شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
شركة مساهمة مصرية طبق ًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم ( )٨لسنة  ١٩٩٧والئحته التنفيذية
رأس املال املرخص به  ٢٫٣مليار جنيه مصرى  -رأس املال املصدر  ٢٫٢٩١مليار جنيه مصرى
سجل جتارى  -االستثمار رقم  - ٥٠١١٢املركز الرئيسى  :املنطقة احلرة العامة بدمياط


لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

قائمة األرباح أ واخلسائر املستقلة (امللخصة) عن السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر 2019

وذلك للنـظـر فى جــدول األعمـال التالــــى :
 - 1املصادقة على تقريــر مجلـ ــس اإلدارة عن نـشـاط الشركــة وتقرير احلوكمة
خـ ـ ــالل السنة املاليـ ـ ــة املنتـهيـ ـ ــة ف ــى  31دي ـس ـم ـب ـ ــر .2019
 - 2تقريــر اجلهاز املرك ــزى للمحاسبات على القوائــم املالي ــة املستقل ــة واملجمـع ــة
للشركــة عــن السن ــة املاليــة املنتهيــة فى  31ديسمبــر .2019
 - 3تقريـر مراقب احلسابات على القوائم املالية املستقلـة واملجمعة للشركــة عن السنة
املالية املنتـهية فى  31ديسمبر .2019
 - 4املصادق ــة على الق ــوائــم املاليـ ــة واحلسابات اخلـتامي ــة املستقلــة واملجمـع ــة
للشركــة عن السنـ ــة املالي ــة املنتـهي ــة فى  31ديسمبـ ــر .2019
 - 5املوافقة على مشروع توزيع األرباح املقترح عن السنة املالية املنتهية فى
 31ديسمبر . 2019
 - 6إبـراء ذمــة السـادة رئيس وأعضاء مجلــس اإلدارة وإخــالء مسئوليتهم عن إدارة
الشركـة خــالل السنـة املالي ــة املنتـهي ــة فى  31ديسمـبـر . 2019
 - 7اإلحاطة بالتغييرات التى طرأت على عضوية مجلس اإلدارة .
 - 8حتديــد ب ـ ــدالت احلضـ ـ ــور ومـ ـص ـ ـ ــروفات اإلنتقال للسادة أع ـض ــاء مجـ ـلـ ــس
اإلدارة عن السنـ ــة املالي ـ ــة املنتـهي ــة فى  31ديسمبر .٢٠٢٠
 - 9تعيي ـ ـ ـ ــن مراقـ ـ ـ ـ ــب احلساب ــات وت ـحــدي ـ ـ ـ ــد أتعابـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــن السنـ ـ ــة املالي ـ ــة
املنتـهيـ ـ ـ ــة فى  31ديسمبر . 2020
 - 10إعتماد ما مت صرفه من تبرعات خالل العام املالى  2019والترخيص ملجلس اإلدارة
بالتـبرع خـ ــالل العام املالى .2020
 - 11النظر فى ع ـق ــود املعاوض ــة التى أبرم ــت مع األطـ ــراف ذوى العالق ــة والترخـيــص
ملجلس اإلدارة بإبـرام عـقـود معاوضة مع تلك األطراف خالل العام . 2020

ونوجه عناية السادة املساهمني إلى أنه
 -1اليجوز قيد أى نقل مللكية األسهم بسجالت الشركة من تاريخ نشر هذه
الدعوة وحتى تاريخ انفضاض اجلمعية العامة العادية .
 -2لكل مساهم حق حضور إجتماع اجلمعية العامة العادية بطريق
األصالة أو اإلنابة ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة بتوكيل
كتابى خاص وأن يكون الوكيل مساهم ًا وأن يثبت املساهم إيداع أسهمه
باحلفظ املركزى أو تقديـم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب
بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع اجلمعية بثالثة أيام على األقل .
 -3ميكن للسادة املساهمني االطالع على البيانات واملستندات املنصـوص
عليها فى القانون رقم  159لسنـة  1981والئحته التنفيذية وذلك
مبقر املركز الرئيسى للشركة باملنطقة احلرة العامة بدمياط وكذا
مبقرها مبدينة نصر بالقاهرة خالل ساعات العمل الرسمية .
 -4أى استفسارات عن موضوعات جدول األعمال تقدم كتابة إلدارة الشركة
باملركــز الرئيسـى ــ املنطقــة احلــرة العامــة بدمياط  -أو مبقر الشركة
مبدينة نصر بالقاهرة قبل موعد اإلجتماع بثالثة أيام على األقل.
 -5إذا لم يتوافر النصاب القانونى إلنعقاد اجلمعية العامة فى املوعـد
احملدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية
لإلجتماع األول وتصــدر قرارات اجلمعية العامــة العادية باألغلبية
املطلقــة لألسهم املمثلــة فى اإلجتماع عــدا قــرار تعيني مراقب
احلسابات الذى يصدر بأغلبية  ٪ 80على األقل .

