 -تسويات الحتساب السعر الفعلي لضريبية الدخل
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البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

االرباح قبل ضرائب الدخل
ضريبة الدخل احملسوبة طبق ًا لقانون الضرائب %22.5
مصروفات غير قابلة للخصم
فروق عملة غير محققة
فروق إقرارات
ضرائب الدخل اجلارية
السعر الفعلى لضريبة الدخل

 -18القيمة العادلة لألدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة بها

تتمثل األدوات املالية للشركة فى األصــول املالية (أرصــدة النقدية وما فى
حكمها ،األرصــدة املستحقة من األطــراف ذات عالقة ،املوردين ،البنود ذات
الطبيعة النقدية فى بند املدينون واألرصــدة املدينة األخــرى) ،باإلضافة
إلى االلتزامات املالية (القرض قصير األجــل ،األرصــدة املستحقة ألطراف
ذات عالقة ،والبنود ذات الطبيعة النقدية فى الدائنون واألرصــدة الدائنة
األخرى) .وطبقا ألسس التقييم املتبعة فى تقييم أصول والتزامات الشركة فأن
القيمة الدفترية لهذه األدوات املالية متثل تقديرا معقوال لقيمتها العادلة.

أ -خطر سعر الفائدة

يتمثل خطر سعر الفائدة فى التقلبات فى معدالت الفائدة والتي بدورها
تؤثر فى األصول وااللتزامات النقدية املرتبطة بها.

ب -خطر العمالت األجنبية

يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية
والذي يؤثر على املدفوعات واملقبوضات بالعمالت األجنبية وكذا تقييم
األصــول وااللتزامات بالعمالت األجنبية ،وفيما يلي بيان صافى أرصدة
العمالت األجنبية فى تاريخ املركز املالي  31ديسمبر  2019كالتالي:

املبلغ
فائض

العمالت األجنبية

باملليون

دوالر
يورو

160.311
,084

 فقد مت تقييم أرصدة األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية املوضحة أعالهباستخدام السعر السائد فى تاريخ نهاية السنة املالية.
ج -خطر االئتمان

يتمثل خطر االئتمان فى عدم مقدرة العمالء املمنوح لهم االئتمان على سداد
املستحق عليهم ويعتبر هذا اخلطر محدود ًا ألن معظم عمالء الشركة هم عمالء
تصدير ذوى السمعة اجليدة ويتم البيع لهم مقابل اعتمادات مستنديه ،وجهات
حكومية.

 -١٩االرتباطات الرأسمالية

تتمثل االرتباطات الرأسمالية للشركة فى  31ديسمبر  2019فيما يلي:
االرتباطات

باأللف

٥٤ ٩٠٢
٧٦١
٨ ٧٠٤
٣٩١
٤٦٣
٢٨٥

مشروعات
أخرى

العملة

جنيه مصرى
دوالر أمريكى
جنيه مصرى
يورو
دوالر أمريكى
جنيه استرلينى

 -٢٠نصيب السهم األساسى واملخفض من الربح
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

٭

201٩/12/31

٨٣٠ ٤٢١ ٣٤٥
صافى ربح السنة
نصيب العاملني فى الربح
توزيعات أرباح مجلس اإلدارة
229 117 232
عدد األسم املصدرة
٣٫٦٢
نصيب السهم األساسى واملخفض من الربح

٭٭

٢٠١٨/12/31

١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
()١٤٠ ٧٣٢ ٩٧٦
()٥ ٧٥٠ ٠٠٠
٢٢٩ ١١٧ ٢٣٢
٥٫٨٣

٭ لم يتم تأثير نصيب السهم االساسى من الربح عن عام  ٢٠١٩بنصيب العاملني
ومجلس اإلدارة من توزيعات االرباح حيث لم يتم اعتماد التوزيعات املقترحة .
٭٭مت تأثير نصيب السهم االساسى من الربح عن عام  ٢٠١٨بنصيب العاملني
ومجلس اإلدارة من توزيعات االرباح املعتمدة من اجلمعية العامة العادية للشركة
املنعقدة بتاريخ  ٢٤أبريل .٢٠١٩

 -21الضــرائب
أوالً :الضريبة علي أرباح األشخاص االعتبارية

تأسست شركة مصر النتاج االسمده(موبكو) شركة مساهمة مصرية وفق ًا
الحكام القانون رقم  8لسنة  ،1997مت قيد الشركة بالسجل التجارى حتت
رقم  33300السويس صادر بتاريخ  1998/7/26ورقم تسجيلها الضريبي
 205/022/790وحتاسب باملركز الضريبى لكبار املمولني .

