










 (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital ستشارات الماليةالقلعة لالركة ش

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة األرباح أو الخسائر الدورية قائمة 

- ٤  - 

المعدلـة يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في   المعدلـة يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧إيضاح(جميع المبالغ بالجنيه المصري)

٦٫٢١٦٫٥٦١٫٢٥٨٤٫٣٤٥٫٢٠٧٫١١٧٣٫١٣٣٫٠٨١٫٩٠٠٢٫٢٣٠٫٥٧٠٫٣٥٨ ٣٠إيرادات النشاط

)١٫٩٤٥٫٢٦٠٫٩٤٢()٢٫٦٩٧٫٩٢٥٫٢٥٥()٣٫٧٤٨٫٠٩٤٫١٤٧()٥٫٢٥١٫٥٨٢٫٥١٥( ٣١ تكلفة النشاط

٩٦٤٫٩٧٨٫٧٤٣٥٩٧٫١١٢٫٩٧٠٤٣٥٫١٥٦٫٦٤٥٢٨٥٫٣٠٩٫٤١٦مجمل الربح 

)٢٦٠٫٤١١٫٦٦٧()٣٤٩٫٣٦٢٫٢٣١( )٥٥٨٫٤٥٣٫٣٦٧( )٧٤٢٫٠٧٤٫٧٨٤( ٣٢ مصروفات إدارية وعمومية

)٩٫٩٣٢٫١٥٢(٢٫٨٣١٫٣٤٣ )٨٤٫٧٣١٫١٢٥( ٧٤٫٩١٥٫١٩٩ ٣٣ أخرى )مصروفات(إيرادات 

٨٨٫٦٢٥٫٧٥٧١٤٫٩٦٥٫٥٩٧)٤٦٫٠٧١٫٥٢٢(٢٩٧٫٨١٩٫١٥٨ التشغيلية اجمالى أرباح (خسائر)

)٣١٧٫٨٦٦٫٧٨٣()٥٨٣٫٩٤٦٫٥٦٤()٥٦٥٫٥٤٦٫٤٠٨()٨٨١٫٦٢٤٫٤٨٢( ٣٤  بالصافي -تكاليف التمويل 

١٤٫٢٤٩٫٤٥١  ٥٫٤٠٦٫٥٠٩   ١٫١١٢٫٧٧٨   ١٫٩٢٨٫٤١٠   ٣٥  في أرباح شركات شقيقة المجموعةحصة 

)٢٨٨٫٦٥١٫٧٣٥()٤٨٩٫٩١٤٫٢٩٨( )٦١٠٫٥٠٥٫١٥٢( )٥٨١٫٨٧٦٫٩١٤(     صافى الخسائر قبل الضرائب

)٣٫٤٤٤٫٤٨٠()١١٫٧٥٩٫٨١٩()٥٢٫٠٤٦٫٥٩٧()٧٨٫١٥٥٫٧١١( ٣٦  ضريبة الدخل

 )٢٩٢٫٠٩٦٫٢١٥( )٥٠١٫٦٧٤٫١١٧( )٦٦٢٫٥٥١٫٧٤٩( )٦٦٠٫٠٣٢٫٦٢٥( صافى خسائر العمليات المستمرة

 ١٤  العمليات غير المستمرة

١٤٫١٤٩٥٤٫٤٠١٫٤٨٣ ٢٥٨٫٤٤٣٫٣٢٥ ٤٫٧٢١٫٤١٩  إيرادات النشاط

)٥٣٫٩٢٢٫٠٧٧()٣٤٫٧٣٨( )٣٥٤٫٧٥٧٫٨٣٨( )١١٫٥٩١٫٩٥٣(  تكلفة النشاط

)٣٤٫٣٩١٫٩٧٨()٦١٥٫٤٨٩( )٧٩٫٧٥٨٫٧٤١( )٦٫٥٢٢٫٤٠٢(  مصروفات إدارية

)٣٫١٤٣٫٩٠٤٫٥٣٤()٥٧٩( )٣٫١٢٧٫١٦٩٫٢٨٨( )١٩٣٫٢٩٠(  مصروفات أخرى

)١٢٫٣٨١٫٧٣٩()٥٥٫١٦٥( )١١٢٫٥٨٦٫٩٤٧( )١٢٫٧٠٣٫٤٢٧(  تكلفة التمويل (بالصافى)

