ملخ�ص تقرير مجل�س الإدارة

�شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية � Citadel Capitalش.م.م.

انعقد م�ساء اخلمي�س املوافق  15مايو  2014اجتماع جمل�س �إدارة �رشكة القلعة لال�ست�شارات املالية (كود التداول يف البور�صة امل�رصية
 – )CCAP.CAال�رشكة اال�ستثمارية الرائدة يف �أفريقيا وال�رشق الأو�سط – حيث قام جمل�س الإدارة باعتماد القوائم املالية املجمعة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013بعد �أن كان اعتمد و�أعلن القوائم املالية امل�ستقلة يف  27فرباير .2014
ت�ضمنت النتائج املجمعة للربع الأخري من عام  2013انخفا�ض �صايف اخل�سائر مبعدل �سنوي  %54.9حيث بلغ  128.5مليون جم .و�ساهمت
التطورات الت�شغيلية با�ستثمارات املجموعة يف انخفا�ض �سنوي لن�صف �صايف اخل�سائر املجمعة لعام  2013لتبلغ  384.9مليون جنيه ،وقابل ذلك
ت�سجيل خ�سائر غري نقدية تعادل قيمتها  139.1مليون جنيه على خلفية اال�ضمحالل امل�سجل على بع�ض م�رشوعات ا�ستك�شاف البرتول والغاز
الطبيعي خالل الربع الأول من عام .2013
حققت ا�ستثمارات �رشكة القلعة خالل عام  2013تطورات �إيجابية بف�ضل زيادة الكفاءة الت�شغيلية وحت�سن الأو�ضاع ال�سوقية ،حيث بلغ
�إجمايل �إيرادات ال�رشكات التابعة الرئي�سية وغري الرئي�سية العاملة  6.5مليار جنيه خالل عام  ،2013وهو ارتفاع �سنوي مبعدل  .%5.7و�صاحب
ذلك و�صول الأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�رضائب والفوائد والإهالك واال�ستهالك �إىل  553.5مليون جم خالل نف�س الفرتة ،وهو منو �سنوي
مبعدل  .%67.1وتتوقع �إدارة �رشكة القلعة �أن تعك�س �أرباح ال�رشكة الزيادة الكبرية بالأرباح الت�شغيلية قبل خ�صم ال�رضائب والفوائد والإهالك
واال�ستهالك يف �أواخر  2014ومطلع  ،2015بالتزامن مع تقلي�ص دعم الطاقة يف م�رص ،حيث تعد الطاقة حمو ًرا رئي�س ًيا يف ا�ستثمارات املجموعة،
�إىل جانب موا�صلة اال�ستثمارات احلكومية يف م�رشوعات البنية التحتية.
وبلغت �إيرادات ال�رشكات التابعة الرئي�سية وغري الرئي�سية العاملة  1.7مليار جم خالل الربع الأخري منفر ًدا ،وهو منو �سنوي مبعدل
 .%13.9وبلغت الأرباح الت�شغيلية  219.9مليون جم بزيادة �سنوية  ،%345.3فيما ميثل من ًوا قيا�س ًيا خالل العامني املا�ضيني :ويعك�س التطورات
الت�شغيلية با�ستثمارات املجموعة وحتدي ًدا بقطاعات الأ�سمنت والتعدين.
�شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية � Citadel Capitalش.م.م.
القوائم املالية املجمعة امللخ�صة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

تقرير مراقب الح�سابات

�إىل ال�سادة � /أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية Citadel Capital

تقرير على القوائم املالية املجمعة
راجعنا القوائم املالية املجمعة ل�رشكة القلعة للإ�ست�شارات املالية � – Citadel Capitalرشكة م�ساهمة م�رصية -عن ال�سنة املالية املنتهية
فى  31دي�سمرب  2013والتى ا�ستخرجت منها القوائم املالية املجمعة امللخ�صة املرفقة ،وذلك طبق ًا ملعايري املراجعة امل�رصية وفى �ضوء
القوانني واللوائح امل�رصية ال�سارية ،وح�سبما هو وارد بتقريرنا امل�ؤرخ فى  15مايو  2014فقد �أبدينا ر�أيا غري متحفظ على القوائم املالية
املجمعة لل�رشكة عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2013والتى ا�ستخرجت منها القوائم املالية املجمعة امللخ�صة املرفقة.
ومن ر�أينا �أن القوائم املالية املجمعة امللخ�صة املرفقة تتفق  -يف كل جوانبها الهامة – مع القوائم املالية املجمعة الكاملة لل�رشكة عن
ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب .2013
ومن �أجل احل�صول على تفهم �أ�شمل للمركز املاىل لل�رشكة فى  31دي�سمرب  2013ونتائج �أعمالها عن ال�سنة املالية املنتهية فى ذلك
التاريخ وكـذا عن نطاق �أعمال مراجعتنا ،يقت�ضى الأمـر الرجوع �إىل القوائـم املالية املجمعة الكاملة لل�رشكة عن ال�سنة املالية املنتهية فى
 31دي�سمرب  2013وتقريرنا عليها.
ح�سن ب�سيونى الب�شة
�سجل مراقبي ح�سابات الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()98
 KPMGحازم ح�سن
القاهرة يف  15مايو 2014
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قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة الملخ�صة

()14

)(374 655 290
)(1 214 739
)(3840 870 029
)(0.43

)(691 740 235
)(1 617 8 4
)(7002 358 0039
)(0.79

خ�سائر مرحلة �صافىخ�سائر �أر�صدةدائنة الإجماىل حقوقالأقلية �إجماىلحقوق
�إحتياطيات
ر�أ�س املال
امللكية
العام للم�ساهمني
امل�صدر �إحتياطى القيمةالعادلة فروق ترجمة ح�صةال�شركة
واملدفوع قانونى �-إ�ستثمارات عمالت فى التغري فى
ماليةمتاحة �أجنبية حقوقملكية
للبيع
�شركات�شقيقة
جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى جنيه م�صرى
3057827563 379713881 2678113682
- (773536460) (1093810353) (72310103) 170806715 (739595) 89578478 4358125000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2011
)773536460 (773536460
ترحيل خ�سائر عام 2011
20855830 (2562292) 23418122
23418122
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
إ�ستثمارات
�
التغري فى القيمة العادلة
101393
101393
101393
مالية متاحة للبيع
)(91341737
)(91341737
)- (91341737
�إقتناء �رشكات تابعة
71718417 71718417
التغري فى حقوق الأقلية
ح�صة ال�رشكة فى التغري فى حقوق
)(67611466
)(64221351) (3390115
)- (67611466
ملكية �رشكات �شقيقة
�صافى خ�سائر
)(702358039) (10617804) (691740235
)- (691740235
ال�سنة املالية املنتهية يف -
 31دي�سمرب 2012
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2012
2289191961 438252202 1850939759
- (691740235) (2022909901) (75700218) 194224837 (638202) 89578478 4358125000
)691740235 (691740235
ترحيل خ�سائر عام 2012
2323160875
- 2323160875 2323160875
�أر�صدة م�ستحقة للم�ساهمني
(123928370) (289916196) 165987826
- 165987826
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
التغري فى القيمة
694479
694479
694479
للبيعالعادلة � -إ�ستثمارات -
مالية متاحة
8560942261 8560942261
التغري فى حقوق الأقلية
حقوق
فى
التغري
فى
ال�رشكة
ح�صة
58550802
58550802
58506212
44590
ملكية �رشكات �شقيقة
يف
املنتهية
املالية
ال�سنة
خ�سائر
�صافى
)(384870029) (10214739) (374655290
(
)
- 374655290
 31دي�سمرب 2013
12723741979 8699063528 4024678451 2323160875 (374655290) (2656143924) (75655628) 360212663 56277 89578478 4358125000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2013