محاسب /هشام محمد نور الدين
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

قائمة املركز املالى املستقلة امللخصة فى  31ديسمبر 2019
2019/12/31

إيضاح
رقم

األصول
األصول غير املتداولة
األصول الثابتة (بالصافى)
مشروعات حتت التنفيذ
أصول أخرى (بالصافى)
إستثمارات فى الشركة التابعة
قرض للشركة التابعة

()3
()٤
()٥
()٦

مجموع األصول غير املتداولة
األصول املتداولة

املخزون
العمالء
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
املستحق من أطراف ذات عالقة
موردين (دفعات مقدمة)
النقدية بالبنوك والصندوق

()٧
(-٨ج)
()٩

مجموع األصول املتداولة
إجمـ ـ ـ ـ ـ ــالى األصول
حقوق امللكية

رأس املال املصدر واملدفوع
إحتياطى قانوني
إحتياطى عام
أرباح مرحلة
صافى ربح السنة

(-١٤ب)
(-١٤ج)

مجموع حقوق امللكية
االلتزامات
األلتزامات غير املتداولة

التزامات ضريبية مؤجلة

مجموع حقوق امللكية واأللتزامات

1 143 652 657
277 774 532
6 354 817
1 001 836 880
4 336 739 471
6 766 358 357

جنيه مصري

1 266 689 071
10 571 864
7 541 658
1 001 836 880
4 465 223 453
6 751 862 926

261 753 415 277 812 724
65 147 260
28 605 555
109 756 903
92 239 558
70 463 938
44 838 294
5 986 806
6 131 221
1 004 817 005 486 447 037
1 517 925 327 936 074 389
8 269 788 253 7 702 432 746
2 291 172 320 2 291 172 320
292 768 415 366 838 402
352 383 742 352 383 742
1 821 292 019 2 566 625 028
1 481 399 744 830 421 345
6 239 016 240 6 407 440 837

()١٥

584 249 445
584 249 445

()١٠
()١١
()١٢
()١٣
(-٨ج)

144 793 985
11 175 444
99 456 825
93 586 982
532 389 224
68 859 247
405 329 256 441 689 856
110 265 226
43 035 042
95 430 935
1 335 269 558 710 742 464
2 030 772 013 1294 991 909
8 269 788 253 7 702 432 746

مجموع اإللتزامات غير املتداولة
األلتزامات املتداولـ ــة

مخصصات
موردين
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل اجلارية
املستحق الى اطراف ذات عالقة (الشركة املنقسمة )
عمالء (دفعات مقدمة)
مجموع االلتزامات املتداولة
مجموع االلتزامات

جنيه مصري

2018/12/31

695 502 455
695 502 455

> اإليضاحات املرفقة تعتبر جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية املستقلة امللخصة وتقرأ معها.
مدير عام احلسابات نائب رئيس الشركة للشئون
املالية واألقتصادية
واملراقبة املالية

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب

محاسب /محمد الشايب محاسب /أشرف عكاشة محاسب  /هشام نور الدين

> تقرير مراقب احلسابات (مرفق)

ق ـ ــائ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرات فـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق امل ـ ـس ـ ــاه ـ ـم ـ ــن امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة (امل ـ ـ ـل ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــة) عـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـن ـ ــة املـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـه ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــى  31ديـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر 201٩

باجلنيه املصرى
إيضاح
رقم

لمساهمى الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو) بدعوة السادة
املساهمني يوم اخلميس املوافق  2020/٣/٢٦حلضور إجتماع اجلمعية
العامة العادية الساعة الثالثة مساءً ،وذلك بفندق املاسة  -قاعة الزمردة
 شــارع عبدالعزيز الشناوى ،متفرع من طريق النصر خلف املنصة -مدينة نصر  -القاهرة .