)٣٫١٩٠٫١٩٨٫٨٤٥()٦٩١٫٨٢٢( )٣٫٤١٥٫٨٢٩٫٤٨٩( )٢٦٫٢٨٩٫٦٥٣(  صافى خسائر الفترة

 -   )٢٤٧٫٠٣٦٫٤٤٨( -   )٢٤٧٫٠٣٦٫٤٤٨(  ئر استبعاد شركات تابعةخسا

-  ١٫١٦٦٫٦٤٢٫١١١ -   ١٫١٦٦٫٦٤٢٫١١١ ب /٤٤ أرباح استبعاد شركات تابعة من التجميع

 ٤٠٤٫٣٧٩٫٢٧٢ -   ٤٠٤٫٣٧٩٫٢٧٢ -    صافى أرباح عمليات غير مستمرة

ة أرباح (خسائر) العمليات غير المستمر

)٢٫٧٨٥٫٨١٩٫٥٧٣(٩١٨٫٩١٣٫٨٤١ )٣٫٠١١٫٤٥٠٫٢١٧( ٨٩٣٫٣١٦٫٠١٠  (بعد الضرائب)

)٣٫٠٧٧٫٩١٥٫٧٨٨(٤١٧٫٢٣٩٫٧٢٤ )٣٫٦٧٤٫٠٠١٫٩٦٦( ٢٣٣٫٢٨٣٫٣٨٥  الفترة ربح (خسارة)صافى 

 يتم توزيعه على النحو التالى :

)٢٫٧٥٦٫١٨٦٫٤٣٨(٤٨٦٫٩١٧٫٧٣٩ )٣٫١٥٨٫٥٨٣٫٣٤٥( ٣٠٠٫٢٣٦٫٢٠٠  مساهمى الشركة األم

)٣٢١٫٧٢٩٫٣٥٠()٦٩٫٦٧٨٫٠١٥( )٥١٥٫٤١٨٫٦٢١( )٦٦٫٩٥٢٫٨١٥(  الحصص الغير مسيطرة

٣٫٠٧٧٫٩١٥٫٧٨٨(  ٤١٧٫٢٣٩٫٧٢٤   )٣٫٦٧٤٫٠٠١٫٩٦٦(   ٢٣٣٫٢٨٣٫٣٨٥(

العمليات  )خسائر( فى أرباحنصيب السهم 

  المستمرة 

  مستمرة خالل الفترة  والعمليات الغير

  والخاصة بمساهمى الشركة األم :

 )٥١٤.١( ٢٦٨.٠ )٧٣٥.١( ١٦٥.٠ ٣٧ نصيب السهم االساسى

 )٥١٤.١( ٢٦٨.٠ )٧٣٥.١( ١٦٥.٠ ٣٧ نصيب السهم المخفض

 المجمعةية الدورتمثل جزء متمم للقوائم المالية  ٩٧إلى صفحة  ٨اإليضاحات المرفقة من صفحة 







 (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية قائمة التدفقات النقدية 

- ٧  - 

٢٠١٨يونيو  ٣٠ إيضاح (جميع المبالغ بالجنيه المصري)
 المعدلة

٢٠١٧يونيو  ٣٠

التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
 )٦١٠٫٥٠٥٫١٥٢(    )٥٨١٫٨٧٦٫٩١٤(      صافى الخسارة قبل الضرائب يتم تسويته بــ :

٣٫٤١٥٫٨٢٩٫٤٨٩    ٢٦٫٢٨٩٫٦٥٣      خسائر من العمليات غير المستمرة
)٤٠٤٫٣٧٩٫٢٧٢(    )٩١٩٫٦٠٥٫٦٦٣(      صافى إلتزامات انتفى الغرض منها من العمليات غير المستمرة

٢٣٠٫١٣١٫٧٥٧٢٦٧٫٣٩٩٫١٦٠إهالك واستهالك
١٫٣٠٣٫٥٩٣٥٫٥٢٧٫٨٢٠اريون واوراق القبضاالضمحالل فى أرصدة المدينون التج

١٤٫٣٨٤٫٧٠١)٨٩٫٢٩٨٫٣٦٥(االضمحالل من أطراف ذات عالقة
١٠٨٫٠٠٣٤٩٫٤٦٩٫٧٧٨اضمحالل أصول ثابتة

- ٣٫٠٠٠٫٠٠٠االضمحالل فى المدفوعات تحت حساب االستثمارات
)٤٤٫٤١٩(٩٦٫٣٣١اضمحالل أصول مالية متاحة للبيع

- )٢٫٧٣٦٫١٨٣(أرباح بيع أصول حيوية
)١٫١١٢٫٧٧٨()١٫٩٢٨٫٤١٠(حصة الشركة في أرباح شركات شقيقة

صافى التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من
 )٢٥٩٫١٤٤( -    خالل الربح أو الخسارة