قائمة التدفقات النقدية المجمعة الملخ�صة
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�أهم الإي�ضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة الملخ�صة
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-1نبذة عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �رشكة القلعة للإ�ست�شارات املالية � - Citadel Capitalرشكة م�ساهمة م�رصية  -طبق ًا لأحكام القوانني املعمول بها يف جمهورية م�رص العربية
ووفق ًا لأحكام القانون رقم ( )159ل�سنة  1981والئحته التنفيذية وقد مت قيد ال�رشكة يف ال�سجل التجاري باجليزة حتت رقم  11121بتاريخ � 13أبريل
.2004
ميتد ن�شاط ال�رشكة الأ�سا�سى فى منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال و�رشق �أفريقيا خا�صة فى م�رص واجلزائر وليبيا و�سوريا وال�سودان ويتمثل غر�ض
ال�رشكة فيما يلي:
 تقدمي الإ�ست�شارات يف املجاالت املالية والتمويلية لل�رشكات علي �إختالف �أنواعها و�إعداد وتقدمي درا�سات اجلدوى الإقت�صادية والهند�سية والتكنولوجيةوالت�سويقية واملالية والإدارية وترتيبات عقود الإقرتا�ض ودرا�سات التمويل للم�رشوعات ب�صفة عامة بالإ�ضافة لإعداد وتقدمي الدرا�سات والإ�ست�شارات
ب�ش�أن الرتويج للم�رشوعات وتقدمي الدعم الفني الالزم يف هذا ال�ش�أن فيما عدا الإ�ست�شارات القانونية.
 الوكالة عن ال�رشكات وامل�رشوعات يف عمليات التفاو�ض والتعاقد مبختلف �أنواعها ومراحلها وبوجه خا�ص مفاو�ضات عقود الإدارة وامل�شاركة واملعونة الفنية .	�إدارة وتنفيذ و�إعادة ت�أهيل وهيكلة امل�رشوعات.�	-2أ�س�س �إعداد القوائم املالية
�أعدت القوائم املالية املجمعة امللخ�صة من القوائم املالية التى مت مراجعتها لل�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2013وللح�صول على تفهم �أف�ضل للمركز
املاىل لل�رشكة ونتائج �أعمالها يجب �أن تقر�أ القوائم املالية املجمعة امللخ�صة مع القوائم املالية التى متت مراجعتها والتى مت �إعدادها طبقا ملعايري املحا�سبة
امل�رصية وفى �ضوء القوانني واللوائح امل�رصية ذات العالقة.
�	-3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
� 1-3أ�س�س جتميع القوائم املالية
 1-1-3ال�شركات التابعة
 تت�ضمن القوائم املالية املجمعة كافة ال�رشكات التابعة التي ت�سيطر عليها ال�رشكة الأم وتتحقق هذه ال�سيطرة بالقدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املاليةوالت�شغيلية لل�رشكة التابعة وذلك بهدف احل�صول على منافع من �أن�شطتها .كما ي�ؤخذ يف الإعتبار حقوق الت�صويت امل�ستقبلية يف القدرة على ال�سيطرة
والتحكم.
 يتم �إدراج القوائم املالية لل�رشكات التابعة يف القوائم املالية املجمعة بدء ًا من تاريخ ال�سيطرة على ال�رشكة حتى تاريخ فقد هذه ال�سيطرة. يتم الإ�ستبعاد الكامل للمعامالت املتبادلة بني �رشكات املجموعة والأر�صدة الناجتة عنها .كذلك يتم الإ�ستبعاد الكامل للأرباح �أو اخل�سائر الغري حمققةوالناجتة عن معامالت املجموعة مع الأخذ يف الإعتبار �أن اخل�سائر قد ت�شري �إىل �إنخفا�ض يف قيمة الأ�صول املتبادلة مما قد يتطلب الإعرتاف به يف القوائم املالية.
يتم تطبيق املعيار امل�رصي رقم ( )24اخلا�ص ب�رضائب الدخل على الفروق امل�ؤقتة التي تنتج عن �إ�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت املتبادلة
بني �رشكات املجموعة.
 تعر�ض حقوق الأقلية يف امليزانية املجمعة �ضمن حقوق امللكية يف بند منف�صل عن حقوق م�ساهمي ال�رشكة القاب�ضة كما يعر�ض ن�صيب حقوق الأقلية يف ربح�أو خ�سارة املجموعة ب�شكل منف�صل فى قائمة الدخل املجمعة.
	ال يتم جتميع �رشكة تابعة يف القوائم املالية املجمعة عندما تفقد ال�رشكة القاب�ضة �سيطرتها يف التحكم يف ال�سيا�سات املالية �أو الت�شغيلية لل�رشكة امل�ستثمر فيهابهدف الإ�ستفادة من �أن�شطتها.
 2-1-3جتاوز اخل�سائر لن�صيب حقوق الأقلية
قد تزيد ح�صة حقوق الأقلية من خ�سائر �رشكة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك ال�رشكة وفى هذه احلالة ف�إن تلك الزيادة باال�ضافة �إىل �أية خ�سائر �أخرى
خا�صة بحقوق الأقلية يتم حتميلها على حقوق الأغلبية فيما عدا تلك اخل�سائر التى يوجد على الأقلية �إلزام تام على حتملها وب�رشط �أن تكون لديهم القدرة على
عمل �إ�ستثمارات �إ�ضافية لتغطية اخل�سائر.
و�إذا حققت ال�رشكة التابعة �أرباح ًا م�ستقبلية ف�إن هذه الأرباح تقيد على حقوق الأغلبية �إىل املدى الذى يتم معه تغطية اخل�سائر التى �سبق وحتملتها حقوق
الأغلبية نيابة عن الأقلية.
 3-1-3الإ�ستحواذ من حقوق الأقلية وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ً
 يتم جتميع الأعمال الناجت عن الإ�ستحواذ على حقوق الأقلية يف ال�رشكات اخلا�ضعة ل�سيطرة املجموعة �إعتبارا من تاريخ الإ�ستحواذ �أو �أقرب فرتة مالية تظهر�ضمن �أرقام املقارنة ويتم �إعادة تبويب �أرقام املقارنة �إن �أمكن.
 يتم الإعرتاف بالأ�صول والإلتزامات التي مت الإ�ستحواذ عليها بالقيمة احلالية التي مت الإعرتاف بها م�سبق ًا يف القوائم املالية املجمعة لل�رشكة الأم وقتال�سيطرة.
 يتم �إ�ضافة بنود حقوق امللكية يف ال�رشكات امل�ستحوذ عليها �إىل بنود حقوق امللكية بال�رشكة الأم ماعدا ح�صة ر�أ�س املال ،كما يتم ت�سجيل الزيادة النقديةاملدفوعة للإ�ستحواذ على حقوق الأقلية عن القيمة الأ�سمية لتلك الأ�سهم كزيادة عن القيمة الإ�سمية الناجتة عن الإ�ستحواذ على �رشكات حتت ال�سيطرة �ضمن
حقوق امللكية بالقوائم املالية املجمعة.
� 4-1-3إ�ستثمارات يف �شركات �شقيقة
ً
تت�ضمن القوائم املالية املجمعة الإ�ستثمارات يف ال�رشكات ال�شقيقة والتي يكون للمجموعة فيها نفوذ م�ؤثر  ،يتم �إثباتها وفقا لطريقة حقوق امللكية حيث يتم �إثبات
الإ�ستثمار عند �إقتنائه بتكلفة الإقتناء ثم يتم زيادة �أو تخفي�ض ر�صيد الإ�ستثمار بن�صيب املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�رشكة امل�ستثمر فيها واملحققة بعد تاريخ
الإقتناء كما يخف�ض ر�صيد الإ�ستثمار بن�صيبها يف الأرباح املوزعة.
يف حالة جتاوز خ�سائر الإ�ستثمارات يف ال�رشكات ال�شقيقة قيمة الإ�ستثمار ال يتم �إثبات تلك اخل�سائر �إال يف حالة وجود �إلتزام قانوين �أو �ضمني لتحمل
تلك اخل�سائر ويتم �إثباتها �أي�ض ًا يف حالة الإلتزام مبدفوعات نيابة عن ال�رشكات ال�شقيقة ويف حالة زيادة تكلفة �إقتناء الإ�ستثمار على ح�صة ال�رشكة يف �صافى