إخطار أول

العمليات املستمرة

صافى املبيعات
تكلفة املبيعات

مجمل الربح

إيرادات أخرى
مصروفات بيعية وتسويقية
مصروفات عمومية وإدارية
تبرعات وإعانات
بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مخصصات مكونة
مخصصات انتفى الغرض منها
ارباح راسمالية

()١٠

نتائج انشطة التشغيل

ايرادات متويلية
فروق ترجمة االرصدة بالعمالت االجنبية
مصروفات متويلية

()16

االرباح قبل الضرائب

ضرائب الدخل

()17

صافى ربح السنة بعد الضرائب
نصيب السهم األساسى املخفض من الربح

()20

 ٣١ديسمبر  ٣١ 2019ديسمبر 2018
2 640 822 638 2 413 175 302
)(1099 526 848) (1088 306 237
1541 295 790
1324 869 065
1 168 307
4 496 821
)(72 214 723
)(76 254 246
)(45 565 424
)(52 343 141
)(10 721 000
)(8 534 303
)(1 405 000
)(1 870 500
)(63 386 531
)(5 000 000
196 337 422
12 221 610
311 600
1545 820 441
1197 585 306
351 315 653
321 178 086
)37 191 107 (449 337 818
)(40 774 746
)(17 334 774
1893 552 455
1052 090 800
)(412 152 711) (221 669 455
1481 399 744
830 421 345
5.83
3.62

> اإليضاحات املرفقة تعتبر جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية املستقلة امللخصة وتقرأ معها.

قائمة الدخل الشامل املستقلة ( امللخصة )عن السنة املالية املنتهية فى  31ديسمبر 2019
باجلنيه املصرى

 ٣١ديسمبر  ٣١ 2019ديسمبر 2018
صافى ربح السنة
الدخل الشامل االخر
إجمالى الدخل الشامل عن السنة

1 481 399 744
1 481 399 744

830 421 345
830 421 345

> اإليضاحات املرفقة تعتبر متممة للقوائم املالية املستقلة امللخصة وتقرأ معها .

قائمةالتدفقاتالنقدية املستقلة(امللخصة)عنالسنةاملاليةاملنتهيةفى31ديسمبر2019
باجلنيه املصرى

2018/12/31 2019/12/31
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

صافى ربح السنة قبل ضرائب الدخل 1 893 552 455 1052 090 800
تسويات ملطابقة صافى الربح مع التدفقات ( 331 613 831) 235 339 328
النقدية من أنشطة التشغيل

ربح التشغيل قبل التغير فى رأس املال العامل

التغير فى رأس املال العامل

صافى التدفقات النقدية املتاحة من أنشطة التشغيل
صافى التدفقات النقدية (املستخدمة فى) املتاحة من أنشطة االستثمار
صافى التدفقات النقدية (املستخدمة فى) املتاحة من أنشطة التمويل
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها
النقدية فى بداية السنة املالية
النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة املالية

1287 430 128
)(619 263 492
668 166 636
)(233 970 380
)(952 566 224
)(518 369 968
1004 817 005
486 447 037

1 561 938 624
)( 952 171 91٩
609 766 70٥
33 269 983
)( 458 479 413
184 557 276
820 259 729
1 004 817 005

> اإليضاحات املرفقة تعتبر تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم املالية املستقلة امللخصة وتقرأ معها .