)٢٤٫٣٦٠٫٥٨١(٣٤٦٥٫٣٩٧٫٦٧١فروق تقييم عملة
٣٤٩٣٢٫٠٤٨٫٢٠٣٦٤٧٫٠٨٠٫٢٣٨فوائد مصروف

)٩٫١٨٤٫٧٧١()٧٫٤١٧٫٧٣١(٣٣أرباح بيع أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
)٥٧٫١٧٣٫٢٤٩()١١٥٫٨٢١٫٣٩٢(٣٤إيراد فوائد

٢٥٣٠١٫٩٧٢٫٧٠٠٦٠٫٣٠٠٫٥٤٢مخصصات مكونة
)٦٧٫٤٥٠()٦٫٠٨٢٫٠٣٢(٢٥مخصصات انتفى الغرض منها

٢٫٠٦٦٫٨١٦١٫٩٤٣٫٣٤٨فى قيمة المخزوناالنخفاض 
٣٫٣٥٤٫٨٤٨٫٢٦٠)١٦٢٫٣٥١٫٩٦٣((خسارة) ربح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل

التغير في رأس المال العامل:
)٢٠١٫١٢٤٫٣٧٧()٢٣٤٫٢٦١٫٤٦٧(المخزون

)٣١٫٦٤٠٫٤٩٠(- أعمال تحت التنفيذ
)٢٢٦٫٧٢٩٫٢٢٣()١٩٫٤٠٣٫٨٨٥(ت عالقةالمستحق من أطراف ذا

)٣٧٠٫٨٢٢٫٦٢٨(٧١٫٣٤٧٫٨٠٥المدينون تجاريون وأوراق القبض
)٦٣٫٨٩٦٫٣٨٧()٣٢٨٫٨٧٦٫٥٠٢(مدينون وأرصدة مدينة أخرى
)١١٫٧٨٥٫٠٦٤(٥٨٢٫٤٥٢٫٥٢٢المستحق ألطراف ذات عالقة

)٣٤٥٫٣٨٣٫١٩١()٨٧٢٫٩١٤٫١٧٣(موردون وأوراق دفع
٧٤٧٫٦٧١٫٦٣٥)٤٦٦٫٤٠٠٫٧١٥(دائنون وأرصدة دائنة أخرى والتزامات غير متداولة

)٢٠٫٦٣٣٫٥١٤()٢٢٫٨٢٨٫٥٧٧(٢٥مخصصات مستخدمة
)٤٫٥٤٤٫٠٨٤()٢٠٨٫٢٣٤٫٩٤٣(ضرائب دخل مدفوعة

)٥٩٫١٩٠٫١٣٤(- التدفقات النقدية من أنشطة تشغيل العمليات غير المستمرة
٢٫٧٦٦٫٧٧٠٫٨٠٣)١٫٦٦١٫٤٧١٫٨٩٨(أنشطة التشغيل) الناتجة من المستخدمة في(النقدية  تالتدفقا

االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
)٤٫١١٠٫٦٦٥٫٤٧١()٥٫٤٥٢٫٢٧٧٫٦٤٠(مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

٢٣٫٤٤٤٫٧٥٧    ١٣٫٤٦٩٫٢٣٨    ٥  تنفيذمتحصالت من بيع أصول ثابتة ومشروعات تحت ال
)٤١٫٥٥٦٫٣٠٨()٦٦٫٣٠٠٫٧١٨(مدفوعات لشراء أصول حيوية

١٥٫٦٥٨٫٢٢٩١٧٫٩١٥٫٨٢٥متحصالت من بيع أصول حيوية
)٣٫٠٢٠٫٠٥٤()٧٩٢٫٨٠٢(مدفوعات لشراء أصول غير ملموسة

)٦٤٣٫٢٤٩(٢٠٥٫٣٨١٫٧٢٥مدفوعات لقروض لشركات ذات عالقة
)٢٫٧٨٩٫٤٤٦()٤٫٤١٤٫٩٢٩(وعات لالستثماراتمدف

متحصالت من بيع أصول محتفظ بها بغرض البيع والعمليات
  ٣٢٨٫٩٩٣٫٠٩٤ ٥١٨٫٤٥٢٫٤٩٢  غير المستمرة

)٦٤٫٢٠٩(- مدفوعات من استثمارات في شركات شقيقة
)٢٦٫٦٦٥٫٠٣٠(١١٥٫٨٢١٫٣٩٢فوائد محصلة

)١٫٧٢٢٫٩٥٣٫١٢١(١١٣٫٠٠٠٫٠٠٠شطة استثمار العمليات غير المستمرةالتدفقات النقدية من أن
)٥٫٥٣٨٫٠٠٣٫٢١٢()٤٫٥٤٢٫٠٠٣٫٠١٣(صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٨٫٧٥٧٫٥٦٤٫٩٧٢٣٫٥٩٩٫٦٧٧٫٠٨١متحصالت من قروض بنكية