تت�ضمن م�ستجدات �رشكة القلعة �إمتام زيادة ر�أ�س املال �إىل  8مليار جم ،بزيادة قدرها  3.64مليار جم .و�شهدت الأ�سهم املطروحة تغطية
كاملة مما �ساهم يف متكني القلعة من اال�ستحواذ على ح�صة الأغلبية مبعظم ال�رشكات التابعة الرئي�سية .ي�أتي ذلك يف �ضوء التحول اال�سرتاتيجي �إىل
�رشكة ا�ستثمارية قاب�ضة وزيادة م�ساهمة �رشكة القلعة يف بع�ض ال�رشكات اال�ستثمارية التابعة �إىل ما يرتاوح بني  %51و . %100وت�سعى �رشكة
القلعة �إىل حتقيق �أف�ضل عائد ا�ستثماري لل�رشكاء املحدودين يف اال�ستثمارات التابعة وامل�ساهمني يف �رشكة القلعة عرب اال�ستثمار طويل الأجل يف
خم�سة قطاعات �إ�سرتاتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأ�سمنت.
متت عمليات اال�ستحواذ امل�شار �إليها يف �أواخر �شهر دي�سمرب ،وهي من ثم ال تنعك�س على نتائج الأرباح واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2013حيث قامت �رشكة القلعة ب�إعداد قائمة الدخل املجمعة وفق ًا لطريقة حقوق امل�ساهمني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تلك اال�ستحواذات كان لها ت�أثري بالغ على ميزانية �رشكة القلعة بحلول  31دي�سمرب  ،2013حيث بلغ �إجمايل الأ�صول
 30مليار جنيه مقابل  5.8مليار جنيه خالل العام ال�سابق .وبناء على ذلك ف�إن ميزانية �رشكة القلعة تعك�س �صايف الأ�صول امل�ستحوذ عليها حتى 31
دي�سمرب  ،2013ومن ثم تت�ضمن ميزانية �رشكة القلعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب � 2013صايف الأ�صول املجمعة من �رشكات طاقة عربية
وم�رشق وال�رشكة امل�رصية للتكرير يف قطاع الطاقة ،و�رشكة نايل لوجي�ستيك�س يف قطاع النقل ،وجمموعة �أ�سيك القاب�ضة يف قطاع الأ�سمنت ،ف�ض ًال
عن ال�رشكات التابعة غري الرئي�سية واملتمثلة يف �رشكات جال�س ورك�س وفاينان�س �أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارة واملتحدة للم�سابك وتنوير،
بالإ�ضافة �إىل �رشكة وفرة يف قطاع الأغذية كذلك ال�رشكات ذات الأغرا�ض اخلا�صة .SPVs
وتعتزم �رشكة القلعة كذلك بيع امل�رشوعات غري الرئي�سية خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ،حيث �شهدت الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من عام 2014
�إمتام �صفقة التخارج من البنك ال�سوداين امل�رصي مقابل  22مليون دوالر ،ف�ض ًال عن تلقي عر�ض ل�رشاء كامل �أ�سهم �رشكة �سفنك�س للزجاج بقيمة
تقدر بنحو  112مليون دوالر.
القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املحتملة يف ال�رشكات ال�شقيقة يتم �إثباتها ك�شهرة .ويتم �إدراج ال�شهرة كجزء من القيمة الدفرتية للإ�ستثمار ،وبذلك تخ�ضع
للإ�ضمحالل يف قيمة الإ�ستثمار.
يتم �إ�ستبعاد الأرباح �أو اخل�سائر الغري حمققة والناجتة عن معامالت املجموعة مع ال�رشكات ال�شقيقة مقابل الإ�ستثمار وذلك فى حدود م�ساهمة املجموعة
فى ال�رشكات ال�شقيقة.
2 -3الإ�ستثمارات
� 1-2-3إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
يتم الإثبات املبدئي للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وفى تاريخ القوائم املالية يتم �إدراج التغري يف القيمة العادلة �سواء كان ربح �أو خ�سارة �ضمن
حقوق امللكية مبا�رشة فيما عدا خ�سائر الإ�ضمحالل يف قيمة الإ�ستثمار يتم الإعرتاف بها يف قائمة الدخل وفى حالة �إ�ستبعاد الإ�ستثمار يتم �إدراج الأرباح �أو
اخل�سائر املجمعة والتي �سبق الإعرتاف بها مبا�رشة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل .ويتم حتديد القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع طبقا ل�سعر التداول
يف البور�صة يف �سوق ن�شط يف تاريخ امليزانية � ،أما الإ�ستثمارات التي لي�س لها �سعر تداول يف البور�صة يف �سوق ن�شط فيتم تقييمها بالرجوع ايل �أحد ا�ساليب
التقييم املقبولة ويت�ضمن ذلك ا�ستخدام معامالت حمايدة حديثة �أو حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة �أو مناذج ت�سعري اخليارات �أو طرق التقييم االخري .و�إذا
مل تتمكن ال�رشكة من تقدير القيمة العادلة فيتم قيا�س قيمتها بالتكلفة بعد خ�صم �أي ا�ضمحالل يف القيمة.
� 2-2-3إ�ستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر
يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات على �أنها �إ�ستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر �إذا مت �إقتنائها بغر�ض املتاجرة �أو �إذا كانت ال�رشكة تدير تلك
الإ�ستثمارات وتتخذ قرارات بيعها و�رشائها بناء على قيمتها العادلة .ويتم �إثبات التكاليف املتعلقة ب�إقتناء تلك الإ�ستثمارات يف الأرباح واخل�سائر .تقا�س تلك
الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيري يف قيمتها يف الأرباح واخل�سائر.
� 3-2-3إ�ستثمارات �أخرى
الأدوات املالية الأخرى الغري م�شتقة يتم قيا�سها بالتكلفة امل�ستهلكة ب�إ�ستخدام معدل العائد الفعلى خم�صوما منها �أى خ�سائر �إ�ضمحالل.
 3-3الإ�ستثمارات العقارية
 1-3-3الإعرتاف والقيا�س الأوىل
يتم �إثبات الإ�ستثمارات العقارية اململوكة لل�رشكة واملحتفظ بها لتحقيق منفعة ايجارية منها �أو �إرتفاع يف قيمتها �أو كليهما ولي�ست للبيع �ضمن الن�شاط املعتاد
لل�رشكة �أو للإ�ستخدام يف االنتاج �أو توريد الب�ضائع �أو اخلدمات �أو للأغرا�ض االدارية با�ستخدام منوذج التكلفة حيث يتم �إثباتها بالتكلفة خم�صوم ًا منها
اخل�سائر الناجتة عن �إ�ضمحالل القيمة �إن وجدت.
تت�ضمن التكلفة كافة التكاليف املبا�رشة املتعلقة باقتناء الأ�صل .وبالن�سبة للأ�صول يف حالة �إن�شائها داخلي ًا تت�ضمن تكلفة الأ�صل تكلفة اخلامات والعمالة
املبا�رشة والتكاليف املبا�رشة الأخرى التي ت�ستلزمها عملية �إن�شاء تلك الأ�صول لت�صل �إىل احلالة الت�شغيلية وفى املوقع والغر�ض الذي مت اقتنا�ؤها من �أجله،
وكذلك تكاليف �إزالتها و�إعادة ت�سوية املوقع الذي توجد به هذه الأ�صول عندما يتم تغيري الإ�ستخدام تقوم ال�رشكة بتحويل الأ�صل �إىل الأ�صول الثابتة وتكون
القيمة العادلة فى تاريخ التحويل هى التكلفة للمحا�سبة الالحقة وذلك فى حالة �إ�ستخدام القيمة العادلة وعندما ت�ستخدم ال�رشكة منوذج التكلفة ف�إن التحويالت
تتم دون تغيري القيمة الدفرتية للأ�صل املحول ودون تغيري تكلفة الأ�صل لأغرا�ض القيا�س �أو الإف�صاح.
 2-3-3التكاليف الالحقة على االقتناء
يتم الإعرتاف بتكلفة �إحالل �أحد مكونات الأ�صل �ضمن تكلفة الأ�صل بعد �إ�ستبعاد تكلفة ذلك املكون عند تكبد ال�رشكة لتلك التكلفة و�إذا ما كان من املحتمل تدفق