موقف الشركة من االعفاء الضريبى وفقاً للمادة الثالثة من القانون  91لسنة
.2005

 مت حتديد بداية نشاط الشركة فى ( 2007/11/7قبل مرور ثالث سنواتبناء على خطاب الهيئة
من تاريخ العمل بالقانون  91لسنة  )2005وذلك
ً
العامة لالستثمار الصادر فى .2010/2/22
 فى  2010/10/21تقدمت الشركة إلى الهيئة العامة لالستثمار واملناطقاحلرة بطلب احلصول على شهادة التمتع باإلعفاء الضريبى التى تستحقها
وفق ًا للقانون  91لسنة  2005املادة الثالثة.
 تلقت الشركة رد ًا من رئيس قطاع االستثمار بالهيئة العامة لالستثمارواملناطق احلرة برفض طلب الشركة فى التمتع باالعفاء الضريبي اخلمسي.
 قامت الشركة باستنفاد جميع طــرق الطعن علي قــرار الهيئة العامةلالستثمار واملناطق احلرة وانتهي االمر الي صدور قرار من اللجنة الوزارية
لفض منازعات االستثمار مبقر وزارة االستثمار بتاريخ  2016/11/3برفض
طلب الشركة باحقيتها فى التمتع باالعفاءات الضريبية املقررة قانونا.
 وعلية قد قامت الشركة برفع الدعوي القضائية رقم  28906لسنة  71قوذلك للمطالبة باحقية الشركة بالتمتع باالعفاء الضريبي املقرر قانونا
وفقا للمادة الثالثة من احكام قانون الضريبة على الدخل لرقم  91لسنة
. 2005
 لم تعترف الشركة بوجوب إثبات ضرائب دخل عن تلك السنوات. وأمام مصلحة الضرائب قامت الشركة باملطالبة بحقها بالتمتع باإلعفاءالضريبي خالل اخلمس سنوات التالية لتاريخ بدء االنتاج (السنوات من
2008حتى  )2012أثناء فحص تلك السنوات أيدت املأمورية قرار الهيئة
العامة لالستثمار بعدم أحقية الشركة فى التمتع باإلعفاء الضريبي
ً
وصوال للجان الطعن.
وأحالت اخلالف الى اللجان الداخلية واملتخصصة
 فى  2018/7/16صدر قرار جلنة الطعن عن السنوات 2011و 2012برفضطلب الشركة بالتمتع بالعفاء الضريبي عن تلك السنوات والربط ومت
مطالبة الشركة بسداد الضريبة.
 وعليه قامت االدارة القانونية بالشركة برفع الدعوي القضائية رقم 58415لسنة  72قضائية على قرار اللجنة عن السنوات 2011و.2012
 فى  2018/11/24صدر قرار جلنة الطعن عن السنوات 2009و 2010برفضطلب الشركة بالتمتع باإلعفاء الضريبي عن تلك السنوات.
 قامت الشركة برفع الدعوى القضائية رقم  13250لسنة  73قضائية علىقرار اللجنة عن السنوات .2010/2009
> السنوات من  1999وحتى :2007
مت الفحص والربط والسداد.
> السنة املالية :2008
مت فحص السنوات ومت اإلتفاق عليها فى اللجنة الداخلية وإنهاء اخلالف
واعتماد خسائر ضريبة للشركة بلغت  505مليون جنيه باالتفاق فى
اللجان الداخلية وكذلك اعتماد كافة أصــول املصنع املرسملة فى هذه
السنة بالكامل والتى جتاوزت املليارى جنيه مصرى.
> السنوات من  2009حتي :2010
مت االنتهاء من فحص تلك السنوات واخطرت الشركة بنموذج  19ضريبة
شركات أموال ومت الطعن عليه فى املواعيد القانونية ومت عمل جلنة داخلية
باملأمورية باتفاق جزئي على بعض البنود ومت احالة اخلالف الي اللجان
املتخصصه والتي ايدت راي املاموريه ثم الي جلنه الطعن،
قررت جلنة الطعن تأييد قرار املامورية فى خضوع نشاط الشركة للضريبة
عن السنوات  2010/2009ورفض طلب الشركة بالتمتع باالعفاء الضريبى
عن تلك السنوات.
قامت الشركة برفع الدعوى القضائية رقم  13250لسنة  73قضائية على
قرار اللجنة عن السنوات .2010/2009
قامت الشركة بسداد اصل الدين لوقف احتساب غرامات التاخير ولم يتم
سداد غرامات التاخير حتي تاريخه.
> السنوات من  2011حتى .2012
مت االنتهاء من فحص تلك السنوات واخطرت الشركة بنموذج  19ضريبة
شركات أمــوال ومت الطعن عليه فى املواعيد القانونية ومت عمل جلنة
داخلية باملأمورية باتفاق جزئي على بعض البنود ومت احالة اخلالف
(متتع الشركة باالعفاء الضريبي) الي اللجان املتخصصة والتي ايدت رأى
املامورية ثم أحيل اخلالف إلي جلنة الطعن ،وقررت جلنة الطعن تأييد
قــرار املامورية فى خضوع نشاط الشركة للضريبة ورفــض طلب الشركة
بالتمتع باالعفاء الضريبى.
قامت االدارة القانونية بالشركة برفع الدعوي القضائية رقم  58415لسنة
 72قضائية على قرار جلنة الطعن.
قامت املامورية بالربط على قرار جلنة الطعن ،ومبناسبة صدور القانون
 174لسنة  2018قامت الشركة بسداد اصل الدين واستفادت بالتجاوز عن
مقابل التاخير والذي حقق وفرا ضريبيا للشركة مببلغ  194مليون جنيه

مصري ومت انهاء اخلالف.
وقامت الشركة بسداد الغرامات االضافية الناجتة عن تطبيق احكام املادة
 87مكرر على األوعية املستقلة ،ثم قامت بالطعن املباشر امــام االمانة
الفنية للجان الطعن بالقاهرة علي اجراء املأمورية وبتاريخ 2019/6/17
أصدرت اللجنة قرارها والذي جاء مثبتأ حق الشركة فى عدم تطبيق نص
املادة بأثر رجعي مما ترتب عليه احقية الشركة فى الضريبة التي سبق
سدادها من قبل والتي تبلغ  15.7مليون جنيه مت تسويتها مع مصلحة
الضرائب.
> السنوات من  2013حتى .2014
مت االنتهاء من فحص تلك السنوات وأخطرت الشركة بنموذج 19ضريبة
شركات االموال ومت الطعن عليها فى املواعيد القانونية وقد مت عمل جلنة
داخلية باملأمورية ومت االتفاق وإعتماد أوعية اللجنة وسداد كافة الفروق
وانهاء اخلالف.
> السنوات 2018/2015
مت تقدمي األقرارات الضريبية اخلاص بهذه السنوات فى املواعيد القانونية
وذلك وفقا ألحكام القانون رقم  91لسنة  2005وتعديالته وجاري فحصها
حاليا من قبل املركز الضريبي لكبار املمولني.

ثانياً :ضريبة كسب العمل

> السنوات من  1999وحتى :2014
مت الفحص والربط والسداد.
>الفترة من  2015وحتى:2019/12/31
الشركة منتظمة فى استقطاع الضريبة وتوريدها بشكل منتظم فى
املواعيد القانونية.

