�شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية � Citadel Capitalش.م.م.
مخل�ص تقرير مجل�س الإدارة
وا�صلت �إدارة ال�رشكة التزامها بخف�ض املخاطر على مدار عام  ،2013وهو ما انعك�س بقوة على الأداء املايل ل�رشكة
القلعة ب�صورة منفردة وكذلك ال�رشكات اال�ستثمارية التابعة التي بد�أت الن�شاط .وتتطلع ال�رشكة خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة �إىل �إمتام زيادة ر�أ�س املال وموا�صلة برنامج التحول �إىل �رشكة ا�ستثمارية قاب�ضة.
وقد �سجلت النتائج املالية غري املجمعة ل�رشكة القلعة �صايف �أرباح بقيمة  10.5مليون جنيه خالل عام ،2013
حيث بلغت �إيرادات ال�رشكة  126.6مليون جنيه وهو منو �سنوي مبعدل .%1.9
وتعد الفرتة املالية املمتدة بني �أول �أكتوبر ونهاية دي�سمرب  2013الربع الرابع على التوايل الذي حتقق
ال�رشكة الربحية خالله بف�ضل ا�ستقرار �أتعاب اال�ست�شارات وت�سجيل �صايف عائدات متويلية وتوزيعات
�أرباح من �رشكات تابعة.
اعتادت �رشكة القلعة على �إعالن النتائج املالية املجمعة وغري املجمعة ب�صورة متزامنة ،غري �أن ال�رشكة ف�ضلت
�أن تعلن عن القوائم املالية غري املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2013من �أجل تلبية بع�ض املتطلبات
الرقابية يف �إطار العمل على التعجيل ب�إمتام املرحلة الثانية والأخرية من زيادة ر�أ�س املال بقيمة  3.64مليار جنيه.

كانت �رشكة القلعة قد �أعلنت خالل �شهر فرباير  2014عن �إمتام زيادة ح�ص�ص ملكيتها يف ال�رشكات التابعة
مقابل  3.7مليار جنيه وذلك على خلفية برنامج التحول �إىل �رشكة ا�ستثمارية وامتالك ح�ص�ص الأغلبية يف
�رشكاتها التابعة بخم�سة قطاعات ا�س رتاتيجية ت�شمل الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأ�سمنت .وتعتزم
ال�رشكة تنفيذ املرحلة الثانية لالكتتاب يف زيادة ر�أ�س املال واملتوقع �أن تبلغ ن�سبة االكتتاب فيها  %100خالل
مار�س  ،2014عل ًما ب�أن جمل�س �إدارة ال�رشكة قد وافق على �إمكانية اكتتاب ال�سادة امل�ساهمني خالل املرحلة الثانية
لالكتتاب عن طريق املقا�صة بني حقوقهم النقدية لدى ال�رشكة وبني قيمة الأ�سهم املكتتب فيها طبق ًا لالئحة
التنفيذية لقانون �سوق املال.
وقامت �رشكة القلعة بالإف�صاح عن تطورات عملية زيادة ح�ص�صها بعدد من ا�ستثماراتها احلالية و�رشكاتها
التابعة وفق ًا ملا ت�ضمنه منوذج  16ال�ستخدامات ح�صيلة زيادة ر�أ�س املال الذي ح�صل على موافقة الهيئة العامة
للرقابة املالية.

�شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية � Citadel Capitalش.م.م.
القوائم املالية امل�ستقلة امللخ�صة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

تقرير مراقب الح�سابات

�إىل ال�سادة  /م�ساهمي �شركة القلعة للإ�ست�شارات املالية Citadel Capital

تقرير على القوائم املالية امل�ستقلة

راجعنا القوائم املالية امل�ستقلة 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 امل�ستقلة 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  27فرباير 2014
فقد �أبدينا ر�أيا غري متحفظ على القوائم املالية امل�ستقلة لل�رشكة عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2013والتى
ا�ستخرجت منها القوائم املالية امل�ستقلة امللخ�صة املرفقة.
ومن ر�أينا �أن القوائم املالية امل�ستقلة امللخ�صة املرفقة تتفق  -يف كل جوانبها الهامة – مع القوائم املالية امل�ستقلة 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 امل�ستقلة 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  27فرباير 2014

الميزانية الم�ستقلة الملخ�صة

221 456 439
1 482 401 656
2 309 034
1 706 167 129

222 706 169
1 243 402 084
1 687 388
1 467 795 641

110 770 360
921 477 765
95 442 705
194 090 676
1 321 781 506
384 385 623

255 980 135
527 661 106
111 040 338
195 327 905
1 090 009 484
377 786 157

()6
()7
()8

23 766 707
2 698 191 005
3 891 688 249
22 160 968
668 966 003
788 824
7 305 561 756
7 689 947 379

23 766 164
2 698 191 005
1 879 950 355
24 681 207
550 044 784
693 087
5 177 326 602
5 555 112 759

)(11

4 358 125 000
89 578 478
)( 251 929 613
4 195 773 865
10 490 404
4 206 264 269
2 323 160 875
6 529 425 144

4 358 125 000
89 578 478
)( 185 528 480
4 262 174 998
)( 66 401 133
4 195 773 865
4 195 773 865

()13

1 160 522 235
1 160 522 235
7 689 947 379

1 359 338 894
1 359 338 894
5 555 112 759

�إي�ضاح
رقم

الأ�صول املتداولة
النقدية وما يف حكمها
امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة (بال�صافى)
�أر�صدة مدينة �أخرى
�إجماىل الأ�صول املتداولة

جنيه م�صرى

()4

الإلتزامات املتداولة
امل�ستحق للأطراف ذات العالقة
اجلزء امل�ستحق خالل عام من القرو�ض طويلة الأجل
�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مطالبات متوقعة
�إجماىل الإلتزامات املتداولة
ر�أ�س املال العامل

()5
()13
()10

الأ�صول غري املتداولة
�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�إ�ستثمارات مالية يف �رشكات تابعة و�شقيقة
مدفوعات حتت ح�ساب �إ�ستثمارات
�أ�صول ثابتة (بال�صافى)
�إ�ستثمارات �أخرى
ال�رضيبة امل�ؤجلة
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
�إجمايل الإ�ستثمار

()9

:ويتم متويله على النحو التاىل
حقوق امللكية
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع
�إحتياطى قانونى
خ�سائر مرحلة
�صافى �أرباح (خ�سائر) العام
�صافى حقوق امللكية
�أر�صدة دائنة للم�ساهمني