منافع اقت�صادية م�ستقبلية لل�رشكة كنتيجة لإحالل هذا املكون �رشيطة �إمكانية قيا�س تكلفته بدرجة عالية من الدقة .هذا ويتم الإعرتاف بالتكاليف الأخرى
بقائمة الدخل كم�رصوف عند تكبدها.
 4-3الأ�صول املحتفظ بها بغر�ض البيع
يتم تبويب الأ�صول (�أو جمموعات الإ�ستبعادات التى تت�ضمن الأ�صول والإلتزامات) والتى من املتوقع �إ�سرتدادها مبدئي ًا عن طريق البيع ولي�س عن طريق
الإ�ستمرار فى �إ�ستخدامها ك�أ�صول حمتفظ بها بغر�ض البيع .يتم �إعادة قيا�س الأ�صول (�أو مكونات جمموعة الإ�ستبعادات مبا�رشة قبل تبويبها ك�أ�صول
حمتفظ بها بغر�ض البيع وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .وبعد ذلك يتم قيا�س الأ�صول (�أو جمموعة الإ�ستبعادات) ب�صفة عامة وفق ًا لقيمتهم الدفرتية �أو
القيمة العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع �أيهما �أقل.
ويتم حتميل �أى خ�سائر �إ�ضمحالل ملجموعة الإ�ستبعادات �أو ًال على ال�شهرة وبعد ذلك يتم توزيعها بالن�سبة والتنا�سب على الأ�صول املتبقية والإلتزامات
فيما عدا اخل�سارة ف�إنه ال يجوز توزيع �أى خ�سارة على املخزون والأ�صول املالية والأ�صول ال�رضيبية امل�ؤجلة و�أ�صول مزايا العاملني والعقارات الإ�ستثمارية
والأ�صول احليوية والتى ي�ستمر قيا�سها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
ويتم �إثبات خ�سائر الإ�ضمحالل عند التبويب املبدئي ك�أ�صول حمتفظ بها بغر�ض البيع ويتم �إثبات الأرباح واخل�سائر .وال يتم الإعرتاف بالأرباح التى تزيد
على �أى خ�سائر �إ�ضمحالل.وعند بدء تبويب الأ�صول ك�أ�صول حمتفظ بها لغر�ض البيع تتوقف ال�رشكة عن �إحت�ساب �إهالك للأ�صول الثابتة واحت�ساب ا�ستهالك
للأ�صول غري امللمو�سة وتتوقف ال�رشكة �أي�ض ًا عن حما�سبة ال�رشكات ال�شقيقة بطريقة حقوق امللكية.
 5-3الأ�صول غري امللمو�سة
 1-5-3ال�شهرة
)
تتمثل ال�شهرة (املوجبة وال�سالبة يف املبالغ النا�شئة عن �إقتناء �رشكة تابعة �أو �شقيقة وامل�رشوعات امل�شرتكة حيث �أنها متثل الفرق بني تكلفة الإقتناء وح�صة
املجموعة يف القيمة العادلة و�صايف الأ�صول املقتناه يف تاريخ الإقتناء.
 بالن�سبة لل�شهرة ال�سالبة يتم �إدراجها مبا�رشة يف قائمة الدخل عند حتققها. يتم �إثبات ال�شهرة املوجبة بالتكلفة ناق�ص ًا منها اخل�سائر الناجمة عن �إ�ضمحالل قيمتها. بالن�سبة �إىل ال�رشكات ال�شقيقة ف�إن قيمة ال�شهرة تدخل �ضمن تكلفة الإ�ستثمار. 6-3الإ�ضمحالل فى قيمة الأ�صول
 1-6-3الأ�صول املالية
 يتم �إعتبار الأ�صل املايل م�ضمح ًال �إذا كان هناك دليل مو�ضوعى ي�شري �إىل �أن هناك حدث �أو �أكرث له ت�أثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من�إ�ستخدام الأ�صل ،ويتم قيا�س خ�سارة الإ�ضمحالل املتعلقة ب�أ�صل مايل مت �إثباته بالتكلفة امل�ستهلكة بالفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية املقدرة ب�إ�ستخدام �سعر الفائدة الفعلى للأ�صل .يتم قيا�س خ�سائر الإ�ضمحالل املتعلقة ب�أ�صل مايل متاح للبيع ب�إ�ستخدام القيمة العادلة
ال�سائدة.
 يتم �إجراء �إختبار الإ�ضمحالل للأ�صول املالية الهامة بذاتها على م�ستوى كل �أ�صل ب�صفة م�ستقلة .وبالن�سبة للأ�صول املالية الأخرى ف�إنه يتم �إجراء �إختبارالإ�ضمحالل على م�ستوى كل جمموعة للأ�صول املالية املتبقية على م�ستوى املجموعات التي ت�شرتك يف خ�صائ�ص خطر الإئتمان.
 يتم الإعرتاف بكافة خ�سائر الإ�ضمحالل يف قائمة الدخل ،هذا ويتم حتويل اخل�سائر املجمعة املتعلقة ب�أ�صل مايل متاح للبيع املثبتة م�سبق ًا �ضمن حقوق امللكية�إىل قائمة الدخل.
 يتم �إلغاء خ�سائر الإ�ضمحالل �إذا كان ميكن ربط هذا الإلغاء بطريقة مو�ضوعية حلدث وقع بعد الإعرتاف بخ�سائر الإ�ضمحالل .الأ�صول املالية التى تقا�سبالتكلفة امل�ستهلكة والأ�صول املالية التى تعترب �أداة مديونية يتم الإعرتاف بالإلغاء فى قائمة الدخل  .يتم الإعرتاف ب�إلغاء خ�سائر الإ�ضمحالل للأ�صول املالية
املتاحة للبيع والتي تعترب �أداة حقوق ملكية مبا�رشة بحقوق امللكية.
 7-3الأ�صول احليوية
يقا�س الأ�صل احليوى عند االعرتاف الأوىل و يف تاريخ امليزانية بقيمته العادلة ناق�صا تكاليف البيع املقدرة وعندما ال يكون هناك �سوق متاحة لتحديد الأ�سعار يتم
قيا�س الأ�صل احليوى بتكلفته ناق�صا اية جممعات لال�ستهالك و اية جممعات �أ�ضمحالل للقيمة ،وفيما يلى بيان بطرق �إثبات الأ�صول احليوية
بالقيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع
الذرة ،القطن ،زهرة عباد ال�شم�س
يتم ا�ستهالكها على � 50 -3سنة
حدائق و ب�ساتني الفاكهة
يتم ا�ستهالكها على � 56شهر
ما�شية
 8-3املخزون
يتم �إثبات املخزون بالتكلفة �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ويتم حتديد التكلفة ب�إ�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح �أو الوارد �أوال ي�رصف �أو ًال طبق ًا لطبيعة
املخزون وتت�ضمن التكلفة لإقتناء املخزون وتكاليف الإنتاج �أو التحويل و�أى تكاليف �أخرى للو�صول باملخزون �إىل موقعه وحالته الراهنة.
فى حالة املخزون التام وحتت الت�شغيل ف�إن التكلفة تت�ضمن ن�صيب منا�سب من التكاليف ال�صناعية الغري مبا�رشة طبق ًا لطاقة الت�شغيل العادية.
وتقدر �صافى القيمة البيعية على �أ�سا�س �سعر البيع يف �سياق الإطار املعتاد للن�شاط مطروح ًا منها التكاليف التقديرية للإمتام وكذلك �أية تكلفة �أخرى
ي�ستلزمها �إمتام عملية البيع.
 9-3الإيرادات
تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم النا�شئة عن خدمات من خالل الن�شاط العادي لل�رشكة وغري مت�ضمنة �رضائب املبيعات
�أو اخل�صومات �أو التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �إىل ال�رشكة ،وعندما
تتحقق �رشوط �أخرى خا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�رشكة على النحو املو�ضح الحقاً .وتبنى ال�رشكة تقديراتها على �أ�سا�س النتائج التاريخية �أخذ ًا فى االعتبار
نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات اخلا�صة بكل منهما.
� 1- 9-3أرباح  /خ�سائر بيع الإ�ستثمارات
يتم �إثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات بيع الإ�ستثمارات املالية والعقارية فى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بني التكلفة و�سعر البيع مطروح ًا
منه م�رصوفات وعموالت البيع.
� 2-9-3إيراد اخلدمات
يتم الإعرتاف ب�إيرادات اخلدمات امل�ؤداة فى الأرباح �أو اخل�سائر بن�سبة �إمتام املعاملة فى تاريخ التقرير عنها .يتم تقدير ن�سبة الإمتام بالرجوع �إىل الأعمال
امل�ؤداة.
 3-9-3العموالت