ثالثاً :ضريبة الدمغة

مبقارنة صافى عائد االستبعاد لهذا األصل بصافى قيمته الدفترية وتدرج
األرباح أو اخلسائر الناجتة من االستبعاد بقائمة االرباح أو اخلسائر.
 3-٢٣أصول أخرى
أ -االعتراف
يتم معاجلة األصول احملددة ذات الطبيعة الغير نقدية والتي ليس لها وجود
مادي واملقتناة ألغراض النشاط واملتوقع أن يتدفق منها منافع مستقبلية
كأصول أخــرى .تتضمن األصــول األخــرى مساهمة الشركة فى أصــول غير
مملوكة للشركة وتخدم أغراضها ،وخط الغاز ،ورخص وبرامج.
ب -القياس
يتم قياس األصــول األخــرى بالتكلفة والتي تتمثل فى السعر النقدي فى
تاريخ اإلثبات .فى حالة تأجيل السداد لفترات تزيد عن فترات االئتمان
املتبعة فأنه يتم االعتراف بالفرق بني السعر النقدي وإجمالي املبلغ املسدد
كفائدة .يتم عرض األصول غير امللموسة بالصافى بعد خصم االستهالك
واالنخفاض فى قيمة األصل .
ج -النفقات الالحقة
يتم رسملة النفقات الالحقة على اقتناء األصول األخرى  -املرسملة فقط
 عندما تزيد هذه النفقات من املنافع االقتصادية املستقبلية اخلاصةباألصل املتعلقة به .ويتم حتميل كافة النفقات األخرى عند تكبدها على
قائمة االرباح أو اخلسائر.
د  -االستهالك
يتم حتميل االستهالك على قائمة الدخل وفق ًا لطريقة القسط الثابت
وذلك على مدار األعمار اإلنتاجية لألصول األخرى .إذا كان العمر اإلنتاجي
لألصول األخــرى غير محدد فأنه يتم إجــراء اختبار االضمحالل بصفة
منتظمة فى تاريخ كل مركز مالي .هذا ويتم استهالك األصول األخرى من
التاريخ الذي تكون فيها متاحة لالستخدام .

> السنوات من  1999وحتى:2013
مت الفحص والربط والسداد.
> السنوات من  2014وحتى 2019
جاري االعداد للفحص الضريبي عن تلك السنوات.

 -٢٤استثمارات فى الشركات التابعة

> السنوات من بداية النشاط وحتى :2015
مت فحص الشركة وسداد فروق الفحص املستحقة.
> السنوات من  2016وحتي :2019/12/31
الشركة منتظمة فى تطبيق أحكام القانون رقم  67لسنة  2016وتقدمي
إقرارات الضريبة علي القيمة املضافة الشهرية فى املواعيد القانونية.

 - ٢٥مشروعات حتت التنفيذ

رابعاً :ضريبة املبيعات والقيمة املضافة

خامسا :الضريبة العقارية

مع خضوع املنشات الصناعية للضريبة العقارية اعتبارا من . 2013/7/1
 مت استالم مخاطبة مأمورية ضرائب كفر البطيخ العقارية بتمكينهم مناجراء معاينة ملنشأت الشركة الصناعية
 مت حضور اللجنة ومت اجراء املعاينة فى ظل توضيح ووصف كامل للمنشأت. -قامت الشركة بسداد الضريبة عن السنوات من  2013حتي .2019

 -22النزاعات

 1-22أقامت هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة وجهاز تنمية وتعمير
دمياط اجلديدة الدعوى رقم 1486لسنة  2012مدني كلى كفر سعد ضد
كل من الشركة املصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم ) كمدعى عليه أول
والشركة كمدعي عليه ثاني والتي يطالب فيها املدعيني بإلزام املدعى عليه
الثاني (الشركة) بدفع قيمة مقابل االنتفاع عن مساحة أرض  608 324م2
شــرق القناة املالحية والــتــي تخص الشركة التابعة» الشركة املصرية
للمنتجات النيتروجينية إي إن بي سي» مببلغ 157مليون جنيه باإلضافة
إلى الفوائد والتعويض وذلك قيمة مقابل االنتفاع ملساحة األرض املذكورة
على اعتبار ان سعر املتر ( 6جنيهات  /املتر /الشهر) وهو ما يخالف املعمول
به وهو ( 6جنيهات  /املتر /السنه) وترى إدارة الشركة عدم أحقية هيئة
املجتمعات العمرانية باملطالبة بتلك القيم .بتاريخ  2015/2/1وقعت الشركة
مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع مبقتضاها مت االتفاق على اآلتي:
توافق الشركة على إنهاء الــنــزاع القائم مع هيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة مع استالم الهيئة لقطعة األرض وســداد الشركة التابعة ملقابل
اإليجار املستحق عليها.
قيام وزارة النقل  /هيئة ميناء دمياط بتوفير موقع بديل ألرض الرصيف
البحري مع استصدار ضمان من السلطات املختصة بتجديد جميع املوافقات
الالزمة والتراخيص من اجلهات املعنية للموقع اجلديد وجتديد ترخيص
رئيس مجلس الوزراء رقم ( )555لسنة  2007للموقع اجلديد وكذلك توفير
مساحة مناسبة خلف الرصيف البحري للتخزين وتوفير ممر خدمات بني
الرصيف البحري واملصنع.
تعويض الشركة التابعة عن قطعة أرض اململوكة لها عن طريق منحها قطعة
أرض بديلة.
تعويض الشركة التابعة عن اخلسائر والتكاليف التي حتملتها واملترتبة على
إخالء املواقع.
وفيما يخص دعوى املطالبة املقامة من هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة
ضد الشركة فقد تأجلت جللسة خبير فى  2016/03/14ومت تأجيلها جللسة
 28مارس  2016للمناقشة وحضور املستشار القانوني ألثبات طلب اصيل
إلخــراج موبكو من الدعوى وإدخــال الشركة التابعة شركة أي ان بي سي
ألنها صاحبة الصفة فى الدعوى ومت تقدمي مذكرة بدفاع الشركة وحافظة
مستندات وطلب هيئة املجتمعات العمرانية اجل الرد على املذكرة وبجلسة 3
ابريل  2016مت حضور املناقشة والتأكيد على ما مت ابداءه من طلبات بجلسة
 28مارس  2016ومت االنتهاء من املناقشة وجاري اعداد التقرير من مكتب
اخلبراء لعرضة على احملكمة والدعوى مؤجلة باحملكمة جللسة  26مايو
 2016للتقرير.
بتاريخ 10نوفمبر  2016ورد للمحكمة تقرير اخلبير املنتدب لنظر الدعوى
وتأجلت الدعوى لإلعالن بورود التقرير.
مت التصريح للشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية  ENPCبالتدخل فىالدعوى ومت التأجيل جللسة  24نوفمبر .2016
مت تأجيل الدعوى بجلسة  24نوفمبر 2016جللسة  5يناير  2017لالطالععلى التقرير واملستندات وصرحت احملكمة للشركة املصرية للمنتجات
النيتروجينية  ENPCباستخراج املراسالت بني جهاز التعمير والشركة
القابضة للبتروكيماويات.
بتاريخ  2019/9/ 15قررت احملكمة التأجيل جللسة  2019/10/31للحكم. بتاريخ  2019/10/31صدر حكم بالزام الشركة بدفع مبلغ ثمانية وثالثونمليون وسبعة آالف جنيه ومت االستئناف على احلكم الصادر ومت حتديد
جلسة يوم  2020/2/17للنظر فى االستئناف .
 2-22وردت الى الشركة مطالبة شركة بتروتريد مببلغ 4مليون جنيه تتمثل
فى فوائد تأخير عن سداد فواتير الغاز وتري الشركة ومستشارها القانوني
عدم أحقية شركة بتروتريد فى املطالبة بفوائد التأخير طبق ًا لعقد توريد
الغاز .