)(12

الإلتزامات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
�إجماىل الإلتزامات غري املتداولة
�إجماىل متويل ر�أ�س املال العامل والأ�صول غري املتداولة
رئي�س القطاع املاىل
معتز فاروق

2013/12/31

2012/12/31

الع�ضو املنتدب
ه�شام ح�سني اخلازندار

رئي�س جمل�س الإدارة
�أحمد حممد ح�سنني هيكل

قائمة الدخل الم�ستقلة الملخ�صة

عن ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31
2013/12/31

�إي�ضاح
رقم

)(1-16
)(2-16
)(17

�أتعاب �إ�ست�شارات
�إيراد توزيعات �رشكات تابعة
م�رصوفات �إدارية وعمومية
�إهالك �أ�صول ثابتة
خم�ص�ص مطالبات متوقعة
�صايف خ�سائر الن�شاط
�إيراد (تكلفة) التمويل  -بال�صافى
�صايف الأرباح (اخل�سائر) قبل ال�رضائب
ال�رضيبة امل�ؤجلة
�صايف �أرباح (خ�سائر) العام

)(14

)(15

ن�صيب ال�سهم فى الأرباح (اخل�سائر)

جنيه م�صرى

جنيه م�صرى

جنيه م�صرى

95 404 015
31 230 000
)( 137 752 678
)( 2 581 637
)( 1 600 000
)( 15 300 300
25 694 967
10 394 667
95 737
10 490 404

124 269 901
)( 161 415 413
)( 3 326 533
)( 7 000 000
)( 47 472 045
)( 17 862 790
)( 65 334 835
)( 1 066 298
)( 66 401 133

0.01

)(0.08

قائمة التغير في حقوق الملكية الم�ستقلة الملخ�صة

�صايف
(خ�سائر)� /أر�صدة دائنة
خ�سائر
ر�أ�س املال
�أرباح العام
واملدفوع �إحتياطىقانونى
للم�ساهمني
مرحلة
امل�صدر
جنيه م�صرى جنيه م�صرى
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى جنيه م�صرى
)( 110 130 283
)( 75 398 197
89 578 478 4 358 125 000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2011
ترحيل خ�سائر عام 2011
)110 130 283 ( 110 130 283
�صافى خ�سائر ال�سنة املالية املنتهية يف 31
)( 66 401 133
دي�سمرب2012
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2012
)( 66 401 133) ( 185 528 480
89 578 478 4 358 125 000
ترحيل خ�سائر عام 2012
66 401 133
)( 66 401 133
�أر�صدة دائنة للم�ساهمني
2 323 160 875
31
يف
املنتهية
�صافى �أرباح ال�سنة املالية
10 490 404
دي�سمرب2013
2 323 160 875
)10 490 404 ( 251 929 613
89 578 478 4 358 125 000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2013

قائمة التدفقات النقدية الم�ستقلة الملخ�صة

الإجماىل
جنيه م�صرى
4 262 174 998
-

)( 66 401 133
4 195 773 865
2 323 160 875
10 490 404
6 529 425 144

عن ال�سنة املالية املنتهية يف

2013/12/31
جنيه م�صرى

)( 134 011 788
)(14 215 788
)( 148 227 576
369 684 015
221 456 439

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة الت�شغيل
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف �أن�شطة الإ�ستثمار
�صايف النقدية املتاحة من �أن�شطة التمويل
�صافى التغري فى النقدية وما يف حكمها خالل العام
النقدية وما يف حكمها �أول العام
النقدية وما يف حكمها �آخر العام

�أهم الإي�ضاحات المتممة للقوائم المالية الم�ستقلة الملخ�صة

2012/12/31
جنيه م�صرى

)( 452 224 634
)(320 490 087
771 480 844
)( 1 233 877
223 940 046
222 706 169

 -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
 ، 2004ويتمثل غر�ض ال�رشكة فيما يلي:
· تقدمي الإ�ست�شارات يف املجاالت املالي ــة والتمويلية لل�رشكات علي �إختالف �أنواعها و�إعداد وتقدمي درا�سات اجلدوى الإقت�صادية والهند�سية
والتكنولوجية والت�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
� 1-2أعدت القوائم املالية امل�ستقلة 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 امل�ستقلة 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.
 2-2القوائم املالية املجمعة
يوجد لدى ال�رشكة �رشكات تابعة وطبق ًا ملعيار املحا�سبة امل�رصى رقم  ”17القوائم املالية املجمعة وامل�ستقلة “ واملادة  188من الالئحة التنفيذية لقانون
ال�رشكات رقم  159ل�سنة ُ 1981تعد ال�رشكة قوائم مالية جممعة للمجموعة حيث ي�ستوجب الأمر الرجوع �إليها للح�صول على تفهم للمركز املايل لل�رشكة
ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.
� -3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة
 1-3الإ�ستثمارات
 1-1-3الإ�ستثمارات املقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم ت�صنيف الإ�ستثمارات على �أنها �إ�ستثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �إذا مت �إقتنائها بغر�ض املتاجرة �أو �إذا كانت ال�رشكة تدير تلك
الإ�ستثمارات وتتخذ قرارات بيعها و�رشائها بناء ًا على قيمتها العادلة .يتم �إثبات التكاليف املتعلقة ب�إقتناء تلك الإ�ستثمارات فى قائمة الدخل .تقا�س تلك
الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيري فى قيمتها فى قائمة الدخل حتت بند «�صايف التغري يف القيمة ال�سوقية للإ�ستثمارات املالية املقيمة بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر» .
� 2-1-3.إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
يتم الإثبات املبدئى للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة  ،وفى تاريخ امليزانية يتم �إدراج التغري فى القيمة العادلة �سواء كان ربح �أو خ�سارة �ضمن
حقوق امللكية مبا�رشة فيما عدا خ�سائر الإ�ضمحالل فى قيمة الإ�ستثمار يتم الإعرتاف بها فى قائمة الدخل ،وفى حالة �إ�ستبعاد الإ�ستثمار يتم �إدراج الأرباح �أو
اخل�سائر املجمعة والتى �سبق الإعرتاف بها مبا�رشة فى حقوق امللكية فى قائمة الدخل .ويتم حتديد القيمة العادلة للإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع طبق ًا ل�سعر
التداول فى البور�صة فى �سوق ن�شط فى تاريخ امليزانية � ،أما الإ�ستثمارات التى لي�س لها �سعر تداول فى البور�صة فى �سوق ن�شط فيتم تقييمها بالرجوع ايل
�أحد �أ�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.
� 3-1-3إ�ستثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة
يتم �إثبات الإ�ستثمارات فى ال�رشكات التابعة وال�شقيقة بالتكلفة خم�صوما منها �أى خ�سائر �إ�ضمحالل فى قيمتها هذا وتقوم ال�رشكة بتقييم الإ�ستثمارات
اخلا�صة بها فى تاريخ املركز املاىل  ،وفى حالة �إ�ضمحالل القيمة القابلة للإ�سرتداد للإ�ستثمار عن قيمته الدفرتية يتم تخفيـ�ض القيمة الدفرتية لهذا الإ�ستثمار
بقيمـة خ�سائر الإ�ضمحالل وحتميله على قائمة الدخل.
 2-3الإيرادات
� 1-2-3أرباح  /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.
 2-2-3ايراد توزيعات
يتم الإعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذي ين�ش�أ فيه حق لل�رشكة فى �إ�ستالم توزيعات �أرباح ال�رشكات امل�ستثمر فيها واملحققة
بعد تاريخ الإقتناء.
� 3-2-3أتعاب الإدارة
يتم �إثبات �أتعاب الإدارة مبجرد تقدمي اخلدمة.
� 4-2-3أتعاب 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.
 5-2-3ايراد 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.
 3-3امل�صروفات
 1-3-3تكلفة الإقرتا�ض
يتم حتميل تكلفة الإقرتا�ض على قائمة الدخل خالل الفرتة التى تتكبد فيها ال�رشكة تلك التكلفة ب�إ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعال.
 -4امل�ستحق على الأطراف ذات العالقة