عندما تت�رصف ال�رشكة كوكيل �أكرث من كونها �صاحبة املعاملة ف�إن الإيراد املعرتف به يكون �صافى من قيمة العمولة املدفوعة من ال�رشكة.
� 4-9-3إيراد توزيعات
يتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذي ين�ش�أ فيه حق للمجموعة فى �إ�ستالم توزيعات �أرباح ال�رشكات امل�ستثمر فيها واملحققة بعد
تاريخ الإقتناء ويتم �إدراجها ببند �إيرادات �أخرى بقائمة الدخل.
� 5-9-3إيراد الفوائد
يتم الإعرتاف ب�إيراد الفوائد بقائمة الدخل على �أ�سا�س ن�سبة زمنية �أخذ ًا فى الإعتبار معدل العائد امل�ستهدف على الأ�صل.
� 6-9-3أتعاب الإدارة
يتم �إثبات �أتعاب الإدارة مبجرد تقدمي اخلدمة طبقا لعقود الإدارة.
� 7-9-3أتعاب الإ�ست�شارات
يتم ح�ساب �أتعاب الإ�ست�شارات بن�سب مئوية «حمددة طبق ًا ل�رشوط التعاقد» مع ال�رشكات التى تقوم ال�رشكة ب�إدارتها مبجرد تقدمي اخلدمة.
 8-9-3املبيعات
يتم �إثبات مبيعات الب�ضائع بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم بعد خ�صم املردودات واخل�صم امل�سموح به  ،ويتم الإعرتاف ب�إيراد مبيعات الب�ضائع عند انتقال
املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكية الب�ضائع �إىل امل�شرتى  ،و�أن قيمة الإيراد ميكن قيا�سها بطريقة يعتمد عليها.
 9-9-3عقود املقاوالت
تت�ضمن �إيرادات العقود القيمة املبدئية املتفق عليها بالعقد بالإ�ضافة �إىل �أية تعديالت الحقة على �أعمال العقد مثل املطالبات و املدفوعات التحفيزية و ذلك �إىل املدى
الذى ينتج عنه �إيرادات ميكن قيا�سها بدرجة يعتمد عليها.
عندما ميكن تقدير الناجت النهائى لعقد الإن�شاءات بدرجة يعتمد عليها فيتم الإعرتاف ب�إيرادات العقد وتكاليفه ب�إ�ستخدام طريقة ن�سبة الإمتام  .و يتم حتديد
م�ستوى الإمتام على �أ�سا�س ن�سبة �إيرادات امل�ستخل�صات املعتمدة من العميل عن الأعمال املنفذة حتى تاريخه �إىل �إجماىل االيرادات املقدرة للعقد .عندما يكون من
املحتمل �أن تزيد �إجماىل تكلفة العقد عن �إجماىل �إيرادات العقد ،ف�إن اخل�سارة املتوقعة يتم الإعرتاف بها كم�رصوف فورا.
عندما ال ميكن تقدير الناجت النهائى لعقد الإن�شاءات بدرجة يعتمد عليها ،فيتم الإعرتاف بالإيراد فى حدود التكاليف  ،ويعرتف بتكاليف العقد عند تكبدها.
� 10-9-3إيرادات حتويل ال�سيارات ال�ستخدام الغاز الطبيعى
يتم اثبات �إيرادات حتويل ال�سيارات ال�ستخدام الغاز الطبيعى عند �إمتام عملية حتويل ال�سيارة ال�ستخدام الغاز الطبيعى
 11-9-3عمولة بيع الغاز الطبيعى
يتم اثبات عمولة بيع الغاز الطبيعى كن�سبة مئوية من ا�ستهالك الغاز الطبيعى ,و يتم �سداد متح�صالت بيع الغاز الطبيعى بال�صافى للهيئة امل�رصية العامة
للبرتول بعد خ�صم العمولة امل�ستحقة لل�رشكة.
� 12-9-3إيرادات تزويد ال�سفن بالوقود
يتم اثبات �إيرادات التموين مبجرد تزويد ال�سفن بالوقود.
� 13-9-3إيرادات تزود ال�سيارات بالغاز الطبيعى
يتم اثبات �إيرادات التموين مبجرد تزود ال�سيارات بالغاز الطبيعى.
-4الإ�ستحواذ على �شركات تابعة
قامت ال�رشكة خالل دي�سمرب  2013بالإ�ستحواذ على ال�رشكات التالية:
 .1ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة
.Orient Investment Properties Ltd .2
Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd. – BVI .3
Ledmore Holdings Ltd. .4
Falcon for Agricultural Investments LTD.– BVI .5
Mena Home Furnishings Malls Ltd. – BVI .6
KU Railways Holdings Limited .7
Silverstone Capital Investment Ltd .8
 .9ال�رشكة املتحدة للم�سابك
مت جتميع القوائم املالية لل�رشكات على �أ�سا�س القيمة الدفرتية للأ�صول والإلتزامات وطبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�رصية تتمتع ال�رشكة بفرتة �سماح ملدة � 12شهر
تنتهى فى دي�سمرب  2014لتحديد القيمة العادلة للأ�صول والإلتزامات امل�ستحوذ عليها لهذة ال�رشكات  ،وتقوم ال�رشكة بتحديد تلك القيمة لعمل التعديالت
الالزمة.
�	-5أ�صول ثابتة (بال�صافى)
الإجماىل
و�سائل نقل
حت�سينات الآت ومعدات �أثاث ومعدات �أجهزة
مبانى
�أرا�ضى
بـيـان
و�إنتقال
حا�سب �أىل
مكتبية
و�أدوات
فى �أماكن
وبارجات
وكهربائية
م�ست�أجرة
جنيه م�صري جنيه م�صري جنيه م�صري جنيه م�صري جنيه م�صري جنيه م�صري جنيه م�صرى جنيه م�صرى
التكلفة فى
172576739
3093601 8328301
28071300
90208507
8020464 34854566
-2013/1/1
ت�سويات
48168308
829712 130007
-1699703 37969465 7539421
العامعلى ر�صيد --
اول
�إقتناء �رشكات تابعة 7626628266 483007647 19218435 234449003 4319834204 27387551 1662237466 880493960
9358631
-66086
75058
2247701
6969786
--الإ�ضافات
)(1357162
)(285290
)(7064) (1064808
----الإ�ستبعادات
فروق
14822633
393350
70811
606416
9145181
3973378
633497
أجنبيةترجمة عمالت --
�
فى
التكلفة
إجماىل
�7870197415 487039020 27813640 263194713 4422070488 84320644 1705264950 880493960 2 13/12/31
جممع الإهالك0
67388648
1461448 7882162
23199431
24579578
137668 10128361
-والإ�ضمحالل فى
2013/1/1
ت�سويات
1878357
----1878357
-العامعلى ر�صيد --
اول
�إقتناء �رشكات تابعة 1879121773 132617490 13747474 182966463 1224930199 10140866 314406345 312936
18205328
1075466 457910
1284852
11481981
1879185 2025934
-�إهالك العام
جممع �إهالك
)(468842
)(356
)(468486
-----الإ�ستبعادات
فروق
1020779
70723
37168
151171
722730
35652
3335
أجنبيةترجمة عمالت --
�
جممع ال
إهالك 2فى 1967146043 135225127 22124714 207601561 1261246002 14071728 326563975 312936
013/12/31
�صافى القيمة
5903051372 351813893 5688926
55593152 3160824486 70248916 1378700975 880181024
الدفرتية فى
2013/12/31
�صافى القيمة
الدفرتية فى
105188091
1632153 446139
4871869
65628929
7882796 24726205
-2012/12/31
-6م�شروعات حتت التنفيذ
يتمثل بند م�رشوعات حتت التنفيذ فى:
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صري
جنيه م�صري
20 889 151
الر�صيد فى بداية العام
127 421 364
68 565 550
�إقتناء �رشكات تابعة
9 795 264 529
37 966 663
الإ�ضافات خالل العام
23 187 904
()48 168 308
-املحول �إىل الأ�صول الثابتة
فروق ترجمة عمالت �أجنبية
-10 756 234
الر�صيد
127 421 364
9 908 461 723
)(83 396 460
الإ�ضمحالل
-ال�صافى
127 421 364
9 825 065 263
�	-7أ�صول غري ملمو�سة
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صري
جنيه م�صري
-برامج حا�سب �آىل
24 348 107
-حق �إمتياز
473 545 952
�أ�صول غري ملمو�سة �أخرى
-379 139 492
-الر�صيد
877 033 551