ملخص اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة (الملخصة)
عن السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر 2019
 -1نبذة عن الشركـة

 تأسست شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو) شركة مساهمة مصرية « شركةمصر لتصنيع البترول سابقا وفق ًا ألحكام القانون رقم  8لسنة  1997بإصدار
قانون ضمانات وحوافز االستثمار والئحته التنفيذية وتعديالته والقانون رقم
 159لسنة  1981بإصدار قانون الشركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم
والشركات ذات املسئولية احملــدودة والئحته التنفيذية وتعديالته الصادرة
بالقانون رقم  4لسنة  1998وقرار وزير االقتصاد رقم  25لسنة  1998ومبراعاة
أحكام القانون رقم  95لسنة  1992بإصدار سوق رأس املال والئحته التنفيذية.
 يتمثل غرض الشركة فى إنتاج األسمدة واألمونيا والنيتروجني .ويجوز أنيكون للشركة مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس وتكوين
شركات أخرى تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتى قد
تعاونها على حتقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد
موافقة الهيئة العامة لالستثمار ،وعلى الشركة احلصول على كافة التراخيص
الالزمة ملباشرة نشاطها.
 مت تسجيل الشركة بالسجل التجارى بالقاهرة برقم  50112بتاريخ  ١٢يناير 2011 وفقا لنص املادة احلادية عشر من القانون رقم  114لسنة  2008بتاريخ  5مايو 2008مت إنهاء جميع تراخيص مشروعات االستثمار بنظام املناطق احلرة
اخلاصة فى مجال صناعة األسمدة وعليه أصبحت الشركة ال تعمل بنظام
املناطق احلرة اخلاصة.
 -مدة الشركة خمسة وعشرون عام ًا تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

 -2أسس إعداد القوائم املالية
 1-2االلتزام باملعايير املحاسبية والقوانني

 يتم إعداد القوائم املالية املستقلة طبق ًا ملعايير احملاسبة املصرية والقواننيواللوائح املصرية ذات العالقة.
 اعتمد مجلس اإلدارة إصدار القوائم املالية فى  ١٣فبراير ٢٠٢٠ 2-2أسس القياس :أعدت القوائم املالية املستقلة على أساس التكلفة التاريخية،
فيما عدا األصول وااللتزامات التى يتم إثباتها بالقيمة العادلة والتى تتمثل فى
األصول وااللتزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.
 3-2عملة التعامل وعملة العرض

مت عرض القوائم املالية باجلنيه املصرى والذى ميثل عملة التعامل للشركة.

باجلنيه املصرى

بيـ ـ ـ ــان

رأس املال املصدر واملدفوع

الرصيد فى  1يناير ٢٠١٨
احملول لألرباح املرحلة
احملول لإلحتياطى القانوني
توزيعات أرباح العاملني
توزيعات أرباح مجلس اإلدارة
توزيعات أرباح  -مساهمني
صافى ربح السنة
بنود الدخل الشامل

2 291 172 320
2 291 172 320
2 291 172 320
2 291 172 320

الرصيد فى  31ديسمبر ٢٠١٨
الرصيد فى  1يناير ٢٠١٩

احملول لألرباح املرحلة
احملول لإلحتياطى القانوني
توزيعات أرباح العاملني
توزيعات أرباح مجلس اإلدارة
توزيعات أرباح  -مساهمني
زيادة رأس املال
صافى ربح السنة
بنود الدخل الشامل

الرصيد فى  31ديسمبر 201٩

إحتياطى قانوني

٢٤١ ٤٩٩ ١٥٧
٥١ ٢٦٩ ٢٥٨
٢٩٢ ٧٦٨ ٤١٥
٢٩٢ ٧٦٨ ٤١٥
٧٤ ٠٦٩ ٩٨٧
٣٦٦ ٨٣٨ ٤٠٢

			
 -3األصول الثابتة (بالصافى)
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

التكلفة
مجمع اإلهالك
صافى القيمة الدفترية

٢٠١٩/12/31

التكلفة
مجمع اإلهالك
صافى القيمة الدفترية

2018/12/31

2 478 812 646 ٢ ٤٩٥ ٢٨٩ ٥٦٩
))1 212 123 575( (١٣٥١ ٦٣٦ ٩١٢
1 266 689 071 ١ ١٤٣ ٦٥٢ ٦٥٧

			
 -٤األصول األخرى (بالصافى)
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جنيه مصرى