Mena Home Furnishings Mall
Falcon Agriculture Investments Ltd.
Golden Crescent Investments Ltd.
Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd.
Logria Holding Ltd.

طبيعة املعاملة
متويل
�أتعاب �إ�ست�شارات
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

12 152 777
34 838 945
26 477 835
3 028 873
38 197 073

-

2013/12/31

2012/12/31

جنيه م�صرى

جنيه م�صرى

12 152 777
34 838 945
26 477 835
3 028 873
38 197 073

5 505 817
15 803 679
23 997 923
1 372 320
34 619 536

Mena Glass Ltd.
Silverstone Capital Investment Ltd.

�رشكة �سابينا للحلول املتكاملة
Sphinx Glass Ltd.

�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت

Citadel Capital Financing Corp.
Valencia Trading Holding Ltd.
Citadel Capital Transportation Opportunities II Ltd.

�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة
�رشكة �أ�سيك للتعدين (�أ�سكوم)

Citadel Capital for International Investments Ltd.

ال�رشكة الوطنية للإ�ستثمار ال�سياحي والعقاري
ال�رشكة املتحدة للم�سابك

ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة

Ledmore Holdings Ltd.
Africa Railways Limited
Mena Joint Investment Fund GP
"Citadel Capital Joint Investment Fund
Management Ltd.
Africa JIF HOLD CO I
Africa JIF HOLD CO III
Mena JIF HOLD CO I
Crondall Holdings Ltd.

الإجمايل
جممع الإ�ضمحالل فى القيمة
ال�صافى

طبيعة املعاملة
متويل
�أتعاب �إ�ست�شارات
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

116 432 912
922 707 073
115 352 473
68 255 593
58 963 434
3 550 087
-

10 507 159
6 689 876
7 634 000
17 350 263
45 559 129
10 410 001
7 622 535
2 702 245
1 960 550
9 870 510
7 430 298
1 281 472
4 165 889
1 281 466
12 262 028

 -5امل�ستحق للأطراف ذات العالقة

2013/12/31

2012/12/31

جنيه م�صرى

جنيه م�صرى

10 507 159
6 689 876
7 634 000
133 783 175
45 559 129
10 410 001
7 622 535
922 707 073
115 352 473
68 255 593
58 963 434
3 550 087
2 702 245
1 960 550
9 870 510
7 430 298
1 281 472
4 165 889
1 281 466
12 262 028
1 546 684 496
)(64 282 840
1 482 401 656
2013/12/31
جنيه م�صرى

110 770 360

* Citadel Capital Partners Ltd.

امل�ساهمالرئي�سىبال�رشكةبن�سبة.%26.11
�	-6إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

2013/12/31
جنيه م�صرى

ال�رشكة العربية ال�سوي�رسية – �أ�سيك
ال�رشكة احلديثة للمواد العازلة

17 479
43 396
7 734 489
15 970 800
543
23 766 707

EFG Capital Partners Fund II
EFG Capital Partners Fund III

�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
الر�صيد

تتمثل الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف �إ�ستثمارات غري مقيدة ببور�صة الأوراق املالية.

4 761 530
11 654 816
6 919 000
5 032 000
15 724 998
41 292 063
9 435 003
6 908 611
874 388 277
96 084 159
10 936 783
36 000 000
64 453 083
15 176 505
1 224 578
5 168 288
7 329 388
3 922 658
717 738
2 517 711
717 733
1 301 664 197
)(58 262 113
1 243 402 084
2012/12/31
جنيه م�صرى

255 980 135

2012/12/31
جنيه م�صرى

17 479
43 396
7 734 489
15 970 800
23 766 164

�	-7إ�ستثمارات مالية يف �شركات تابعة و�شقيقة
� 1-7إ�ستثمارات مالية يف �شركات تابعة

�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة

Citadel Capital for International Investments Ltd.

ال�رشكة الدولية لإ�ست�شارات التعدين

الر�صيد

ن�سبة
امل�ساهمة
%

2013/12/31
جنيه م�صرى

99.99
100
99.99

1 345 352 547
397 854 569
62 500
1 743 269 616

ن�سبة امل�ساهمة
%

99.99
100
99.99

1 345 352 547
397 854 569
62 500
1 743 269 616

� 2-7إ�ستثمارات مالية يف �شركات �شقيقة

ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة
668 170 587
44.47
668 170 587
47.65
�رشكة �أ�سيك للتعدين (�أ�سكوم)
183 051 762
39.22
183 051 762
39.22
ال�رشكة املتحدة للم�سابك
103 699 040
103 699 040
29.29
29.29
الر�صيد
954 921 389
954 921 389
الإجماىل
2 698 191 005
2 698 191 005
تتمثل الإ�ستثمارات املالية يف �رشكات تابعة و�شقيقة يف �إ�ستثمارات غري مقيدة ببور�صة الأوراق املالية فيما عدا �رشكة �أ�سيك للتعدين (�أ�س ـكــوم) وتبلغ
القيمـ ـ ـ ــة ال�سوقية للإ�ستثمار يف  31دي�سمرب  2013مبلغ  158 694 200جنيه م�رصي مقابل 149 771 084جنيه م�رصي فى  31دي�سمرب .2012
 -8مدفوعات حتت ح�ساب �إ�ستثمارات
2013/12/31
جنيه م�صرى