 -23أهم السياسات املحاسبية املطبقة

 1-٢٣ترجمة املعامالت بالعمالت األجنبية
متسك حسابات الشركة (باجلنيه املصري) ويتم اثبات املعامالت بالعمالت
األجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السارية للعمالت األجنبية
وقت إثبات املعامالت وفى تاريخ املركز املالي يتم ترجمة أرصــدة األصول
وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل
باستخدام أسعار الصرف السارية فى هذا التاريخ .األرصدة ذات الطبيعة
غير النقدية والتي يتم قياسها على أســاس التكلفة التاريخية واملثبتة
بالعمالت األجنبية يتم ترجمتها على أساس سعر الصرف فى تاريخ املعاملة.
وتدرج فروق العملة من ربح أو خسارة والناجتة عن املعامالت خالل السنة
وعن إعادة التقييم فى تاريخ املركز بقائمة األرباح أو اخلسائر.
 2-٢٣األصول الثابتة وإهالكاتها
االعتراف والقياس
 يتم إثبات األصــول الثابتة اململوكة والتي يحتفظ بها الستخدمها فىاإلنتاج أو توفير السلع أو اخلدمات أو لألغراض اإلداريــة بالتكلفة ،وتظهر
األصــول الثابتة باملركز املالى بتكلفتها التاريخية مخصوم ًا منها مجمع
اإلهـــاك واخلــســائــر املجمعة الناجتة عــن االنــخــفــاض فــى قيم األصــول
«  » Impairmentهذا وتتضمن تكلفة األصل كافة التكاليف املباشرة املرتبطة
باألصل والالزمة لتجهيزه إلى احلالة التي يتم تشغيله بها فى الغرض الذي
قررت اإلدارة اقتناء األصل من أجله وفى موقعه.
 عندما يتكون األصــل من مجموعة من املكونات الرئيسية التي تختلفً
أصال بذاته.
أعمارها اإلنتاجية ،يتم اعتبار كل من هذه املكونات
 يتم تسجيل األصول فى مرحلة اإلنشاء لإلنتاج أو لإليجار أو لألغراضً
مستنزال منها اخلسائر الناجتة عن االنخفاض فى
اإلداريـــة بالتكلفة
القيمة ،وتتضمن التكلفة أتعاب املهنيني وكافة التكاليف املباشرة املرتبطة
باألصل .هذا ويتم البدء فى إهالك هذه األصول عندما يتم االنتهاء من
إعدادها لالستخدام فى الغرض احملدد لها وبإتباع نفس األسس املتبعة مع
باقي األصول.
 بالنسبة لألصول التي يتم إنشاؤها داخليا تتضمن تكلفة األصل تكلفةاخلامات والعمالة املباشرة والتكاليف املباشرة األخرى التي تستلزمها عملية
جتهيزها إلى احلالة التي يتم تشغيلها بها فى موقعها وفى الغرض الذي مت
إنشاؤها من أجله.
 النفقات الالحقة على االقتناءيتم االعتراف بتكلفة إحالل أحد مكونات األصل ضمن تكلفة األصل بعد
استبعاد تكلفة ذلك املكون عند تكبد الشركة لتكلفة اإلحالل وإذا ما كان
من احملتمل تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للشركة كنتيجة إلحالل
هذا املكون بشرط إمكانية قياس تكلفته بدرجة عالية من الدقة .هذا ويتم
االعتراف بالتكاليف األخرى بقائمة الدخل كمصروف عند تكبدها.
اإلهالكات
يتم حتميل مصروف اإلهالك على قائمة األرباح أواخلسائر وفق ًا لطريقة
القسط الثابت وذلــك على مــدار العمر اإلنتاجي املقدر لكل نوع من أنواع
كل
األصول أو العمر اإلنتاجي للمكونات الرئيسية لألصول التي يتم اعتبار ٍ
ً
أصال بذاته (فيما عدا األراضي حيث ال يتم إهالكها).
منها
يتم البدء فى إهالك األصول الثابتة عندما يتم االنتهاء من إعداد األصل
ويصبح متاح ًا لالستخدام فى الغرض احملدد له.
< وافق مجلس اإلدارة بجلسته رقم  231بتاريخ  2اكتوبر  2013بالقرار رقم
 1094على تعديل األعمار اإلنتاجية لآلالت واملعدات من  25الى  20سنة
اعتبارا من  1يناير  2013كما وافق على تعديل العمر اإلنتاجي على الـ Gas
 Coolerمن  20سنة الى  8سنوات بقرار من مجلس اإلدارة رقم  1128اعتبارا
من  1يناير  2014وملدة ثالث سنوات .
األرباح واخلسائر من استبعاد أصول ثابتة
يتم حتديد األرباح أو اخلسائر الناجتة من استبعاد أصل من األصول الثابتة