٢٠١٩/12/31

٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤
)(٢٣ ٢٢٩ ٦٧٧
٦ ٣٥٤ ٨١٧

جنيه مصرى

2018/12/31

٢٩ ٥٨٤ ٤٩٤
()٢٢ ٠٤٢ ٨٣٦
٧ ٥٤١ ٦٥٨

١ ٤٠٨ ٥٧٢ ١٧٩
١ ٠٢٥ ٣٨٥ ١٥٠
)(٥١ ٢٦٩ ٢٥٨
)(٩٧ ٤١١ ٥٨٨
)(٥ ٧٥٠ ٠٠٠
)(٤٥٨ ٢٣٤ ٤٦٤
١ ٨٢١ ٢٩٢ ٠١٩
١ ٨٢١ ٢٩٢ ٠١٩
١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
)(٧٤ ٠٦٩ ٩٨٧
)(١٤٠ ٧٣٢ ٩٧٦
)(٥ ٧٥٠ ٠٠٠
)(٥١٥ ٥١٣ ٧٧٢
٢ ٥٦٦ ٦٢٥ ٠٢٨

 -٥استثمارات فى الشركة التابعة

 فى  11أغسطس  2008قام مساهمو الشركة بالدخول فى اتفاق مع مساهميالشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى (إي أجريوم سابقا)
والذي مبقتضاه ستقوم الشركة باالستحواذ علي حقوق مساهمي الشركة
املصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بــي ســى (إي أجــريــوم سابقا)
باإلضافة لكل املزايا وااللتزامات التعاقدية للشركة من خالل عقد مبادلة
أسهم .ويتطلب تنفيذ ذلك العقد استيفاء بعض الشروط واألحداث والتي
من املتوقع أن يتم حتقيقها بعد  31أغسطس .2008
 فى  8نوفمبر  2008وافقت اجلمعية العامة غير العادية باإلجماع علياالتفاقية املبرمة فى  11أغسطس  2008بني مساهمي «موبكو» ومساهمي
الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى (إي أجريوم سابقا)
بالنسبة لتبادل األسهم فى ضوء تخصيص  99 616 188سهم الناجتة عن
زيادة رأس املال «موبكو» ،بقيمة اسمية  10جنيه مصري للسهم ملساهمي
الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية إى أن بي سى (إي أجريوم سابقا)
طبقا ملوافقة اجلمعية العامة غير العادية ملساهمي «موبكو» بتاريخ  8نوفمبر
 2008وبتاريخ  11يناير  2009مت نقل ملكية األسهم بالقيمة األسمية.
 بلغ رصيد االستثمارات فى الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية ايان بي سي فى  31ديسمبر  2019مبلغ وقدره  1 001 836 880جنيه مصري
ويتمثل فى قيمة مساهمة شركة موبكو فى رأس مــال الشركة املصرية
للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى مبوجب اتفاقية االستحواذ املوقعة
بني مساهمي الشركتني بتاريخ  11أغسطس  2008وذلك بالقيمة األسمية
لألسهم الناجتة عن زيــادة رأس مال شركة موبكو مببلغ وقــدره نحو 996
مليون جنيه مصري والتي حصل عليها مساهمو الشركة املصرية للمنتجات
النيتروجينية فى ذلك التاريخ باإلضافة إلى التكاليف اخلاصة باحلصول
على االستثمار مببلغ وقدره  5 675 000جنيه مصري.
جنيه مصرى

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

املمنوح من القرض
الفــــوائــــــد
اإلجمـــالى

2018/12/31

٢٠١٩/12/31

٣ ١٨١ ٢٨٣ ٧٦٠
١ ٢٨٣ ٩٣٩ ٦٩٣
٤ ٤٦٥ ٢٢٣ ٤٥٣

٢ ٨٨٧ ٧٧٦ ٨٠٦
١ ٤٤٨ ٩٦٢ ٦٦٥
٤ ٣٣٦ ٧٣٩ ٤٧١

 يتمثل الرصيد فــى الــقــرض املمنوح إلــى الشركة املصرية للمنتجاتالنيتروجينية إى إن بي سى (شركة تابعة) طبقا لعقد الكفالة التضامنية
املوقع من الشركة.
 حيث قامت الشركة (الكفيل املتضامن) واملساهم الرئيسي فى الشركةاملصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بــي ســى بنسبة  %100تقريبا
بإصدار كفالة تضامنية لصالح وكيل ضمان القرض املمنوح للشركة املصرية
للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى (نيابة عن البنوك املشاركة) والذي
مبوجبه يتم تأمني كــل االلــتــزامــات املالية للشركة املصرية للمنتجات
النيتروجينية إى إن بي سى الناشئة من ذلك القرض.
جنيه مصرى