2012/12/31
جنيه م�صرى

�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة
1 710 185 204
1 711 426 754
Citadel Capital for International Investments Ltd.
167 729 240
2 180 261 495
Fund Project
2 035 911
الر�صيد
1 879 950 355
3 891 688 249
قامت �رشكة � – .Citadel Capital for International Investments Ltdرشكة تابعة بن�سبة  - %100فى الفرتة الالحقة لتاريخ امليزانية بزيادة ر�أ�س
مالها من  71 998 045دوالر �أمريكى �إىل  579 219 694دوالر �أمريكى وذلك ب�إ�ستخدام الر�صيد الدائن لل�رشكة يف دفاتر �رشكة Citadel Capital for
.International Investments Ltd

�	-9إ�ستثمارات �أخرى
تتمثل الإ�ستثمارات الأخرى فى قيمة القرو�ض املمنوحة لل�رشكات التابعة وال�شقيقة التالية:
�إي�ضاح
رقم

2013/12/31
جنيه م�صرى

2012/12/31
جنيه م�صرى

ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة
1-9
422 667 591
519 975 202
ال�رشكة املتحدة للم�سابك
127 377 193
148 990 801
2-9
550 044 784
668 966 003
الر�صيد
 1-9قامت ال�رشكة ب�إبرام عقدى قر�ض م�ساند لل�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة � -إحدى ال�رشكات ال�شقيقة بن�سبة  - %47.65بتاريخ  28دي�سمرب 2009
� 21 ،سبتمرب  2010وذلك مببلغ  40 968 630دوالر �أمريكى و 8 064 887دوالر �أمريكى على التواىل على �أن تكون مدة العقدين خم�س �سنوات وي�ستحق
�أ�صل القر�ضني والفوائد فى نهاية مدة العقدين  ،ويتم �إحت�ساب عائد مركب بواقع � %11.5سنوي ًا وطبق ًا ل�رشوط العقدين يحق لل�رشكة حتويل قيمة القرو�ض
بالإ�ضافة للفائدة �إىل زيادة فى �أ�سهم ر�أ�س مال ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة فى نهاية مدة العقدين على �أن تكون الزيادة بالقيمة الإ�سمية.
وتتمثل ال�ضمانات يف قيام ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة برهن عدد من �أ�سهم �رشكاتها التابعة التالية ل�صالح ال�رشكة رهن ًا حيازي ًا ل�ضمان �أ�صل القر�ض :
� 41 050 000سهم
		
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت
� 899 900سهم
الـ�رشكة العربية ال�سـوي�ســرية للهند�سة
وتبلغ قيمة القر�ضني فى  31دي�سمرب  2013مبلغ  74 924 381دوالر �أمريكى (مبا يعادل  519 975 202جنيه م�رصى) مقابل مبلغ 67 196 755دوالر
�أمريكى (مبا يعادل 422 667 591جنيه م�رصى يف  31دي�سمرب  )2012مت�ضمن ًا فوائد م�ستحقة خالل العام مببلغ  7 727 626دوالر �أمريكى (بـما يعادل
 53 629 724جنيه م�رصى فى  31دي�سمرب  )2013مقابل  6 970 742دوالر �أمريكى (بـما يعادل  43 845 967جنيه م�رصى فى  31دي�سمرب .)2012
 2-9قام���ت ال�رشك���ة ب�إبرام عقد قر�ض م�ساند قابل للتحويل لأ�سهم لل�رشكة املتحدة للم�سابك � -إحدى ال�رشكات ال�شقيقة بن�سبة  -%29,29بتاريخ 2
يوني���ه  2010وذل���ك بقيم���ة  11 563 187دوالر �أمريكى على �أن تكون مدة العقد ثالث �سنوات وي�ستحق �أ�ص���ل القر�ض والفوائد فى نهاية مدة العقد ،
ويت���م �إحت�س���اب عائد مركب بواقع � %11.5سنوي ًا وطبق ًا ل�رشوط العقد يحق لل�رشك���ة حتويل قيمة القر�ض بالإ�ضافة للفائدة �إىل زيادة فى �أ�سهم ر�أ�س
م���ال ال�رشك���ة املتحدة للم�سابك فى نهاية مدة العقد على �أن تك���ون الزيادة بالقيمة الإ�سمية  ،وتتمثل ال�ضمانات يف قيام ال�رشكة املتحدة للم�سابك برهن
�أ�سهم �رشكة العامرية للمعادن التابعة لها بن�سبة  % 99.72رهن ًا حيازي ًا من الدرجة الأوىل ل�ضمان �أ�صل القر�ض.
وق���د ق���رر جمل����س �إدارة ال�رشكة املتحدة للم�سابك بتاريخ  9يناير  2012حتويل عقد قر����ض امل�ساهمني القابل للتحويل لأ�سهم �إىل قر�ض م�ساند ي�سدد على
ع�رشة �سنوات بفائدة � %6سنو ًيا مقابل عمولة �إنهاء قر�ض مببلغ  1 421 320دوالر �أمريكي (مبا يعادل مبلغ  8 641 626جنيه م�رصى فى تاريخ املعاملة).
وق���د بل���غ ر�صيد القر�ض امل�ساند امل�ستحق على ال�رشكة املتح���دة للم�سابك فى  31دي�سمرب  2013مبلغ 21 468 415دوالر �أمريكى (مبا يعادل مبلغ
 148 990 801جني���ه م��ص�رى) مقاب���ل مبلغ  20 250 746دوالر �أمريكى (مبا يع���ادل 127 377 193جنيه م�رصى فى  31دي�سمرب  )2012مت�ضمن ًا
فوائد م�ستحقة خالل العام مببلغ  1 217 669دوالر �أمريكى (مبا يعادل  8 450 623جنيه م�رصى فى  31دي�سمرب  )2013مقابل مبلغ1 122 392
دوالر �أمريكى (مبا يعادل  7 059 846جنيه م�رصى يف 31دي�سمرب .)2012
 -10خم�ص�ص مطالبات متوقعة
2013/12/31
جنيه م�صرى

