


































































  شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
ية المنته المالية السنة عن المجمعة متممة للقوائم الماليةال اإليضاحات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في

  

٢٧  

  

  رصيد القرض
  

 

 .٢٠١٥يونيو  ٣٠بسحب كامل الرصيد الغير المستخدم في التابعة قامت الشركة  -
 فانه يستحق سداد القسط األول من القرض في  ٢٠١٤ أكتوبر٢٩ طبقا لعقد القرض المعدل الموقع في  -

جنيه مصري من اصل القرض ٠٠٠ ٢٠٠ ٤٦ دوالر أمريكي و  ٠٠٠ ١٠٠ ٤٤بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 .جنيه مصري فوائد مستحقة ٩٢٩ ٣٦٧ ١٤١ دوالر أمريكي   ٤٠٤ ٧٣٢ ١٦باإلضافة الى مبلغ

ن الفترة ع األقساط والفوائد المستحقة واجبة السداد باإلضافة الى عائد تأخير على المبالغ المستحقة والغير مسددة -
 سنويا إضافة لسعر العائد المطبق، يسدد شهريًا. % ١من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها الفعلي وذلك بواقع 

 ) باإلضافة الى أن الشركة٢٠١٥ وليوي ١بتحقيق تاريخ انتهاء المشروع بحلول تاريخ الوقف ( التابعة لم تقم الشركة -
باإلضافة الى الفائدة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١القرض المشترك في تاريخ  لم تستطع سداد القسط األول من التابعة

إخطار بحالة  ةالتابع المستحقة في نفس التاريخ كما تم ذكره سابقا واللذان يمثالن حالتي إخالل، ولم تتسلم الشركة
فوري في لإخالل من قبل وكيل تسهيل القرض المشترك ووفقا لذلك فإن رصيد القرض المشترك غير واجب السداد ا

 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 بتقديم طلب للبنوك المقرضة إلعادة جدولة أصل مبلغ القرض المستحقة في ٢٠١٥نوفمبر  ١قامت الشركة في   -

 أشهر. ٩لمدة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

بالجنيه المعادل 
في        المصري

٣١/١٢/٢٠١٤  

بالجنيه المعادل  
في       المصري 

٣١/١٢/٢٠١٥  

  الرصيد
٣١/١٢/٢٠١٤ 

  الرصيد
٣١/١٢/٢٠١٥ 

 البيان العملة

  أقساط قصيرة األجل      
  أسحب من الشريحة  دوالر أمريكي ٤٨٣ ٢١٥ ١٥١ ٦٩٦ ٠٩٧ ٣٨ ٧٠٣ ٥٧٨ ١٨٣ ١  ٥٧٨ ٤٩٧ ٢٧٢
 سحب من الشريحة ب جنيه مصري ٩٠٨ ٤٥٩ ٦٣ ٥٢٢ ٧٩٧ ٣١ ٩٠٨ ٤٥٩ ٦٣  ٥٢٢ ٧٩٧ ٣١

٦١١ ٠٣٨ ٢٤٧ ١  ١٠٠ ٢٩٥ ٣٠٤     
 الفائدة المستحقة    ٩٨٦ ٣١١ ٢٧٢  -

٥٩٧ ٣٥٠ ٥١٩ ١  ١٠٠ ٢٩٥ ٣٠٤      
 يخصم:      

 تكلفة الحصول على القرض   (٣٧٥ ٢١٩ ١٤)  (٦٢٤ ٥٧٩ ٢٤)

 جلاال قصيرةاألقساط  يصاف   ٢٢٢ ١٣١ ٥٠٥ ١  ٤٧٦ ٧١٥ ٢٧٩

  أقساط طويلة األجل       
  أسحب من الشريحة  دوالر أمريكي ٥١٧ ٧٣٤ ٤٧٨ ١٠٤ ١٥٥ ٥٠٦ ٩٤١ ١٠٢ ٧٤٧ ٣  ٢٩٦ ٣٢٥ ٦٢٠ ٣
 سحب من الشريحة ب جنيه مصري ٨٣٢ ٤٠٦ ٢٤١ ٢ ٥٧٥ ٠٧٨ ٥٥٨ ١ ٨٣٢ ٤٠٦ ٢٤١ ٢  ٢٧٥ ٠٧٨ ٥٥٨ ١
٧٧٣ ٥٠٩ ٩٨٨ ٥  ٥٧١ ٤٠٣ ١٧٨ ٥       

 تكلفة الحصول على القرض   (١٢٤ ٤٧٨ ٦٤)  (٣٠٩ ٣٠٣ ٧٢)   