 -8ال�شهرة
ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة

Orient Investment Properties Ltd
Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd. – BVI
Ledmore Holdings Ltd
Falcon for Agricultural Investments LTD.– BVI
Mena Home Furnishings Malls Ltd. – BVI
KU Railways Holdings Limited
.Silverstone Capital Investment Ltd

ال�رشكة املتحدة للم�سابك
الر�صيد
�	-9إ�ستثمارات مالية فى �شركات �شقيقة
تتمثل �إ�ستثمارات املجموعة فى �رشكات �شقيقة فيما يلى:

2013/12/31
جنيه م�صري
589 222 726
24 720 078
179 739 380
57 494 554
865 059 547
112 299 481
609 262 405
418 025 123
128 691024
2 984 514 318

2012/12/31
جنيه م�صري
-----------

القيمة الدفرتية يف
ن�سبة امل�ساهمة
2012/12/31
2013/12/31
2012
2013
جنيه م�صري
جنيه م�صري
%
%
434 785
2 280 629
48.88
48.88
�رشكة الكاتب للت�سويق والتوزيع
91 140 296
89 572 029
53.00
53.00
�رشكة فارو�س القاب�ضة *
15 313 441
14 474 418
40.00
40.00
�رشكة ال�رشق للمكتبات
�رشكة �أ�سيك للتعدين (�أ�سكوم)
118 062 774
101 391 608
39.22
39.22
251 361 875
-41.81
-*** .Silverstone Capital Investments Ltd
140 384 623
139 202 752
58.51
58.51
�رشكة دار ال�رشوق *
131 740 449
-47.67
-****Crondall Holdings Ltd.
--49.81
-ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة ***
--29.95
-ال�رشكة املتحدة للم�سابك ***
87 841 662
-32.13
-*** Mena Home Furnishings Mall
142 551 181
-34.16
-*** Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd.
�رشكة توازن لإدارة املخلفات ال�صلبة (توازن)
24 852 493
20 044 615
25.48
25.48
Mena Glass Ltd.
133 852 139
632 078 427
21.03
42.49
7 663 147
5 722 364
51.00
51.00
�رشكة تنمية خلدمات امل�رشوعات متناهية ال�صغر **
21 565 372
-35.00
-*** Ledmore Holdings Ltd.
Grandview Investment Holding
-247 624 370
-34,88
* Green Point for Import and Trade S.A.E.
-29 022
-50,00
Ostool for Land Transportation S.A.E.
-3 268 788
-45,00
�رشكة م�رص للأ�سمنت (قنا)
-27,55
-558 607 618
1 166 764 237
1 814 296 640
الر�صيد
* ال�رشكة ال تقوم بتجميع هذه ال�رشكات حيث �أنها لي�س لديها القدرة على التحكم فى ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لهذه ال�رشكات وبالتاىل لي�س لها
�سيطرة عليها طبق ًا للإتفاق مع امل�ساهمني.
** ال�رشكة ال تقوم بتجميع هذه ال�رشكة حيث �أن هناك عقد حق خيار �رشاء �أ�سهم بن�سبة  %4من �أ�سهمها ممنوح من �رشكة فاينن�شيال �أنلمتد للإ�ست�شارات
املالية – �إحدى ال�رشكات التابعة بن�سبة  %99.88وال�رشكة الأم لل�رشكة املذكورة  -ل�صالح طرف خارجى ميكن تنفيذه فى �أى وقت وذلك بالقيمة
العادلة فى تاريخ التحويل لتنخف�ض بذلك حقوق الت�صويت املمنوحة لل�رشكة من � %51إىل .%47
***	�إي�ضاح رقم ()4
**** ال�رشكة قامت بتجميع هذه ال�رشكة يف  31دي�سمرب  2013وذلك بعد زيادة ن�سبة امل�ساهمة يف ال�رشكة من  %47اىل  %80نتيجة لزيادة ر�أ�س املال اخلا�ص
بال�رشكةامل�ستثمرفيها.
-10جمموعة الأ�صول و الإلتزامات املعدة للبيع
 قررت �إدارة ال�رشكة الوطنية للتنمية و التجارة فى �إجتماعها املنعقد بتاريخ  24دي�سمرب  2012بيع كامل ح�صتها فى �رشكة �إزاكو للت�صنيع والهند�سةواملقاوالت (�رشكة تابعة بن�سبة .)٪70
 قرر جمل�س �إدارة ال�رشكة املتحدة للم�سابك بتاريخ  10دي�سمرب  2012بيع كامل ح�صتها فى �أ�سهم ر�أ�س مال �رشكتى الإ�سكندرية مل�سبوكات ال�سياراتوالعامرية للمعادن مع عدم الإخالل ب�أى �رشوط مع البنوك املقر�ضة و�إعادة ت�صنيف �إ�ستثماراتها فى ال�رشكتني باعتبارها �أ�صول غري متداولة حمتفظ بها
لغر�ض البيع.
 وتتمثل الأر�صدة التالية فى �أ�صول ونتائج �أعمال ال�رشكات كما فى  31دي�سمرب :2013� 1-1-10أ�صول حمتفظ بها بغر�ض البيع
الإجمايل
�شركة الإ�سكندرية
�شركة �إزاكو للت�صنيع �شركة العامرية
مل�سبوكات ال�سيارات
للمعادن
والهند�سة واملقاوالت
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
جنيه م�صري
جنيه م�صري
جنيه م�صري
جنيه م�صري
�أ�صول ثابتة (بال�صافى)
165 363 193
69 265 946
58 297 798
37 799 449
70 378 933
63 955 488
6 423 445
م�رشوعات حتت التنفيذ
-28 913 645
18 816 172
4 433 397
خمزون
5 664 076
عمالء و�أوراق قب�ض (بال�صافى)
22 111 375
992 070
16 933 382
4 185 923
47 687 478
17 419 381
20 951 107
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
9 316 990
امل�ستحق من الأطراف ذات عالقة
651 417
--651 417
462 568
48 906
336 765
النقدية وما فى حكمها
76 897
77 391 966
ال�شهرة
75 041 679
-2 350 287
412 960 575
245 539 642
59 393 622
108 027 311
الر�صيد
� 2-1-10أ�صول حمتفظ بها بغر�ض البيع مببلغ  200 072 497جنيه م�رصى فى  31دي�سمرب  2013والتى تتمثل فى �إ�ستثمارات مالية فى �رشكات �شقيقة
(البنك ال�سوداين امل�رصي) �إحدى ال�رشكات ال�شقيقة ل�رشكة�( Crondall Holdings Ltd.رشكة تابعة بن�سبة .)%80
قررت �رشكة القلعة للإ�ست�شارات املالية – ال�رشكة الأم  -ببيع كامل ح�صتها يف البنك ال�سوداين امل�رصي .وقد �أعلنت ال�رشكة بتاريخ � 27أبريل  2014عن
بيع كامل ح�صتها �إىل بنك الت�ضامن الإ�سالمي.
 وتتمثل الأر�صدة التالية فى �إلتزامات ونتائج �أعمال ال�رشكات كما فى  31دي�سمرب : 2013� 2-10إلتزامات حمتفظ بها بغر�ض البيع
�شركة الإ�سكندرية
�شركة العامرية
�شركة �إزاكو للت�صنيع
الإجمايل
مل�سبوكات ال�سيارات
للمعادن
والهند�سة واملقاوالت
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
جنيه م�صري
جنيه م�صري
جنيه م�صري
جنيه م�صري
23 317 752
2 404 974
8 466 778
12 446 000
املخ�ص�صات
90 033 998
89 676 313
-357 685
بنوك �سحب علي املك�شوف
28 704 166
2 378 870
2 540 640
23 784 656
اجلزء امل�ستحق من القرو�ض طويلة الأجل
76 374 208
21 343 650
22 252 921
32 777 637
موردين و�أوراق دفع
131 474 737
43 234 964
13 076 993
75 162 780
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى*
259 074 532
--259 074 532
قرو�ض
6 296 638
--6 296 638
�إلتزامات �أخرى طويلة الأجل
�رضائب م�ؤجلة
7 914 112
-832 970
7 081 142
623 190 143
159 038 771
47 170 302
416 981 070
الر�صيد
* يت�ضمن ر�صيد الت�أمينات الإجتماعية اخلا�ص ب�رشكة العامرية للمعادن والبالغ فى  31دي�سمرب  2013مبلغ  8.6مليون جنيه م�رصى قيمة مطالبات م�ستحقة
حتى � 31أكتوبر  2012مببلغ  5.1مليون جنيه م�رصى  ،هذا وقد ورد �إىل ال�رشكة �إنذار من الهيئة فى  16دي�سمرب  2012بخ�صو�ص ذلك املبلغ ووجوب