2012/12/31
جنيه م�صرى

ر�صيد املخ�ص�ص �أول العام
191 264 884
195 327 905
املكون خالل العام
7 000 000
1 600 000
امل�ستخدم خالل العام
)(2 936 979
)(2 837 229
195 327 905
194 090 676
الر�صيد
متثل هذه املخ�ص�صات مطالبات متوقعة من بع�ض اجلهات فيما يتعلق ب�أن�شطة ال�رشكة  ،مل يتم الإف�صاح عن املعلومات املعتادة حول املخ�ص�صات وفق ًا ملعايري
املحا�سبة نظر ًا لأن الإدارة تعتقد ب�أن قيامها بذلك قد ي�ؤثر ب�شدة على نتائج املفاو�ضات مع تلك اجلهات  ،وتقوم الإدارة مبراجعة تلك املخ�ص�صات دوري ًا ويعدل
مبلغ املخ�ص�ص وفق ًا لآخر التطورات واملناق�شات مع تلك اجلهات.
 -11ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع
2013/12/31
جنيه م�صرى

ر�أ�س املال املرخ�ص به (القيمة الإ�سمية لل�سهم  5جنيه م�رصى)
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع بالكامل

ويتمثلم�ساهميال�رشكةفيمايلي:
�إ�سم امل�ساهم

الن�سبة%

2012/12/31
جنيه م�صرى

6 000 000 000
4 358 125 000

6 000 000 000
4 358 125 000

عدد الأ�سهم

القيمة باجلنيه م�صرى

Citadel Capital Partners Ltd.
1 137 991 100
227 598 220
26.11
�سليمان بن عبداملح�سن بن عبداهلل �أبامني
660 500 000
132 100 000
15.16
�رشكة الإمارات الدولية للإ�ستثمار
326 592 825
65 318 565
7.49
م�ساهمون �آخرون
2 233 041 075
446 608 215
51.24
4 358 125 000
871 625 000
100
 قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�رشكة بجل�ستها املنعقدة بتاريخ � 20أكتوبر  2013املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�رشكة املرخ�ص به من �ستة مليارات جنيهم�رصي �إىل ت�سعة مليارات جنيه م�رصي وزيادة ر�أ�س مال ال�رشكة امل�صدر من 4 358 125 000جنيه م�رصى (�أربعة مليارات وثالثمائة وثمانية وخم�سون
مليون ومائة وخم�سة وع�رشون �ألف جنيه م�رصي) �إىل  8مليارات جنيه م�رصى بزيادة قدرها 3 641 875 000جنيه م�رصي (ثالثة مليارات و�ستمائة وواحد
و�أربعون مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعون �ألف جنيه م�رصي) عن طريق �إ�صدار �أ�سهم زيادة بر�أ�سمال ال�رشكة فى �ضوء ذلك تعادل 728 375 000
�سهم منها � 182 093 750سهم نقدي ممتاز وعدد � 546 281 250سهم نقدي عادى وذلك بالقيمة اال�سمية لل�سهم البالغ قدرها  5جنيهات م�رصية
وبدون م�صاريف �إ�صدار وتلك الزيادة بغر�ض متويل زيادة ح�ص�ص ملكية ال�رشكة ب�رشكاتها التابعة وكذا متويل ح�صة ال�رشكة فى زيادة ر�ؤو�س �أموال عدد من
�رشكاتها التابعة ودخول ال�رشكة فى �إ�ستثمارات جديدة� .إي�ضاح رقم (.)20
 متت دعوة قدامى امل�ساهمني  -طبقا ل�رشوط احلق فى الإكتتاب -للإكتتاب فى �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال وذلك بن�سبة كل م�ساهم فى ر�أ�س املال امل�صدر قبل الزيادةوعلى �أن يكون مل�ساهمى كل فئة من الأ�سهم احلق فى الإكتتاب فى ذات الفئة كل بن�سبة م�ساهمته فى هذه الفئة قبل الزيادة  ،وذلك ب�رشط �أن يت�ساوى جميع
امل�ساهمني من ذات الفئة فى التمتع بذات احلقوق نفاذا لن�ص املادة ( ) 19من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة  ،و�سداد كامل قيمة الزيادة خالل فرتة فتح باب الإكتتاب
بدون م�صاريف �إ�صدار .جارى الإكتتاب فى زيادة ر�أ�س مال ال�رشكة.
 قرر جمل�س �إدارة ال�رشكة بجل�سته املنعقدة بتاريخ  13فرباير  2014املوافقة على �أن يتم تغطية الإكتتاب فى الأ�سهم غري املغطاة من زيادة ر�أ�س املال ال�رشكةال�سابق الإ�شارة �إليها وذلك عن طريق ا�ستخدام حقوق امل�ساهمني النقدية م�ستحقة الأداء قبل ال�رشكة (�إي�ضاح � – 12أر�صدة دائنة للم�ساهمني) ل�سداد قيمة
الأ�سهم املكتتب فيها.
� -12أر�صدة دائنة للم�ساهمني
تتمثل الأر�صدة الدائنة للم�ساهمني فى قيمة املبالغ امل�ستحقة مل�ساهمى ال�رشكة الناجتة عما يلى:
 قيام ال�رشكة ب�رشاء ح�ص�ص ملكية فى �رشكات م�ستثمر فيها من ه�ؤالء امل�ساهمني من خالل �رشكتها التابعة Citadel Capital for International investments Ltd.– (�رشكة تابعة بن�سبة .)%100
 مكاف�أت وحوافز م�ستحقة للعاملني (م�ساهمني بال�رشكة).تتمثل الأر�صدة الدائنة للم�ساهمني فى  31دي�سمرب  2013فيما يلى-:
Citadel Capital Partners Ltd.

�رشكة الإمارات الدولية للإ�ستثمار
DH Investors Limited

�رشكة املن�صور واملغربى لال�ستثمار والتنميه �ش.م.م
GROUPED HOLDINGS LTD

ممدوح حممد فتحى عبا�س
كرمي �صدقى �صدقى حممد ال�صريفى
جمدى حممد م�صطفى �صالح
Ledville Holdings Limited

تامر عبداحلميد ابو بكر
خالد عبداحلميد على ابو بكر
Karnation Limited

احمد خمتار حممد الر�شيدى
Partex Tarding Corp.

