة مع البنوك ذات السمتتعامل الم  المالية،ك والم سسات لنسبة للبنوبا
 

ألذ المجموعة    الخزانة،ون  بالنسبة  الحكومةمتتعامل  ذات  ع  تعتبر  مرتفعائتم  صنيفت   التي  تعتبر  .(+B  مصر) اني    ة اإلدار  لذلك 
 . فضة منخ األرصدةاد لهذه خلف عن السدالت مخاطر 
 

مة  لقي ااضمحالل  ت  يخضعون لمتطلبا  ةق عالاألطراف ذات    مستحق منرى والخ المدينة األاالرصدة  ويون  التجارن  ون في حين أن المدي 
 ة. ر جوهري المحددة غي حالل الضما كانت خسارة، 47  لمصري رقم اوفقاا لمعيار المحاسبة 

 
 . ليةالمااألصول ت مقابل بأي ضماناظ ال تحتفالمجموعة 

 
ت أخرى  لومادم معيق  ،ق القب ا لعمالء وأورص باوالخا  (أ)2  إيضاح مالء كافية.  العقيمة  ل  حالاإلدارة أن مخصصات اضموترى  
 ن. مائت االخاطر ق بميتعل يماف
 
 ين: رئيسيالء  م ت مع علمعامال ا
 
ا لمعة  موت المجواجه :  2021% )38ثلون  عمالء( يمة  ثالث :  2021)  عمالءة  ثالث   مع  2022ديسمبر    31في  ئتمان  خاطر االتركيزا
 .خي ذلك التاري ف العمالء أرصدة %( من 25.06
 
 .المالية األصولخرى من علق بالفئات األجوهرية فيما يت أي مخاطر  تواجه الجموعة الم



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
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 )تابع(   اطر الماليةالمخ إدارة - 21
 
 )تابع(  لمالية مخاطر ا مل العوا 21-1
 
تشمل الم شرات التي تشير إلى عدم وجود   تردادها.قع معقول باسن هناك تو يكوندما الع العقود ولوأصمالء ة العصدر أ شطب يتم 

  دية عاقالت  المدفوعات  ، والفشل فيمع المجموعةخطة السداد ب  لتزامالافي   ننوشل المدي ف  .ى بين أمور أخر من ،باستردادهاتوقع معقول 
ا  360يد عن لمدة تز  ستحقاق. خ االري بعد تا من يوما
 
 لة يولسخاطر ا م 21-1-3
 

مخ ت مخ  هي  السيولة طر  اإن  لصعالمج  عر اطر  الوموعة  في  المالية  تزامابالفاء  وبات  إتها  التمويل.   لنقص  تعر   ن  نتيجة 
 لية. ت المالتزامااالوحقاقات األصول بين است  ق تطبي لامن عدم ي األساس ينتج فلة اطر السيومخة لموعالمج
 
ب ااإلد  ومتق توقعات  رة  ادفقا ت للعمل  اللنقت  واتخل  بشك  ةقبلي مست دية  اإلدوري،  ا جراءااذ  للتفاولالزت  الموردمة  مع  و   ابعة  مت ين 
ا ة المجموعة أيضوم إدارة. وتقوع ات المجمد التزامة لسدا زمالنقدية ال الفر  توا  التأكد من  دارة أرصدة المخزون بهدفلتحصيالت وإ ا   ا

واالحتفاظ  جات،  حتياتلك اال لتلبية ما في حكمها  و يةدالنقصدة  أر  كفاية  من تأكد  ال  من خالل   لتشغيلاات لة من أجل احتياطالسيو  بمراقبة
لمنقدي    بغطاء التدفكاف  المطلوب واجهة  الخارجة  لتسقات  التزا ة  واالالديو  ماتوية  لكقت ن  ارا   من  تتمكن  الظ  لحفاي  تزامها  على 

 . وقات األفي كل  ماليةدات اللتعهوا  ناتبالشروط والضما
 

المجموع ا  لال ة من خسيولال  خاطرم  نلحد مبا  ة تقوم  توفر  البنكي تسهياللضمان  الكافي ة ات  الحتياالة والحفاظ على  كافية ومن  طيات 
التدفقا  مراقبة  الن خالل  المست  والتقب قدية  وفعلي لية  االست   مطابقةة  الماللألصو   ات حقاقمحفظة  وااللتزاماتل  تسة.  مالي ال  ية  وية  يتم 

 ء. ا خ الشرتاري من يوم  120وسط بمت  للموردين عادة  ستحقة لمرصدة ااأل
 

ادا ستن ا  2021بر  ديسم  31و  2022ر  ديسمب   31  مجموعة فيومة للخصالم  يرزامات المالية غااللت ت  استحقاقا   أدناهجدول  يلخص ال
 ق. السو  لية فيلحاعار الفائدة اأسية والمدفوعات التعاقد ريختوا إلى
 

 
 ن  م  أقل
 شهر أ 6

 أشهر  6من 
 واحدة   ةى سنإل

 ة واحد ة من سن
 تين سن  إلى

 ر من أكث
 ن سنتي

     2022ر  ديسمب 31
 - - - 521.424.327 ع فد  وراقوأردون  مو
 - - - 286.821.311 أخرىنة دائ  رصدةأون تجاريو ائنوند
 - - - 338.709.532 لى المكشوف عسحب ك البنو

 1.237.094.710 412.333.334 206.166.667 206.195.728   ياتقرو  وسلف
 150.216.159 199.213.834 92.334.187 148.083.707 ليةقب ت دة مسفائ 

 - - - 130.300 قة اف ذات عالالمستحق ألطر

 1.387.310.869 611.547.168 298.500.854 1.501.364.905 اإلجمالي 

     
     2021ر  بديسم  31

 - - - 362.014.354 ق دفع ورا أو  موردون
 - - - 208.986.855 دائنة أخرى* وأرصدة  تجاريون ئنوندا
 - - - 328.422.338 المكشوف  لىسحب عالك بنو

 1.048.000.045 262.000.000 130.999.998 131.000.000   فياتقرو  وسل
 97.738.823 90.026.975 39.270.302 67.036.218 ليةتقب دة مسفائ 

 - - - 304.775 قة ت عالراف ذاط ألالمستحق 

 1.145.738.868 352.026.975 170.270.300 1.097.764.540 اإلجمالي 

 
ــغت  ــقي  بلــ ــهي ة مــ ــالا تالالتســ ــتخدمة فــ ــر المســ ــة غيــ ــمبر دي  31ي ئتمانيــ ــغ  2022ســ ــ 299.871.307مبلــ ــري جنيــ  ه مصــ
 يه مصري(.جن   222.559.280: 2021)

 االجتماعيـةت التأمينـا يئـةتزامـات همل التزامـات العقـود والعاله ال تشوضة أالمعر واألرصدة الدائنة األخرى  ندائنون االخروال *
 ئب.والضرا

تم  المبالغ الجدول  في  الي دقن ال  التدفقات ثل  المبينة  غة  تعادل  خصومةلم اير  تعاقدية  خالل  الم  رصدة األ،  ارصدتها  اا  شهر  12ستحقة 
ا يس جوهري ل خصم اليث ان تأثير الدفترية ح  . ا
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 ع( )تاب  ماليةاطر الالمخ إدارة - 21
 
 مال لرأس ا طر  مخا 21-2
 

م منافع قق عائد للمساهمين وتقدي االستمرار بما يحة المجموعة على  لى قدرع  هو الحفاظرأس المال    دارةمن إلمجموعة  ف اإن هد
ي دي إلى    امم  الماللرأس    يكلظ على أفضل هوالحفا  لتوفيروعة  مجم الهدف  كما ت ة.   لي ئم المااالقو  مدخ تست خرى التى  ألف اطرا ألل

 ل. ا س المرأ تخفي  تكاليف 
 
ة  دن أو إعارباح المدفوعة للمساهمي مبلغ توزيعات األ  المجموعة بتعديلتقوم    قد تعديله،    أس المال أوكل رى هي لحفاظ علل امن أج و
 عة. ة على المجمولمستحقي  الديون اتخفل أصول بيع  ة أويدأسهم جد صدارإ  وأين ل للمساهمما ال رأس

 
صافي القرو   حتساب  ا  مال. ويتممالي رأس الى إج  إلفي القروصا  نسبة  متخداسال بالمبة هيكل رأس اموعة بمراقجالمتقوم  كما  
راضات  قت اال الي  ي إجمين فلد صافي ا  ليتمث و    . ماللي رأس الماإج  علىة  م دين مقسول على أنها نسبة صافي الإجمالي رأس الما  إلى
ا من خصولى المكشوف م سحب ع  وبنوك بالتكلفة المستهلول الماألص و  دى البنوكة وأرصدة لي نقدها الما الي  مثل إجمويت   االجل   كةالية 
   دين.الألضافة إلى صافي كية بافي حقوق الملال  س المرأ
 
 : 2021بر سمي د 31و 2022يسمبر د 31نسبة صافي القرو  إلى إجمالي رأس المال في  ليفيما ي و
 
 2022  2021 

    
 1.572.000.043  2.061.790.439 بنكيةرو  ق

 328.422.338  338.709.532 تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل 
ا:  نا  (533.847.209)  (598.950.218) في حكمها  ية وما النقدقصا
انا  (142.433.887)  (132.625.897) مة المستهلكةي المالية بالق ألصول ا:  قصا

 1.224.141.285  1.668.923.856 لدين افي اص
 783.241.219  879.503.152    لكيةلماقوق إجمالي ح

 2.007.382.504  2.548.427.008   المال لي رأس إجما

    
 % 61  % 65   س الماللي رأ ا مإلى إج لقروض ا  صافي

 
 أثيرت إلى  2021يسمبر د 31مع نةا مقار  2022ر  ديسمب   31في    في القرو  إلى إجمالي رأس المالصا  لزيادةي  رئيسسبب الال  يعود
 الجنيه المصري. انخفا  قيمةعن  بية الناتججن ألالعملة ا

 
 ن يلدتعهدات ا

 
   األجل: وسطة مت  تسهيالت القرو  ط موجب شرولية ب ات الية الالمبالتعهدات  م االلتزا عةمجموعلى ال ينعيت 
 

  .1:1لة عن متداوالات التزام ىلة إلاوصول المتداألبة يجب أال تقل نس -
عـن  أال تقـل جـبي  حيـث 2023المنتهية فـي ية المال نةاء الساستثن   ب رقرة الفت ل  طوا  1.2ة الدين عن  دمأال تقل نسبة خ  يجب -

1.1. 

ي فـتهيـة اليـة المن الملسـنة ل 3.1 االسـتهالكو االهـالكبة وضـري قبـل الفائـدة وال األرباح إلىن ي دصافي النسبة   يتجاوز  اليجب أ -
 .ات القادمةللسنو 3.0و 2022

 
 2021ديسمبر  31و 2022يسمبر د 31ة في لي لمات ابجميع التعهدا مةت المجموعة ملتزن كا
 

 لة ة العاد تقدير القيم
 
ة األدوات الماليـ حيـث انقيمتهـا الدفتريـة  لتقـارب 2021و 2022ديسـمبر  31في ة لمجموعلادلة لألدوات المالية الع ةالقيم م تقديرت 

الي المركـز المـ ئمـةقاتـاريخ ا مـن هرا اثنـي عشـر شـخـالل  حقق بقيمتهـا الدفتريـة الحاليـةت ت أن  متوقعومن ال ،تهايعقصيرة األجل بطب 
 .المجمعة



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
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 هامةال ت المحاسبية السياساص خلم - 22
 

اليـة المرات تـفلاى ت علـا بثبـاقهـبي تط المالية المجمعة. والتي يـتم في إعداد القوائم  قةالمحاسبية المطب   السياساتهم  أل  صخفيما يلى مل
 :ذكر خالف ذلك  إذاضة إالورالمع

 
 داد أسس اإلع  (أ)
 
 ة المصرية اسبلمعايير المح   لا ثتماال (1)

 
ا   مجمعةالة  الي ملائم اأعدت هذه القو ما لـم التاريخية  أساس التكلفة  ى  لعالقة، وأعدت علين ذات االقوان و  ة المصريةالمحاسب   ييرلمعا  طبقا

 .العالقةة ذات سات المحاسبي يذكر خالف ذلك في السيا
 
   اللتزامات ألصول واا تصنيف  (2)

 
ل صألف اني تصتم اول. ي دمت لا رغي  ول /ف المتداني صعلى الت   المالي بناءا ة المركز  ها والتزاماتها في قائمبعر  أصول  تقوم المجموعة

 اول عند:متدك
 

 .رة التشغيلية االعتياديةالدو قن نطاضم مهاستخداعه أو بي في  النيةأو قع تحقيقه وت  *
 المتاجرة.يسي وهو ئ رهدف لاالحتفاظ به  *
 ر.شهراا بعد فترة التقري  12الل فترة توقع تحقيقه خ *
ة عد فترقل ب ألا على شهراا شر ترة اثني عفل  امسوية التزلت   خدمت مسالو  أبادل  ن الت م  يدقملاد  النق  استثناءا ب ها في حكمأو م  نقدية  كونه *

 قرير.الت 
 
  لة.وكأصول غير متدا ىتصنيف جميع األصول األخريتم 
 

 م كمتداول عند:اف االلتزيتم تصني 
 
 عتيادية.غيلية االيته ضمن نطاق الدورة التشتوقع تسو *
 ة.اجرت ملاو هسي وئي لهدف ربه  ظاالحتفا *
  ير.تقرد فترة العب  راا شه 12ترة ل فخال هقي حقت  توقع *
 .المالي التقرير ةرعد فت األقل ب  على اا رهلتزام لفترة اثني عشر شة االي يل تسوتأجمطلق ل جود حقوم عد *
 

ل كأصو  جلةالم  ةب ي ضرلات ااموالتز  أصول  صنيفتم ت ولة. ي امات غير متدااألخرى كالتز  االلتزامات  تصنيف جميعتقوم المجموعة ب 
 .ر متداولةغي  ماتازت لوا
 
ا لملا  ليةم الماوائ إعداد الق  نإ ا أ. ويتطلب بية هامةساات محقديرات وافتراضت  المصرية يتطلب استخدامة حاسب ميير المعاجمعة طبقا يضـا

  ووالفـر قـديراتلت ا (21)  قـمر  اإليضـاحضـح  وجموعـة. ي ية للمياسـات المحاسـب لية تطبيـق السديرها في عمممارسة تق  من اإلدارة
ت السياسـعة عند تطبيـق اواستخدمتها إدارة المجمتي  ال  ةة الهامخصي األحكام الش  لكذوك  المجمعةية  ئم المالاوقال  هلهذلهامة  ا  سبيةامحال

 .ةة للمجموعالمحاسبي 
 

و أ ريسـبة مصـمحايـار مع نـاكون هيكـ ما اليـة عنـدمالال  يرلتقـاريير الدوليـة لجوع إلـى المعـاالمصرية الر  ر المحاسبةتتطلب معايي 
  معينة. تالممعاأرصدة وجة فية معالي ك توضحقانونية  اتتطلب م
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 بع( ااسات المحاسبية الهامة )ت ملخص السي - 22
 
 لملكية ا  بة حقوقاسح يع ومأسس التجم (ب)
 
 تابعة ال ت اشرك لا (1)
 

وعة  جمالم   رط . تسي يهاعلسيطرة    وعة للمجم  نيكو  التية( واصخ    راغأل  الشركات ة المنش ت )بما في ذلك  ابعة هي كافالت الشركات  
لى تلك ع  لتأثيروالقدرة علي ا  هاا في الشركة المستثمر ب الل مساهمتهن خم  عوائد متغيرة  -لها  يحق    ، أوتتعر ما  عند  كةرعلى ش
ملعا علل سل  الخ  نوائد  ال طتها  تارتجمشركة.  ى  من  بالكامل  التابعة  الشركات  حصول يع  اع  عةو جملما  يخ  ولسيطلي  توقف  ت رة 
 .طرة لسي د اقتف بعة عندماتاة الك رع الشجمي ت  موعة عنلمجا

 
األالاستبعاد    يتم بين  العالطرمعامالت  ذات  األرصدة، واالرباحاف  بين شمالالمعا  غير محققة علىلا  قة،  المركت  تم  ي و.  ة عموجات 
االخسائ عاد  استب  المعاملر  ان  اال في حالة  تقدم  لغير محققة  ا وج ى  لع  يلدلة  وال  األصل   يل فضمحال ود  ت يت محول.    ات سياسلاعديل  م 

 .المجموعة  تبعة من قبلالمت ا مع السياسا قهتوافضمان  عة لالتاب ات شركلل ةالمحاسبي 
 
   ءاتن ريقة االقط .1
 

عة  كة تاب شرء ان ت قالل  والمقابل المادى المح  اسي ق  تمي مال. ويع أعتجم  تعملياكل    معالجة  دعن   ةاسب المح   في   االقتناء  قهام طري يتم استخد
 : تىآلبا خرى أ ول ية اواى أصلكالم قو ت حقا أدوء ن اقتنار عالنظ غ ب 
 ولة لة لألصول المح عادالقيم ال •
 ينناة السابقت ة المقلمالكي المنشأ ة التي تكبدتها المجموع اتااللتزام •
 ةجموعها الم تصدرالتي  ة ي لكملا ق وحق •
 و ل، مادي محت ل مبمقاب ة تعلقيبات المت رت لا منئ شالعادلة ألي أصل أو التزام نا القيمة •
 ابعة. الت الشركة  فية  سابقية  ملك قوق لة ألي حادالع ةمي قال •
 
استثناءات محدودة  المحتملة،زامات  امات وااللت تزلواال  للتحديدالقابلة    ةنات المقألصول  ا  س اي ق  تمي  ادلة في  علا  اهمت ي قساس  أ  ىعل  ، مع 
أو    لعادلةمة ادة إما بالقي ح  قتناء على  كل ا   سا سى أابعة علركة الت ش ال  في ةطر ي مس  ري حقوق غ  ة ي أ  اسي بق  م المجموعةاء. تقواالقتن   خي تار
 .ةتناالمقللشركة تحديد ول القابلة للصغير المسيطرة في صافي األ سبية للحصة  الن الحصة  لى أساس ع
 

 دها.تعلقة باالقتناء كمصروفات عند تكب تكاليف المتراف باليتم االع
 

تبادل.  ال  خي رتاي  ف  ة كما متها الحالي ى قي في المستقبل إلتحقة  سمال   لمبالغا  يتم خصم   ، يادملل اب قالمن امجزء    ة أي ل تسوي يتم تأجي   عندما
المستخدم ه  معدل ي هو  ، وةنشأفي للم  اإلضا راالقت ا ل  عدو مالخصم  الذي  الحصول عمن خالل   مكنالمعدل  لى قر  مماثل من  ه 

 .ة لمقارن م قابلة لحكاط وأ شرو  ممول مستقل بموجب 
 
ا بالقيمة العمات مالية الزات لاكة  نفمصلغ القياس المبا  عادة ام مالي. يتم إو التزية أوق ملكقحل إما ك م ت حالم  ابل قلما  ويبب يتم ت    ع م  ة، ادلحقا
 .سارة ح أو الخلرب العادلة في ا يمة الق في  تغيراتراف بالعت اال
 
يتم  في   الذي  األعمال  تق  علىتجميع  المجمراحل،  بإعامووم  قياعة  الس حقدة  ات الة  لكي موق  سابق  ت فظت حي  ا بها  ال  ا المقمنشأفي    تناة ة 

 . اح أو الخسائررب األ ةائمس فى قة القيا ادن إععة تجلناكسب أو الخسارة ا مالعتراف بالا مت ي و. اءتن االق لة في تاريخلعادبقيمتها ا
 
   ة طرسي صص الم ة المحتفظ بها ضمن الح لنسب ا على تالتغيرا .2
 
بها المحتفية  كالمل  نسبة حقوق   تغير  دعن  المبالغ  بتعد  ةع مومجالقوم  ت لمسيطرة،  ا  الحصص   من ض  ظ  المس  مسجلة اليل  ة  يطرللحصص 

 بعة.  اكة الت في الشرلصلة  اذات   همصص ت علي حغيراالت  عكستن  حتى ة يطرسوغير الم
 

  لة ادعة الوالقيمرة  طالمسي ص غير  الحصديل  عت غ  لب ن مبي   ختالفلكية الشركة األم بأي ا م  ضمن حقوقل مباشر  تعترف المجموعة بشك 
   ستلم. ملا أو ع مدفولالنقدي ا لللمقاب 
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 بع( ااسات المحاسبية الهامة )ت السي ملخص  - 22
 
 )تابع(   لملكيةا  بة حقوقحاسأسس التجميع وم ب( )
 
 التابعةالشركات  ستبعادا .3
 

  فقد   ادلة في تاريخمتها العتابعة بقي   تالتي كان   الشركة  في  متبقيةاستثمارات    بأي   باالعتراف  تقومنها  فإ  ةالسيطروعة  المجم  تفقد  عندما
 الشركة االم.  يالكمى ة إلب منسو أو خسارة  ربحعلى أنه   جت نا فرقف بأي راعت سيطرة واالال
 
 الشهرة  .4
 
فـي يطرة لحصـص غيـر مسـ  وققـمبلـغ أيـة حول والمحـدي  مـاالمقابل الفي    لزيادةكات تابعة وتتمثل في اشر  اقتناءعند    ةرهشال  أشن ت 
ا في ابه ظتفة المحوعمجمق ملكية الوقء لحاتاريخ االقتن عادلة في  لقيمة الاو لمقتناةالمنشأة ا م األصول قي  يصاف عن ةقتنامنشأة المال سابقا

 حقـوق ول ومبلـغ أيـةمحـلل المـادي امقابـن الكـا اوإذقتنـاء. اال  تـاريخ  اللتزامـات المحتملـة فـيوا  تزامـاتد وااللي دتحللة  ة القابلالمقتنا
ا فـبهـا سـابق تفظوعـة المحـمجمال ةكي قوق مللحاء يخ االقتن ارت في ة  لقيمة العادلقتناة وامنشأة الملاي  يطرة فسص غير ملحص  ةمنشـأال يا
تج المكسب الناب تراف مجموعة باالعالم تناء، تقوقاالريخ تا  فيللتحديد وااللتزامات  ة  القابل لمقتناةا  ولصاألفي قيمة  مقتناة يقل عن صاال
 .ةجموعملالمكاسب إلى سب اوتن  خ االقتناءي ارئر في ت والخسا باحاألرفي 
 

ا إذا ، أسنويبشكل    القيمة  في  الضمحاللاارها من أجل  كن يتم اختب ول  الشهرة  كاستهالال يتم   ألحـداث أو كانـت او بشكل أكثر تكـرارا
ا ممخصـوتكلفـة إدراجهـا بالويـتم  ،انخفـا  قيمتهـا  إلـى احتمـالالتغيرات في الظروف تشـير   قيمـة الحالل فـي مضـاالسـائر خ منهـا ا

 تراكمةالم
 
ا سن  دماج أعماللية ان في عم اةقتن الشهرة الم ختباربا  وعةمجمال  تقوم مولـدة ال الل قيمـة الوحـدةية اضـمحالحتماليل دلا يشير معندأو  ويا
ا  اقادلـة ن عال  هـي قيمتهـا  تـيلاوة  دادي ترسـرة مع قيمتها االشهمتضمنة ال  فتريةمقارنة قيمتها الدوذلك ب   للنقد  و قيمتهـاأ يف البيـعلكـات صـا

ا.يت  الحال وال ر فيخسائ ال قيمة األرباح أو ضمحاللا تراف بخسارةعالعة باوم المجموبر. وتقكأا همي أ، االستخدامية  م ردها الحقا
 
نقـد د التـي تولـلت االوحـدا  ال علـىعمـاج األدمنـاد  عنـة  هرة المكتسب الشبتوزيع  عة  م المجموتقو  قيمةارات اضمحالل الختب ا   اغرأل
م لوحدات التـي تـاذه دة أو مجموعة من هل وحاألعمال.  ك اجاندمستفادة من نها االم  قعمتووالات  لوحدذه اهت  مجموعامجموعة أو  لل

 ة.اردالداخلية لإلة لألغرا  شهرقب به الترا التيلمجموعة وداخل امستوى  نىدأ ثليها تمعلع الشهرة توزي 
 
 س رة القيات ف .5
 

تنـاء اق مليـةعـن ع لناتجـةاد ولـي للبنـوس األللقيـا  ةبـلوطمال  اتعلومـلمى كل اة علجموعلحصول الم  ةالمطلوب ة  الفتر  يس هفترة القيا
ل فتـرة خـال ديدةومات جى معلة علجموعالمء. في حالة حصول ناالقت ا سنة واحدة من تاريخ س عناي د فترة القي زت  الو ةعالشركة التاب 
 .  قتناءالاخ ي رتا فيبها ف العتراتم التي للمبالغ ا يأثر رجعب  لتعديلاتم القتناء، ي ة اي لق بعملعالقياس تت 
 
 مالت األجنبيةتي تتم بالعلا  تامال المع (ج)
 
 والعر    ملاعلت عملة ا )أ( 
 

 عـةارس فيهـا المجموالتـى تمـ  األساسـيةقتصادية  البيئة اال  مل فىلتعالة اعم  مموعة باستخداالمج  ركاتشلالمالية    مود القوائ بن تم قياس  
 .والعر  للمجموعةلة التعامل عم ثليمصري والذي مال بالجنيه عةمجلماة لي المام ئ م عر  القواوقد ت  امل(.التع لةا )عمأنشطته

 
 ألرصدةاوت الامالمع )ب(
 

ف رات. يـتم االعتـمالي تـواريخ المعـاأسعار الصرف فـ  تخدامسبا  عاملالت   لةمعت األجنبية إلى  العمالب   ي تتمت الت المعامال  جمةيتم تر
بعمـالت أجنبيـة  مـات النقديـةتزااللوا األصـولة ترجمـالت ومامعـلا  ذهة هي سوت   عن  ةاألجنبية الناتجت  رف العمالص  وخسائربأرباح  
 .ئراسو الخرباح أا في األمومنهاية السنة ع يف رفصلار اعبأس
 

 لتمويـل. يـتمف اتكـالي  منلخسـائر ضـو اربـاح أألفـي قائمـة ا  بـالقرو   ةتعلقبية الممالت األجن لعئر صرف اخساح وربايتم عر  أ
 ح / )الخسـائر(ربـاضـمن األصـافي  الأو الخسـائر ب   ئمة األرباحقا  ية األخرى فيألجنب عمالت اصرف الخسائر  وأرباح    جميع   رع
  ى.رخاأل
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 ع( تاباسبية الهامة )المح  سياسات ملخص ال - 22
 

   )تابع(  األجنبية ت تتم بالعمال امالت التي معال )ج( 
 
الطبيعة    دالبنو  ةجمرت م  ت ي  النقديةغذات  با  ير  قياسها  يتم  باستخدلملعة  دلاالعمة  لقي والتي  أجنبية  تاأسعار  م  اة  د  ي خ تحدري الصرف في 
العادلالقي  اي   .ةمة  ت بفر  العترافتم  اتزاملالوارجمة األصول  وق  بالقيمةات  اائر  باح وخسأر   منادلة كجزء  عال  لمدرجة  عادلة.  لالقيمة 
خالل    دلة من عالظ بها بالقيمة افت محالم  هألسال  لتزامات غير النقدية مث األصول واال  وق ترجمةاف بفرالعترا  يتم  ال،ث لمل ابي لى سع

  صول غير األ ة  بفروق ترجم   رافدلة ويتم االعت العايمة  لقاي  أو الخسارة فربح  ال  نكجزء م  سائرلخ اواألرباح    ارة في سو الخأ  الربح
 ي الدخل الشامل اآلخر. مل اآلخر فالدخل الشخالل اة من  لدعالا مة ي لقبا فة لمصن األسهم ا قدية مثلالن 
 
 تة ابث لا ول صاأل (د )
 

ى  ه كأصل علاف ب االعتر  عد ذا النموذج ب ظل هفي  تة  ب صول الثااأل   بتث ت تة، ول الثاب األصو  س ياكلفة في قت ذج النموعة  تطبق المجمو
ت أسا مخصوكس  ا ملفته  مجمع   ا ومجاإل  منها  خسائرمهالك  اكلت   نمتضت و.  لاالضمحال  ع  األصل  تتعلأي  لثابت  فة  مباشرة  تكاليف  ق 

ا مه ندهاالتي يصبح ع والحالة  ع وقللمألصل للوصول با  .للتشغيليئا
 
ب ترتع المجموعة  الثابت، كاألص  اقتناء  علىحقة  الال  يفلالتكاف  يكون  عندممنفصل    صلأل  تتدفقجح  المر  منا  اقتصادية افمن   أن    ع 

وعة  تعترف المجم. وستبدلةماء الجزدفترية لأللا  ةمد القي تبعام است وي ،  هامد علي بدرجة يعت البند    فة لكس ت مكن قياي وجموعة  ممستقبلية لل
 .أو الخسائر ح ارب ألة افي قائم الثابت  للألص الصيانة بتكاليف 

 
  درجي المقاإلنت ا  ر ممنتظم علي مدار العاس  على أس  ثابتةلألصول ال  الكة لإلهالقابلة  يملقا  في توزيعبت  ط الثاقس طريقة الام  تخديتم اس
  حدات الوطريقة  ام  كها باستخديتم اهال  حيث   سطمبات االو  ا غير محدودمنهتفادة  سر لالقدمر المالع  نبأ  ي تتميزت ال  راضي األفيما عدا  
 . المنتجة
 
 : صول ات األموعمجن أنواع مجموعة من م نوع لكل قديرية ت ية التاجيما يلي األعمار اإلن ف
 
 سنة   50 - 16 ي مبان 

 سنوات   10 - 5   ت اآالت ومعد
   ةجات المنت د حالو ة يقرط   اسطمبات 
 سنوات  5 ال تقان و نقلوسائل 
 سنوات   10 - 4 مكتبيةدات عأثاث وم
 سنوات  5 - 3   ةت آلي حاسبا

 
ها  وتعديل ،سنة ماليةنهاية كل في ة  بت ثالا لصو رة لأل المقداجية األعمار اإلنت تة ولألصول الثاب  يديةرتخ لاة مي القبمراجعة تقوم المجموعة 

 .ابقةست ال را قدي ت لا عنات قعندما تختلف التوع
 
قالثا  الدفترية لألصل   قيمةال   في تخ  يتم مبلغ  الى  ابت  إذا كانتسترداإليمته  اإلستردادية ألص   دية،  أقل من القيمة    رية. ت دفلاه  ت مقي   ل 

 )و(. إيضاح ، ةم قي لالل ااضمح جة عنفا  خسارة نات إلنخويعتبر ذلك ا
 
من    تخلصال  ئد منن صافي العوابي لفرق  ا  أساسلي  تر عفاالد  نم  تةالثاب صول  د األنومن ب   استبعاد بندمن  خسارة  لربح أو االدد  يتح

 .ةثابت صول الاستبعاد األاتج من لخسارة الن أو ا ب سكمال والخسائريدرج ضمن قائمة األرباح المستبعد و ندالدفترية للب  قيمةلالبند وا
 

ا خسائر  تكلفة  لالمشاريع تحت اإلنشاء بار   يتم ع   المرتبطة بشراء اريف  مصع ال جمي ل التكلفة  ممحققة. تشة الالقيمل  اضمحال ناقصا
ا ليصبح  حتى  ل  األص إلى الفئة  روع تحت اإلنشاء  ش من م  ، يتم تحويلهاألصول جاهزة لالستخدام المقصودا  عندما تكون  .تشغيللمهيئا
 عة. المجمو وفقاا لسياسة  إهالكهاويتم  تة  ثاب ال لاألصو ضمن  المناسبة
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 بع( اة الهامة )ت بيسلمحاياسات االس  ص ملخ - 22
 
   ةوسلم ملا  ر يغ ول صاأل (ه )
 
 آللى ب اسا ت الحبرمجيا (1)
 

ا منهـاتكلفة تم الحصول عليها بشكل منفصل بال  التيو  كومبيوتربرمجيات اليتم عر  تراخيص   مجمـع و االسـتهالك عجمـم مخصوما
يص راخلتـ الكل لالسـتهابـقلا غلـب الميـل متح مويـت  ج.رنـامعلى هذا الب صول لفة الشراء للحالتكاليف تك  . تمثلالقيمةالل  حاضم  خسائر
 لثابت.ا لقسطا ةيقسنوات باستخدام طر سمخوهي  ة المتوقعة منهاترة االستفادف ارمدى علة تظمقة من بطري وتر جيات الكمبي مبر
 
 ىعلـ ةموسـمل رغي  ل، كأصويوترجهزة الكمب  ألزءاا مكمالا ج  رب ت عت   ال  يت لا  رت وي ب مكلا  تاي جمرب   صي خارت   ءان ت قا  في لاكت ب   فارت عالا  مت ي 
 من أجله. نيقت ا ذيال  لغرفي ا خدامالست داد األصل لعقة بإتعلالم يفس التكالساأ

 
 الفنية لفة المساعدات كت  (2)
 

ى ط الثابـت علـقسـطريقـة ال اسـتخداموتسـتهلك ب  سـةوملم ول غيركأص  الفنية  المساعدة  ة مقابل خدماتعولمدفاغ  اليتم االعتراف بالمب 
  سنوات. 10 علىا هاستهالك يتم تيلاو ،لهاوقع ت جى المنتار العمر اإلمدا
 

عة موالمج مع ةفني الفاقية الخدمات ت (، بموجب االجنوبية  )كوريا  Techpack Solutions Companyا قدمهي ت ة الت تتمثل المعرف
  اد.المعت  العملسياق ا المجموعة في قهطب ت التي ست العملياتقنيات والو للطرقفنية لمساعدة الا ة في رسومبصفة أساسي 

 
  ع االستهالك.  ا مجمناقصا  ةية بالتكلففن دة العساملا في لاكر ت تظه
 
 العمالء  ةعالق (3)
 

األعمـال  نـدماجة مـن اء المكتسـب القـة العمـال. يتم االعتراف بعل منفصلبة بشكالمكتس  هي عالقة العميل الموضحة بالتكلفة التاريخية
ات يـتم حدد وجي ممر إنتاها عيخ االستحواذ. لتارقيمة العادلة في بال ا منهـالفـة تكبال سـجيلها الحقـا وخسـائر سـتهالك ع االمـمج مخصـوما

 .يمةالق اضمحالل
 
ور ألصـل علـى الفـريـة لالدفت  في  القيمـةيتم تخ ا،مناسبا عديلها إذا كان ذلك وت  ،وللألص تم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجيةي 

 و()إيضاح  .المقدرسترداده كن امأكبر من المبلغ الم لألصل يةقيمة الدفترلنت ااذا كإية مالترة كل ففي نهاية  داديةستراالإلى قيمته 
 
 الشهرة  (4)
 

 األصولة في التابع لى الشركاتستحواذ عالشهرة الناتجة عن اال ضمم ب(. يت )28 رقم يتم قياس الشهرة كما هو موضح في اإليضاح
ا أشـارت إذ رمتكـر أو بشـكل سـنوياا،يمـة لقفـي ا ضـمحاللاالجـل أمـن  اارهـيـتم اختب كـن ول الشهرة،  تهالكاس. ال يتم  ةلملموسغير ا
ا مخصفة ت في الظروف إلى احتمال انخفا  قيمتها وتم إدراجها بالتكلأو التغيرااألحداث   . ةالقيمـالل اضـمح خسـائرمجمـع   منهاوما
 .المباعة منشأةلقة باتعلشهرة الملل القيمة الدفترية أةعن استبعاد المنشائر الناتجة والخس رباحألاتتضمن 
 
مـة. يـتم إجـراء التخصـيص لتلـك الوحـدات المولـدة للنقـد أو القي محالل  اضـ  لنقد لغر  اختبـارد اي يص الشهرة لوحدات تولتخص  تمي 

دات أو لوحـهرة. يـتم تحديـد الشـالـذي نشـأت فيـه ا دماج األعمـالمن ان تستفيد لمتوقع أن التي من ات الوحدات المولدة للنقد ومجموعا
 .ليةالداخا  اإلدارة غرألم فيه مراقبة الشهرة ى يت توعند أدنى مس وحداتلعات اجموم
 
 لية ماالاألصول غير  مة قيل المحاض (و )
 
ياا فـي تـاريخ القـوائم سـنوختبارهـا يـتم ا هالكت ضع لالستخ الد أو جي غير محدالتي لها عمر إنت موسة املال  واألصول غير  لشهرةإن ا
 ا.هال يتم استردادالدفترية قد أن القيمة لى ظروف تشير إفي ال تايرغت أو ك أحداث ان هن ورر عندما يكلمالية او بشكل متكا
 
ة لـقاب غير  تكون دية قردفت لة ايملقن اأى علت الو دالأ اترود م شد وجن ع خرىالا ةالمالي ير لغاصول لأل القيمةل  ار اضمحالب ت اخ  ميت 

 .دالالسترد
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 بع( اة الهامة )ت اسات المحاسبيص السيملخ - 22
 
 غير المالية )تابع(   األصولاضمحالل قيمة  )و( 
 
مـة ي قال عـنل ة لألصـيـرة الدفت لقيمايه د فتزي ي المبلغ الذ ةبقيم كلذو  ئرساالخ  وأ  حاب رألة اقائمفي    لحالضمالا  رةسابخ  فارعت اال  يتم
 يـاسق  غـراوأل. كبـرأ اأيهم تخداميةساال ةقيملاو  أ  البيع  تكاليفا  صا قصل ناألل  لةدلعاا  مةقي هي ال  ةدادي االستر  مةقي ال  له.ية  دادرت ساإل
)الوحـدة قلة يـة مسـت ات نقدتولـد تـدفق يالتـ لوصألمن اتحديدها ة يمكن األصول على أصغر مجموع  م تخصيصت فإنه ي ،  حاللمضاال

 .(دنقالتي تولد ال
 
كـس لع  مالك احت كون هناي   ماة عندعقبل المجمو  محالل منتعرضت لالضالتي  ، وا عدا الشهرةيم، فماليةغير الصول  ألاجعة امر  تتم

 هأن هـذ شـر علـىن هنـاك م كوا ي مدعن  ابقةفي سنة سترف بها سائر اضمحالل القيمة المعرد خم يت   ريرفي كل تاريخ تق  لحالاالضم
يتم سـالتـي كـان  ةة الدفتري عدى القيمال تت ب أسة، والتي يجعكوم ضمحاللائر اها خسحيث أن  ضت،انخفأو ودة سائر قد ال تعد موجالخ
 .باح أو الخسائررئمة األبهذا الرد في قا ترفك ويعهالاإلعد افي ب لصها بايدحدت 
 
 المخـزون  (ز)
 

المتوسط المرجح. وتتضمن  ى أساس  عل  فة لم تحديد التكويت   . يهما أقلادية أردالست مة اي س التكلفة أو صافي القا أسلى  مخزون عيقاس ال
ا الملمالتكلفة  المالعو  ، ةباشرواد  ون اشب مالة  السب رة،  ان ة  الملعافقات  معيعها عتوز  مت ي ي  ت لوا   غيرةلمت او  ثابتةة  أساس  الى  يل  لتشغدالت 

افي القيمة  وتعبر ص.  را تكاليف االقت منة  ضوغير مت   لراهنةا التهة وحعبالمخزون الى موقصول  لو ل  ا المجموعة لعادية التي تتحملها
ا ي ناقصادعلنشاط الل االخ  ع منري للبي دي البيعية عن السعر التق   زمها إتمام ى يستلأخر   في لتكا   أيةذلك  م وكمات لإل  يريةداليف التقكالت   ا

بأي تخفي       يع.الب   عملية الويعترف  قيمة  انخفا  صن الزومخفي  اا ناتج عن  للمخزوالبيعي ة  لقيمفي  الدفترعن    نة  ا  وكذ ية  قيمته 
 رة. ساأو الخ  ي ها التخفث ب حد ي  التيالفترة ي الخسائر األخرى للمخزون كمصروف ف بكافة
 
 47رقم    ريصم لا ةباسحمال ر معياب جلية بموام ألصول الا (ح)
 
 التصنيف - 1
 
   لية:لقياس التافئات ا  ة إلىأصولها المالي نيف بتص المجموعةم تقو
 
 (. رسائ خ الأو ح باخالل األر  منو ل الدخل الشامل اآلخر أ ما من خالإ)ة العادلة  القيمحقاا ب يجب قياسها ال التي  تلك ●
 . ةكستهلمل ا ةكلفت بالا اسهقي تم سي   يالت  صولاأل ●
 
 . النقديةللتدفقات  يةقدارة األصول المالية والشروط التعاإلدمال المنشأة ذج أعموتمد التصنيف على ن يع
 
الة لألالنسب  بالمقاسصول  تست ي س  ،دلةا العقيمة  ة  فأ  رالخسائ ح أو  ألرباا  قائمة  فيالخسائر    أو  احالرب ا  يلجم  اائمة  قاي  و    ل شام للدخل 
قد    المجموعة ، فهذا سيعتمد على ما إذا كانت  ةالمتاجرر   ا بغتفظ بهكية غير المحق الملو ات حقي أدو فارات  ملالستث   لنسبة. باخراآل
 ر. خاآل امل ل الشالدخعادلة من خالل الة يمقبال ية كلملاقوق في ح  تراثمااالست  معالجةولي ألف اتراععند اال دون رجعة ت اراخت 
 
   ألصول. رة تلك اا إلدا ر نموذج عملها يتغي مندط عا وفق مدون عن الدي  تاتثماراسف صني ت  ةداإعب  جموعةالمم تقو
 

   االستبعاد ف واالعترا
بالمشتريات   المعتادة  يتم االعتراف  تاريخ  ال  ألصول لوالمبيعات  الت وذل  ،التجاري  ملةالمعامالية في  موعة  به المجتزم  تلى  لذا  يخارك 

ن األصل  م  ةي فقات نقددل على ت قدى في الحصو تعاالق  الح  اني سر   ة ترهى فدما تنت لى عن الماصل  األ  بعادت سا  مت ي .  صلاأل  يعب و  ء ابشرا
 .ةي هررة جولى بصواألصل الما ة ي افع ملكمخاطر ومن  لي بتحو لمجموعةى أو قامت المالا

 
 سالقيا - 2
 
األاالعتر  عند العادبقي   ماليالل  األص   المجموعةتقيس    ولي،اف  إلي مضافا   لة مته  فيها  مأ د  وجو  ةحال   ا،  بامدر  غير  اليصل    مة ي قلج 
من  العاد تكاليفالخسائر  و أ   احاألرب   قائمة   خالللة  اقت العائد  لةامالمع  ،  إلى  مباشرة  األصن ة  المالي. اء  تكال  ل  قيد  معايتم  مالت  يف 

   .ر الخسائ  و أ رباح ألامة ائ ق في  والخسائر األرباح قائمة من خالل دلة ة العا بالقيمدرجة ية الماألصول المال
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 بع( اامة )ت سات المحاسبية اله االسيملخص  - 22
 

 )تابع(  47رقم    ريصم لا ةباسحمال معيار جب بمو لية ام ألصول الا )ح( 
 
 انة ون الخزذ أ  –ين الد  دواتأ
 
ذج أعمال  ا لنموصل. وفقا لألالتدفق النقدي  خصائصو صل دارة األإل المجموعةذج أعمال ونم على  ألدوات الدينق حاللس ايالقا دميعت 
ة  عاقدي الت نقدية  القات  التدف  يلحصلت كة لألصول المحتفظ بها  التكلفة المستهلين ب ت الدس أدوااي ك بقبعد ذل   موعةالمج  ، تقومجموعةالم
دات  في إيرا  يةذه األصول المالمن ه  ئدوارادات الفإي م إدراج  ئدة. يت لفاوا  مبلغال  أصلت  عاومدف  ط ق ف  قديةلن ا  تا دفقالت   هتمثل هذيث  ح
باستخدالت ا معد مويل  طريقة  الفم  الفعليل  يت ائدة  بأاالعتر  م.  رب اف  ناتج ي  خسارة  أو  مباشرة  ح  االستبعاد  عن    رباح األمة  ائ ق  في ه 
  ئر سابية. يتم عر  خجن مالت األالع  ة جمر ت ئر  اح وخسباأرب  جان   إلى ى،  أخر   ل ي ومت لا  ( رئ )خسا  حا في أرباضهرع  ويتم  رالخسائ و

   .أو الخسائر   ألرباحا ئمةصل في قا نفم الل القيمة كبنداضمح
 
 ء العمال –دوات الدين أ
 
تراف  االعيتم  ة  جوهري   تمويلية  ات مكون ، إال إذا كانت تحتوي على  شروطملا  ري غدي  لماالمقابل  قيمة اب ا  يا دئ ب مبالعمالء  تراف  عالام  ت ي 
ا  ليةئدة الفعاة الفم طريق استخداب  لكةالمستهقاا بالتكلفة قياسها الحالعادلة. يتم  لقيمةبابها   . قيمةلا  لحالاضم  مخصص ناقصا

 
 ها في حكم ا ومقدية  نلا
 
في  ل العر   النقدية  لتدفقا اقائمة  غر   بالقدلن احكمها    يف  ماو  يةقدن ال  تشملت  ولصن ية  ادوق  بهاالمحتفلودائع  وا  نوكلب دى  عند   ظ 
ال  لطلب ا األ، واالسبنوك  لدى  األجل عالية  خرى  تثمارات  لولة  سي ال قصيرة  آ التي  استحقاجاها  أقل  أشهر  ثالثة    دتهاصلية مأق  ل  أو 

  لى حب عبنوك س و  القيمة ث  حي من    جوهرية   تاريي تغر  اطلمخضع  ال تخ   فة والتيو رعمنقدية  مبالغ  إلى    ة لهوسب   حويلها والتي يمكن ت 
، يتم ف  مكشوعلى ال  د سحبصي رصيد موجب إلى رلبنك من  رصيد ا  غيربت يز  يتم  لذيلب واالط  عند  ادهاحق سدتي يست مكشوف الال
 . ة جمعم اللمالي مركز الاة مي قائ اولة فالمتد االلتزامات  فيكشوف  الم سحب على نوك  ب  هارإظ
 
 ة اضمحالل القيم - 3
 
دلة من خالل الدخل يمة العاهلكة وبالقست فة الممدرجة بالتكلالين أدوات الدب  تبطةمراالئتمانية المتوقعة ال  رةساخر القدي ت ب   لمجموعةاتقوم 
 ةيـرهوجدة يـااك زن هإذا كانت ما  ى  لع  قةطب لما  قيمةحالل الة اضمهجي من   دتعتم  .ت مستقبليةماعلوتضمين م  ساسى أآلخر علاامل  لشا
  .خاطر االئتماني مف
 
، والذي يتطلب االعتراف 47 رقم المصريحاسبة مر البه معيا يسمح  لمبسط الذيلنهج اا  المجموعةين، تطبق  لتجاري نين اي لمدة لب بالنس
 .(ب) 21و (أ) 2 حاإيض ينين.ألولي بالمدا رافمن االعت قعة توعمر المالئر سابخ
 
يوجـد  ما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه صـعوبات ماليـة شـديدة والعند ليعة بشطب أصل ماوقوم المجمت 

ضـعة ألنشـطة خا وبةية المشطالمال األصول د تظلق .استنزفتقد  يل الذمم المدينةلجهود لتحصجميع ا  أنو  سترداده،العي  احتمال واق
يـتم االعتـراف بـأي مبـالغ و القانونية عند االقتضـاء. ستشارةاالتبار االعي مع األخذ ف  عة،وللمجمداد  ستراالبموجب إجراءات  اذ  اإلنف

 .رئ الخساح أو ارب اال ئمةقا مستردة في
 

اي  90أكثر من لمدة فعة تعاقدية عن سداد د  ر المدينإذا تأخ  م االعتـرافيـت . مـانمخـاطر االئت فـي  يـرةزيـادة كب دوث حـ يُفتـر  ،ومـا
ا من تاريخ استحقاقها. 90رف المقابل في سداد مدفوعات تعاقدية في غضون الط ليفشلمالي عندما اي األصل قصير فالت ب   يوما
 
 ي ن أصل والتزام مالي قاصة بالم
 
وني  قان لالحق ا  جموعة متلك الا تمالي عندمالمركز الم  ائمة ي قف مقاصةفي الاوعر  ص  ليما  زامت وال  اليل مص بين أ  اصةمقل  ميتم ع
و  ألغ  مباي الصاف  أساسية علي  التسوجراء  ا إل نية إملاعة  مجموالى  ن لدا ويكوالمعترف بهالمبالغ    نبي ة  لمقاص لنفاذ إلجراء اقابل لال

باألصل   ا    لتزام الا وتسوية  االعتراف  القاالون  يك  ي لكو  حدوا  ن في  لن حق  تقوم  عة لمجمووني  المق  أن  لقابالا   اصةبعمل  أفالنفاذ  ل  ن  بد 
ح  عنديكون   ما  وقوع  ودث  المستقبل  ا لب غاالذي  في  يكون   ا الط  ما  األإخفاق  ورف  الممارسا  س يعكأن    بدالخر  العمجموعت  ادية  ة 
 .عةلمجمو للنقدية ا قاتتدفلا يت وقر وت طرات خ اباعتب ة ط المرتب  ة والظروف األخرىلي ماالق ألسوا ات اتطلب وم
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 بع( االهامة )ت  اسات المحاسبية السي ملخص  - 22
 
 لة داس القيمة العا يق (ط)
 
 الية الم ت  دلة لألدوا عالاقيمة  لا
 
لســوق في  اين في ين المشاركب  منظمة ملة في معالتزام  داد اسأو دفعة لمن بيع أصل استالمه سيتم   ر الذي ــي السعة العادلة هــالقيم نإ

 : إماتتم  االلتزام داد سأو  ة بيع األصل املمع أنفترا  علي ا العادلةقيمة  ال د قياسعتمي و .سياتاريــخ الق
 
 و  ، ألتزامالاأو  صل لأل ق األساسي سو لافي  -
ا االكثر نفع ساسي، في السوق غياب السوق األفي ظل  -  . تزامااللو ألألصل  ا
 

ا  ثرلسوق األساسي أو السوق األكوصول إلي اال علىرة المجموعة قادتكون يجب أن    ملتزالألصل أو االادلة العالقيمة  ياس م قيت و ،نفعا
مشاركين في السوق  على افترا  أن ال االلتزام،لسوق عند تسعير األصل أو ي اخدمها المشاركون فتي سيست ضات الباستخدام االفترا 
 دية. االقتصلحتهم اا لمصيتصرفون وفقا 

 
ستخدام األصل في  ادية ب منافع اقتصاحقيق  ى ت السوق علفي  رك  المشاة  ر قدربالألصل غير المالي في االعت ة العادلة  قياس القيميأخذ  
 . ستخدام لهأفضل او أكثرفي  األصل استخدام حيث يمكنه يعه إلى مشارك آخر في السوق ق ب خدام له أو عن طري فضل است وأكثر أ
 

تقن الشرك   تستخدم التقييم  ة  لل يات  والتي المناسبة  كافية    ظروف  بيانات  لها  القتتوفر  المدخالت  تخدام  اس  وتعظيم  ،لةلعادالقيمة  ياس 
 .دخالت غير الملحوظة ام الماستخد ة ذات الصلة وتقليلملحوظ ال
 

ي  لتسلسل الهرملمالية ضمن ااائم  قولي  عنها فاح  ا أو اإلفصالقيمة العادلة لهالتي يتم قياس  االلتزامات  و  األصول يتم تصنيف جميع  
 :ككل عادلة لقياس القيمة ال هرية والج من المدخالتمستوى  دنى ءا على أا، بن التالي النحوى  ، كما هو موضح عللعادلةللقيمة ا
 
  ت اتزامال  صول أو طة أل ش ن اق السواأل   في (  لة معدال)غير    المعلنة ر  األسعااألول في    المستوي   وتتمثل مدخالت   –ي األول  المستو -

 . لقياسا في تاريخ اإليه لوصول المجموعة اطيع ة تست مطابق

تكون  و  وي األول ضمن المست ا  عنهعلن  م  ت بخالف أسعار لمدخال ا  افة في كالثاني  توي  المس  ت الخمثل مد ت وت   –  الثاني  ويت سمال -
 ر. باشم يرغ بشكل مباشر أو لتزام حوظة لألصل أو االهذه المدخالت مل

 . لتزام الصل أو األوظة للحالم مدخالت غيرلالث في لثاي اوست الم  مدخالت مثلت وت  –الث توي الث سالم -
 
 ويلية تم  اليفوتك   يراداتإ (ي)
 

ا  تتكون الفوائد  فوائدلمصروفات  فا على    من مصروفات  بها  المعترف  الدخل    قائمةو   المجمعة   الخسائرأو    األرباح مة  قائ ي  لقرو  
أو    ألرباح ائمة  قاصل م هل في  نتاج أ إنشاء أو إتناء أو  شرة إلى اقال تنسب مبا  التي  قترا . يتم االعتراف بتكاليف اال االخر   الشامل
 .دة الفعليئ الفا باستخدام طريقة معدل الحرا خل الشاملالد قائمة و  ةجمع الم سائرالخ
 
ن  ع  جت نالاين  دالم  د صي الرود اضمحالل فى  عند وجو  لىئدة الفعمنية باستخدام معدل الفاعلى أساس نسبة ز  دات الفوائ دإيراب رف  يعت 

بالفائد فاالعتراف  ا  يتمإنه  ة  اقي لتخفي   إ فت لدمة  ارية  النقديةدفقللت   الية الحمة  لقي لى  بسعصومخ لا  ليةب لمستقا  ات  امة  علي  الفائدة  لفر 
 .صليألا
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 بع( االهامة )ت  ات المحاسبية اس السي ملخص  - 22
 
   ل لمارأس ا (ك)
 
 عالوة اإلصدار أس المال المصدر والمدفوع و ر
 
ت  األ يتم  العادية ضسبويب  الملكمن حق هم  االية وتضاف عوق  االحتياطإن وجر  دا إلصوة  إلي  ادت  أس  ف رنص   دود في حي  نون لقاي 
م آية  د خصصافى بع)بالسهم  فات إصدار األصم مصروخ  بعد  وذلك   . االصداروة  عال  حتياطي الي  إرحل  في   ذلكعن    ادما زأما    الالم
 .صدارإلالوة اع لغب م( من لخاصة بهالدخل ابضرائب ا يزة تتعلقم
 

فوع  دلمامقابل  خصم ال  يتم(  ةن ي خز  أسهما )بهصة  لخاأدوات حقوق الملكية اء  راش  بإعادةجموعة  ت الماة من شركركوإذا قامت أي ش
ا األدل تلك  ب مقا ب  بة ألصحاة المنسوق الملكي ( من حقو بة الدخلضري افية من  )ص  منسوبة للعمليات الضافية  اإل   اليفالتك  وات متضمنا
  ة ي داعلاهم  ألسذه اند إعادة إصدار هع  ا.ة إصدارهو اعادغاء األسهم أالتم  ي خزينة حتى  هم  كأس  للزجاجلصناعة    طالشرق االوس   شركة
تك  منى  افص  ابل،قالممن  ض  يتم الحق،    ت ق ي وف اآلث ذالدخل  افية وضريبة  إض  مالت معا  ف الي أي  الصلة  الم  في ار،  ات  لكية  حقوق 

 . ل يصنف ضمن رأس الما. جا جط لصناعة الزوساال لشرق ي شركة ابة لمالكالمنسو
 
 مالية لا  ماتاااللتز (ل )

 
االعتراف    ويتم.  المالية   ةالتعاقدية لألداحكام  أل ي اطرفاا ف  مجموعة لفيه ا  حتصب   ذي لا  في الوقت المالية  ات  االلتزاماالعتراف بجميع  يتم  
ا منها  ما بالقيمة العادلة  المالية مبدئيا   تتزاماباالل باستخدام    ةستهلكمالالتكلفة  يتم قياسها ب ثم  ة مباشرة للمعاملة.  منسوب   أي تكلفةخصوما

 .يبدئ المتراف بعد االع ليطريقة معدل الفائدة الفع
 
هاء صالحيته. عندما يتم استبدال  زام أو إلغا ه أو انت لتزام بموجب االلت إلعفاء من االعندما يتم ا  المالي زام  لت راف باالت االع  ءإلغاتم  ي 

ب التزام مالي   ا  إن مثل هذ، فالتزام قائم بشكل جوهريتعديل شروط    أو  ر،كبي ى حد   خر من نفس الُمقر  بشروط مختلفة إلحالي 
لفرق في  جيل اتس  مويت   ،تزام الجديدواالعتراف بـ االل  لتزام األصليالعتراف بااللغاء انه إى أل معه عللتعامايتم  يل  دالتعو  أالتبادل  

 . المجمعة ئرالخساأو  رباحاألئمة قافي  القيم الدفترية ذات الصلة  
 

 ن يوالتجارن الدائنو  (م)
 
الموردين.    ل العادية من األعماياق  ي سعليها ف  صول لح اتم    لتيمات اخدلع أو امقابل البضائ   هي التزامات بالدفعجاريون  الدائنون الت 

إذا   ،للشركة)أو في دورة التشغيل العادية و أقل ولة إذا كان السداد مستحقاا خالل سنة واحدة أمتدا التزامات دائنة كتصنيف الذمم ال يتمو
 . لة اوغير متد التزاماتكا عرضهيتم  كذلك،م يكن األمر إذا لو ول(. أط  نتكا
 
 استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ب  لمستهلكة ابالتكلفة تم قياسها الحقاا مة العادلة وي دئياا بالقي يين مبلتجارن االدائني ب راف عت اال يتم
 
 ب ائ ضرلا (ن)
 
 .ة لم جللجارية وااالدخل  وع ضرائبمجم  ل في خل تتمث الد رائبض
 
 ارية جال  بةري الض
 

أو    قائمة األرباح  المدرج في الربح    صافي  عن  لضريبي لربح اتلف ا ضريبة. يخلضع للخاالعام ا  ى ربحعل  الجارية   دخل ال  يبة ضرتعتمد  
تي  لانود  الب   ني كذلكيستث أخرى و  صم في سنوات خو ال ة أ ب ي رضلل عة  ضخاات الفالمصروالدخل أو    ستثني بنودي   نه أل  المجمعة   ئرلخساا
أو التي  ة  ائدئب السراالض  ينوان وق   م أسعارباستخدالعام  رية عن الجاالدخل ا  حتساب ضرائب م ات ي   بداا.أم  لخصو اة أ ب ضري ضع للتخال  
 .لقوائم المالية اريخ في تاالمتوقع أن تكون مطبقة من 

 
ى  لإ  ألموال لي لتقب سجي مارختدفق   يكون هناكتمل أن  غير م كد ولكن من المح  ة ضريب ال  دي دحت   نكو ي   ماندع  ص بمخص  عتراف يتم اال
يتم  الضحة  مصل ارائب.  بأفضل  صصالمخ قياس  ا  يرتقدت  ألمتوقللمبلغ  ي ع  مسن  الدفصبح  يعت تحق  التقييمع.  خب على    مد  راء  حكم 
داخل ضراال سابقة   عة جموالم  ئب  بخبرات  ا  يتع  مدعوما بملفيما  ب و  ة طش ن األذه  ه  ثل ق  اعفي  مشور   على  بناءا  ضري لحاالت  بية  ة 

 .ةلومستق ة متخصص
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 بع( ااسات المحاسبية الهامة )ت ملخص السي - 22
 
 ( تابع)  بائ ضرلا (ن)
 
 م جلة لبة اضري لا
 

الضريب م  ال  ةالضريب  هي  التيجلة  ت   عيتوق  ة  مأن  الدفع  سكون  لال قاأو  تحقة  على  بلة  ب سترداد  الدفترالفروق  القيم  لألين  صول  ية 
في متزااللوا ا  القوائم  ات  واألسس  ارلض المالية  اي حسا ف  ة م خدت مسلا  لة ب لمقايبية  وي لرب  للضريبة،  الخاضع  ب بح  احتسابها  استخدام  تم 
ف بأصول  االعتراللضريبة ويتم  خاضعة  لتة الفروق الم قايع  مجلة لج الم    ب الضرائ ا بالتزامات  ما عمو   فعترا الا  يتم  تزام.لاالقة  ري ط

لقابلة  خدام الفروق الم قتة است ا اقابلهم  نكيم  تيلاوة  ي تقبلبية مسي ضروقع أن يكون هناك أرباح  لمت من ا  الذى ى  د لى الم جلة إ ضريبة م 
 للخصم. 
 

يتم   ب اعترالاال  امثل  ف  واصو ألهذه  ازالت الل  نشأ  إذا  امات  اال  م قت للفرق  )بخ  فترا عمن  األد  الف األولي  لألصول مج    عمال( 
في  وااللتز األخرى  ت   معاملة امات  اال   الربح  علىثر  ال  الربح  أو  للضريبة  يتمال  ،كلذ  إلى  ةاف ضباإل حاسبي.  ملخاضع  تراف  العا   

 .رةشهبال ولي األ فعتران االت مق الم  قنشأ الفري الم جل إذا بااللتزام الضريب 
 

ت ة والشـركالتابعاات  شركفي ال  ثماراتلناتجة من االست ا  لم قتةلقة بجميع الفروق اتعالمبية الم جلة  زامات الضري اللت اب تراف  يتم االع
وية ت تسـوقيـت لـى ع ةطرى السـي رة علوعة القدتكون للمجم حاالت التيال لكعدا ت ا مي ف ،ركةت شلما  عاتالمشرو  يفلحصص  الشقيقة وا

 األصـوليـتم االعتـراف ب  ر.المنظـوويتها فـي المسـتقبل  تسـتم  الم قتة لـن يـتلك الفروق  أن    حجالمر  نوكذلك يكون مة   قت مق الروفلا
 فيـه مـنيكـون  حـد الـذي  فقط إلى ال  ت والفوائداراثماالست ه  ذهب   ةتبطرمالم  لخصقابلة للا قتة  ن الفروق المالناشئة ع جلة  مال  بيةالضري 
 .ستقبللمي اتوقع عكسها فقتة ومن المالم  قالفرو ستخدام مزاياالية فة كابي ي رباح ضد أروجو تملحملا

 
اح ربـوفر أت  لمت حمال نمد يعلم د الذي حلفيضها إلى ايخ كل تقرير وتخي تارفم جلة ال بيةضري ال الدفترية لألصولالقيمة    تتم مراجعة
 .صلألان جزء م كل أواسترداد ية للسماح ب ضريبية كاف

 
ق األصـل لتـزام أو تحقـة االلتي يتم فيها تسـوي ة المتوقع تطبيقها في الفترة اة على أساس معدالت الضريب الم جلاحتساب الضريبة يتم  

 .تاريخ التقريرفي وهري ل جها بشكن ا أو سم سنهت  ت الضرائب التيومعدال قوانينبناءا على 
 

نهاية فتـرة في  موعةالمجريقة التي تتوقع بها عن الطبية التي ستنجم  الضري   ائجالنت   لم جلةاة  ب ي الضر  أصول  وأ  تزاماتالياس  يعكس ق
 .االتزاماتهو صولهاألة الدفترية القيمة سترداد أو تسوي ال ،التقرير
 
ا لاحق واجب النفاذ ق هناكون ا يكعندم م جلةالة ب ي رالض لصوأ وأ  التزاماتسوية  ت   تمي  بـل مقا ريـةالجاضـريبة أصـول المقاصـة نونـا
صـولها وية أتي تفرضها نفس سلطة الضـرائب وتعتـزم المجموعـة تسـما تتعلق بضرائب الدخل الوعند  ةي الجارالضريبية    لتزاماتاال

لمنشـأة يكـون ل اعنـدم الجاريـةيبية الضرات تزامااللويبية ول الضراألص يةيتم تسو  ى أساس صافي.لتها عوالتزاما  الجاريةية  الضريب 
 وية االلتزام في وقت واحد.، أو تحقيق األصل وتسصافيأساس  إما التسوية على صة وتنويللمقاانوناا اذ قحق واجب النف

 
 سنةلل لم جلةة اريب لضجارية واالضريبة ال

 
مل لدخل الشاف بها في اود معترببن  قتتعل امعندإال ، ةجمعالم سائروالخ  حاألربا  قائمة  ي جلة فب الجارية والمرائ الضاالعتراف ب يتم  
ا الحالة، يتم في هذه ، وعةالمجم كيةلملا قوقحئمة قارة في اشب م  أوآلخر  ا الـدخل ائمة قم جلة في لية واالجارالضريبة االعتراف ب  أيضا
 مـن ةالم جلـة يـة أو الضـريب بة الجارضـري ال أتنشـ عنـدما ي.للتـواعلـى اة  المجمعـ  لملكيـةحقـوق ا  قائمة  مباشرة فياآلخر أو    ملالشا
 .مالعألا حاسبة عن دمجملي اي فالضريب التأثير  نيتم تضمي  مال،مج األعدة لي لواأل اسبةالمح
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 لعاملين ا مزايا  )س( 
 

بية  الطرعاية الونظم   دةالمحدزايا ملا ظم ، ون االشتراك المحدد  م كالا من نظلتي تشمل اوملين، العا ايا مزمن نظم يد عدلاجموعة تدير الم
 ة. ء الخدمبعد انتها

 
 د ع اق الت عاشاتم ( 1)
 
 معاشات. الم من نظوعين ة ن موعجملا ملكت 

 
 د المحد راك نظم االشت 

 
ال  تراكشاال م  نظ ت امعاشات  المطبقة هي الئحة  المحددة  ب لتي  ب ال  تضاهامققوم  اشتراك دمجموعة  إل  فع  اثابت  ت ميناللتأالعامة    لهيئةى 
عتماعي جالا أة  إللى  والزاساس  ي مي.  المجم   على  أ وجد  الوعة  ويعتهاامالتزالا  دهادس  د بمجرأخرى    تام تزاي  با.  تراكات  شالترف 
 .لةضمن تكلفة العماستحقاقها وتدرج  ا نةس فة دورية في كلكت العتيادية ا

 
 دة ا المحدلمزاي انظم 
 
 .د حداك المرالشت ا   نظمف ال بخلخدمة بعد انتهاء اا لما نظم المزاي هي محددة لمزايا اال منظ
 
تقاعد أو العجز الجزئي أو نهاية الخدمة مكافأة  د العة عن لمجمووظفي احق لم. ي مجموعة لموظفي ال  محددةلامزايا ال نظمالمجموعة  بعتت 

ي  ألة  د. ال تخضع الخطعند التقاع  ائي للموظفالنه  ألجر واول الخدمة  على طستحقاق  تند االعلى أساس خطة المنافع المحددة. يس
 . ممولة ير هي خطة غيمية ويود تنظق
 

ايـة نه خفـي تـاري  لمزايـا المحـددةية اللتزام االقيمة الحال مع هوجي المالمال مة المركزقائ به في معترف المحددة الايا زالمتزام لصافي ا
ا عن طري محددة سنوالزايا امات المزد الت ي م تحدت ي و  .لعاما م يـت ة. ودرلمقـاة اإلضـافي  وحـدةلاستخدام طريقـة با قلست تواري مير اكب يق خا
فـي خصـم المقـدرة وباسـتخدام سـعر ة المستقبلية الخارجية قدلن ات اتدفقيق الطر  ددة عنمحا المزاي لتزامات اللحالية الاالقيمة    حتسابا

 .ةمحددلاامات المزايا تزلالة المقدر لفترةالة وية بالعممدات الحكوسن لى الالسوق ع دعوائ  يية عللالماسنة ية الهان  تاريخ
 
ينها تم تضما عدا ي فيمالمجمعة سائر والخ باحمة األري قائ ة فالمحددا ي امزال زاماتية اللت لالحادمة فة الخاف بتكلعترة باالوعمجملا  تقوم
و حاليـة أسـنة المجموعـة خـالل اللل  خدماتء  دالقة بإتعة الملمحددايا اامات المزلتزي التي تعكس الزيادة فالي وام  يرغ  أصلكلفة  ت   يف

 .ظامللن ليص تقو ل أعدي دث ت يح اعندم
 

 ادةيف إعـالكـت وعـة ب المجما تعتـرف ام وعنـدمليص للنظو تقأ  ديلحدث تعف عندما ي كمصرو  سابقةللخدمة افة ابتكلتعترف المجموعة  
 .المجمعة والخسائرح ارب األمة في قائ  أقربا همأي  ة،لكي لها
 
م سـبما تـعـدل الخصـم حالمحـددة بم المزايـاام التز فيايق ضرب صطر عنمزايا المحددة  ال  مصافي التزاي  علفوائد  لاصافي  سب  تحت 
 .المجمعة رباح والخسائرقائمة األبها ضمن ويعترف وية. ن لسا لماليةا لفترةاية ابدما في ديدهتح
 
ت فـي يـراثـار التغأو بـرةيالت الخن تعـدع تجدة والناحدالملمزايا اللتزام ا  حاليةتغير في القيمة الال  ية هي اروت كإلا  ئرساالخو  أ  حباراأل
 .فيهاالتي نشأت  فترةفي الالمجمعة خر مل اال  شاال خلالد قائمة فيرية تواكر اإلكاسب والخسائ وراية، ويعترف بالماإلكت ت اضاراالفت 
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 )تابع(   لعاملينايا امز )س( 
 
 لخدمة ء اهاإن مزايا  ( 2)
 
تـرك العمـل   قبولل ب امو لقرار العي أدالعا  دخ التقاعي تار  ء خدمة العامل قبلإنهالمجموعة ب قرار اتيجة لتحقة ن سمال  ينملالعا  اي ازي مه
 دمان ع( : ) أ أتي أوالا ريخين أيهما ي لتاد افي أحة دمخلا ا إنهاءي ف مزاروصالمجموعة بالتزام وم  هذه المزايا. تعترف  ابلاري مقتي اإلخ
ضـمن نطـاق  تكـون يلتـا ة الهيكلـةإعـاد  المجموعة بتكـاليف  عترف( عندما ت )بو  االمزاي   تلك  رعب  حس  عةلمجموا  ناإمكد ب  يعال
اء العامل إنهبل ا مقاي مزا  رجموعة بعمام القي   نهاء الخدمة. في حالةي تتضمن دفع مزايا إالت ( و28)م  ي رقاسبة المصرالمحعيار  م
ا، امته إختي لخد  ف األوليالعتراعند ا الخدمة ءهان إ يام مزاازت لوا لفةالتكس قيام يت ريا
 
ا فقلالحقة و  يراتغيس وتعترف بالت تق  كما ا المقـدم. وإذا قبـولهم لعـر  المزايـ  وقعن المت لي لعامقدير عدد ااس ت لي أسة المزايا عطبيعل  ا
يـا المزا م قيمـةصـخم ت يـ ة،لسـنوي ا ةيـمالال فتـرةاليـة هان  هر بعدش 12قبل  دمة بشكل كاملالخاء  ا إنهي مزا  ةي توقع تسومير الغ  نكان م
 تها الحالية.قيم توقعة اليالم
 
 نونا  ح المحدد قاربااأل ي ف العاملين  نصيب ( 3)
 
ا   المتوقع توزيعهاقدية  رباح الن األالمجموعة ب ترف  تع فى  يعات األرباح  توز  ء من كجزت  اكشرلل سى  األساام  نظ للكحصة للعاملين طبقا

والملكي حقوق   ت عندمات  مزالت اكة  اماعلاة  ي عالجم  دمت عا  لملعاة  توالمجموعة  ساهمى  دية  األرباح.  مشروع  المجال  وزيع    ة عومتقوم 
 . موزعة ح غير الربالين فى األلعامصة اات بحل أى التزامجي ست ب 

 
 روض قال (ع)
 
ا  مخ   دلة يمة العابالق   و األولي بالقر  فرات عالم ات ي  ا بالو  الحقرالق   ساة. يتم قي متكبدالة  لمعاملف ا ي لاتك  منهاصوما   كة. هلت سملتكلفة اا
ا ب فرق    بأي  االعتراف  ميت  مدار    على  عةالمجم  باح أو الخسائراألر  ائمةفي قسترداد  اال  وقيمة  المعاملة(ليف  اتك  ين المتحصالت )ناقصا
   . ةلفعلي اة ائدالف ة قري طام  تخدالقرو  باسفترة 

 
ء  م جزتخداساكن  لممن امن  يكو  أن   لقر  إلى املة لاليف مع  كتكو رت القيالهسعلى ت   حصول ل لعة  مدفولرسوم الراف باعت اال  يتم

  حتى ر   دمة من القستخغير الم  بالمبالغمعاملة المتعلق  ال  كلفةت من    جزء   استهالك يل  جيتم تألحالة  ه اي هذمالي التسهيل. وفجمن أو إ
   ها.دامستخا ميت 
 
ل  يي ست ال  مات لخد  مة ات مقدفوعيفها كمدوتصن م  ك الرسولة تلمس تم ري   نهإيل فهالتس  يمالو اجحب جزء أأكد من سلت دم اة عحال  يوف
 ق بها. تتعلتي ال هيل على فترة التس ااستهالكه ويتم

 
نتهاء صالحيته.  ا  أو  هإلغا   أو   عقدلا  ي ف  حدد المااللتزام    من  م التخلصعندما يت   المجمعة  اليقائمة المركز الممن  يتم استبعاد القرو   

  بما في ذلك أي ع  لمدفوابل االمقطرف آخر و  إلى   ويله ح ت و  أ  هإلغا  ذي تم  ال  مالي لم االلتزافترية لالدة  مي ن القي ق ب رفلبا  تراف يتم االعو
 ى. ر خأ ة ي ويلمت  ليفأو تكا داتكإيراالمجمعة ئر أو الخسااألرباح  مة قائ  في مات محتملة، التزالها أو ير نقدية تم تحوي غل أصو

 
  ن عقل   ت ة ال رفت لامات  تلك االلتز  سوية تأجيل ت ل  ط مشرو  غير ق  ح   عة المجمو  دى ل  ناك  إذا   إال   اولة القرو  كالتزامات متد  يتم تصنيف

   عة. مجممالية اللوائم اخ القي بعد تار شهراا  12
 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)

- 47  - 

 
 بع( ات المحاسبية الهامة )ت اساسيملخص ال - 22
 
 راض تكاليف االقت (ف)
 
  يالت صول  األ ك  تل  ، وهيهلةصول م نتاج أإء أو  اشإن أو    ءاتن ق ى ا إل  التي تعود مباشرة  مة والخاصةا  العا راالقت اليف  ضافة تكيتم إ
باتتطل الوقت  صول حتى  تكلفة تلك األ   ىعها، إلبي ة لها أو لددمح  الرا غاأل  في  الستخدامها لهيزويلة لتجية ط ترة زمن فة  ورلضر ب 

 بيعها.  ها أول لمحدد غر  ااهزة لله األصول جالذي تكون فيه هذ
 
م  التي يت   ترا فة االقلتكة  قيم يد  بتحد  ة عجموالم   تقوم  ا ،ة االقترل تكلفل لتحمهصل م أ  اءقتن ا    غرب ال  مودما يتم اقترا  األعن 
ا  مطرو  القترا بب عملية االمنشأة خالل الفترة بستتكبدها    الفعلية التي     االقتراة  ثل في تكلفتم ت   التيو  صل األ ذا  ها على هسملت ر حا
 . ةض ترلمقا لوا ملألقت من االستثمار الم يراد تحقق إا أي هن م
 
 لفة. تكالذه ة هالمجموع فيهادت التي تكب ترة في الف  تفا روكمصرى األخ  اقتراال  كاليفبت  االعتراف موعة ب م المجوتق
 
 ت اص صمخلا (ص )
 
ا عن  نات (  ني أو حكمي )قانوالمجموعة التزام حال  صات عندما يكون على  ص لمخبا  عترافااليتم   وقع  الماضي، ومن المت   يحدث فجا

  راف عت  يتم االال   .ليهارجة يعتمد عم بدزالت دير االتق  نكموي   زام،االلت   يةوسلت قتصادية  ع االفة للمنامتضمن الرد  اوج للمق خار حدوث تدف 
   .ةبلي يل المستقشغئر الت اسخ  بلمقا ات صصمخب 
 

يف  لكات   نوعة ضمم للمج  نشطة الساريةغير المتعلقة باألويكلة  ادة اله ة بإعالخاصورية  طات الضر العتراف باالرتباتقوم المجموعة با
 يكلة. ة الهدص إعاخصم
 
  في   خذ طريق األ  ة عنوي للتس  لوب المط ج  ارالخ  فق لتدد اتوقع وجو  رجة يد دهة، يتم تحداب تشلممات االتزاال  من  عدد   ككون هناا ي ندمع

س  فن رج في  مدبند    ق الخارج أليتمال الخاص بالتدفحن االالرغم معلى    لمخصصاف باالعترتزامات ككل. ويتم ااالعتبار فئة االل
 . راا يكون صغي ت قد ا لتزامالة افئ 
 
ا جونقود  للقيمة الزمنية  ال  يرث أت   نودما يكن ع بها لتسوية االلتزام  لمتوقع أن يتم طلت اافقن لللية  احقيمة ال الهي  صص  مة المخ ي إن ق، فهريا
عترف  .  يُ املاللتز  محددة لاوالمخاطر    نقود لمنية لة الزقيمسوق الجارية لللايرات  عكس تقدذي ي لئب االضراستخدام معدل الخصم قبل  با
   لخسائر.اأو  احب رة األ مئ ة في قائدفا روف وقت كمصلور امر  ألخرى لتعكس ةللمخصص من فتر ة ي فتردال ة القيمي ادة فلزي با
 
 يرادات االعتراف باإل (ق)
 
 ( 2020) 11رقم  المحاسبة المصري  ريامعلل قاب ط
 
لغ  للمجموعة. المبا  عتياديالنشاط االسياق  من  ضلمباعة  ضائع اعن الب   مستحق لامستلم أو  يرادات بالقيمة العادلة للمقابل الاإلياس  يتم ق

 . خارجيةة والخصومات والمبالغ المحصلة نيابة عن أطراف  ري والبدالت التجا العوائد نية مافادات هي صكإيرالمفصح عنها 
 

لمحاسبة  ر امعايي   في موضح    كما هو   خطوات  س خم الموذج  قود المبرمة مع العمالء بناءا على ن لعمن ايرادات  باإلة  المجموع تعترف  
 : ( 48) رقم ة  ي رصالم
 
 :لعميل)العقود( مع اتحديد العقد   -(  1طوة )الخ

 .ء بهفاالو عقد يجب ر لكل للتنفيذ ويحدد المعايي  ا والتزامات قابلة بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا  يُعّرف العقد بأنه اتفاق
 

 :العقد ي األداء ف تحديد التزامات  -(  2الخطوة )
م  الخدمات المميزة كالتزا  ولسلع أ جميع ا  مجموعةالة إلى العميل. تحتسب  ة أو خدمي عقد مع عميل بنقل سلع د فوعء هو  ام األدلتزاا

 .أداء منفصل 
 

 :حديد سعر المعاملة ت  -(  3الخطوة )
هو   المعاملة  تتوقعاللغ  مب السعر  أو    وعة جمالم  ذي  البضائع  نقل  مقابل  ااستحقاقه  اناباستث   ،عميل  إلى  بهاتعهد  ملالخدمات  لمبالغ ء 
 خارجية. اف  ن أطرالمحصلة نيابة ع

 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
 

 2022سمبر  يد  31ي ة فيلية المنتها الم ةنلسا  عن  –ة لمجمعلية ائم الماللقوا  مةتمات الماح اإليض
 
 ذلك(ف  ال خ ر ذكا ذال إإ ي رصماله ت بالجني ا احضإلي با ردة بالغ الواالم عي مج)

- 48  - 

 
 بع( الهامة )ت ا  سبية اسات المحاالسي ملخص  - 22
 

 )تابع(  ات اف باإليراداالعتر  )ق( 
 

 :لتزامات األداء في العقدتخصيص سعر المعاملة ال -(  4الخطوة )
 
يحبالنس الذي  للعقد  اتوي عبة  المعاملة   جموعة الم تقوم    ، أداء  تزام للى أكثر من  الل  بتخصيص سعر  أدكل  بمب تزام  ار  مقدلغ يوضح  اء 

 .تزام أداء ء بكل القه مقابل الوفاتحتس  أن المجموعة المقابل الذي تتوقع 
 
 .بمرور الوقتما أو تفي المنشأة بالتزام أداء في وقت االعتراف باإليراد عندما  -(  5خطوة )ال
 
 زمنية معينةطة  ا في نقهالمعترف ب ات يرادإلا
 

ة  ملعاالم  سعر   لة. ر المعامقيمة سعب   داتيرااف باإلرعة. يتم االعت جموللمة  دي العطة ا نشاق األي في سة  لناشئ ا  اإليرادات هي اإليرادات 
ى  يرها إلي وعد بتوفلت مات اخدى البضائع أو الطرة علالسي   تحويل  ل عليه مقابلذي تتوقع المجموعة الحصوال  الماديمبلغ المقابل  و  ه
ا العرادإلي باف ا تراالعم يت  رى.خ اف أطرعن أ  بةلعميل، باستثناء المبالغ المحصلة نياا    ائد.وات ناقصا
 
وقع  لذي تت على البضائع إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل ا  عندما يتم تحويل السيطرة  ائع في وقت ما يع البضتراف بإيرادات ب عاال  يتم

 .تجاتالمن  يمد تسلعن م نقل السيطرة على البضائع بشكل عام لبضائع. يت مقابل تلك ا ستحقه أن ت  المجموعة 
 
 يمن زمدار  على رف بها معت الات اداإلير
 
  أي خيارة دون  مصنعة والموردا يتم تخصيص المنتجات الم  الحالية، عادة قود  الع  وجببمو  لب سب الطمنتجات المصنعة حللبة  لنسبا

  ى حت   ز نجالم  داء األ  لمقاب   ا للدفعواجبا ا  إذا كانت المجموعة تمتلك حقا   . ملزمة  عاقديةات ت ها ضمن ترتيب عتصني يتم    خدام البديل، لالست 
ا  تاريخه، المعني الب   ات رادبإي عتراف  اليتم  مة  ضائع  المخر باست ني  زم  ر ادعلى  ج  ات جخدام طريقة  إلى  معجنباا  صول  أ عر     نب 
 . العقود
 

 لعقود أصول ا
 

 ل وتسـليممـابإك ل مشـروطابـمقلا المألن اسـت  جيـةتصـنيع العبـوات الزجامـن  كتسـبة  الم  د لإليـراداتعقال  بأصل  ياألول  عترافيتم اال
 ختبارال العقودأصول  . تخضع  عميلالد التسليم إلى ن ع العمالء  إلىل عقد ف به كأصوعترلما  لغمب لف اني ة تصادتم إعي جات بنجاح.  ت ن مال
  احيضــاالي ة بانخفــا  قيمـة األصــول الماليـة فــة المتعلقـي ســات المحاســب السياة إلـى شــاريرجـى اإل لقيمــة.ا فـوترة فــيحالل ضـماال
 .(3-ح-22)
 
 الءلعما
 
الت بال  فعتراااليتم   غا  كانذا  إ  نيي جارمدينين  ملمقابل  العميلستحمو  وط شرير  من  إلي با،  قاا  المال  إلشارة  لألصول  حسياسات  اسبية 
 . ح( -22) االيضاح في مالية ال
 
 ت العقود مالتزاا
 

و  أ  عة بتحويل البضائعجموم البل قيام  قعميل  ل( من اقأسب   مايهسداد )أال  حقاق ت اسدفعة أو    الة استالمقد في حلعابالتزام    عترافيتم اال
 . ة بموجب العقدمجموعال ديت  كإيراد عندما ود التزامات العقاف ب رعت الا يتمات الصلة. ذ دمات الخ
 



 وشركاتها التابعة   مصرية( ة مساهم كة ر)ش  زجاجال عة وسط لصنااأل شرق ال كةشر
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 بع( االهامة )ت  حاسبية اسات المملخص السي - 22
 
 الحكومية  الحوافز (ر)
 

ا    هإنشا  مرنامج ت ب ال  اهذم الصادرات.  دعوق  ندخالل صمن  ات  رنامج دعم صادرب   صر العربيةرية م وة جمهتنظم حكوم  ن  انولق  وفقا
عم.  على الدحصول  لل  اع م هلفي قط  المجموعةحجم الصادرات. تعمل    ادةلزي ة  ري مصيز الشركات الحفلت   2002لسنة    155رقم  
ا لعدد د تمتع  . ى اخر ومتغيرات رصدي هة الت ع ووجمصن لمحلى وموقع الا سبة المكونمنة ن ضات مت من المتغيرنسبة دعم الصادرات وفقا
 
ا وفم  لدعقد استحقت ا  عة المجموبأن    مناسب تأكد الما يتوافر العند   ات م الصادرعداف ب االعتر  يتم واللوائح ويتم االعتراف به  للقوانين    قا
 . المجمعة رباح أو الخسائراأل قائمة  خرى فى األ دات رااإلي  ضمن
 
 ة. بدتكالمير ديف التصن مصارعجموعة   الم عودعم لت هذا التقدم لدولة ن اأ رات على الفور حيث ف بدعم الصاد عترااليتم ا

 
 رباح توزيعات األ  (ش)
 
األي  بتوزيعات  االعتراف  المعتم  ارباح  أرباح معلن عنهامة  ي بق  جمعة لما  المالية لقوائم  ا في    التزام ك  لمدفوعةلنة وغير  توزيعات  ،  أي 

أو قبل نهاية  في   ة،المجموع  لتقديرم تعد وفقاا  ولالمجموعة  في  همين  لعامة للمسامن قبل الجمعية ا  ا بشكل مناسب يح بهرالتص  والتي تم
 ر. لتقري ا ةفتر
 
 ح ي االربافنصيب السهم   (ت)
 
 :مة بقس األساسي ية السهم يتم احتساب ربح  -  1
 
ت المجموعةإلى مالكي  منسوب  لربح الا - ا منه وممخصسهم العادية  كية بخالف األالمل  ة حقوق كاليف لخدم، باستثناء أي  عات  توزي   ا

 .عة للموظفينفوألرباح المدا
لصادرة خالل السنة  في األسهم العادية ا  معدلة بعناصر المنحة   ، الماليةمة خالل السنة  ة القائ عدد األسهم العادي رجح لمالالمتوسط  ب  -

 .(22ك/ اء أسهم الخزينة )إيضاح باستثن و
 
 ض مخف هم الربحية الس  -2
 

 :رتبافي االع لتأخذ  لسهم األساسي ا ديد ربحيةة في تحمستخدمام الاألرق لمنخف السهم ربحية اتعدل 
 
 المحتملة ، و المخفضة باألسهم العادية ويل األخرى المرتبطة  اليف التملدخل للفوائد وتكيبة اتأثير ما بعد ضر  -
 .ضة ف المخ ةلمحتملالعادية ا م حويل جميع األسهترا  ت ون قائمة بافتكقد لتي اإلضافية امتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ال  -
 
 عية القطا  التقارير  (ث)
 
التشغ  ري تقرال  تمي  القطاعات  أعمال  مشاركال  ةي لي عن  أنشطة  في  بشكل  ة  التقار  تماشىي المجموعة  للرئ   ةي الداخل  ري مع    س ي المقدمة 
التشغمسئول  ال القرار  تم  ليي عن صناعة  عل  والذي  اتحديده  أنه  إدارة شركةلى  مجلس  قام  التنفيذي.  األو  مدير  لصالشرق  ناعة  سط 
ا باتخاذ  لموقف المالي للمجموعاألداء المالي وا  تقييمات التشغيلية الذي يقوم ب القرار  رة دايذي إلاج بتعيين رئيس تنفزجال ة، ويقوم أيضا

 ية. بالكامل بتصنيع وبيع العبوات الزجاج د مرتبطي قطاع واحوالذي يقرر تنظيم أنشطة المجموعة ف يجية، القرارات االسترات 
 