 تتم احملاسبة عن االستثمارات فى شركات تابعة بالتكلفة  -وفى حالةظهور بعض الدالالت واملؤشرات على إمكانية حدوث خسائر اضمحالل فى
قيمة االستثمار فى شركات تابعة فى تاريخ القوائم املالية فيتم تخفيض
القيمة الدفترية لتلك االستثمارات إلى قيمتها االستردادية وتدرج خسائر
االضمحالل الناجتة فورا بقائمة االرباح أو اخلسائر.
 يتم إثبات مشروعات حتت التنفيذ بالقيمة التاريخية مخصوما منهاخسائر االنخفاض فى قيم املشروعات حتت التنفيذ.
 يتم إثبات املبالغ التي يتم إنفاقها على إنشاء األصــول الثابتة فى بندمشروعات حتت التنفيذ وعندما يكون األصل فى مكانه وفى حالته التي
يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة يتم إضافته
على بند األصول الثابتة ويتم احتساب اإلهالك على مدار العمر اإلنتاجي
املقدر لذلك األصل الثابت.

تقـرير مراقـب الحسـابات
إلى السادة  /مساهمى شركة مصر ألنتاج األسمدة (موبكو)
على القوائم املالية املستقلة امللخصة للشركة
راجعنا القوائم املالية املستقلة لشركـة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو) «شركة مساهمة مصرية»
عن السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر  2019والتى استخرجت منها القوائم املالية املستقلة
امللخصة املرفقة ،وذلك طبقً ا ملعايير املراجعة املصرية وفى ضوء القوانني واللوائح املصرية
السارية.

وحسبما هو وارد بتقريرنا املؤرخ فى  20فبراير  2020فقد أبدينا رأي ًا متحفظا بأن القوائم
املالية املستقلة للشركة عن السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر  2019والتى استخرجت
منها القوائم املالية املستقلة امللخصة املرفقة تعبر بوضوح وعدالة  -فى كل جوانبها الهامة
 عن املركز املالى املستقل للشركة فى  31ديسمبر  2019وكذا عن نتيجة أعمالها املستقلةوتدفقاتها النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ فيما عدا:
 إثبات تكلفة االستثمار فى الشركة التابعة «الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينيةإى ان بى سي» بالقيمة االسمية لألسهم العادية املصدرة مقابل االستحواذ على تلك
الشركة وليس بالقيمة العادلة باملخالفة للفقرة رقم ( )18ملعيار احملاسبة املصرى
رقم ( )29املعدل  2015جتميع األعمال .هذا وقد تضمن تقريرنا على القوائم املالية
للشركة عن السنوات املالية املنتهية فى  31ديسمبر  2010حتى  31ديسمبر 2018
حتفظا يتعلق بهذا الشأن.
كما تضمن تقريرنا املشار إليه فقرة إيضاحية بشأن ما يلي:
 كما هو مبني بإيضاح رقم ( )5من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املستقلة ورداخطار بأنهاء عقد شراء اإلنتاج وتسويقه املوقع بني الشركة التابعة «الشركة املصرية
للمنتجات النيتروجينية» وشركة اجريوم انك كندا مع العلم ان ذلك العقد يعتبر احد
املستندات اجلوهرية بعقد القرض املشترك للشركة التابعة وبناء عليه قامت شركة
أجريوم كندا إنك وأجريوم مصر باللجوء الى التحكيم التجارى الدولى ضد الشركة
التابعة «الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية» على أساس أن ذلك ميثل حالة
اخالل فى تعهدات املستندات اجلوهرية لعقد القرض املشترك مع العلم أن الشركة
التابعة «الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية» لم تتسلم اخطار بحالة اخالل من
قبل وكيل تسهيل القرض املشترك.
ويتوقف حتديد القيمة العادلة للكفالة التضامنية املشار إليها باإليضاح رقم ( )6من
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املستقلة والقيمة االستردادية لالستثمارات فى
الشركة التابعة املشار إليها باإليضاح رقم ( )5من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
املستقلة على عدم تسلم الشركة اخطار بحالة اخالل من قبل وكيل تسهيل القرض
املشترك.
ومن رأينا أن القوائم املالية املستقلة امللخصة املرفقة تتفق  -فى كل جوانبها الهامة  -مع
القوائم املالية املستقلة الكاملة للشركة عن السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر 2019و التى
أبدينا رأيا متحفظا عليها.
ومن أجل احلصول على تفهم أشمل للمركز املالى املستقل للشركة فى  31ديسمبر 2019
ونتائج أعمالها املستقلة عن السنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال
مراجعتنا ،يقتضى األمر الرجوع إلى القوائم املالية املستقلة الكاملة للشركة عن السنة املالية
املنتهية فى  31ديسمبر  2019وتقريرنا عليها.
القاهرة فى  ٢٠فبراير ٢٠٢٠
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 -٢٦االقتراض بفوائد