حممد خمتار حممد الر�شيدى

Adena Commercial Corp.
Power investment Europe

�رشكة ام زد لال�ستثمارات �ش.م.م
Garth investing Limited

ح�سن حممد ح�سن دروي�ش
عبداخلالق حممد حممد عياد
احمد حمب حممود املهيلمى
ح�سام ح�سني ناجى على �سعد
احمد ابراهيم وجيه ال�سيد ال�شامى
م�ساهمون �آخرون
االجماىل

2013/12/31
جنيه م�صرى

547 233 410
596 548 465
343 000 000
155 135 015
130 000 000
69 300 000
58 771 265
42 734 519
39 487 820
32 325 196
25 935 453
18 248 303
26 698 000
24 750 000
23 387 000
18 937 500
10 400 000
9 996 393
9 090 000

8 106 120
7 847 476
7 575 000
6 999 995
5 531 280
105 122 665
2 323 160 875

 -13قرو�ض طويلة الأجل
قامت ال�رشكة بتاريخ  1فرباير  2012ب�إبرام عقد قر�ض طويل الأجل مببلغ  325مليون دوالر �أمريكي مع جمموعة �سيتي بنك  -البنك املدير -وجمموعة
�أخرى من البنوك (تتمثل يف البنك العربي الأفريقي الدويل وامل�رصف العربي الدويل وبنك القاهرة وبنك م�رص وبنك برييو�س) وب�ضمان م�ؤ�س�سة �أوفر�سيز
برايفت �إنف�ستمنت كوربري�شن  OPICوذلك بغر�ض التو�سع يف �إ�ستثمارات ال�رشكة و�إعادة متويل املديونيات القائمة على ال�رشكة يف  31دي�سمرب 2011
(واملتمثلة فى القر�ض املمنوح لل�رشكة مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي بتاريخ  15مايو  2008وملدة � 5سنوات واملربم مع جمموعة من البنوك تتمثل فى
البنك العربي الأفريقى الدوىل وبنك قناة ال�سوي�س وبنك م�رص وبنك برييو�س ومورجن �ستانلى بنك و�سيتي بنك لندن  -البنك املدير  ،على �أن يتم �سداده على
ثالثة مراحل خالل مدة العقد تبد�أ من ال�سنة الثالثة من بداية العقد وحتى نهاية مدة العقد فى  15مايو  ، 2013وقد بلغ ر�صيد القر�ض 171 957 803دوالر
�أمريكى –املعادل ملبلغ 1 032 984 912جنيه م�رصى -فى 31دي�سمرب  2011وحتى تاريخ �إبرام عقد القر�ض اجلديد).
وينق�سم مبلغ القر�ض اجلديد �إىل ثالثة �رشائح :
 ال�رشيحة الأوىل  :مبلغ  175مليون دوالر �أمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد متغري (� +%4,25سعر الليبور) ملدة � 5سنوات تبد�أ من تاريخ العقدوت�سدد على خم�سة �أق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة .
 ال�رشيحة الثانية  :مبلغ  125مليون دوالر �أمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد ثابت (�+%3,9سعر الليبور فى تاريخ ال�سحب) ملدة � 10سنوات تبد�أمن تاريخ العقد وت�سدد على ت�سعة �أق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة مع فرتة �سماح �سنة .
 ال�رشيحة الثالثة  :مبلغ  25مليون دوالر �أمريكي غري قابلة للإلغاء ب�سعر عائد ثابت (�+%3,9سعر الليبور فى تاريخ ال�سحب) يحق لل�رشكة�إ�ستخدامها يف خالل ثالث �سنوات من تاريخ العقد وت�سدد على ت�سعة �أق�ساط �سنوية مت�ساوية القيمة تبد�أ من تاريخ ال�سحب مع فرتة �سماح �سنة .
على �أن تكون مواعيد �سداد الأق�ساط يف  20دي�سمرب من كل عام.
وقد قامت ال�رشكة ب�إ�ستخدام مبلغ  300مليون دوالر �أمريكي (املعادل ملبلغ  2 082 000 000جنيه م�رصى) من التمويل املمنوح لها حتى 31
دي�سمرب  2013ويبلغ الق�سط املتداول مبلغ  132 777 776دوالر �أمريكي (املعادل ملبلغ  921 477 765جنيه م�رصي يف 31دي�سمرب  )2013مقابل
مبلغ  83 888 888دوالر �أمريكى (املعادل ملبلغ  527 661 106جنيه م�رصي يف 31دي�سمرب .)2012
وقد بلغت قيمة الفوائد املحملة على قائمة الدخل خالل الفرتة مبلغ  115 513 186جنيه م�رصى– �إي�ضاح رقم (.)14
وتتمثل �ضمانات القر�ض فيما يلى:
 عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�رشكة فى ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة. عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�رشكة يف ال�رشكة الدولية لإ�ست�شارات التعدين. عقد رهن من الدرجة الأوىل للأ�سهم اململوكة لل�رشكة يف ال�رشكة املتحدة للم�سابك. عقد رهن من الدرجة الأوىل لأ�سهم �رشكة � .Citadel Capital Ltdرشكة تابعة ل�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية� -رشكة م�ساهمة م�رصيةبنظام املناطق احلرة بالإ�سماعيلية .
 عقد رهن من الدرجة الأوىل لإ�ستثمارات �رشكة �(.Citadel Capital Ltdرشكة تابعة ل�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية� -رشكة م�ساهمةم�رصية بنظام املناطق احلرة بالإ�سماعيلية) فى ال�رشكات التالية:
 .Orient Investments Properties Ltd .Logria Holding Ltd .Golden Crescent Investments Ltd .Falcon Agriculture Investments Ltd .Silverstone Capital Investment Ltd .Mena Glass Ltd Mena Home Furnishings Mall .Valencia Trading Holding Ltd .Andalusia Trading Investments Ltd .Citadel Capital Transportation Opportunities Ltd Lotus Alliance Limited .Citadel Capital Financing Corp Grandview Investment HoldingAfrica Railways Holding -

 �رشكة القلعة لرتويج الإ�ستثمارات� -14إيراد (تكلفة) التمويل

�إيراد فوائد – �إي�ضاح ()3 – 16
م�رصوف فوائد � -إي�ضاح ()13
فروق تقييم عملة
ال�صافى

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

132 212 080
()115 513 186
8 996 073
25 694 967

 -15ن�صيب ال�سهم يف الأرباح (اخل�سائر)

130 328 083
()156 371 533
8 180 660
()17 862 790

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2013/12/31
2012/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

10 490 404
871 625 000
0.01

()66 401 133
871 625 000
)(0.08

�صافى �أرباح (خ�سائر) العام
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
ن�صيب ال�سهم فى الأرباح (اخل�سائر)
 -16املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
� 1-16أتعاب �إ�ست�شارات
يتمثل بند �أتعاب �إ�ست�شارات الظاهر بقائمة الدخل يف قيمة �أتعاب الإ�ست�شارات امل ُقدمة من ال�رشكة لبع�ض الأطراف ذو العالقة وفق ًا للعقود املربمة معهم كما يلى:
ال�شركة

2012/12/31
جنيه م�صرى

2013/12/31
جنيه م�صرى

Mena Glass Ltd.