			
 -7مدينون وأرصدة مدينة أخرى
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

2018/12/31

٢٠١٩/12/31

١٠٩ ٧٥٦ ٩٠٣

٩٢ ٢٣٩ ٥٥٨

352 383 742
352 383 742
352 383 742
352 383 742

١ ٠٢٥ ٣٨٥ ١٥٠
)(١٠٢٥ ٣٨٥ ١٥٠
١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
)(١٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
٨٣٠ ٤٢١ ٣٤٥
٨٣٠ ٤٢١ ٣٤٥

٥ ٣١٩ ٠١٢ ٥٤٨
)( ٩٧ ٤١١ ٥٨٨
)( 5 750 000
)( 458 234 464
١ ٤٨١ ٣٩٩ ٧٤٤
٦ ٢٣٩ ٠١٦ ٢٤٠
٦ ٢٣٩ ٠١٦ ٢٤٠
)( ١٤٠٧٣٢ ٩٧٦
)( 5 750 000
)( ٥١٥ ٥١٣ ٧٧٢
٨٣٠ ٤٢١ ٣٤٥
٦ ٤٠٧ ٤٤٠ ٨٣٧

املستحق إلى شركة السويس ملشتقات امليثانول (شركة السويس للخدماتالبترولية «سوبسك» سابقا)

201٩/12/31

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

-

اجلزء املتداول

201٨/12/31

١١٠ ٢٦٥ ٢٢٦
١١٠ ٢٦٥ ٢٢٦

> يتمثل املستحق لشركة السويس (الشركة املنقسمة) والناجت مبلغ 377٫6
مليون جنيه مصرى نتيجة لصدور حكم التحكيم بتاريخ  ١٠مايو  ٢٠١٧بعد
خصم املبالغ املستقبلية البالغة 127.6مليون جنيه مصرى مبوجب عقد السداد
املوقع بني الطرفني بتاريخ  5سبتمبر  2017وسداد مبلغ  ٣٧٧٫٦مليون جنيه
مصرى بعد التوقيع من إجمالى اإللتزام .

			
 - ٩النقدية بالبنوك والصندوق

٢٠١٩/12/31

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بنوك حسابات جارية
ودائع ألجل

٣٧٤ ١٦٢ ١٣٧
١١٢ ٢٨٤ ٩٠٠
٤٨٦ ٤٤٧ ٠٣٧

اإلجمـــالى

				
 - ١٠مخصصات
البيـ ـ ـ ــان

2019/1/1

التدعيم

مخصص االلتزامات املتوقعة ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٤ ٧٩٣ ٩٨٥

جنيه مصرى

2018/12/31

141 029 625
863 787 380
1 004 817 005
جنيه مصرى

املستخدم إنتفى الغرض
منه

٢٠١٩/12/31

)١١ ١٧٥ ٤٤٤ (١٢ ٢٢١ ٦١٠) (١٢٦ ٣٩٦ ٩٣١

 لم يتم اإلفصاح عن املعلومات املعتاد نشرها حول املخصصات وفقا ملعياراحملاسبة املصرى رقم ( ) 28نظر ًا الن إدارة الشركة ترى ان قيامها بذلك سوف
يؤثر على نتائج املفاوضات مع األطراف االخرى .
جنيه مصرى
 -١١موردين				
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
2018/12/31
٢٠١٩/12/31

مـــــوردين٭

٩٣ ٥٨٦ ٩٨٢

٩٩ ٤٥٦ ٨٢٥

٭ يتضمن الرصيد فى  31ديسمبر  2019مبلغ  50مليون جنيه مصري (مبلغ 71
مليون جنيه مصري فى  31ديسمبر  )2018يتمثل فى الرصيد -للشركة املصرية
للغازات الطبيعية «جاسكو» املساهم بنسبة  %5٫72فى رأس مال الشركة.

			
 -١٢دائنون وأرصدة دائنة أخرى
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

أرصدة دائنة أخرى

٢٠١٩/12/31

٦٨ ٨٥٩ ٢٤٧

جنيه مصرى

2018/12/31

٥٣٢ ٣٨٩ 22٤

٭ خالل عام  2019مت سداد مبلغ  952مليون جنيه مصري تتمثل فى توزيعات
عن عام  2018كاملة بقيمة  515مليون جنيه مصري باالضافة الى سداد
مبلغ  437مليون جنيه مصري عن توزيعات عام  2014لكبار املساهمني والتى
كانت مؤجلة حلني حتسن موقف السيولة بالشركة .

			
 -١٣ضريبة الدخل اجلارية
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ضريبة الدخل اجلارية
فروق تعديل إقرارات

٢٠١٩/12/31

348 633 305
٩٣ ٠٥٦ ٥٥١
٤٤١ ٦٨٩ ٨٥٦

جنيه مصرى

2018/12/31

408 658 407
()٣ ٣٢٩ ١٥١
٤٠٥ ٣٢٩ ٢٥٦

 -١٤رأس املال
أ -رأس املال املرخص به

٭ يتضمن املبلغ املستحق لدي الشركة املصرية لنقل الكهرباء  -منطقة الدلتا
 بلغ رأس مال الشركة املرخص به مبلغ  2 040مليون جنيه مصرى (ملياران طلخا فى  2018حيث انة فى ديسمبر  2017وقعت الشركة مع الشركة وأربعون مليون جنيه مصري).املصرية لنقل الكهرباء منطقة الدلتا  -طلخا عقد تعديل اسعار لتوريد  -قررت اجلمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها املنعقدة فى  4مايو
 2014زيادة راس املال املرخص ليصبح  2 300مليون جنيه مصرى ومت الـتأشير
الكهرباء بأثر رجعى العوام  2014وحتى .2017
بالسجل التجارى للشركة بتاريخ  28يناير .2015

 -8املعامالت مع األطراف ذوى العالقة

ب -رأس املال املصدر واملدفوع

أ  -بيان األطراف ذات العالقة:
 الشركة املصرية للبتروكيماويات “إيكم” -الشركة املصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”

 شركة مصر للتأمني الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية “ إى إن بى سى شركة السويس ملشتقات امليثانول (شركة السويس للخدماتالبترولية «سوبسك  -سابقاً» (الشركة املنقسمة بالسويس)

مساهم رئيسى بنسبة ٪ 30.75
مساهم رئيسى بنسبة ٪ 5.72
مساهم رئيسى بنسبة ٪ 2.3
شركة تابعة بنسبة ٪ 99.9
شركة منقسمة من الشركة

ب -بيان املعامالت مع األطراف ذات العالقة:

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

طبيعة املعاملة

إجمالى املعامالت
عن السنة املالية املنتهية فى
٢٠١٩/12/31
جنيه مصري

التكاليــف واملصروفــات
فوائد القرض
٢٧٧ ٢٢٠ ٠٩١
شــركة الســويس ملشــتقات امليثانــول خدمــات  /ســداد الشــركة ٢ ٣٥٠ ٦٣٧
(الســويس للخدمــات البتروليــة “ سوبســك ملدفوعــات نيابــة عــن
“ ســابق ًا ) (الشــركة املنقســمة بالســويس) الشــركة املنقســمة بالســويس
حكم التحكيم
١٢٧ ٦٠٠ ٠٠٠

ج -وقد نتج عن هذه التعامالت األرصدة التالية:
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

٢٠١٩/12/31

جنيه مصرى

2018/12/31

131 393
الشركة املصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» -
الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينية 70 193 434 ٤٤ ٧١٧ ٩٦٠
139 111
شركة السويس ملشتقات امليثانول (السويس للخدمات ١٢٠ ٣٣٤

البترولية -سوبسيك  -سابقا) (الشركة املنقسمة بالسويس)

ج  -االحتياطى العام

يتمثل البند فى قيمة احملول لالحتياطى العام بقيمة  352 383 742جنيه
مصرى من إجمالى حقوق املساهمني طبقا لقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار
واملناطق احلرة رقم  65س لسنة  2013الذى رخص بتأسيس الشركة املنقسمة
بالسويس نتيجة انقسام شركة مصر إلنتاج األسمدة «موبكو».
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

مقابل خدمات
 الشركة املصرية للبتروكيماويات “ إيكم”٣ ٥٥٨ ٢٧٠
 الشركة املصرية للغازات الطبيعية “ جاسكو” توريد غاز٦٨٨ ٢٤٨ ١٧٩
خدمات تأمني
 شركة مصر للتأمني١٨ ٧٠٠ ٨٥٥
ســداد مدفوعــات نيابــة عـ
 *الشركة املصرية للمنتجات النيتروجينيةـن ٤٩٨ ٧٣١ ٤١٢
الشــركة  /اتفاقيــة تقســيم

			
املستحق من أطراف ذات عالقة

بلغ رأس املال املصدر واملدفوع فى  31ديسمبر  2019مبلغ  2 291مليون جنيه
مصرى (ملياران ومائتان وواحد وتسعون مليون جنيه مصرى موزع على عدد
 229 117 232سهم بقيمة إسمية  10جنيه مصري /للسهم.

			
 -١٥التزامات ضريبية مؤجلة

وفيما يلى ملخص باملعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 4-2استخدام التقديرات واحلكم الشخصي

 إن إعــداد القوائم املالية طبق ًا ملعايير احملاسبة املصرية يتطلب من اإلدارةاستخدام احلكم الشخصى وعمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق
السياسات وقيم األصول وااللتزامات وكذلك اإليرادات واملصروفات.
 وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها على اخلبرة التاريخيةوعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة فى ظل الظروف واألحداث
اجلارية ،حيث يتم بناء عليها حتديد القيم الدفترية لألصول وااللتزامات
وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعترافبأى فروق فى التقديرات احملاسبية فى السنة التى مت فيها تغيير تلك التقديرات،
وإذا كانت هذه الفروق تؤثر على السنة التى مت فيها التغيير والسنوات املستقبلية،
عندئذ تدرج هذه الفروق فى السنة التى مت فيها التعديل والسنوات املستقبلية.

أرباح مرحلة

> اإليضاحات املرفقة تعتبر جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية املستقلة وتقرأ معها.

 -٦قرض الشركة التابعة			

إحتياطى عام

صافى ربح السنة

اإلجمالي

٧٠ ٤٦٣ ٩٣٨ ٤٤ ٨٣٨ ٢٩٤

أصول ثابتة وأصول أخرى
فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية

 -١٦إيـــــــــرادات متــويــلــــــــية
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

فوائد تقسيط إلتزامات
فوائد دائنة أخرى

٢٠١٩/12/31

٢١٦ ٧١٠ ٢٩٣
٣٦٧ ٥٣٩ ١٥٢
٥٨٤ ٢٤٩ ٤٤٥
		

٢٠١٩/12/31

277 220 091
43 957 995
321 178 086

 -١٧ضــرائــــــــــب الــدخــــــــــــــــل

ضرائب الدخل اجلارية
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ضرائب الدخل اجلارية
ضرائب الدخل املؤجلة

ضرائب الدخل اجلارية

2018/12/31

٢٣٦ ٦٧٩ ٨٨٦
٤٥٨ ٨٢٢ ٥٦٩
٦٩٥ ٥٠٢ ٤٥٥

جنيه مصرى

2018/12/31

286 079 172
65 236 481
351 315 653

جنيه مصرى

٢٠١٩/12/31

2018/12/31

()٤٠٨ ٦٥٨ ٤٠٧( )٣٤٨ ٦٣٣ ٣٠٥
()١٥ ٢٦٧ ٠٨٣
١٥ ٧١٠ ٨٤٠
()٤٢٣ ٩٢٥ ٤٩٠( )٣٣2 ٩٢٢ ٤٦٥

ضرائب الدخل املؤجلة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

جنيه مصرى

جنيه مصرى

٢٠١٩/12/31

2018/12/31

١٨ ٦٠٢ ٤٧٧
19 969 593
األصول الثابتة واألخرى
()٦ ٨٢٩ ٦٩٨
فروق ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية 91 283 417
١١ ٧٧٢ ٧٧٩
111 253 010
ضرائب الدخل املؤجلة
()٤١٢ ١٥٢ ٧١١( )٢٢١ ٦٦٩ ٤٥٥
ضرائب الدخل