يتم االعتراف بالقروض ذات الفائدة مبدئيا بالقيمة العادلة مخصوم ًا
منها تكلفة املعاملة  .وبعد االعتراف املبدئي يتم إدراج القروض ذات الفائدة
بالتكلفة املستهلكة مع إدراج أي فروق بني التكلفة والقيمة االستردادية فى
قائمة االربــاح أو اخلسائر خالل فترة االقتراض على أساس سعر الفائدة
الفعال .
 1-٢٦املخزون
يتم تقييم املخزون بالتكلفة أو صافى القيمة االستردادية أيهما أقل وتتمثل
القيمة االستردادية فى سعر البيع املقدر من خالل النشاط العادي ناقصا
التكلفة التقديرية لإلمتام ومصروفات البيع ،ويتم حتديد تكلفة املخزون
كما يلي-:
اخلامات واملواد واملهمات والوقود والزيوت وقطع الغيار بالتكلفة الفعلية على
أساس املتوسط املرجح.
مخزون احملفزات يتم تقييمه بتكلفة املشتريات الفعلية.
اإلنتاج التام وغير التام بتكلفة اإلنتاج الفعلية وتشمل كل من املواد املباشرة
واألجور املباشرة ونصيبها من املصروفات الصناعية الثابتة واملتغيرة.
 2-٢٦حتقق اإليراد
مبيعات التصدير
 يتم إثبات قيمة املبيعات وفقا لشروط التعاقد وإنهاء أعمال الشحنوإصدار الفواتير للعمالء.
املبيعات احمللية
 يتم إثبات قيمة املبيعات عند تسليم البضاعة وإصدار الفواتير للعمالء.الفوائد الدائنة
 يتم تسجيل الفوائد الدائنة على أساس االستحقاق على أساس زمني.إيراد االستثمارات
 يتم إثبات عائد االستثمارات املتمثلة فى توزيعات األرب ــاح النقديةللشركات املستثمر فى أسهمها بقائمة االرباح أو اخلسائر ،وذلك اعتبارا من
تاريخ صدور قرارات اجلمعيات العامة باعتماد هذه التوزيعات.
 يتم إثبات أرباح وخسائر بيع االستثمارات عند البيع بقائمة االرباح أواخلسائر.
 3-٢٦تكلفة االقتراض
يتم حتميل تكلفة االقتراض على قائمة االرباح أو اخلسائر خالل الفترة
التي تتكبد فيها الشركة تلك التكلفة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال
 4-٢٦النقدية وما فى حكمها
ألغــراض إعــداد قائمة التدفقات النقدية ،فــإن النقدية ومــا فى حكمها
تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع وأذون اخلزانة  -أقل
من  3شهور  -والشيكات حتت التحصيل (املصرفية أو مقبولة الدفع) وكذا
أرصدة البنوك سحب على املكشوف (فى حاله وجودها) التي يتم سدادها
ً
مكمال لنظام إدارة األموال بالشركة.
عند الطلب والتي تعد جزء ًا
 5-٢٦مخصصات
يتم إثبات املخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أو مستدل عليه من
الظروف احمليطة نتيجة حلــدث فى املاضي ويكون من احملتمل أن يترتب
عليه تدفق ملنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام وميكن
عمل تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام .وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود
جوهري ًا فإنه يتم حتديد قيمة املخصصات بخصم التدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة والذي يعكس التقدير احلالي
للسوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بااللتزام إذا كان ذلك
مالئما ً.
هذا ويتم مراجعة رصيد املخصصات فى تاريخ املركز املالي وتعديلها (عند
الضرورة) إلظهار أفضل تقدير حالي لها.
 6-٢٦مزايا العاملني
 .1التزامات معاشات التقاعد
تــقــوم الــشــركــة بــســداد اشــتــراكــاتــهــا إلــي نظم الهيئة الــعــامــة للتأمينات
االجتماعية علي أساس إلزامي طبقا لقانون التأمينات االجتماعية رقم 79
لسنة  1975وتعديالته وال يوجد على الشركة أي التزامات أخري مبجرد
سدادها اللتزاماتها .ويعترف باالشتراكات االعتيادية كتكلفة دورية فى
سنة استحقاقها وتدرج ضمن تكلفة العمالة بقائمة االرباح أو اخلسائر.
 .2نظام االشتراك احملدد
حتمل املصروفات الناجتة عن نظام االشتراك احملدد على قائمة االرباح أو
اخلسائر طبقا ألساس االستحقاق.
 .3حصة العاملني فى األرباح
تسدد الشركة نسبة  %10من األرباح التي يتقرر توزيعها نقد ًا كحصة العاملني
فى األرباح مبا ال يزيد على مجموع األجور السنوية للعاملني بالشركة .يتم
االعتراف بحصة العاملني فى األرباح كتوزيعات أرباح فى قائمة التغير فى
حقوق امللكية وكالتزام خالل السنة التي قام فيها مساهمي الشركة باعتماد
هذا التوزيع .وال يتم االعتراف بالتزام حلصة العاملني فى األربــاح فيما
يخص األرباح غير املوزعة.
 7-٢٦احتياطي قانوني
طبق ًا ملتطلبات قانون الشركات ونظام الشركة األساسي ،يتم جتنيب  %5من
صافى أرباح السنة على األقل لتكوين احتياطي قانوني .يجوز التوقف عن
التحويل إلى االحتياطي القانوني عندما يبلغ االحتياطي  %50من رأس املال
املصدر ،وإذا ما انخفض االحتياطي عن  %50من رأس املال املصدر تعني على
الشركة معاودة تدعيم االحتياطي بتجنيب  %5على األقل من صافى أرباحها
السنوية حتى يصل إلى  % 50من رأس املال املصدر .وهذا االحتياطي غير
قابل للتوزيع ولكن ميكن استخدامه لزيادة رأس املال أو تخفيض اخلسائر.
هــذا ويتم إثبات التحويل لالحتياطي القانوني فى السنة املالية التي
اعتمدت فيها اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة هذا التدعيم.
 8-٢٦احملاسبة عن ضريبة الدخل
 تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر السنة كل من ضريبة الدخلاحلالية واملؤجلة ،ويتم إثباتها بقائمة االرباح واخلسائر مباشرة باستثناء
ضريبة الدخل املتعلقة بأحد البنود التي يعترف بها مباشرة ضمن حقوق
امللكية فيتم أثباتها ضمن حقوق امللكية.
 هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل احلالية علي صافى الربح اخلاضع للضريبةباستخدام أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد املركز املالي باإلضافة إلى
الفروق الضريبية اخلاصة بالسنوات السابقة.
 يتم االعتراف بالضريبة املؤجلة الناشئة عن فروق مؤقتة بني قيمة األصولوااللتزامات طبقا لألساس احملاسبي وقيمتها طبق ًا لألساس الضريبي .هذا
ويتم حتديد قيمة األصول وااللتزامات الضريبية املؤجلة فى ضوء الطريقة
التي سيتم بها حتقيق قيم هذه األصول أو سداد هذه االلتزامات ،باستخدام
أسعار الضريبة السارية فى تاريخ إعداد املركز املالي.
 يتم االعتراف باألصول الضريبية املؤجلة للشركة عندما يكون هناكاحتمال قوي بإمكانية حتقيق أرباح تخضع للضريبة فى املستقبل ميكن من
خاللها االنتفاع بهذا األصل .ويتم تخفيض قيم األصول الضريبية املؤجلة
بقيمة اجلزء الذي لن يتحقق منه املنفعة الضريبية املتوقعة خالل السنوات
التالية.
 9-٢٦قائمة التدفقات النقدية
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غير املباشرة
 10-٢٦أرقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لعام  2018لتتماشى مع عرض القوائم
املالية املستقلة لهذه السنة .