�سداد مبلغ فورى وقدره  1 797 100جنيه م�رصى فى خالل  15يوم من تاريخ املطالبة.
-11القرو�ض
معدل الفائدة
البنك /ال�شركة املقر�ضة
ال�شركة املقرت�ضة
جنيه م�رصي + %2.75 :معدل الكوريدور
بنك م�رص
�رشكة رويال فود
البنك الأهلي املتحد
جنيه م�رصي :متو�سط  + %3.625معدل
امل�رصف املتحد
�رشكة دينا لال�ستثمارات الزراعية
الكوريدور
البنك العقاري امل�رصي العربي
جنيه م�رصي :متو�سط  + %3.025معدل
الكوريدور دوالر �أمريكي + %1.5 :معدل
�رشكة النيل لل�صناعات الغذائية "اجنوي" البنك التجاري الدويل "وكيل التمويل
"
اليبور � 3شهور
� %4سنوي ًا
 El Rashidi for Integrated Solutionsالبنكالإ�سالميللتنمية
--ال�رشكة العربية للتجارة واخلدمات
٪12.5
البنك الأهلي �سو�سيتيه جرنال
الوطنيةللتنميةوالتجارة
٪12
بنك اال�ستثمار العربي
الوطنيةللتنميةوالتجارة
٪11.5
بنك التنمية ال�صناعية والعمال امل�رصي
الوطنيةللتنميةوالتجارة
� + ٪1.3سعر الكوريدور
ال�رشكة)العربيةال�سوي�رسيةللهند�سة البنك الأهلي املتحد
(ا�سيك
٪10.5
ال�رشكة)العربيةال�سوي�رسيةللهند�سة بنك الربكة
(ا�سيك
�رشكة �أ�سيك للت�صنيع وامل�رشوعات
٪11
البنك الأهلي امل�رصي
ال�صناعية(�أر�سكو)
٪11.25
البنك العربي الأفريقي
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
%11.5
البنك العربي الأفريقي
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
%13
بنك اجلزائر
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
%11
البنك امل�رصي ال�سوداين
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
%11
البنك التجارى الدوىل
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
� %4سنوي ًا
�إركو جروب
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
جنيه م�رصي + %3 :معدل الكوريدور
البنك التجاري الدويل
�رشكة طاقة عربية
جنيه م�رصي + %3.625 :متو�سط معدل
HSBC
بنك
الكوريدور
�رشكة جلوبال للطاقة
العربي
البنك
دوالر �أمريكي + %1.3 :معدل اليبور
�رشكة طاقة لت�سويق املنتجات البرتولية " HSBCبنك
جنيه م�رصي + %3 :معدل الكوريدور
طاقةللت�سويق
بنك القاهرة
بنك اليابان للتعاون الدوىل ()JBIC
دوالر �أمريكي + %4.1 :معدل اليبور
"ال�رشكةامل�رصية"للتكرير
جمموعة من البنوك التجارية
للتكرير
مل�رصية
ال�رشكةا
دوالر �أمريكي + %1.75 :معدل اليبور
)(NEXI- Covered Lenders
دوالر �أمريكي + %3.6 :معدل اليبور �سنوي ًا
بنك الت�صدير واال�سترياد الكوري ( )KEXIMحتى تاريخ �إكتمال امل�رشوع� %4 ،سنوي ًا من
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
تاريخ �إكتمال امل�رشوع حتى نهاية ال�سنة
اخلام�سة� %4.6 ،سنوي ًا للفرتة الالحقة
م�ؤ�س�ساتمالية
دوالر �أمريكي + %1.95 :معدل اليبور
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
) (KEXIM Initial Guaranteed facility lendersبالإ�ضافة لتكلفة �إلزامية*
�سعر الليبور ال�سارى للفرتة
م�ضاف ًا "�إليه/خم�صوم ًا منه" ن�سبة ترتبط
بنك الإ�ستثمار االوروبى ()EIB
بتلك الفرتة ويتم �إحت�سابها بوا�سطة البنك
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
( %1.5للفرتة احلالية)
بالإ�ضافة لتكلفة �إلزامية*
فائدة ثابتة� %3.30 :سنوي ًا بالآ�ضافة للمعدل
الآ�سا�سى والذى يتم احت�سابه بوا�سطة البنك
بنك التنمية الأفريقي ()AFDB
كما هو من�صو�ص عليه يف االتفاقية
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
�أو فائدة متغرية� :سعر الليبور للفرتة بالإ�ضافة
�إىل � %3.30سنوي ًا
فائدة ثابتة� %5 :سنوي ًا بالآ�ضافة للمعدل
الآ�سا�سى
بنك التنمية الأفريقي ()AFDB
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
�أو فائدة متغرية� :سعر الليبور للفرتة بالإ�ضافة
�إىل � %5سنوي ًا
دوالر �أمريكى� :سعر الليبور لـ � 6شهور
MITSUE
&
CO.,Ltd.
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
بالإ�ضافة �إىل �%3سنوي ًا
ال�رشكةامل�رصيةللتكرير
يخ�صم :تكلفة �إقرتا�ض م�ؤجلة*
يورو +%2 :معدل الليبور كل � 3شهور،
البنك امل�رصى لتنمية ال�صادرات
جنية م�رصي %8.5 :كل � 3شهور،
البنك امل�رصى لتنمية ال�صادرات
ال�رشكةاملتحدةللم�سابك
جنيه م�رصي� %3.25 :سنوي ًا فوق �سعر
بنك برييو�س
الإقرا�ض املعلن من البنك املركزى
قر�ض م�شرتك من جمموعة بنوك ت�شمل البنك
التجارى الدوىل م�رص والبنك العقارى امل�رصى جنيه م�رصي %2.75 :فوق �سعر الإيداع للبنك
�رشكة بنيان للتنمية والتجارة
العربى وبنك التعمري والإ�سكان وبنك الإ�ستثمار املركزى امل�رصى
العربى وبنك عوده
�سيتى بنك (البنك املدير) وجمموعة �أخرى من دوالر امريكى :ال�رشيحة الأوىل �+%4.25سعر
�رشكة القلعة للإ�ست�شارات املالية  Citadelالبنوك (البنك العربى الأفريقي الدوىل وامل�رصف الليبور
ال�رشيحة الثانية�+%3.9سعر الليبور
العربى الدوىل وبنك القاهرة وبنك م�رص
Capital
وبنك برييو�س)
ال�رشيحة الثالثة�+%3.9سعر الليبور
دوالر امريكى� %5.2 :سنوي ًا
امل�رصف العربى الدوىل
ال�رشكة العاملية لإ�ست�شارات التكرير
دوالر امريكى :مبلغ العائد على القر�ض
 15 608 926دوالر امريكى وي�سدد يف
ال�رشكة الوطنية لإ�ست�شارات التكرير امل�رصف العربى الدوىل
نهاية مدة القر�ض
دوالر �أمريكى :مرابحة
بنك اخلرطوم
�رشكة �سابينا للحلول املتكاملة
البنك العربى االفريقى الدوىل وبنك الإ�سكندرية جنيه م�رصي :متو�سط �سعر الكوريدور
ال�رشكة الوطنية لو�سائل النقل
وبنك م�رص (قر�ض م�شرتك)
وت�ستحق كل � 6شهور
دوالر امريكى� :سعر الفائدة الفعال لعام
International Finance Corporation
KU Railways Holding Limited
%14 2013
دوالر امريكى :فائدة ثابتة  :معدل الإقرا�ض
اال�سا�سى ً بالآ�ضافة �إىل � %6.25أو فائدة
International Finance Corporation
KU Railways Holding Limited
متغرية� :سعر الليبور ل�ستة ا�شهر بالإ�ضافة
�إىل %6.25
دوالر امريكى� :سعر الليبور بالإ�ضافة
Africa Development Bank
KU Railways Holding Limited
�إىل %6.25
دوالر امريكى� :سعر الليبور بالإ�ضافة
FMO
KU Railways Holding Limited
�إىل %6.25
دوالر امريكى :معدل � %5.5أو %6.25
ICF International
KU Railways Holding Limited
بالإ�ضافة على معدل الإقرا�ض اال�سا�سى
دوالر امريكى :معدل العائد على �أذون اخلزانة
الكينية �إ�ستحقاق  91يوم بالإ�ضافة �إىل � %4أو
Equity Bank
KU Railways Holding Limited
� %14أيهما اكرب
دوالر امريكى� :سعر الليبور بالإ�ضافة �إىل
KFW
KU Railways Holding Limited
معدل فائدة منا�سب (� %5.5أو )%6.25
KU Railways Holding Limited
يخ�صم :اتعاب مقدمه*
دوالر امريكى %5 :بالإ�ضافة �إىل �سعر عائد
 Trimstone Assets Holdings Ltd.امل�رصف العربى الدوىل
�ستة �أ�شهر ليبور للدوالر الأمريكي
قرو�ض م�ستحقة لأطراف ذات عالقة:
الوطنيةللتنميةوالتجارة
املتحدةللم�سابك