Mena Home Furnishings Mall
Citadel Capital Transportation
Opportunities Ltd.
Falcon Agriculture Investments Ltd.
Golden Crescent Investments Ltd.
Orient Investments Properties Ltd.
Sphinx Glass Ltd.

�رشكة �سفنك�س للزجاج
�رشكة �أ�سيك للأ�سمنت

Silverstone Capital Investment Ltd.
Citadel Capital Transportation
Opportunities II Ltd.
Africa Railways Limited
Mena Joint Investment Fund GP
Citadel Capital Joint Investment Fund Management Ltd.
Africa JIF HOLD CO I
Africa JIF HOLD CO III
Mena JIF HOLD CO I
Ledmore Holdings Ltd.
Crondall Holdings Ltd.
Citadel Capital Ltd

الإجمايل

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

5 235 128
6 056 699
1 509 426
17 341 004
5 532 499
17 290 778
6 666 416
7 595 765
7 401 687
3 103 162
1 784 196
489 709
1 388 393
489 709
1 346 375
12 173 069
95 404 015

4 583 351
5 299 783
1 320 968
15 212 542
1 747 858
3 709 746
4 843 700
15 137 196
5 847 794
6 650 085
7 828 324
7 101 385
3 798 495
697 034
2 444 014
697 028
1 178 882
36 171 716
124 269 901

 -مل تقم ال�رشكة بالإعرتاف ب�أتعاب �إ�ست�شارات بقيمة 43 327 784جنيه م�رصي  8 022 800،جنيه م�رصي عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب

( 2013مقاب���ل  38 323 790جني���ه م��ص�رى  5 337 657،جنيه م�رصى عن ال�سنة املالي���ة املنتهية فى  31دي�سمرب  )2012اخلا�صة ب�رشكتى Logria
 .Holding Ltdو .Golden Crescent Investments Ltdعلى التواىل وفق ًا للعقد املربم معهم وذلك لعدم توافر �رشوط حتققها وحت�صيلها .

� 2-16إيراد توزيعات �شركات تابعة
يتمثل �إيرادات توزيعات �رشكـات تابعة والظاهر بقائمة الدخل عن ال�سنة املالية املنتهية فى  31دي�سمرب  2013مببلغ  31 230 000جنيه م�رصي
(املعادل ملبلغ  4 500 000دوالر �أمريكي) يف قيمة توزيعات الأرباح من �رشكة ( Citadel Capital for International Investments Ltd
�إحدى ال�رشكات التابعة اململوكة بن�سبة .)%100
� 3-16إيراد الفوائد
يت�ضمن بند �إيراد الفوائد �ضمن بند �إيراد ( تكلفة) التمويل � -إي�ضاح رقم ( )14مبلغ  131 728 249جنيه
م�رصى قيمة فوائد م�ستحقة على بع�ض الأطراف ذات العالقة وفق ًا للعقود املربمة معهم كما يلى :
ال�شركة
ال�رشكة الوطنية للتنمية والتجارة 1-9
ال�رشكة املتحدة للم�سابك 1-3-16
�رشكة القلعة القاب�ضة للإ�ستثمارات املالية – منطقة حرة

Citadel Capital for International Investments Ltd.

�رشكة �أ�سيك للتعدين (�أ�سكوم(
الإجمايل

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

53 444 618
12 045 696
40 291 808
19 369 983
6 576 144
131 728 249

41 924 788
17 866 172
40 953 268
21 377 302
6 668 795
128 790 325

 1-3-16يتمثل �إجمايل �إيراد الفوائد اخلا�ص بال�شركة املتحدة للم�سابك فيما يلي :

فوائد على القر�ض امل�ساند� -إي�ضاح رقم ()2-9
فوائد على احل�ساب اجلاري
الإجمايل

 -17م�صروفات �إدارية وعمومية

�أجور ومرتبات وما فى حكمها
م�رصوفات �إ�ست�شارات
م�رصوفات دعاية و�إعالن وعالقات عامة
م�رصوفات �سفر و�إقامة و�إنتقاالت
�أتعاب �إدارة (�إي�ضاح)18-
م�رصوفات �أخرى
الإجماىل