محاسبون قانونيون ومستشارون
سجل مراقبى احلسابات
الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()٣٧٨

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
عن مراجعة القوائم املالية املستقلة لشركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
عن السنة املالية املنتهية فى ٢٠١9/١٢/٣١

الى السادة /مساهمى شركة مصر إلنتاج األسمدة «موبكو»
تقرير عن القوائم املالية املستقلة

راجعنا القوائم املالية املستقلة لشركة مصر إلنتاج األسمدة «موبكو» «شركة مساهمة مصرية»
خاضعة ألحكام القانون رقم ( )٨لسنة  ١٩٩٧وتعديالته والذى وحل محله القانون رقم ( )٧٢لسنة
 ٢٠١٧واملتمثلة فى قائمة املركز املالى املستقلة فى  ٢٠١٩/١٢/٣١والبالغ إجمالى األصول بها نحو
 ٧٫٧٠٢مليار جنيه وكذا قائمة الدخل (األرباح واخلسائر) املستقلة التى أظهرت صافى ربح نحو
 ٨٣٠٫٤مليون جنيه وكذا القوائم املالية املستقلة للدخل الشامل ،والتغيرات فى حقوق امللكية
والتدفقات النقدىة عن السنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وملخص ًا للسياسات احملاسبية الهامة
وغيرها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية املستقلة:

هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة ،فهى مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية املستقلة عرض ًا
عادالً وواضح ًا وفق ًا ملعايير احملاسبة املصرية ،وفى ضوء القوانني املصرية السارية وتتضمن مسئولية
اإلدارة تصميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات الصلة بإعداد وعرض القوائم املالية عرض ًا
عادالً وواضح ًا خالية من أى حتريفات هامة ومؤثرة سواء ناجتة عن الغش أو اخلطأ ،كما تتضمن هذه
املسئولية اختيار السياسات احملاسبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات احملاسبية املالئمة للظروف.

مسئولية مراقب احلسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم املالية املستقلة فى ضوء مراجعتنا لها وقد
متت مراجعتنا وفق ًا ملعايير املراجعة املصرية وفى ضوء القوانني املصرية السارية وتتطلب هذه
املعايير منا االلتزام مبتطلبات السلوك املهنى وتخطيط وأداء املراجعة للحصول على تأكد مناسب
بأن القوائم املالية خالية من اية حتريفات هامة ومؤثرة .وتتضمن أعمال املراجعة أداء إجراءات
للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات فى القوائم املالية املستقلة ،وتعتمد اإلجراءات
التى مت اختيارها على احلكم املهنى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام واملؤثر فى
القوائم املالية سواء الناجت عن الغش أو اخلطأ .ولدى تقييم هذه املخاطر يضع املراقب فى اعتباره
الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام املنشأة بإعداد القوائم املالية املستقلة والعرض العادل والواضح
لها وذلك لتصميم اجــراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض ابــداء رأى على كفاءة
الرقابة الداخلية فى املنشأة وتشمل عملية املراجعة أيض ًا تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية
والتقديرات احملاسبية الهامة التى أعدت مبعرفة إدارة الشركة وكذا سالمة العرض الذى قدمت به
القوائم املالية املستقلة.
وإننا نرى أن أدلة املراجعة التى قمنا باحلصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساس ًا مناسب ًا إلبداء رأينا
على القوائم املالية املستقلة.
 بلغت االستثمارات نحو  1.002مليار جنيه متثل قيمة مساهمة الشركة فى رأس مال الشركةاملصرية للمنتجات النيتروجينية (الشركة التابعة) املستحوذ عليها مبوجب اتفاقية االستحواذ
فى أغسطس  2008من خالل عقد مبادلة األسهم ،ومت االعتراف باألسهم املصدرة مقابل االستحواذ
بالقيمة األسمية للسهم ( 10جنيه/السهم) وليس بقيمتها العادلة فى تاريخ االستحواذ مبا ال يتفق
والفقرة ( )18من معيار احملاسبة رقم ( )29جتميع األعمال ،هذا ولم حتقق الشركة أى عائد من
االستثمار منذ تاريخ االستحواذ .ويتصل بهذا الشأن منح الشركة قروض ًا للشركة التابعة منذ عام
 2011بلغت فى  2019/12/31نحو  4.337مليار جنيه منها  1.449مليار جنيه متثل إجمالى الفوائد
منذ بدء االقراض للشركة التابعة ،وحتى تاريخ املركز املالى فى  2019/12/٣1وذلك فى ضوء عقد
الكفالة التضامنية املوقع من الشركة ،ولم يتم حتصيل أية مبالغ من أصل القرض أو الفوائد منذ
بداية القرض حتى تاريخ إعداد التقرير حيث أن عقد التعديل الثانى املوقع مع البنوك بني كل من
الشركة التابعة (املقترض) وشركة موبكو (الضامن) أعطى األولوية فى السداد للبنوك املقرضة،
ونشير إلى عدم قياس تلك القروض بطريقة التكلفة املستهلكة.
وجتــدر اإلشــارة إلى ورود إخطار فى  2018/9/13إلى الشركة التابعة بانهاء عقد شــراء اإلنتاج
والتسويق املوقع بني الشركة والشركة التابعة وأجريوم انك كندا والــذى ميثل أحد املستندات
اجلوهرية لعقد القرض املشترك لتمويل املشروع بالشركة التابعة وقيام أجريوم انك وأجريوم مصر
باللجوء إلى التحكيم الدولى فى  2018/11/27ضد الشركة التابعة باعتباره حالة إخالل مما يؤثر
على إلتزامات الشركة مبوجب عقد الكفالة التضامنية والقيمة االستردادية لالستثمار ،علم ًا بأنه
وفق ًا لإليضاح رقم ( )7فإن الشركة التابعة لم تتسلم بعد إخطار بحالة إخالل من قبل وكيل تسهيل
القرض املشترك حتى تاريخ املركز املالى فى .2019/12/31