)٧٨٫٠٠٥٫٨٣٩()١٢٣٫٢٦٣٫٠٥٥(فوعات من قروض بنكيةمد
٤١٩٫٦٣٦٫٣٣٨٦٥٫٠٠٢٫٦٨٣متحصالت من حصص غير مسيطرة

١٤٣٫٤٨٧٫٧٩١    ٦٧٧٫١٩١٫١١١      سحب على المكشوف –بنوك (مدفوعات) للبنوك متحصالت من 
)٣٦٫٥٢٩٫٥٠٣(    )١٦٥٫٩٠٠٫٤٤٩(توزيعات أرباح مدفوعة

)٣٧٫٣٧٠٫٨٤٨()٩٠٫٠٩٨٫٠٣٦(فوائد مدفوعة
٩٫٤٧٥٫١٣٠٫٨٨١٣٫٦٥٦٫٢٦١٫٣٦٥أنشطة التمويل النقدية الناتجة منالتدفقات صافى 

٣٫٢٧١٫٦٥٥٫٩٧٠٨٨٥٫٠٢٨٫٩٥٦صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
٢٫٣٥٣٫٤٧٠٫٤٠٠١٫٣١٣٫٨٥٨٫٩١٨الفترةالنقدية وما فى حكمها أول 

)١٦٫١٠٧(- تاحة للبيع والعمليات غير المستمرةأصول م
)٢٠٠٫٩٠٠٫٩٦٠(- استبعاد شركات تابعة

٧٩٦٫٣٧٤٫٠٤٩١٫٥٣٠٫٩٤٠٫٢١٦فروق ترجمة عمالت اجنبية
١٩٦٫٤٢١٫٥٠٠٫٤١٩٣٫٥٢٨٫٩١١٫٠٢٣الفترةالنقدية وما فى حكمها أخر 

 المجمعة الدورية مثل جزء متمم للقوائم الماليةت ٩٧إلى صفحة  ٨اإليضاحات المرفقة من صفحة 































































































































































  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٨٦  - 

 حصص الملكية في الشركات التابعة (تابع)  -  ٣٩

 :٢٠١٨يونيو  ٣٠وفيما يلي أهم المعلومات المالية عن الشركات التابعة في 

  إجمالي

 إجمالي حقوق الملكية  األصول

 إجمالي

 اإليرادات

 صافي ربح

 الفترة

 )٢٫٣٥٢٫٧٥١(  ١٦٠٫١٤٥٫٨٩٩  ٥٫٧٣٨٫٤٢٩٫٣٨٣  ١٢٫٢٨٠٫٦٥٣٫٤٢٧  شركة القلعة القابضة لالستشارات المالية

Citadel Capital Ltd.  ٣٠٫١٢٠٫٩٧٤( ٦٤٫٤٠٤٫١٥٣ )٥٧٦٫٣٩٤٫٨٧٣( ٢٫٥٠٥٫٠٢٣٫١٧٠( 

Citadel Capital Hodling for Financial 

Investments 

١٠٧٫٦٤٥٫٠٤٣ -   ٤٫٣١٨٫٧٠٨٫٩٨٤ ٥٫٦٤٦٫٥٢٥٫٤٠٠  

Sequoia Willow Investments Ltd. ٢٢٫٤٠٨ -   ١٠٣٫٠٩٨٫١٠٠ ١٠٦٫٦١٧٫٩٢٠ 

 ٢٤٤٫١٣٢ ٣٢٠٫٣٧١ ١٤٫٥٦٣٫٠١٥ ٢٢٠٫٨٤٠٫٩٤٩  الشركة العربية لالستثمارات المالية

Lotus Alliance ١١٢٫٦٢٤( -   )١٩٧٫٩٤٩٫٠٨٥( ٦٥٫٩٦٣٫٨٠٠( 

Africa Railways Investments ١٣٣٫٩٧٥( ٨٫٦٦٥(   -   - 

Trimstone ٨٫٥٥٦٫٦٢٨( ٧٫٥٧٠٫٥٦٣ )٢٫٤٥٤٫١٧٠( ٣٥٠٫٩٥١٫١٢٢( 

Eco-logic Ltd. ٥٤٫٥٢٦( -   ٣٧٫٨١٠٫٧٧٧ ٤٣٫٢٠٤٫١٣٨( 

Alder Burke Investments Ltd. ١٫٧٨٦ -   )٤٥٢٫١٥١( ٢٠٦٫٠٢٩٫٥٩٠ 

Citadel Capital for International 

Investments Ltd. 