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

8 440 374
3 605 322
12 045 696

6 796 748
11 069 424
17 866 172

عن ال�سنة املالية املنتهية فى
2012/12/31
2013/12/31
جنيه م�صرى
جنيه م�صرى

74 898 676
30 253 970
5 955 723
6 640 906
1 165 600
18 837 803
137 752 678

113 525 136
13 257 004
6 768 508
6 132 047
21 732 718
161 415 413

�	-18أتعاب الإدارة
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 Ltdب�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 Ltdللأ�سهم املمتازة
� %15أو �أكرث.
� -19إلتزامات و�إرتباطات
تكفل ال�رشكة بع�ض ال�رشكات ذات العالقة مقابل القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية التى حت�صل عليها تلك ال�رشكات من البنوك.
�	-20أحداث هامة
بتاريخ � 20أكتوبر � 2013إنعقدت اجلمعية العامـة غري العاديـة لل�رشكـة ومت �إتخاذ القرارات التالية :
 املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�رشكة املرخ�ص به من �ستة مليارات جنيه م�رصي �إىل ت�سعة مليارات جنيه م�رصي وزيادة ر�أ�س مال ال�رشكة امل�صدرمن  4 358 125 000جنيه م�رصى ( �أربعة مليار وثالثمائة وثمانية وخم�سون مليون ومائة وخم�سة وع�رشون �ألف جنيه م�رصي ) �إىل  8مليار جنيه
م�رصى بزيادة قدرها  3 641 875 000جنيه م�رصي ( ثالثة مليار و�ستمائة وواحد و�أربعون مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعون �ألف جنيها م�رصياً) عن
طريق �إ�صدار �أ�سهم زيادة بر�أ�س مال ال�رشكة فى �ضوء ذلك تعادل� 728 375 000سهم منها � 182 093 750سهم نقدي ممتاز وعدد � 546 281 250سهم
نقدي عادى وذلك بالقيمة اال�سمية لل�سهم البالغ قدرها  5جنيهات م�رصية وبدون م�صاريف �إ�صدار وتلك الزيادة بغر�ض متويل زيادة ح�ص�ص ملكية ال�رشكة
ب�رشكاتها التابعة وكذا متويل ح�صة ال�رشكة فى زيادة ر�ؤو�س �أموال عدد من �رشكاتها التابعة ودخول ال�رشكة فى �إ�ستثمارات جديدة.
وكذا دعوة قدامى امل�ساهمني  -طبقا ل�رشوط احلق فى الإكتتاب -للإكتتاب فى �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال وذلك بن�سبة كل م�ساهم فى ر�أ�س املال امل�صدر قبل الزيادة
وعلى �أن يكون مل�ساهمى كل فئة من الأ�سهم احلق فى الإكتتاب فى ذات الفئة كل بن�سبة م�ساهمته فى هذه الفئة قبل الزيادة  ,وذلك ب�رشط �أن يت�ساوى جميع
امل�ساهمني من ذات الفئة فى التمتع بذات احلقوق نفاذا لن�ص املادة ( )19من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة  ،و�سداد كامل قيمة الزيادة خالل فرتة فتح باب الإكتتاب
بدون م�صاريف �إ�صدار.
 املوافقة على توفيق �أو�ضاع ال�رشكة للعمل وفقا لقانون �سوق ر�أ�س املال والئحته التنفيذية باعتبارها �رشكة تزاول �أغرا�ض ت�أ�سي�س ال�رشكاتوامل�شاركة يف زيادة ر�ؤو�س �أموال ال�رشكات تطبيقا لأحكام ن�ص املادة  27من قانون �سوق املال و 122من الئحته التنفيذية وعلى �إن يتم البدء يف
ال�سري يف الإجراءات القانونية الالزمة لذلك بعد االنتهاء من كافة الإجراءات القانونية الالزمة لزيادة ر�أ�سمال ال�رشكة املو�ضحة بعاليه حتى يتم
توفيق الأو�ضاع وفقا لر�أ�س املال اجلديد لل�رشكة .
 املوافقة على تغيري ا�سم ال�رشكة ليعرب عن حتولها �إىل �رشكة �إ�ستثمار قاب�ضة وذلك يف �ضوء ما مت �إتخاذه من قرارات م�سبقاً. مت �إحاطة اجلمعية العامة غري العادية لل�رشكة علم ًا بالقرارات ال�سابق �صدورها باجلمعية العامة العادية لل�رشكة ال�سابق �إنعقادها فى 2يونيه 2013والتي �سبق�أن �أقرت املوافقة على تقدير القيم العادلة املحددة مبعرفة امل�ست�شار املاىل امل�ستقل وكذا عقود املعاو�ضة.
 حيث وافقت اجلمعية العامة العادية لل�رشكة بتاريخ  2يونيه  2013على �إعتماد التعاقدات املزمع �إبرامها بخ�صو�ص زيادة ح�ص�ص ملكية ال�رشكة يف بع�ضال�رشكاتامل�ستثمرفيهاواملق�سمةطبقاللقطاعاتالتالية:
 قطاعالطاقة قطاعالنقلوالدعماللوجي�ستي قطاعالزراعةوال�صناعاتالغذائية قطاعالأ�سمنت قطاعات �أخرى فرعية وقد وافقت اجلمعية العامة العادية على منح �إدارة ال�رشكة �سلطة حتديد الوقت الذي تراه منا�سبا لإبرام تلك التعاقدات وكذلك العدول عن تنفيذ �أيا منهاوالت�رصيح لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�رشكة ب�إبرام عقود املعاو�ضة اخلا�صة ب�رشاء ال�رشكة للأ�سهم اململوكة لأي ًا منهم.
 كما وافقت �أي�ضاَ على منح �إدارة ال�رشكة �سلطة �إبرام تعاقدات مماثلة مع ذات امل�ساهمني �أو مع م�ساهمني �آخرين بتلك ال�رشكات طاملا كانت بنف�س ال�رشوطالأ�سا�سية للتعاقدات ال�سابق الإ�شارة �إليها وجارى �إتخاذ كافة الإجراءات الالزمة فى هذا ال�ش�أن.
-21الأحداث الالحقة لتاريخ امليزانية
� 1-21إ�ستثمارات:
قامت ال�رشكة خالل الفرتة الالحقة لتاريخ امليزانية ب�رشاء �إ�ستثمارات مالية من م�ساهمني بال�رشكة عن طريق �رشكتها التابعة Citadel Capital for
 .International Investments Ltdواململوكة بن�سبة  %100بغر�ض زيادة ح�ص�ص ملكية ال�رشكة يف بع�ض ال�رشكات امل�ستثمر فيها بالإ�ضافة �إىل �سداد
بع�ض االلتزامات امل�ستحقة على ال�رشكة وبلغت قيمة الإ�ستثمارات امل�شرتاه خالل الفرتة الالحقة لتاريخ امليزانية مبلغ  1 344 562 412جنيه م�رصى مقابـل
�إ�ستــثمارات مببلغ 2 167 786 600جنيه م�رصى خالل عام .2013
� 2-21أر�صدة دائنة للم�ساهمني:
بلغت قيمة الأر�صدة الدائنة للم�ساهمني مقابل �رشاء الإ�ستثمارات املالية ال�سابق الإ�شارة �إليها مببلغ  1 350 499 917جنيه م�رصى وحوافز م�ستحقة
للعاملني (م�ساهمني بال�رشكة) مببلغ  20 437 500جنيه م�رصى خالل الفرتة الالحقة لتاريخ امليزانية ب�إجماىل مبلغ  1 370 937 417جنيه م�رصى
مقابل مبلغ  2 323 160 875جنيه م�رصى عن عام �( 2013إي�ضاح  )12ب�إجماىل قيمة  3 694 098 292جنيه م�رصى وتتمثل املبالغ امل�ستحقة
للم�ساهمني خالل الفرتة الالحقة فيما يلى:
2013/12/31
جنيه م�صرى

Citadel Capital Partners Ltd.

املجموعه املتحدة للإ�ستثمار ال�صناعي والعقاري وال�سياحي
GROUPED HOLDINGS LTD
FENIX ONE AND CO LTD
BENU ONE LTD
Power investment Europe

ممدوح حممد فتحى عبا�س
م�ساهمني �أخرون

حوافز م�ستحقة للعاملني (م�ساهمني بال�رشكة)
االجماىل

383 232 640
6 665 740
221 374 490
100 000 000
550 000 000
62 397 010
16 015 535
10 814 502
1 350 499 917
20 437 500
1 370 937 417