 جلطويلة األ األقساط يصاف   ٦٤٩ ٠٣١ ٩٢٤ ٥  ٢٦٢ ١٠٠ ١٠٦ ٥
 رصيد القرض    ٨٧١ ١٦٢ ٤٢٩ ٧  ٧٣٨ ٨١٥ ٣٨٥ ٥



  شركة مصر إلنتاج األسمدة (موبكو)
ية المنته المالية السنة عن المجمعة متممة للقوائم الماليةال اإليضاحات  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ في

  

٢٨  

  

 دوالر امريكي من قيمة الفوائد المستحقة في  ٠٠٠ ٢٧٠ ١٢قامت الشركة بدفع مبلغ ٢٠١٦يناير  ٢١وفي  -
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١

بتقديم طلب للبنوك المقرضة إلعادة جدولة أصل مبلغ القرض باإلضافة  ٢٠١٦فبراير ٣قامت الشركة مجددا في  -
 أشهر. ١٢لمدة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الى الفوائد المستحقة في 

 أمريكي من قيمة الفوائد المستحقة في دوالر  ٠١٨ ٥٧٣ ٤بدفع مبلغ  ٢٠١٦مارس  ١٧قامت الشركة بتاريخ  -
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ 

  . تقوم الشركة في الفترة الحالية بالتفاوض مع البنوك المقرضة إلعادة جدولة سداد القرض المشترك -
 رأس المال -٢٠

  أس المال المرخص بهر   -أ
 مصري ن وأربعون مليون جنيهامليار ( جنيه مصري يونمل٠٤٠ ٢  مبلغ الشركة المرخص به بلغ رأس مال(. 

 زيادة رأس المال المرخص ليصبح  ٢٠١٤مايو  ٤معية العامة الغير عادية للشركة بجلستها المنعقدة في جقررت ال
 .٢٠١٥يناير  ٢٨مليون جنيه مصري وتم التأشير بالسجل التجاري للشركة بتاريخ  ٢ ٣٠٠

 

 أس المال المصدر والمدفوعر  -ب

  وواحد ومائتان انمليار مليون جنيه مصري ( ٢٩١ ٢مبلغ  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في 
مليون  ١ ٩٩٢مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في  حيث )وتسعون مليون جنيه مصري

  حيث بلغ رأس المال المدفوع في و )، مليار وتسعمائة واثنان وتسعون مليون جنيه مصريجنيه مصري (
مليون جنية مصري (مليار وتسعمائة وأربعة وثمانون مليون جنية مصري) وتم  ١ ٩٨٤مبلغ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

ليتم استكمال رأس المال المصدر والمدفوع وتم التأشير بالسجل  ٢٠١١استكمال باقي األقساط المتأخرة خالل سنة 
زيادة رأس ب ٢٠٠٩يناير  ٢٦التأشير بالسجل التجاري بتاريخ  . حيث سبق أن تم٢٠١١يونيو  ٩التجاري بتاريخ 

نتيجة لالستحواذ على شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى شركة مساهمة مصرية هذا  الشركة مال
وقد تم االستحواذ بمبادلة األسهم لمساهمي الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى بناءا على التقييم 

مليون دوالر أمريكي  وعليه قررت  ١ ٢٦٦ر عن قيمة عادلة لكَال من الشركتين بواقع المعد لهذا الغرض والذي أسف
زيادة رأس مال الشركة  ٢٠٠٨نوفمبر  ٨الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر إلنتاج األسمدة موبكو بتاريخ 

واذ على الشركة إن بي سى واالستح لصالح مساهمي شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إى % ١٠٠بنسبة 
جنيه  ١٠بالقيمة االسمية للسهم بواقع  االستثمارالمصرية للمنتجات النيتروجينية إى إن بي سى وٕاثبات قيمة 

 مصري/ للسهم.
 زيادة راس المال المصدر للشركة  ٢٠١٤مايو  ٤في  ةقررت الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقد

مصري عن طريق توزيع أسهم مجانية من خالل توزيعات أرباح السنة المالية المنتهية  جنيه  ٥٦٠ ٨٤٨ ٢٩٨بمبلغ
 جنيه مصري موزع على  ٣٢٠ ١٧٢ ٢٩١ ٢وبذلك يصبح راس المال المصدر مبلغ  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  جنيه مصري وتم الـتأشير بالسجل التجاري للشركة بتاريخ  ١٠سهم  بقيمة اسمية للسهم   ٢٣٢ ١١٧ ٢٢٩
 . ٢٠١٥يناير  ٢٨
 
 
 
 
 
 
