٢٣٨٫٧٩٩٫٦٠٩(  ٣٨٫٧٣٢٫٣٢٢  ١٫٦٣٩٫٩٠٢٫٣٨٥  ٣٫٩٣٨٫٢٣٩٫٠٥٩( 

Qalaa Energy ١٫٧٦٩ -   ٤١٦٫١٠٥٫٦١٠ ٧٢٩٫٥٩٥٫٠٤٢ 

 ٢٫٠٨٧ -   )٦٫٩٩٠٫٣٤١( ٣٫٦١٩  الشركة المتحدة الستشارات تكرير البترول

 )٤٫٨٠٣( -   )٢٢٣٫٣٧٠( ٥٫٥٣٠  الشركة المتخصصة الستشارات التكرير

 )٥١٫٨٠٣٫٣٥٥( -   )١٫٠٢٦٫٦٤٢٫١٣٥( ٣٤٧٫٨١٥٫٨٦٥  التكرير الشركة الوطنية الستشارات

 )٣٤٤٫٠١٢( -   )٧٨٫٩٨٤٫٥١٨( ٢٠١  الشركة الوطنية لالستثمار السياحى والعقارى

Citadel Capital Financing Corp   - )٩٦٫٤٥٠٫١٧٧ -   )٥٢٠٫٢٠٠٫١٨١ 

Africa Railways Hoding ٩٣٩٫٣٣٩( -   )٧٦٤٫٢٨٩٫٣٣٣( ٤٫٦٠٠( 

Africa Railways Limited ٢٫٨٧١٫٢٨٧( -   )١٥٥٫٧٥٠٫٨٨٠( ٤١٫٦٨٧( 

Ambience Ventures Ltd. ٤٫٠٤٧٫٠٥٢( -   )٢٤٧٫٩٠٨( ١٫٦٠٥( 

Andalusia Trading Investments ٣٠٫٩٣٣( -   ١٥٦٫٠٦٤٫٠٥٥ ٣٩٠٫٨٣٢٫٥٥٧( 

 -   -   )٩٦٫٩٤٤٫٦٠٩( ١٣٤٫١٣٧٫١٠٧  شركة تنوير للتسويق والتوزيع

Valencia Trading Holding Ltd. ٤٨٧٫٣٣٨( -   ٥١٫٦٩٧٫٢٨٣ ٣٢١٫٠٣٤٫٣٣٩( 

 ١٫٠٧٥٫٧٤١ -   ٢٠٨٫٥٨٤٫١١٧ ٢٦٩٫٠٩٩٫٦٦٨  شركة فيننشال انليمتد لالستشارات المالية

Citadel Capital Algeria ٢٫٢٠١٫٥١١( ٤٨٦٫٣١٢(   -   - 















  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٩٣  - 

  تسويات سنوات سابقة  -  ٤٦

ديسمبر  ٣١للعام المنتهى في  المقارنة أرقام بعض بتعديل إدارة المجموعة قامت ،٢٠١٨يونيو  ٣٠ في فترة الستة أشهر المنتهية خالل
ً  وقد تم ذلك ٢٠١٧   واألخطاء". المحاسبية التقديرات في والتغييرات المحاسبية "السياسات )٥( رقم المصري المحاسبة لمعيار طبقا

 يلى: كما هذه التعديالت متعلقة ببعض األخطاء وذلكو

 :)NDTالشركة الوطنية للتنمية والتجارة ( –لدخل مصروف ضريبة ا  ( أ )

، كما أنها ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم يتم احتساب التزامات ضرائب الدخل الجارية والمؤجلة لشركة الوطنية للتنمية والتجارة للعام المنتهى فى 
للتنمية والتجارة لم يتم إصدارها قبل تاريخ إصدار لم تدرج فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة، وذلك ألن القوائم المالية لشركة الوطنية 

القوائم المالية المجمعة للمجموعة، وعلى ذلك فإن مصروف ضريبة الدخل المعروض فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة يظهر بأقل 
ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم  تبار مصروف ضرائب الدخل (ضرائب الدخل) نتيجة لعدم االخذ فى االع ٢٤من قيمته، وذلك طبقا

  . أثر هذا الخطأ كما يلى:٢٠١٧لشركة الوطنية للتنمية والتجارة لعام 

القيمـة

 ٢٣٫٦٨٧٫٥٠٨ إلتزامات ضرائب الدخل

 )٥٫٠٧٩٫٠٥٤(  الضريبة المؤجلة

 )١٢٫٨٩١٫٣٧٩(  الخسائر المتراكمة

 )٥٫٧١٧٫٠٧٥(  حقوق األقلية

تلك في الربع األخير عندما أصبحت  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ر التعديل على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في سوف يتم تسوية أث
. وبالتالي فإنه ال ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وسوف تنعكس في القوائم المالية عن العام المالى المنتهي في المصروفات مستحقة علي المجموعة 

  المقارنة لقائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعةيوجد أثر لتلك التسوية على أرقام 
  :٢٠١٧ديسمبر  ٣١أثر مصروف ضريبة الدخل المعترف به على نصيب السهم االساسى والمخفض من األرباح في 

 البنـــد
  فى إصداره بقسكما 
 التسوياتأثر   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  فىلمعدل ا
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 )٢٫٥٩٧( )٠٫٠٠٧( )٢٫٥٩( نصيب السهم األساسى من الخسائر

 )٢٫٥٩٧( )٠٫٠٠٧( )٢٫٥٩( نصيب السهم المخفض من الخسائر

 )Citadel Capitalشركة القلعة لالستشارات المالية ( –مدفوعات تحت حساب استثمارات   (ب)

مى إحدى الشركات إلى اثنين من مساه ٢٠١٧الى  ٢٠١٥مليون جنيه مصري خالل األعوام من  ١٤٩قامت المجموعة بدفع مبلغ 
  التابعة. وفيما يلى بيان بالمبالغ المدفوعة إلى مساهمى حقوق األقلية.

القيمـة الدفع تم خالل السنة المالية المنتهية في:

 ٧٦٫٤٨٧٫٢٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ٣٠٫٣٩٩٫٦٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٤١٫٧٥٠٫٠٠٠ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

مع هذه المدفوعات كمدفوعات مقدمة تحت حساب االستثمارات في قائمة المركز  ٢٠١٧إلى  ٢٠١٥فترة من تعاملت المجموعة خالل ال

  المالى.



  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٩٤  - 

  (تابع) تسويات سنوات سابقة  -  ٤٦

 ) (تابع)Citadel Capitalشركة القلعة لالستشارات المالية ( –مدفوعات تحت حساب استثمارات   (ب)

ولكنها لم تقم بتضمين كافة  ٢٠١٧حالل تلك المبالغ والمدفوعات المقدمة في نهاية شهر ديسمبر وقد قامت إدارة المجموعة بدراسة اضم
الحقائق والمالبسات التي تمكنها من تقدير إمكانية تحصيل تلك المبالغ وقياس قيمتها االستردادية. ولو كانت إدارة المجموعة قد قامت 

 ت المقدمة لم تكن ليتم اعتبارها قابلة للتحصيل في نهاية العام المالى المنتهى فيباخذ كافة الحقائق في االعتبار، فإن تلك الدفعا
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١، وبالتالي لم يكن ليتم إدراجها كدفعات مقدمه في قائمة المركز المالى في ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

بالمبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١العام المالى المنتهى في وبالتالي فقد قامت إدارة المجموعة بتعديل القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن 
  المذكور كما يلى:

القيمـة

 )١٤٨٫٦٣٦٫٨٠٠( مدفوعات تحت االستثمار

 ١٤٨٫٦٣٦٫٨٠٠  الخسائر المتراكمة

األخير عندما أصبحت تلك في الربع  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سوف يتم تسوية أثر التعديل على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 

. وبالتالي فإنه ال يوجد ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المدفوعات غير قابلة لالسترداد وسوف تنعكس في القوائم المالية عن العام المالى المنتهي في 

  أثر لتلك التسوية على أرقام المقارنة لقائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعة.

ديسمبر  ٣١ضمحالل على نصيب السهم االساسى والمخفض في الخسائر عن العام المالى المنتهي في وفيما يلى أثر تسوية خسائر اال

٢٠١٧.  

 البنـــد
  فى إصداره بقسكما 
 التسوياتأثر   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  فىلمعدل ا
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 نصيب السهم من الخسائر

 )٢٫٦٧١٦( )٠٫٠٨١٦( )٢٫٥٩( نصيب السهم األساسى

 )٢٫٦٧١٦( )٠٫٠٨١٦( )٢٫٥٩( نصيب السهم المخفض

 Lazareqe Company Algeria –األصول الثابتة واألصول غير الملموسة اإلضمحالل في   (ج)

تــابعــــة ، حـــددت اإلدارة أن رخصـــة التعديـــن لشـــركتهــــا ال٢٠١٨يونيـــو  ٣٠خــالل الستـــة أشهـــر المنتهيـــة فــى 
)Lazareqe Company Algeria لم تستطع الشركة تجديد الرخصة.  ٢٠١٧، وخالل عام ٢٠١٥) قد انتهت صالحيتها في عام

وتمثل رخصة التعدين جوهر نشاط الشركة وبما أنه قد انتهت صالحيتها فإن الشركة لن تكون قادرة على مزاولة نشاطها. وبالتالى فإن 
ألصول الثابتة واألصول غير الملموسة والشهرة سوف تكون أقل من قيمتها الدفترية، وأنه يجب االعتراف بخسائر المبالغ المستردة من ا

  االضمحالل فى القيمة.

على الرغم من وجود مثل هذه المؤشرات لالضمحالل في القيمة فى العام السابق، إال أن اإلدارة لم تقم بإعداد دراسة لالضمحالل فى 
ً ل (اضمحالل قيمة األصول)، وأنه إذا تم اعداد دراسة االضمحالل فى العام السابق، لكان  ٣١معيار المحاسبة المصرى رقم القيمة وفقا

 Lazareqeفى قيمة األصول الثابتة، األصول غير الملموسة والشهرة لشركة  ٢٠١٧وجب االعتراف بخسائر االضمحالل عام 
Company Algeria .تعتقد اإلدارة أن لديها القدرة على بيع األصول الثابتة مقابل سعر مقبول ومع ذلك  نتيجة انتهاء رخصة التعدين

  مليون جنيه مصري.  ٦فقد تم تسجيل اضمحالل لصافى قيمة األصول بالكامل باستثناء مبلغ 



  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٩٥  - 

 (تابع) تسويات سنوات سابقة  -  ٤٦

 (تابع) Lazareqe Company Algeria –األصول الثابتة واألصول غير الملموسة اإلضمحالل في   (ج)

  تتمثل خسائر االضمحالل فى القيمة المتعلقة بكل أصل كما يلى:

القيمـة

 ١٧٫٠٢٥٫٧٣٨  األصول الثابتة

 ٣٢٫٢٧٨٫٤٦٢ األصول غير الملموسة

 ١٦٥٫٥٧٨  الشهرة

 )١٨٫٩٥٥٫٧٤٩(  الخسائر المرحلة

 )٣٠٫٥١٤٫٠٢٩(  الحقوق غير المسيطرة

في الربع الثاني عندما أصبحت تلك  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سوف يتم تسوية أثر التعديل على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 

. وبالتالي فإنه يوجد ٢٠١٧يونيو  ٣٠األصول مضمحلة وسوف تنعكس في القوائم المالية الدورية عن العام فترة الستة أشهر المنتهية في 

  سوية على أرقام المقارنة لقائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعة.أثر لتلك الت

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١أثر االضمحالل في القيمة على نصيب السهم األساسى والمخفض من الخسائر في 

 البنـــد
  فى إصداره بقسكما 
 التسوياتأثر   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  فىلمعدل ا
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 )٢٫٦( )٠٫٠١٠٤( )٢٫٥٩(  الخسائرنصيب السهم األساسى من 

 )٢٫٦( )٠٫٠١٠٤( )٢٫٥٩(  نصيب السهم المخفض من الخسائر

 شركة مينا هـوم –بيع مجموعة جارى التخلص منها   ( د)

بضة ، قام مجلس إدارة الشركة القا٢٠١٧يتم إثبات المعامالت وعرض القوائم المالية لشركة مينا هوم بالدوالر األمريكى. وخالل عام 
  من أسهم شركة مينا هوم (مجموعة جارى التخلص منها). %١٠٠باعتماده خطة بيع 

وحيث أنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بالتخلص من شركة مينا هوم، فإنه توجب إعادة تبويبها إلى أصول وإلتزامات 
  أو القيمة الدفترية أيهما أقل. متداولة وقياسها باالقل من القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع



  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٩٦  - 

 (تابع) تسويات سنوات سابقة  -  ٤٦

 شركة مينا هـوم (تابع) –بيع مجموعة جارى التخلص منها   ( د)

، قامت إدارة المجموعة بإدراج احتياطى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وعند إعادة تبويب شركة مينا هوم إلى مجموعة جارى التخلص منها فى 
مالية ضمن خسائر االضمحالل الناتجة عن إعادة التبويب إلى مجموعة جارى التخلص منها، األمر الذى يتعارض فروق ترجمة القوائم ال

"األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة". وقد نتج عن إدراج  ٣٢مع معيار المحاسبة المصرى رقم 
 م قيمة االضمحالل المعترف به في نتائج أعمال المجموعة عن السنة المالية المنتهية فىقيمة احتياطى فروق ترجمة قوائم مالية تضخ

  والذى يجب االعتراف به عند التخلص الفعلى من الشركة بالبيع. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

القيمـة

 )١٧٢٫٥١١٫٤٦٢( إلتزامات متعلقة بأصول محتفظ بها بغرض البيع

 ١٧٢٫٥١١٫٤٦٢  الخسائر المتراكمة

حدث الخطأ في في الربع األخير عندما  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سوف يتم تسوية أثر التعديل على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 
. وبالتالي ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وسوف تنعكس في القوائم المالية عن العام المالى المنتهي في احتساب خسارة اإلضمحالل علي المجموعة 

  إنه ال يوجد أثر لتلك التسوية على أرقام المقارنة لقائمة األرباح أو الخسائر الدورية المجمعةف

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١أثر رد خسائر االضمحالل المثبتة على نصيب السهم األساسى والمخفض من األرباح في 

    البنـــد
  فى إصداره بقسكما 
  التسوياتأثر   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  فىلمعدل ا
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 )٢٫٤٩٥٣( ٠٫٠٩٤٧ )٢٫٥٩(  نصيب السهم األساسى من الخسائر

 )٢٫٤٩٥٣( ٠٫٠٩٤٧ )٢٫٥٩(  نصيب السهم المخفض من الخسائر

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١اجمالى أثر التسويات السابقة على قائمة المركز المالى المجمع في 

 المركز المالى المجمعةقائمة   ١ - ٤٦

 البنـــد
  فى إصداره بقسكما 
 التسوياتأثر   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  فىلمعدل ا
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 ٥٫٢٨٠٫٢١٥٫٣٢٥ )١٧٫٠٢٥٫٧٣٨( ٥٫٢٩٧٫٢٤١٫٠٦٣  األصول الثابتة

  ٣٨٩٫٨٤٢٫٥٣٥ )١٦٥٫٥٧٨( ٣٩٠٫٠٠٨٫١١٣  الشهرة

  ٦٠٦٫٤٨٢٫٨٠١ )٣٢٫٢٧٨٫٤٦٢( ٦٣٨٫٧٦١٫٢٦٣ أصول غير ملموسة

 ٥٫٧٩٣٫٩١١    )١٤٨٫٦٣٦٫٨٠٠(    ١٥٤٫٤٣٠٫٧١١  مدفوعات تحت حساب استثمارات

 ١٩٩٫٥١٤٫٤٤٣    ٢٣٫٦٨٧٫٥٠٨    ١٧٥٫٨٢٦٫٩٣٥  إلتزامات ضرائب الدخل

 ٤١٧٫٩٠٦٫٤٨٧    )٥٫٠٧٩٫٠٥٤(    ٤٢٢٫٩٨٥٫٥٤١  ضرائب مؤجلة

 ٧٧٠٫٣٠١٫٦٥٥    )١٧٢٫٥١١٫٤٦٢(    ٩٤٢٫٨١٣٫١١٧  التزامات محتفظ بها بغرض البيع

 )١٧٫١٦٠٫٥٣٤٫٥٥٧(    )٧٫٩٧٢٫٤٦٦(    )١٧٫١٥٢٫٥٦٢٫٠٩١(  الخسائر المتراكمة

 ١٦٫٦٧٣٫١٨٠٫٨٩٦    )٣٦٫٢٣١٫١٠٤(    ١٦٫٧٠٩٫٤١٢٫٠٠٠  الحصص غير المسيطرة



  (شركة مساهمة مصرية) وشركاتها التابعة Citadel Capital القلعة لالستشارات الماليةركة ش

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرعن  –المجمعة الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

   إذا ذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال

- ٩٧  - 

 (تابع) تسويات سنوات سابقة  -  ٤٦

  شركة مينا هـوم (تابع) –بيع مجموعة جارى التخلص منها   ( د)

 :٢٠١٧يونيو  ٣٠شهر المنتهية في اجمالى أثر التسويات السابقة على قائمة الدخل الدورية المجمعة عن فترة الستة أ

 المجمعة قائمة األرباح أو الخسائر  ٢ - ٤٦

 البنـــد
  فى  كما سبق إصداره

 التسوياتأثر   ٢٠١٧يونيو  ٣٠
 فىلمعدل ا
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

  ١٧٫٠٢٥٫٧٣٨ ١٧٫٠٢٥٫٧٣٨  -      اضمحالل أصول ثابتة

  ٣٢٫٤٤٤٫٠٤٠ ٣٢٫٤٤٤٫٠٤٠  -     االضمحالل أصول غير ملموسة

 )٣٫٦٧٤٫٠٠١٫٩٦٦( )٤٩٫٤٦٩٫٧٧٨( )٣٫٦٢٤٫٥٣٢٫١٨٨(  الفترةصافى خسائر 

 :٢٠١٧يونيو  ٣٠اجمالى أثر التسويات السابقة على نصيب السهم األساسى والمخفض من األرباح عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

 البنـــد
  فى  كما سبق إصداره

 التسوياتأثر   ٢٠١٧يونيو  ٣٠
 فىلمعدل ا
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

 )١٫٧٣٥( )٠٫٠١( )١٫٧٢٥( نصيب السهم األساسى من الخسائر

 )١٫٧٣٥( )٠٫٠١( )١٫٧٢٥( نصيب السهم المخفض من الخسائر