Financial Holding International
Financial Holding International

عائد مركب بواقع � ٪11.5سنويا
عائد مركب بواقع � ٪11.5سنويا

تاريخ اال�ستحقاق الر�صيد القائم متداول غري متداول
49093512 22732596 71826108
2016
76298866 47290204 123589070 2018-2014
-199617054 199617054
5159780 79820746 84980526
5000000 3700000 8700000
126000000
-126000000
72000000 8000000 80000000
54000000 36000000 90000000
106160229 25449167 131609396
-69178279 69178279
-17653041 17653041
363751099
-363751099
999957218 126469599 1126426817
308939387 16668750 325608137
47823444 53989241 101812685
3955329 5376000 9331329
30763845
-30763845
-11985317 11985317
66880148 33871385 100751533

يناير 2016
2016
-�سبتمرب2016
دي�سمرب 2017
دي�سمرب 2017
نوفمرب 2018
�أبريل 2013
يونيه 2013
مايو2016
�سبتمرب2019
2014
2015
2015
2016
2014
2014-2016
2014-2018
36979276 2014-2020
52966080 2029 -2017
35310720 2029 -2017

8465238
---

28514038
52966080
35310720

156150000 2029 -2017

--

156150000

--

--

2106276814 2029 -2017

--

2106276814

445370079 2029 -2017

--

445370079

173500000 2025 -2017

--

173500000

2029 -2017

2020

--

-69400000
(-- )1409477155
11082551

9965899

75579265 184136237 2017 - 2012

69400000
()1409477155
1116652
108556972

1160522235 921477765 2082000000 2022 -2012
185774278
2016
412612537
2015
50991067
356135490 2016-2012
166172686 2021-2017

185774278
-412612537
-32824472 18166595
132112915 224022575
166172686
--

94962 435 2026-2017

--

94962 435

172492215 2021-2017
129408313 2026-2017
87166067 2021-2017

----

172492215
129408313
87166067

81217216 2021-2017

44373728

36843488

136060470
-136060470 2026-2017
()47403531
(-- )47403531
-237774963 237774963 2014-2013
6783015637 2297627407 9080643044
483984492
--40667385
--524651877
--7307667514 2297627407 9080643044

* ميثل هذا الر�صيد تكلفة االقرتا�ض التي تكبدتها ال�رشكة للح�صول على الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض الالزمة لتمويل م�رشوعها  ،و�سوف يتم ا�ستهالكها
على مدار عمر القر�ض با�ستخدام معدل الفائدة الفعال.
-12م�صروفات �إدارية وعمومية
عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صري
جنيه م�صرى
117 797 573
78 737 471
�أجور ومرتبات وما فى حكمها
42 228 770
67 276 837
م�رصوفات �إ�ست�شارات *
6 768 508
5 955 723
م�رصوفات دعاية و�إعالن وعالقات عامة
7 117 928
8 153 824
م�رصوفات �سفر و�إقامه و�إنتقاالت
-1 165 600
�أتعاب �إدارة **
م�رصوفات �أخرى
68 208 078
65 508 757
242 120 857
226 798 212
الإجماىل
* يت�ضمن م�رصوف الإ�ست�شارات مبلغ  3 295 428دوالر �أمريكى (املعادل ملبلغ  22 578 674جنيه م�رصى) عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب
 2013مقابل مبلغ  3 079 715دوالر �أمريكى (املعادل ملبلغ  18 690 482جنيه م�رصى عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  )2012ميثل قيمة
م�رصوفات �إ�ست�شارات م�ستحقة ل�رشكة � - Financial Holding Internationalأحد م�ساهمى املجموعة  -وفق ًا للعقد املربم.
** قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�رشكة بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  12مايو  2008املوافقة على عقد الإدارة مع �رشكة Citadel Capital Partners Ltd.
(امل�ساهم الرئي�سي بال�رشكة بن�سبة  )%26.11والذي ين�ص على قيام �رشكة  Citadel Capital Partners Ltd.ب�أعمال الإدارة مقابل ح�صولها على ن�سبة
 %10من �أرباح ال�رشكة ال�سنوية ال�صافية والقابلة للتوزيع .ويظل العقد �ساري ًا طاملا �أن ن�سبة �إمتالك  Citadel Capital Partners Ltd.للأ�سهم املمتازة
� %15أو �أكرث.
-13تكلفة التمويل
عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى
109 226 436
87 654 682
�إيراد الفوائد
)(179 041 695
)(151 307 595
م�رصوف الفوائد � -إي�ضاح رقم ()11
فروق تقييم عملة
15 295 765
9 563 878
)(54 519 494
)(54 089 035
ال�صايف
-14ن�صيب ال�سهم فى اخل�سائر
�صافى خ�سائر العام
�صافى خ�سائر حقوق ملكية ال�رشكة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
ن�صيب ال�سهم فى اخل�سائر

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى
()702 358 039
()384 870 029
()691 740 235
()374 655 290
871 625 000
871 625
()0.79
)0.43( 000