يتعني تطبيق متطلبات املعايير املحاسبية فى هذا الشأن ودراسة املوقف.

 بلغ مخزون قطع الغيار فى  2019/12/31نحو  185.247مليون جنيه منها جانب مورد منذ بدايةاملصنع تبلغ قيمته نحو  8.45مليون يورو تعادل  67.6مليون جنيه بأسعار صرف نهاية عام 2007
وجتدر اإلشارة إلى تضمن رصيد مخزون قطع الغيار معدات احتياطية وقطع غيار استراتيجية بلغ
ما أمكن حصره منها نحو  14.427مليون جنيه.

نوصى بدراسة وحصر الراكد وبطئ احلركة ،واتخاذ ما يلزم لالستفادة منه مع دراسة مدى وجود انخفاض
فى قيمته ،وحصر قطع الغيار االستراتيجية واملعدات االحتياطية ومعاجلتها وإهالكها مع األصول املرتبطة
بها ،واجراء ما يلزم من تسويات.

 -تضمن رصيد حساب األرصدة الدائنة (كسب وخسارة الوقت) نحو  3.951مليون جنيه

الناجتة عن شحن البواخر ،كما تبني عدم وفاء املقاول بالتزامه التعاقدى بتقدمي كشف حساب
كسب الوقت /غرامة التأخير املستحقة على كل باخرة مع الفاتورة التى يقدمها إلى الشركة مبا ال
ميكن من تسوية احلساب.

يتعني مطالبة املورد بكشوف احلساب ،وموافاتنا بأسباب التأخير فى تقدميها مما اخر التسوية ،مع ضرورة
حساب نصيب الشركة من إيرادات كسب الوقت وفقاً للتعاقد واثباتها كإيراد.

 تبني وجود مطالبة من شركة بتروتريد بنحو  4.023مليون جنيه واردة بتاريخ  2019/8/15ولميتم قيدها باحلسابات تتمثل فى قيمة فوائد التأخير املستحقة الناشئة عن سداد مطالبات بعد
انتهاء مهلة السداد املمنوحة عن مسحوبات الغاز خالل الفترة من  2014/1/1حتى 2019/12/31
والتى تعترض عليها الشركة.

يتعني تكوين املخصص الالزم حلني حسم موقف املطالبة.
الرأى املحتفظ

وفيما عدا أثر ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم املالية املستقلة ،فمن رأينا أن القوائم املالية
املستقلة املشار إليها أعاله تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن املركز املالى املستقل
لشركة مصر إلنتاج األسمدة «موبكو» فى  31ديسمبر  2019وعن أدائها املالى املستقل وتدفقاتها
النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبق ًا ملعايير احملاسبة املصرية وفى
ضوء القوانني واللوائح املصرية ذات العالقة باعداد هذه القوائم املستقلة.

ومع عدم اعتبار ذلك حتفظاً فقد تبني:

 لم يتم االنتهاء من تشطيبات املقر اجلديد للشركة بالقاهرة اجلديدة فى موعده املقرر فى يناير ،2020ونشير إلى تضمن قيمة العقار نحو  6.125مليون جنيه قيمة ضريبة تصرفات عقارية
سددت للمورد رغم عدم خضوعه لتلك الضريبة.

يتعني سرعة إنهاء األعمال اجلارية بالعقار مبا ميكن من اإلستفادة من األموال املنفقة مع ضرورة دراسة
استرداد قيمة الضرائب املسددة للمورد.

 الزالت مالحظتنا قائمة بشأن عدم إشهار نظام التأمني االدخارى مبا ال يتفق ومتطلبات املادة رقم 3من القانون رقم  54لسنة .1975

يتعني االلتزام بأحكام القانون املذكور.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى:

 متسك الشركة حسابات مالية منتظمة (فيما عدا استكمال دفترى اليومية واجلرد) تتضمن كل مانص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ،وقد وجدت القوائم املالية املستقلة متفقة مع ما هو
وارد بتلك احلسابات ،كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه وقد مت جرد األصول الثابتة
واملخزون (فيما عدا مخزون اإلنتاج التام مت حسابه تقديرياً) مبعرفة إدارة الشركة وحتت مسئوليتها.
 البيانات املالية الــواردة بتقرير مجلس اإلدارة املعد وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  159لسنة  1981والئحتهالتنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى احلدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.
حتريرا فى ٢٠٢٠/٢/٢٣

مراقبا احلسابات

محاسب /حسين محمد على
مدير عام  /نائب مدير اإلدارة

محاسب /خالد عبد المنعم فؤاد
عضو جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية

محاسب /محمد عادل عبدالحكيم
عضو جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية

مدير عام  /نائب مدير اإلدارة

محاسب /هشام مصطفى محمود

وكيل وزارة  /نائب أول مدير اإلدارة

محاسب /أحمد محمد رأفت

عضو جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية

يعتمد

وكيل أول وزارة مدير اإلدارة

محاسبة /نبوية أحمد محمد أحمد
عضو جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية

