شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
قائمة الدخل المجمعة
عن الفترة المنتهية فى  13مارس 4132

إيضاه
()45
()45

إيرادات النشاط
تكلفة إيرادات النشاط
مجمل األرباح
مصروفات عمومية وإدارية
بدالت أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات تسويقية
إضمحالل فى قيمة العمالء
رد إضمحالل فى قيمة العمالء
مخصصات مكونة
مخصصات إنتفى الغرض منها
أرباح التشغيل
صافى المصروفات التمويلية
فروق تقييم عملة
خسائر إستبعاد استثمارات فى شركات تابعة
حصة الشركة فى (خسائر) شركات شقيقة
أرباه بيع أصول ثابتة
أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق األقلية
ضرائب الدخل
أرباح الفترة
وتوزع كالتالي
الشركة القابضة
حقوق األقلية
أرباح الفترة

()31
()31
()44
()44
()44
()4

()43

عن الثالثة أشهر
المنتهية في
4132/1/13
جنيه مصري
223.111.111
()026.612.110
12.211.111
()61.110.212
()01.111
()32.322.133
()124.000
3.614.314
()210.323
141.111
41.641.212
()31.160.121
662.221
()331.343
()116.606
10.164
0.311.161
()1.016.211
1.121.361

عن الثالثة أشهر
المنتهية في
4131/1/13
جنيه مصري
555.526.517
()633.633.571
46.312.347
()73.717.261
()371.111
()33.144.133
()1.531.432
471.124
()3.313.377
514.246
33.344.311
()5.763.134
()4.641.146
()1.137.343
266
7.252.335
()1.111.341
4.352.132

4.111.014
211.162
1.121.361

4.664.525
()232.511
4.352.132
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفترة المنتهية فى  13مارس 4132
رأس المال

جنيه مصري
رصيد  3يناير 4132
محول الى أرباه مرحلة
فروق ترجمة متراكمة
نظام االثابه والتحفيز
إسةتبعاد حقةوق األقليةة فةى اسةةتثمارات
شركات تابعة
أرباه الفترة

احتياطي
قانوني
جنيه مصري

احتياطي عام

جنيه مصري

إحتياطى نظام
اإلثابة
والتحفيز
جنيه مصري

فروق
ترجمة متراكمة

أسهم خزينة

جنيه مصري

جنيه مصري

151.741.637
-

41.124.121
-

23.317.361
-

4.313.244
-

()3.377.136
-

443.113

-

-

-

43.777

-

-

-

-

-

-

-

-

أرباه مرحلة

جنيه مصري

أرباه الفترة

جنيه مصري

اإلجمالي

جنيه مصري

حقوق األقلية

جنيه مصري

اإلجمالي

جنيه مصري

()4.631.431

344.212.323
76.151.351
-

76.151.351
()76.151.351
-

613.124.565
443.113

2.753.317
-

631.332.514
443.113

-

-

43.777

-

43.777

-

-

-

()137.246

()137.246

-

-

-

-

-

-

-

4.313.534

4.313.534

211.164

1.121.361

رصيد  13مارس 4132

101.141.611

41.122.121

23.111.161

4.313.110

()3.311.136

()4.142.302

302.111.331

4.111.014

634.103.311

2.611.230

630.321.101

رصيد  3يناير 4131
محول الى أرباه مرحلة
فروق ترجمة
التغير فى حقوق األقلية
احتياطي أسهم اإلثابة والتحفيز
أرباه الفترة
رصيد  13مارس 4131

143.335.317
143.335.317

34.114.147
34.114.147

23.317.361
23.317.361

3.447.623
344.151
3.371.533

()1.463.632
()1.463.632

()2.424.136
774.156
()1.643.541

 -االيضاحات المرفقة من ايضاه ( )3الى ( )11جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة .

-2-

374.364.113
71.633.636
411.752.145

71.633.636
()71.633.636
4.664.525
4.664.525

754.652.414
774.156
344.151
4.664.525
756.143.213

2.636.443
()31.152
()232.511
2.333.232

755.151.273
774.156
()31.152
344.151
4.352.132
741.441.427

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
عن الفترة المنتهية في  13مارس 4132
إيضاه
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
أرباه الفترة قبل ضرائب الدخل وحقوق األقلية
إهالك أصول ثابتة وإستهالك أصول غير ملموسة
الجزء المستهلك من اإليجارات المقدمة
ايرادات بيع أصول معاد تأجيرها
أسهم اإلثابة والتحفيز
إهالك إستثمار عقاري
(أرباه) بيع أصول ثابتة
المصروفات التمويلية
حصة الشركة في خسائر استثمارات شركات شقيقة
مخصصات مكونة
مخصصات إنتفى الغرض منها
إضمحالل في قيمة العمالء
رد اإلضمحالل فى قيمة العمالء
إنخفاض في قيمة المخزون
رد اإلنخفاض فى قيمة المخزون
خسائر استبعاد استثمارات في شركات تابعة

()35
()6
()4
()44
()44
()31
()31
()33
()33

التغير في المخزون
التغير في أعمال تحت التنفيذ
التغير في عمالء وأوراق قبض
التغير فى المستحق من أطراف ذات عالقة
التغير فى مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
التغير في عمالء دفعات مقدمة
التغير فى الموردين وأوراق الدفع
التغير فى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل
ضرائب دخل مدفوعة و مستقطعة
المستخدم من المخصصات
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

()44

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء اصول ثابتة
مدفوعات فى مشروعات تحت التنفيذ
مقبوضات من بيع أصول ثابتة
صافي النقدية الناتجة من استبعاد شركة تابعة
مدفوعات في استثمارات شركات تابعة
ودائع محتجزة لصالح إعتمادات مستندية
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

()2

()34

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من تسهيالت إئتمانية
التغير فى أوراق دفع طويلة األجل
مقبوضات من قروض طويلة األجل
مقبوضات (مدفوعات) في التزامات طويلة األجل
صافى المصروفات التمويلية
توزيعات أرباه
التغير في حقوق األقلية
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
فروق ترجمة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
صافي الزيادة فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
رصيد النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة
رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها :
رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك في أخر الفترة
ودائع محتجزة
رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة

-

()34
()34

عن الثالثة أشهر
المنتهية في
4132/1/13
جنيه مصرى

عن الثالثة أشهر
المنتهية في
4131/1/13
جنيه مصرى

0.311.161
31.020.310
31.141.612
()111.621
41.111
4.411
()10.164
31.160.121
116.606
112.211
()121.104
124.000
()3.614.314
611.211
()3.142.424
331.343
21.226.640
()41.001.114
()21.122.331
()2.161.214
1.200.021
()16.111.113
34.200.111
22.014.121
36.611.136
23.113.631
()6.112.142
()321.114
12.421.611

7.252.335
31.553.417
3.144.325
()412.133
344.151
4.471
()266
5.763.134
1.137.343
3.313.377
()514.246
1.531.432
()471.124
4.646.334
()3.212.614
14.443.144
()3.154.111
()1.534.744
()46.632.375
()16.342.412
14.113.454
71.441.271
()7.365.527
23.131.123
()1.737.327
()1.243.317
12.154.333

()0.061.112
()22.001.111
14.214
()2.243.204
4.211.041
()12.213.204

()7.464.224
()13.174.231
35.441
()4.711.111
()31.367.117
()76.352.651

24.112.413
()3.111.111
2.342.311
366.102
()31.160.121
()3.221.121
()310.331
41.001.112
421.111
11.111.110
1.133.361
42.211.201
12.111.611

7.334.515
()3.114.131
74.127.211
3.133.366
()5.763.134
()3.675.432
()31.152
71.314.431
35.364
71.347.357
13.142.113
15.574.646
63.144.345

12.316.611
()11.226.111
12.111.611

343.736.454
()61.211.447
63.144.345
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
- 3

التعريف بالمجموعة
تأسست شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت ش.م.م .بتاريخ  3مايو  3333وفقا ً
ألحكام القانون رقم  37لسنة  3334والئحته التنفيذية  .وتم تسجيل الشركة بالسجل التجاري -
الجيزة تحت رقم  .345752ويتمثل غرض الشركة فى االشتراك فى تأسيس الشركات التى
تصدر أوراقا ً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها .
وفيما يلى بيان بالشركات التابعة والتى تم إدراج بياناتها المالية بالقوائم المالية المجمعة :
إسم الشركة
-3
-4
-1
-2
-7
-6
-5
-4
-3
-31
-33
-34
-31
-32
-37
-36
-35
-34
-33
-41
-43
-44
-41
-42
-47
-46
-45
-44
-43
-11
-13
-14
-11

شركة راية للتوزيع
شركة راية للنظم
شركة راية للخدمات الدولية
شركة راية للبرمجيات
شركة إنترناشيونال بيزنيس فينشرز – IBVC
شركة راية للشبكات
شركة راية لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة
شركة راية الخليج
شركة راية للتقنية المحدودة
شركة راية الواليات المتحدة األمريكية
شركة راية لخدمات مراكز اإلتصاالت
شركة راية لاللكترونيات  -سما سابقا ً
شركة راية الجزائر
شركة مركز تكنولوجيا المعلومات  -سى ثرى
شركة بست سيرفس للخدمـات
شركة بست سيرفس نيجيريا
شركة راية للتأجير التمويلى
شركة راية إلدارة مباني مراكز االتصاالت
شركة البيوت العربية للتأجير التمويلى
شركة عين للشبكات
شركة انتربين ايجبت
الشركة المصرية لالستثمار وانتاج الزجاج
شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة-
شركة أوراتيك لنظم المعلومات واإلتصاالت *
شركة أوراتيك لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة **
شركة أسطول للنقل البري ***
شركة راية لتوزيع االلكترونيات
شركة راية لوسائل التواصل اإلجتماعى
شركة راية لخدمات مراكز البيانات
شركة راية لألغذية والمشروبات
شركة راية لالستثمارات واالستشارات
شركة راية للمطاعم
شركة راية قطر
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نسبة الملكية
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%311
%32
%71
%71
%27
%311
%311
%311
%311
%311
%47
%311

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
*
**
***

بتاريخ  31يناير  4112قامت شركة أوراتيةةك لةةنظم المعلومةةات واالتصةةاالت ب خطةةار
مصلحة الضرائب على الشركات المسةةاهمة برغبتهةةا فةةى التوقةةف المؤقةةت عةةن النشةةاط
إعتبارا من  43مارس  4111كما قامت بتسليم البطاقة الضريبية الخاصة بها.
بتاريخ  47مايو  4114قامت شركة أوراتيك لتكنولوجيا المعلومةةات واإلدارة ب خطةةار
مصلحة الضرائب على الشركات المسةةاهمة برغبتهةةا فةةى التوقةةف المؤقةةت عةةن النشةةاط
إعتبارا من  11يونيو 4115كما قامت بتسليم البطاقة الضريبية الخاصة بها.
تتضمن القوائم المالية المجمعة األصول وااللتزامات ونتائج أعمال شركة أوراتيك
لنظم المعلومات واالتصاالت وشركة أوراتيك لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة وشركة
أسطول للنقل البري وذلك لسيطرة الشركة األم شركة راية القابضة للتكنولوجيا
واالتصاالت ش.م.م .على الرغم من ان مساهمة الشركة القابضة بنسبة - %71
 % 27وذلك للتحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

تم اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس  4132في
 32مايو  4132طبقا ً لقرار مجلس اإلدارة المنعقدة في ذلك التاريخ .
- 4

أسس التجميع
 تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة :
أ -يتم استبعاد القيمة الدفترية السةةتثمار الشةةركة القابضةةة فةةي كةةل شةةركة تابعةةة مةةع نصةةيب
الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة.
ب -يتم تحديد حقوق األقلية في صافى ربح  /خسارة الشركات التابعة المجمعةةة خةةالل العةةام
التى تعد عنها القوائم المالية.
ج -يةةتم تحديةةد حقةةوق األقليةةة فةةي صةةافى أصةةول الشةةركات التابعةةة المجمعةةة و تعةةرض فةةى
القوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة األم و تتكون حقوق األقلية فةةى صةةافى
األصول من:
( )3مبلغ حقوق األقلية فى تاريخ التجميع األصلى.
( )4نصيب األقلية فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع .
د -يةةةتم االسةةةتبعاد الكامةةةل ألرصةةةدة المعةةةامالت واإليةةةرادات والمصةةةروفات المتبادلةةةة بةةةين
شركات المجموعة .
 تعد القوائم المالية للشةةركة القابضةةة وكةةذا القةةوائم الماليةةة للشةةركات التابعةةة التةةى تسةةتخدم فةةى
إعداد القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ.
 يتم إعداد القوائم المالية المجمعةةة باسةةتخدام سياسةةات محاسةةبية موحةةدة للمعةةامالت المتشةةابهة
ولألحداث التى تتم فى نفس الظروف .
 تعرض حقوق األقلية فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن حقةةوق
ملكيةةة مسةةاهمى الشةةركة القابضةةة  .كمةةا يعةةرض نصةةيب حقةةوق األقليةةة فةةى ربةةح أو خسةةارة
المجموعة بشكل منفصل .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
فى حالة زيادة حصة حقوق األقلية من خسائر شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة
ف ن تلك الزيادة باإلضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بحقوق األقلية يتم تحميلها على حقوق
األغلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على األقلية إلزام تام على تحملها و بشرط أن تكون
لديهم القدرة على عمل است ثمارات إضافية لتغطية الخسائر  .وإذا حققت الشركة التابعة أرباحا ً
مستقبالً ف ن هذه األرباه تقيد على حقوق األغلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطية الخسائر التى
سبق و تحملتها حقوق األغلبية نيابة عن األقلية .
تتمثل حصة حقوق األقلية في الشركات التابعة بالقوائم المالية المجمعة فيما يلي :
شركة أسطول للنقل البري
شركة أوراتيك لنظم المعلومات واإلتصاالت
شركة أوراتيك لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة
شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة
شركة راية للمطاعم
-1

النسبة
%77
%71
%71
%6
%37

أهم السياسات المحاسبية المطبقة
3-1

أسس إعداد القوائم المالية
يتم إعداد القوائم المالية وفقا ً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية.
التوافق مع معايير المحاسبة
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح
السارية .

4-1

التغييرات فى السياسات المحاسبية
السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هى تلك المطبقة فى العام السابق .

1-1

ترجمة العمالت األجنبية
 تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة .-

يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أوليا ً باستخدام سعر صرف يتم تغييره
شهريا ً.

-

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر
الصرف السائد فى تاريخ الميزانية  ،يتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل .

-

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية
باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .

-

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة
باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة .
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-

يتم ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة التى تعد قوائمها بعملة أجنبية الى عملة
التعامل للشركة القابضة وهى الجنيه المصرى كما يلى:
(أ) يتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل ميزانية يتم عرضها (بما فى ذلك أرقام
المقارنة) بسعر اإلقفال فى تاريخ الميزانية.
(ب) يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات لكل قائمة دخل يتم عرضها (بما
فى ذلك أرقام المقارنة) بمتوسط سعر الصرف.
(ج) يتم إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق
الملكية.

2-1

األصول الثابتة
تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر
المتراكمة الضمحالل القيمة .وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول
الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء شروط االعتراف بها  .وبالمثل  ،عند إجراء
تحسينات جوهرية شاملة  ،يتم االع تراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول
الثابتة ك حالل وذلك في حالة استيفاء شروط االعتراف  .ويتم االعتراف بجميع
تكاليف اإلصاله والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها .
يبةةدأ إهةةالك األصةةل عنةةدما يكةةون فةةي المكةةان والحالةةة التةةي يصةةبح عليهةةا قةةادرا علةةى
التشةةغيل بالطريقةةة التةةي حةةددتها اإلدارة  ،ويةةتم حسةةاب اإلهةةالك ب تبةةا طريقةةة القسةةط
الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لألصل على النحو التالي :
سنوات
21
31-7
5-2
 4 – 1أو مدة اإليجار أيهما أقل
7-2
1–4
11 – 31
37

مباني
أثاث ومعدات مكاتب
وسائل نقل وانتقال
تحسينات فى أماكن مؤجرة
سنتراالت
أجهزة كمبيوتر
تجهيزات وتركيبات
أصول إنتاجية

يةةتم اسةةتبعاد األصةةول الثابتةةة عنةةد الةةتخلص منهةةا أو عنةةد عةةدم توقةةع الحصةةول علةةى أي
منافع اقتصةةادية مسةةتقبلية مةةن اسةةتخدامها أو بيعهةةا فةةي المسةةتقبل  .ويةةتم االعتةةراف بةةأي
أرباه أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في العام الذي تم فيه اسةةتبعاد
األصةةل  .ويةةتم معالجةةة هةةذه المكونةةات الرئيسةةية كأصةةول ثابتةةة منفصةةلة ألن عمرهةةا
اإلنتاجى المقدر يختلف عن العمةةر اإلنتةةاجى المقةةدر لألصةةل األساسةةى  ،وعلةةى ذلةةك إذا
استوفت هذه األصول شروط اإلعتراف المذكورة فى الفقرة " "5من معيةةار رقةةم ""31
 ،ف ن النفقات التى تحدث الستبدال أو تجديد مكونات األصل يمكن المحاسبة عنهةةا عنةةد
االقتناء كأصول جديدة ويتم استبعاد قيمةةة األصةةول المسةةتبدلة أو المجةةددة مةةن السةةجالت
والدفاتر المحاسبية .
ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول  ،األعمار اإلنتاجيةةة لهةةا وطةةرق إهالكهةةا فةةي نهايةةة
كل سنة مالية .
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2-1

األصول الثابتة (تابع)
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكةةون أصةةل
ثابت قد أضمحل  .وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلسةةتردادية  ،فيعتبةةر
أن هنةةاك اضةةمحالل لألصةةل وبالتةةالي يةةتم تخفيضةةه إلةةى قيمتةةه اإلسةةتردادية  .وتثبةةت
خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في
االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة
عن اضمحالل القيمة  ،ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث
التتعدى القيمة الدفترية لألصل  ،القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان
سيتم تحديدها (بالصافى بعد اإلهالك) ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن
اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة  .ويتم إثبات الرد في الخسارة
الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل .

 1-1المشروعات تحت التنفيذ
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول
ثابتة حتى تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة  ،ويتم
تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل (إن وجد).
6-1

االستثمار العقاري
تتمثل االستثمارات العقارية في أصول عقارية (أرض أو مبةةاني – أو جةةزء مةةن مبنةةى
– أو كليهما) محتفظ بها بواسطة المالك لتحقيق إيجار أو ارتفا في قيمتها.
يقاس اإلستثمار العقاري بالتكلفة متضمنا ً تكاليف المعاملة .يةةتم حسةةاب اإلهةةالك ب تبةةا
طريقة القسط الثابت طبقا ً للعمر اإلفتراضي لألصل على النحو التالي :
سنوات
71

مباني

يتم مراجعة القيمة الدفترية لإلستثمار العقةةاري ،األعمةةار اإلفتراضةةية وطةةرق اإلهةةالك
في نهاية كل سنة مالية.
0-1

استثمارات
إستثمارات فى شركات شقيقة
االستثمارات في شركات شقيقة هي اسةةتثمارات فةةي شةةركات يكةةون للشةةركة فيهةةا نفةةوذ
مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة ،كما أنها ليست حصة في مشرو مشترك  ،ويفترض
وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل
الشةةركات التابعةةة لهةةا بنسةةبة  %41وال تزيةةد عةةن  %71مةةن حقةةوق التصةةويت فةةي
الشركة المستثمر فيها  ،فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوه أن تلك الملكيةةة
ال تمثل نفوذا مؤثرا.

- 31 -

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
0-1

استثمارات (تابع)
ت ةتم المحاسةةبة عةةن االسةةتثمارات فةةي شةةركات شةةقيقة بةةالقوائم الماليةةة المجمعةةة باسةةتخدام
طريقةةة حقةةوق الملكيةةة  .وفقةةا لطريقةةة حقةةوق الملكيةةة يةةتم إثبةةات االسةةتثمار فةةى أى شةةركة
شقيقة مبدئيا ً بالتكلفة ،ثم يتم زيةةادة أو تخفةةيض رصةةيد االسةةتثمار إلثبةةات نصةةيب الشةةركة
من أرباه أو خسائر الشركة المستثمر فيها بعد االقتناء ،و يتم إثبةةات نصةةيب الشةةركة فةةى
أرباه أو خسائر الشركة المستثمر فيهةةا ضةةمن أربةةاه أو خسةةائر الشةةركة ،و يةةتم تخفةةيض
رصيد االستثمار بقيمة توزيعات األرباه التى يتم الحصول عليهةةا مةةن الشةةركة المسةةتثمر
فيها .
استثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة
للبيع  ،غير مبوبة كقروض ومديونيات أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباه أو الخسائر .
عند االعتراف األولى  ،يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة
المصروفات المتعلقة بها مباشرة .
بعد القياس األولى  ،يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيةةع بالقيمةةة العادلةةة مةةع االعتةةراف
باألربةةاه أو الخسةةائر غيةةر المحققةةة مباشةةرة ضةةمن حقةةوق الملكيةةة وذلةةك حتةةى اسةةتبعاد
األصةةل المةةالي مةةن الةةدفاتر  ،وعندئةةذ يةةتم االعتةةراف باألربةةاه أو الخسةةائر المتراكمةةة
المسجلة في حقوق الملكية فةةي قائمةةة الةةدخل  ،أو إذا تةةم تحديةةد أن األصةةل قةةد إضةةمحل،
وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية فةةي قائمةةة
الةةدخل  .وفةةي حالةةة تعةةذر قيةةاس القيمةةة العادلةةة السةةتثمارات فةةي أدوات حقةةوق ملكيةةة
بطريقة يعتمد عليها  ،فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة .
استثمارات في حقوق ملكية :في حالة وجةةود دليةةل علةةى اضةةمحالل القيمةةة ،يةةتم اسةةتبعاد
الخسائر المتراكمة من حقوق الملكية ويعاد االعتةةراف بهةةا فةةي قائمةةة الةةدخل .وال يمكةةن
رد خسائر االنخفةةاض فةةي قيمةةة اسةةتثمارات فةةي حقةةوق الملكيةةة مةةن خةةالل قائمةةة الةةدخل
ويتم االعتراف بالزيادة فةةي القيمةةة العادلةةة بعةةد اضةةمحالل القيمةةة مباشةةرة ضةةمن حقةةوق
الملكية.

2-1

األصول غير الملموسة
يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أوليا ً بالتكلفة .
بعد اإلعتراف المبدئي يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصةةوما ً منهةةا مجمةةع
اإلستهالك ومجمع خسائر اإلضمحالل .
ال يةةةةتم رسةةةةملة األصةةةةول غيةةةةر الملموسةةةةة المتولةةةةدة داخليةةةةا ً كأصةةةةل ويةةةةتم اإلعتةةةةراف
بالمصروفات ضمن قائمة الدخل في العام التي أنفقت فيها المصروفات .
يةةتم تحديةةد العمةةر اإلفتراضةةى لألصةةول غيةةر الملموسةةة كمحةةددة العمةةر أو غيةةر محةةددة
العمر .
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األصول غير الملموسة (تابع)
يةةتم إسةةةتهالك األصةةةول غيةةر الملموسةةةة ذات األعمةةةار اإلنتاجيةةة المحةةةددة علةةةى العمةةةر
االقتصادى لألصل  ،ويتم إجراء إختبةةار قيةةاس لإلضةةمحالل عنةةدما يكةةون هنةةاك مؤشةةر
على إضمحالل األصل  .يتم مراجعة فترة االستهالك وطريقة االستهالك لألصةةل غيةةر
الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل .
تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللةةي والتةةراخيص الخاصةةة بهةةا ويةةتم
إستهالكها بطريقة القسط الثابت طبقا ً للعمر اإلفتراضى لها ( 1-3سنوات) .

1-1

الشهرة
تقوم الشركة في تاريخ االقتناء باالعتراف بالشهرة المقتناة عن تجميع األعمةةال كأصةةل.
و يتم القياس األولى للشهرة بالتكلفة والتي تمثل زيادة تكلفة تجميع األعمةةال عةةن نصةةيب
الشركة في صافى القيمة العادلةةة لألصةةول وااللتزامةةات و االلتزامةةات المحتملةةة المحةةددة
المعترف بها.
بعد االعتراف األولى تقوم الشركة بقياس الشهرة المقتناة عن عملية تجميع األعمال
بالتكلفة ناقصًا منها إجمالى الخسائر الناشئة عن اضمحالل القيمة  .ال يتم استهالك
الشهرة المقتناة عن تجميع األعمال ،وبدال من ذلك تقوم الشركة بعمل اختبار لقياس
اضمحالل قيمة الشهرة سنويًا أو دوريًا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تفيد
وجود مؤشر عن اضمحالل قيمة.

 31-1المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل و يتم تحديةةد التكلفةةة لجميةةع
أنوا المخزون على اساس المتوسط المتحرك  ،هةةذا و تشةةمل التكلفةةة النفقةةات التةةي يةةتم
تكبدها ألقتناء المخزون و الوصول إلى موقعه و حالته الراهنة.
صافى القيمة البيعية هةةى سةةعر البيةةع التقةةديرى فةةى سةةياق النشةةاط العةةادى ناقصةا ً التكلفةةة
التقديرية لإلتمام والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع .
يتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخةةزون إلةةى صةةافى القيمةةة البيعيةةة وجميةةع خسةةائر
المخزون ضمن تكلفة المبيعةةات بقائمةةة الةةدخل فةةى العةةام التةةي حةةدث فيهةةا االنخفةةاض أو
الخسارة  .ويتم االعتراف برد االنخفاض فى المخزون النةةاتج مةةن االرتفةةا فةةى صةةافى
القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخفيض من تكلفة المبيعات فى العةةام التةةي حةةدث فيهةةا هةةذا
الرد .
 33-1أعمال تحت التنفيذ
تتمثل األعمال تحت التنفيذ في تكلفة األعمال والخدمات التى يتم تنفيذها ولم يتم
االنتهاء منها واالعتراف باإليراد الخاص بها  .ويتم تحميل تلك التكاليف علي قائمة
الدخل في العام التي تم االعتراف باإليراد المقابل بها.
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 34-1العمالء واألرصدة المدينة األخرى
ً
يتم إثبات العمالء األرصدة المدينة األخرى بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا خسائر
اإلضمحالل .
يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  .ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة
الدخل .وتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى العام التي حدث فيها .
 31-1أسهم خزينة
تدرج أسهم الخزينة (أسهم الشركة) بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة
مخصومة من حقوق الملكية بالميزانية ،وتثبت األرباه أو الخسائر الناتجة عن
التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانية ،وطبقا ً لنص المادة  24من
قانون  373لسنة  3334ينبغي على الشركة التصرف في هذه األسهم للغير في مدة
اقصاها سنة من تاريخ اقتناءها وإال التزمت الشركة بتخفيض رأس مالها بمقدار القيمة
االسمية لتلك األسهم.
 32-1مخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكةةون علةةى الشةةركة التةةزام حةةالى قةةانونى أو حكمةةى
نتيجة لحةةدث ماضةةى  ،ويكةةون معةةه مةةن المتوقةةع أن يتطلةةب ذلةةك تةةدفقا ً خارجةا ً للمةةوارد
االقتصةةادية لتسةةوية االلتةةزام  ،مةةع إمكانيةةة إجةةراء تقةةدير موثةةوق لمبلةةغ االلتةةزام ،ويةةتم
مراجعة المخصصةةات فةةى تةةاريخ كةةل ميزانيةةة وتحديةةدها إلظهةةار أفضةةل تقةةدير حةةالى .
وعندما يكةةون تةةأثير القيمةةة الزمنيةةة للنقةةد جوهريةا ً فيجةةب أن يكةةون المبلةةغ المعتةةرف بةةه
كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .
 31-1اإلحتياطي القانوني
طبقا ً للنظةةام األساسةةى للشةةركة  ،يجنةب  %7مةةن صةةافى أربةةاه العةةام لتكةةوين إحتيةةاطى
قةانونى حتةةى يبلةةغ هةةذا اإلحتيةةاطي  %71مةةن رأس مةةال الشةةركة المصةةدر  .ويسةةتعمل
اإلحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقا ً إلقتراه مجلس اإلدارة .
 36-1اإلقتراض
ً
يةةتم اإلعتةةراف بةةاالقتراض مبةةدئيا بةةالقيم التةةى تةةم اسةةتالمها  .ويةةتم تبويةةب المبةةالغ التةةى
تسةةتحق خةةالل عةةام ضةةمن اإللتزامةةات المتداولةةة  ،إال إذا كةةان لةةدى الشةةركة الحةةق فةةى
تأجيةةل سةةداد رصةةيد القةةروض لمةةدة تزيةةد عةةن عةةام بعةةد تةةاريخ الميزانيةةة  ،فيةةتم عةةرض
رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل .
ويةةتم قيةةاس القةةروض واإلقتةةراض بفوائةةد بعةةد اإلعتةةراف المبةةدئي علةةى أسةةاس التكلفةةة
المستهلكة بطريقة معدل الفائدة الفعال  .وتدرج األرباه والخسةةائر الناتجةةة عةةن اسةةتبعاد
االلتزامات باإلضافة إلى عملية اإلستهالك بطريقة معدل الفائدة الفعال بقائمة الدخل .
ويتم إحتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ في اإلعتبار أي خصةةم أو عةةالوة عنةةد الشةةراء
واألتعاب أو التكةةاليف التةةى تكةةون جةةزءاً مةةن معةةدل الفائةةدة الفعةةال  .ويةةدرج اإلسةةتهالك
بمعدل الفائدة الفعال ضمن مصروفات التمويل في قائمة الدخل .
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 30-1ضرائب الدخل
ً
يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري .
ضرائب الدخل الجارية
ً
يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السةةابقة وفقةا للمبلةةغ
المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .
ضرائب الدخل المؤجلة
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة ب تبا طريقة اإللتزامةةات علةةى الفةةروق المؤقتةةة
بين القيمة المعترف بها لألصةةل أو اإللتةةزام لألغةةراض الضةةريبية (األسةةاس الضةةريبي)
وقيمتهةةةا المدرجةةةة بالميزانيةةةة (األسةةةاس المحاسةةةبي) وذلةةةك ب سةةةتخدام سةةةعر الضةةةريبة
المطبق .
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك إحتمال قوي ب مكانيةةة
اإلنتفةةا بهةةذا األصةةل لتخفةةيض األربةةاه الضةةريبية المسةةتقبلية  ،ويةةتم تخفةةيض األصةةل
بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .
ويتم إدراج الضريبة الجاريةةة والمؤجلةةة كة يراد أو مصةةروف فةةي قائمةةة الةةدخل للفتةةرة ،
فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس العةةام أو فتةةرة أخةةرى مباشةةرة
ضمن حقوق الملكية .
 32-1االعتراف باإليراد
يتم االعتراف باإليراد إلةةى المةةدى الةةذى تتةةوفر فيةةه درجةةة كافيةةة مةةن التأكةةد بةةأن المنةةافع
االقتصادية المرتبطة بالمعاملة سةةوف تتةةدفق للشةةركة ويمكةةن قيةةاس قيمةةة اإليةةراد بشةةكل
موثوق به .
يةةتم قيةةاس اإليةةراد بالقيمةةة العادلةةة للمقابةةل المسةةتلم أو المسةةتحق بالصةةافى بعةةد خصةةم أى
خصم تجارى أو خصم كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم .
-

بيع البضائع
يةةتم االعتةةةراف بةةاإليراد النةةةاتج عةةن بيةةةع البضةةائع عنةةةدما تقةةوم الشةةةركة بتحويةةةل
المخةةاطر والعوائةةد األساسةةية لملكيةةة السةةلع إلةةى المشةةترى ويحةةدث هةةذا عةةادة عنةةد
تسليم البضائع .

-

إيرادات الفوائد
يتم االعتراف ب يراد الفوائد باستخدام طريقة العائةةد الفعلةةى  ،ويةةدرج إيةةراد الفوائةةد
بقائمة الدخل ضمن فوائد دائنة .

-

توزيعات األرباح
يةةتم االعتةةةراف بهةةا حةةةين يكةةون لحةةةاملى األسةةهم الحةةةق فةةى تحصةةةيل مبةةالغ هةةةذه
التوزيعات.

-

إيراد اإليجار التشغيلى
تتم المحاسبة عن إيراد اإليجار التشغيلى باستخدام القسط الثابت على عمر عقد
اإليجار .
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 32-1االعتراف باإليراد (تابع)
 إيراد اإليجار التمويليتتمثل إيرادات التأجير التمويلي في العائد الناتج عن عقد اإليجار باإلضافة إلى
قسط اإلهالك الدوري و يتم إدراج الفروق بين اإليرادات المحققة و بين القيمة
االيجارية المستحقة الواردة بعقد التأجير التمويلي المبرم مع المستأجر في حساب
تسوية عقود تأجير تمويلي (مدين/دائن) و ذلك بالميزانية  ،و يتم تسويته في نهاية
مدة اإليجار مع صافي القيمة الدفترية لألصل المؤجر.
 31-1المصروفات
يتم االعتراف بجميع المصةةروفات شةةاملة مصةةروفات التشةةغيل  ،المصةةروفات اإلداريةةة
والعمومية والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى العةةام التةي تحققةةت فيهةةا
تلك المصروفات .
 41-1تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتةةاج األصةةل المؤهةةل
والذى يتطلب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى األغراض المحةةددة لةةه أو لبيعةةه
كجزء من تكلفةةة األصةةل .يةةتم تحميةةل تكةةاليف االقتةةراض األخةةرى كمصةةروف فةةى لعةةام
التى تحققت فيها  .تتمثل تكاليف االقتراض فةةى الفوائةةد والتكةةاليف األخةةرى التةةى تنفقهةةا
الشركة القتراض األموال .
 43-1المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطر اف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين
واإلدارة العليا للشركة  ،وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة
مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة  ،وقد تم اعتماد عقود
المعاوضة في الجمعية العامة العادية.
 44-1التقديرات المحاسبية
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات
وافتراضات تؤثر على قيم األصول  ،االلتزامات  ،اإليرادات والمصروفات خالل
السنوات المالية  ،هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .
 41-1اضمحالل قيمة األصول
اضمحالل قيمة األصول المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانيةةة بتحديةةد مةةا إذا كةةان هنةةاك دليةةل موضةةوعي علةةى أن
يكون أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قةةد أضةةمحل  .ويعتبةةر أصةةل مةةالي أو
مجموعة من االصول المالية قد أضمحل إذا  ،وإذا فقةةط  ،كةةان هنةةاك دليةةل موضةةوعي
على اضمحالل القيمةةة نةةتج عةةن حةةدوث حةةدث أو أكثةةر بعةةد االعتةةراف االولةةي باألصةةل
واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة مةةن االصةةول الماليةةة والتةةى
يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .
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 42-1اضمحالل قيمة األصول (تابع)
اضمحالل قيمة األصول غير المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكةةون أصةةل
قةةد أضةةمحل  .وعنةةدما تزيةةد القيمةةة الدفتريةةة ألصةةل أو وحةةدة مولةةدة للنقةةد عةةن قيمتةةه
اإلسةةةةتردادية  ،فيعتبةةةةر أن األصةةةةل قةةةةد إضةةةةمحل وبالتةةةةالي يةةةةتم تخفيضةةةةه إلةةةةى قيمتةةةةه
اإلستردادية  .وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بهةةا سةةابقا ً  ،فقةةط إذا
 ،كةةان هنةةاك تغييةةر فةةي االفتراضةةات المسةةتخدمة لتحديةةد قيمةةة األصةةل االسةةتردادية منةةذ
إثبةةات أخةةر خسةةارة ناتجةةة عةةن اضةةمحالل القيمةةة  ،ويكةةون رد الخسةةارة الناجمةةة عةةن
اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفتريةةة لألصةةل  ،القيمةةة االسةةتردادية لةةه أو
القيمةةة الدفتريةةة التةةي كةةان سةةيتم تحديةةدها مةةا لةةم يةةتم االعتةةراف بالخسةةارة الناجمةةة عةةن
اضمحالل القيمة بالنسبة لألصةةل فةةي السةةنوات السةةابقة  .ويةةتم إثبةةات الةةرد فةةي الخسةةارة
الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل .
 41-1نظام المعاشات للعاملين
تساهم الشركة القابضة و الشركات التابعة العاملة بجمهورية مصر العربية فـى نظام
التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقا ً لقانـون التأمينات االجتماعية رقم 53
لسنة  3357وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقا ً ألساس
االستحقاق ووفقا ً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .
وتتبةةةع الشةةةركات التابعةةةة العاملةةةة خةةةارج جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة نظةةةام التأمينةةةات
االجتماعية المعمول بها فى تلك البالد .
 46-1التقارير القطاعية
يتمثل القطا في عنصر قابل للتمييز في الشركة و يشارك في تقديم منتجات أو
خدمات مرتبطة ببعضها البعض (قطا النشاط)  ،أو تقديم منتجات أو خدمات في بيئة
اقتصادية محددة (قطا جغرافي) و التي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي
تخضع لها قطاعات األنشطة األخرى يعتمد الشكل األساسي للتقارير القطاعية علي
قطاعات النشاط .
 40-1قائمة التدفقات النقدية
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية ب تبا الطريقة غير المباشرة .
 42-1النقدية وما في حكمها
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،ف ن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية
بالصندوق  ،الحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر
والشيكات تحت التحصيل المستحقة فى تاريخ إعداد القوائم المالية وتخصم البنوك
أرصدة دائنة.
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أثاث ومعدات
مكاتب
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وسائل نقل
وإنتقال
جنيه مصري

مباني

31.143.714
31.143.714

سنتراالت

أجهزة كمبيوتر

تحسينات في
أماكن مؤجرة
جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

45.171.713
45.171.713

61.341.421
3.154.513
()454.573
()33.314
()43.444
62.344.113

72.111.646
3.213.671
77.214.456

72.747.317
1.747.633
()37.175
()35.511
74.154.543

46.571.113
()35.364
46.677.455

76.665.417
437.661
()241.534
()667.443
()6.165
76.113.132

314.256.445
242.741
314.363.231

41.331.123
314.441
41.426.363

723.613.211
5.561.174
()467.644
()647.333
()27.653
725.565.311

-

()37.416.541
()513.145

()24.473.433
()3.647.753

()37.413.341
()3.123.436

()26.435.653
()3.542.624

()41.326.433
()336.433

()13.375.474
()3.214.155

()73.234.767
()3.373.723

()6.413.134
()511.144

()424.323.642
()31.231.333

-

()36.757.571

33.143
473.273
43.335
()71.356.131

6.417
()35.352.332

37.175
43.676
()25.347.632

35.364
()42.126.144

415.312
255.473
3.714
()21.616.116

()71.151.316

()5.734.621

424.277
424.343
65.336
()475.255.713

31.141.112
31.141.112

01.202.011
01.202.011

32.211.126
()43.444
32.022.332

12.410.424
12.410.424

31.111.331
()34.253
1.112.622

4.611.221
4.611.221

31.611.122
()41.147
31.602.061

11.113.112
11.113.112

04.011.143
04.011.143

411.411.104
()321.642
411.321.022

31.143.714

53.431.546

37.171.412

14.364.621

4.343.577

1.616.521

36.643.644

75.174.464

51.112.143

431.133.377

يوجد رهن على ملكية األرض المقام عليها المبنى اإلدارى لمجموعة شركات راية القابضة للتكنولوجيا واإلتصاالت بمدينة السادس من اكتوبر .
يوجد رهن علي محل تجارى مملوك لشركة راية للتوزيع نظير القرض الممنوه لها .
ال يوجد أصول ثابتة معطلة مؤقتا ً أو متوقفة عن االستخدام.
يتم توزيع اإلهالك على النحو التالي :
4132/1/13
جنيه مصري
1.466.141
تكلفة إيرادات النشاط
2.124.011
مصروفات عمومية وإدارية
3.321.110
مصروفات تسويقية
31.211.311
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4132/1/13
جنيه مصري
التكلفة
 3يناير
إضافات
استبعاد نتيجة بيع شركة تابعة

32.002.026
()32.111
32.011.226

مجمع اإلستهالك
 3يناير
استهالك الفترة  /العام

- 6

34.413.473
3.313.245
32.554.526

()33.342.664( )34.616.611
()3.713.333
()411.112
()34.676.671( )34.131.113
3.221.411
4.344.131

صافي القيمة الدفترية
-

4131/34/13
جنيه مصري

يتم تحميل استهالك الفترة على بند مصروفات عمومية وإدارية بمبلغ  414.254جنيه مصري وعلى
بند تكلفة إيرادات النشاط بمبلغ  37.266جنيه مصري .

استثمار عقاري
التكلفة
مجمع اإلهالك
 3يناير
اهالك الفترة  /العام
صافي القيمة الدفترية

4132/1/13
جنيه مصري
211.111

4131/34/13
جنيه مصري
271.111

()10.111
()4.411
231.411

()44.711
()3.111
234.711

 تتمثل اإلستثمارات العقارية في أصول عقارية (شقة و محل تجاري). يتم تحميل االهالك على بند مصروفات عمومية و ادارية.- 0

مشروعات تحت التنفيذ
شركة راية لاللكترونيـات  -سما سابقا ً (أ)
شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة (ب)
شركة راية لصيانة وتشغيل المباني
شركة راية للتأجير التمويلى (ج)
شركة راية للمطاعم (د)

أ-

4131/34/13
4132/1/13
جنيه مصرى
جنيه مصرى
33.461.514 33.261.014
2.111.323
2.336.351
637.433
264.464.635 131.113.624
4.424.213
745.313
246.461.225 111.112.116

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ لشركة راية لاللكترونيات  -سما سابقا ً فى قيمة مقةةدم شةةراء سةبعة
محالت تجارية بالتجمع الخامس وطريق االسكندرية الصحراوي .

ب  -يتمثةةل رصةةيد مشةةروعات تحةةت التنفيةةذ لشةةركة بريةةق لتقني ةات الصةةناعات المتطةةورة فةةى قيمةةة إنشةةاء
وتحديث نظام تكاليف الكتروني للشركة و تحديث خطوط االنتاج .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
ج  -يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ لشركة راية للتأجير التمويلي في قيمة المدفو تحت حساب إنشاء
مبنى إداري بالمحور المركزي  6أكتوبر والتجمع الخامس وأيضا قيمة األراضى المقامة عليها.
بتةةاريخ  42يونيةةو  4134أبرمةةت الشةةركة عقةةد بيةةع مةةع إعةةادة االسةةتئجار مةةع إحةةدى شةةركات التةةأجير
التمويلي لبيع مبنى القريةةة الذكيةةة المةةدرج ضةةمن المشةةروعات تحةةت التنفيةةذ البةةالغ تكلفتةةه فةةي  41يونيةةو
 4134مبلةةغ  76.334.122جنيةةه مصةةري ب جمةةالي قيمةةة بيعيةةة قةةدرها  54.411.111جنيةةه مصةةري
محققةةةةة إيةةةةرادات مؤجلةةةةة قيمتهةةةةا  36.145.376جنيةةةةه مصةةةةري يةةةةتم اسةةةةتهالكها علةةةةى مةةةةدة العقةةةةد
( 464.311جنيه مصري شهريا)  .يتم تحصيل القيمة البيعية كما يلى:
مبلغ  24.111.111جنيه مصري يتم تحصليها نقدا.
مبلغ  11.411.111جنيه مصري مستحقة للشركة يتم خصمها من القيمة االيجارية التى تستحق
على الشركة عند اعادة االستئجار.

-

يةةةتم اعةةةادة اسةةةةتئجار المبنةةةى نظيةةةةر قيمةةةة ايجاريةةةةة اجماليةةةة قةةةةدرها  44.213.611جنيةةةه مصةةةةري
( 3.251.311جنيه مصري شهرياً) تسدد كالتالى:
-

مبلغ  11.411.111جنيه مصري كدفعة إيجار مقدم تم خصمها من إجمةةالي القيمةةة البيعيةةة البةةالغ
قةةدرها  54.411.111جنيةةه مصةةري  ،تسةةتهلك شةةهريا ً علةةى مةةدة  61شةةهر ( 711.451جنيةةه
مصري شهريا).
مبلغ  74.413.611جنيه مصري تسدد كالتةةالي  :مبلةةغ  351.661جنيةةه مصةةري تسةةدد شةةهريا ً
لمدة  61شهر .

بتاريخ  3سبتمبر  4134قامت الشركة بتعديل عقد التأجير التمويلي السابق إبرامةةه مةةع شةةركة التةةأجير
التمويلي في  42يونيو  4134لتصبح بنود عقد التأجير التمويلي كالتالي :
البند

إجمالي القيمة اإليجارية
الدفعة المسددة ك يجار مقدم (قبل خصم االيجارات)
مصروفات اإليجار شهريا ً تسدد كالتالى:
مصروفات اإليجار المستحق شهريا ً والتى تدفع نقدا
مصروف اإليجار التى تستهلك شهريا ً من الدفعة المقدمة

بدءاً من
 3سبتمبر 4134
جنيه مصرى
13.161.111
44.411.111
3.141.114
3.364.111
164.124

من يونيو 4134حتي
 13أغسطس 4134
جنيه مصرى
44.213.611
11.411.111
3.251.311
351.661
711.451

بلغت األرصدة في  13مارس  4132كالتالي :
إيرادات بيع أصول معاد تأجيرها
ما تم تحميله على قائمة الدخل
إيرادات مؤجلة من بيع أصول معاد استبعادها (إيضاه )43
دفعة اإليجار المقدمة
ما تم استهالكه مقابل االيجار
دفعة االيجار المقدمة (إيضاه )37

د-

جنيه مصرى
36.120.116
()1.611.362
31.220.014
44.411.111
()44.111.111
-

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ لشركة راية للمطاعم في تكاليف تجهيز المطاعم .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
-2

استثمارات فى شركات شقيقة
الرصيد في
 3يناير 4132
شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية (أ)
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات
التشخيصية (راميدا) (ب)
شركة إنوفو لألثاث
شركة المتحدون العرب للوساطة التأمينية
الشركة الدولية ألنظمة األعمال االلكترونية ( IBSEج)

(أ)

جنيه مصرى
31.135.361
54.446.241
27.413
712.417
46.417.313

الرصيد في
 13مارس 4132

حصة الشركة في
ارباه (خسائر) الفترة /
التغير في حقوق الملكية
جنيه مصرى
531.367

جنيه مصرى
32.322.341

3.514.571
()3.277.111
44.355
()3.611.764
()716.656

02.141.411
()3.211.361
140.234
20.114.113

بناءا على الجمعيةةة العامةةة العاديةةة لشةةركة فةةوري لتكنولوجيةةا البنةةوك والمةةدفوعات االلكترونيةةة المنعقةةدة
بتاريخ  35يوليو  4134تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ  33.273.271جنيه
مصرى هذا وقةةد تةةم سةةداد إجمةةالى الزيةةادة بالكامةةل بتةةاريخ  1فبرايةةر  4131وبةةذلك أصةةبح رأس المةةال
المصدر والمدفو مبلغ  315.144.321جنيه مصرى هذا وجارى إتخاذ الشركة اإلجةةراءات الالزمةةة
للتأشير لهذه الزيادة بالسجل التجارى.
هذا وقد وافقت الجمعية على زيادة رأس المال بالقيمة العادلةةة بقيمةةة  34.64جنيةةه مصةةري للسةةهم وفقةةا
للدراسةةة المعةةدة بواسةةطة مستشةةار مسةةتقل وتخصةةيص الزيةةادة لصةةالح مؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة IFC
وتنةةازل جميةةع المسةةاهمين القةةدامى عةةن اإلكتتةةاب فةةى تلةةك الزيةةادة وعلةةى ذلةةك إنخفضةةت نسةةبة مسةةاهمة
شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت فى شةةركة فةةورى لتصةةبح نسةةبة المسةةاهمة %41.22بةةدال
من  %43.31وعلى ذلك تةةم تخفةةيض قيمةةة الخسةةائر المدرجةةة بقيمةةة اإلنخفةةاض فةةى نسةةبة الملكيةةة وتةةم
إدراجهةةةةا كأربةةةةاه ضةةةةمن حصةةةةة الشةةةةركة فةةةةى أربةةةةاه شةةةةركات شةةةةقيقة عةةةةن الفتةةةةرة المنتهيةةةةة فةةةةي
 13ديسمبر . 4134

(ب) خةةالل عةةام  4133تةةم رهةةن أسةةهم شةةركة العاشةةر مةةن رمضةةان للصةةناعات الدوائيةةة والمستحضةةرات
التشخيصية (راميدا) لصالح البنك لضمان سداد القروض الممنوحة للشركة (إيضاه .)1 ، 4–3–41
(ج) زادت حصةةةة الشةةةركة فةةةي خسةةةائر الشةةةركة الدوليةةةة ألنظمةةةة األعمةةةال االلكترونيةةةة  IBSEعةةةن تكلفةةةة
االستثمار وعليه تم تخفيض االستثمار الي صفر وتم تخفيض الزيادة من الخسائر من رصةةيد المسةةتحق
من أطراف ذات عالقة (جارى الشركة الشقيقة) وإثباتها في قائمة الدخل حيث يعتبر هذا المبلغ ليس لةةه
خطة تسوية أو ليس من المحتمل تسويته وسداده في المستقبل المنظور وبالتالي فهو فةةي جةةوهره إمتةةداد
السةةتثمارات الشةةركة فةةي الشةةركة الشةةقيقة وقةةد بلةةغ رصةةيد الخسةةائر عةةن الثالثةةة أشةةهر المنتهيةةة فةةي
 13مةةارس  4132مبلةةغ  3.611.764جنيةةه مصةةرى ( 13مةةارس  4131مبلةةغ  2.114.124جنيةةه
مصري) (إيضاه . )32
وفيمةةا يلةةي نسةةبة المسةةاهمة فةةى أصةةول  ،التزامةةات  ،حقةةوق الملكيةةة  ،إيةةرادات ومصةةروفات الفتةةرة لهةةذه
الشركات:
(القيمة باأللف جنيه)
نسبة
المساهمة
شةةةةةةةركة فةةةةةةةورى لتكنولوجيةةةةةةةا البنةةةةةةةوك
والمدفوعات االلكترونية
شركة العاشر من رمضان للصناعات
الدوائية والمستحضرات التشخيصية
(راميدا)

شركة إنوفو لألثاث
شركة المتحدون العرب للوساطة
التأمينية
الشركة الدولية ألنظمة األعمال
االلكترونية IBSE

أصول غير
متداولة
جنيه مصري

أصول
متداولة
جنيه مصري

التزامات
متداولة
جنيه مصري

%41.22

76.526

412.766

333.236

-

%44.457
%23

466.735
445

422.113
2.512

435.344
7.314

63.412
22

%41

4.255

3.325

3.341

-

%23

-

41.727

33.161

21.161
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التزامات غير
متداولة
جنيه مصري

المصروفات

حقوق الملكية

إيرادات

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

63.436

25.313

()21.521

441.132
()227

75.245
3.414

()15.124
()3.571

4.713

323

()412

()11.443

37.645

()35.411

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
-1

إستثمارات مالية متاحة للبيع

الشركة المصرية لتنمية وإدارة القرى الذكية
Citadel Capital Transportation Opportunities
* Ltd- BVI
اضمحالل في قيمة االستثمارات

نسبة
اإلستثمار
%1.13

4132/1/13
جنيه مصرى
32.132.411

4131/34/13
جنيه مصرى
32.132.471

%7

11.411.111
()1.101.226
11.211.212

11.473.111
()7.151.226
13.233.412

تم إثبات االستثمارات بالتكلفة نظراً الن هذه الشركات غير مدرجة بالبورصة ويصعب قياس القيمة العادلة
لهذه االستثمارات بطريقة موثوق بها .
*

خالل الربع الرابع من عام  4134تم إثبات إضمحالل لإلستثمار فى شركة Citadel Capital
 Transportation Opportunities Ltd- BVIبمبلغ  7.151.226جنيه مصري لتصبح قيمة
االستثمارات في  13ديسمبر  4134مبلغ  47.347.772جنيه مصري .

خالل عام  4133تم رهن أسهم الشركة المصرية للتنمية وإداره القرى الذكية لصالح البنك لضمان سداد
القروض الممنوحة للشركة (إيضاه . )3 – 3 – 41
 -31الشهرة
4132/1/13
جنيه مصري
6.131.123
1.361.366
11.416.022
46.124.000
3.146.124
4.646.041
()42.111.664
21.120.110

شركة راية للنظم
شركة راية لخدمات مراكز اإلتصاالت

شركة راية لاللكترونيات  -سما سابقا ً
شركة مركز تكنولوجيا المعلومات  -سى ثرى
شركة راية للتقنية المحدودة
شركة البيوت العربية للتأجير التمويلي
إضمحالل الشهرة
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4131/34/13
جنيه مصري
6.133.123
1.361.366
11.416.524
46.744.555
3.346.324
4.646.547
()42.117.664
23.725.115

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
-33

مخزون

شركة راية للتوزيع – أجهزة تليفون محمول وقطع غيار أكسسوارات
وأجهزة تليفزيون
شركة راية للنظم – مستلزمات وقطع غيار سنتراالت
شركة راية لاللكترونيات -سما سابقا ً  -أجهزة تليفون محمول وقطع غيار
أكسسوارات
شركة راية الجزائر  -أجهزة تليفون محمول وقطع غيار إكسسوارات
شركة بست سيرفس – نيجيريا – قطع غيار
شركة راية لصيانة وتشغيل المباني – قطع غيار ومهمات
شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة – مواد خام وتحت التشغيل
وإنتاج تام
شركة راية لتوزيع اإللكترونيات – رخص برامج وإكسسوارات أجهزة
الكترونية وبضاعة بالطريق
شركة راية للتواصل اإلجتماعى
اإلنخفاض في قيمة المخزون
االنخفاض في قيمة مخزون شركة راية الجزائر

4132/1/13
جنيه مصرى

4131/34/13
جنيه مصرى

441.224.261
44.243.136

413.413.161
41.613.314

11.612.112
11.201.612
6.361.111
-

23.147.423
71.457.674
1.113.264
444.134

4.444.211

4.313.714

6.614.101
34.143.653
31.321
37.141
124.721.121 104.411.122
()1.234.111
()31.124.422
()71.457.674( )11.201.612
454.144.223 112.134.130

يظهر المخزون بالصافى بعد اإلنخفاض فى قيمته وتتمثل حركة اإلنخفاض فى القيمة فى اآلتى :
جنيه مصرى
4.423.145
7.465.356
()1.566.133
31.124.422
637.231
()3.744.444
()36.726
1.234.111

رصيد  3يناير 4131
مكون خالل العام
رد االنخفاض خالل العام
رصيد  3يناير 4132
مكون خالل الفترة
رد االنخفاض خالل الفترة
نتيجة استبعاد شركة تابعة
رصيد  13مارس 4132

-34

اإلنخفاض أو رد االنخفاض في قيمة المخزون يتم تحميله على تكلفة إيرادات النشاط .

أعمال تحت التنفيذ
طبيعة األعمال

إنشاء سنتراالت وماكينات ATM
شركة راية للنظم
إنشاء شبكات واتصاالت
شركة راية للشبكات
إنشاءات
شركة راية للتأجير التمويلى
إنشاء مراكز بيانات
شركة راية لخدمات مراكز البيانات
شركة راية لتكنولوجيا المعلومات واإلدارة برامج تدريب
شركة راية إلدارة مبانى مراكز اإلتصاالت إنشاء مراكز اتصاالت
إنشاء مراكز اتصاالت
شركة راية لخدمات مراكز اإلتصاالت
برامج حاسب آلى
شركة راية للخدمات الدولية
برامج حاسب آلى
شركة راية للتقنية المحدودة
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4132/1/13
جنيه مصرى
13.361.446
33.200.332
6.322.211
3.311.210
24.111
1.614.221
246.111
3.144.211
3.212.126
00.261.223

4131/34/13
جنيه مصرى
43.426.375
2.467.211
1.646.651
653.612
44.111
43.373.413

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 31عمالء وأوراق قبض
4132/1/13
4131/34/13
جنيه مصرى
جنيه مصرى
141.531.264 101.640.114
11.462.212
11.724.161
233.474.444 232.216.111
()13.244.424( )11.161.114
()4.212.111
()4.274.171
155.133.343 123.262.661

عمالء
أوراق قبض
اإلضمحالل فى قيمة العمالء
اإلضمحالل فى قيمة العمالء شركة راية الجزائر

تظهر أرصدة العمالء وأوراق القبض بالصافى بعد خصم اإلضمحالل فى القيمة وتتمثل حركة
اإلضمحالل فى القيمة فى اآلتى:
جنيه مصرى
43.743.346
5.116.761
()7.316.313
13.244.424
324.555
()3.614.314
()411.363
11.161.114

رصيد  3يناير 4131
مكون خالل العام
رد اإلضمحالل خالل العام
رصيد  3يناير 4132
مكون خالل الفترة
رد اإلضمحالل خالل الفترة
نتيجة استبعاد شركة تابعة
رصيد  13مارس 4132

 – 32مستحق من أطراف ذات عالقة
يتمثل رصيد المستحق من أطراف ذات عالقة فةةي  13مةةارس  4132البةةالغ  17.626.316جنيةةه مصةةري
( 13ديسةةمبر  4131مبلةةغ  21.344.435جنيةةه مصةةري) فةةي قيمةةة المسةةتحق مةةن الشةةركة الدوليةةة ألنظمةةة
االعمال االلكترونية ( IBSEشركة شقيقة).
تةةم تخفةةيض رصةةيد المسةةتحق مةةن أطةةراف ذات عالقةةة حتةةى 13مةةارس  4132بمبلةةغ  3.611.764جنيةةه
مصةةرى والتةةى تمثةةل حصةةة الشةةركة فةةى الخسةةائر المحققةةة فةةى الشةةركة الشةةقيقة ( 13مةةارس  4131مبلةةغ
 2.114.124جنيه مصري) (ايضاه . )4
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 31مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

تأمينات خطابات ضمان (إيضاه )13
تأمينات لدى الغير
إيرادات مستحقة
موردون دفعات مقدمة
مصروفات مدفوعة مقدما ً
دفعة ايجار مقدمة لألصول المباعة المعاد استئجارها (ايضاه  5ج)
ضرائب المبيعات
مصلحة الجمارك
أرصدة مدينة أخرى  -مصلحة الجمارك *
أرصدة مدينة على الموظفين
أرصدة مدينة أخرى
إضمحالل أرصدة مدينة أخرى شركة راية الجزائر
اضمحالل أرصدة مدينة أخرى

4132/1/13
جنيه مصرى
1.433.114
2.112.601
11.006.332
312.313.214
42.110.304
40.101.616
1.101.246
6.111.226
2.260.211
21.164.412
()3.264.164
()3.144.204
411.221.121

4131/34/13
جنيه مصرى
2.141.447
4.644.753
45.215.164
46.116.135
33.332.343
37.747.634
41.553.416
1.624.341
6.331.426
7.374.423
16.621.136
()3.464.164
()3.344.454
411.763.653

* بناءاً على قرار المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم  357لسنة  441قضائية "دستورية"بجلسة
 7سبتمبر  4112بشأن عدم دستورية الفقرتين األولى واألخيرة من المادة ( )333من قانون الجمارك
رقم ( )66لسنة  3361الصادر من قرار رئيس الجمهورية الخاص بفرض رسوم مقابل الخدمة اإلضافية
 ،أقامت إدارة شركة راية للتوزيع احدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت
دعوى قضائية مقيدة برقم  5541لسنة  4113مدنى جنوب القاهرة ضد وزير المالية بصفته السترداد
مبلغ  3.642.123جنيه مصري والذى يمثل قيمة ما سددته الشركة عن مقابل الخدمة اإلضافية وقد
أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل وقد انتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أحقية
الشركة فى مبلغ وقدره  6.331.426جنيه مصري ويرى المستشار القانونى للشركة انه وفقا ً لما انتهت
اليه حاالت المثل لألحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة من بعض الشركات الشقيقة والتى قضت
باسترداد رسوم الخدمات المسددة ضمن الرسوم الجمركية وإصدار شيكات بتلك القيمة من مصلحة
الجمارك لصالح تلك الشركات الشقيقة ف ن صدور حكم نهائى لصالح الشركة فى هذا الشأن هو فى حكم
المؤكد  ،وبناءاً عليه قامت إدارة شر كة راية للتوزيع ب دراج المبلغ الوارد بتقرير الخبير والبالغ قدره
 6.331.426جنيه مصري (ستة مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيه مصرى)
ضمن بندى المصروفات المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى واإليرادات األخرى بالقوائم المالية
المجمعة منذ  13ديسمبر  4117وحتي  13مارس  . 4132ولم يصدر حكم المحكمة النهائي فى تلك
القضية .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
-36

نظام اإلثابة والتحفيز
4132/1/13
جنيه مصرى
4.032.412
4.032.412

نظام اإلثابة والتحفيز

4131/34/13
جنيه مصرى
4.532.434
4.532.434

بموجةةب القةةرار الةةوزارى رقةةم  444لسةةنة  4117الصةةادر مةةن وزيةةر اإلسةةتثمار فةةى أغسةةطس  4117وقةةرار
رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم  22لسنة  4116الصادر فةةى إبريةةل  4116وبعةةد موافقةةة الجمعيةةة العامةةة
الغيةةر العاديةةة عليةةه بتةةاريخ  32مةةايو  4116تةةم إضةةافة بةةاب جديةةد (نظةةام اإلثابةةة والتحفيةةز) للنظةةام األساسةةى
للشركة الذى تم إعتمادة بتاريخ  41سبتمبر  4116من الهيئة العامة لسوق المال .
بتاريخ  44مارس  4131قرر مجلس إدارة الشركة شراء أسهم خزينة  ،بعدد  711111سهم وقامت الشةةركة
خالل عام  4131باقتناء أسهم الخزينة بسعر السوق البالغ  4.532.434جنيه مصرى .
وحيث أن الشركة قد وضعت نظاما ً إلثابة وتحفيز العاملين والمديرين لديها (نظام اإلثابة والتحفيةةز) وذلةةك مةةن
خالل الوعد بالبيع وتم تعديل النظام وإقراره من الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة للشةةركة بتةةاريخ  7ينةةاير 4133
ليصبح نظام إثابة وتحفيز عن طريق منح أسهم مجانية وتمةةت الموافقةةة عليةةه مةةن الهيئةةة العامةةة للرقابةةة الماليةةة
وذلةةك بهةةدف خلةةق روه تنافسةةية بةةين العةةاملين والمةةديرين تةةدفعهم إلةةى اإلبةةدا واإلبتكةةار وبةةذل الجهةةد ومكافةةأة
المبدعين والمجتهدين والمتميزين منهم  .وحيث أن المستفيد تنطبق علية الشروط الالزم توافرها لإلستفادة مةةن
نظام اإلثابة والتحفيز.
وخالل الربع األول من عام  4133قام مجلس اإلدارة بالموافقة على تحويل أسهم الخزينة إلى نظام إثابة
وتحفيز العاملين ب جمالى تكلفة  4.532.434جنيه مصرى وتم تسجيل األسهم بنظام إثابة وتحفيز العاملين
من قبل الشركة لدى بورصة األوراق المالية .
-30

إحتياطى نظام اإلثابة والتحفيز
يتمثل رصيد إحتياطى نظام اإلثابة والتحفيز في قيمة ما يخص أسهم اإلثابة والتحفيز البالغة 4.532.434
جنيه مصري والتي سوف يتم تنفيذها ومنحها للعاملين من  11يونيو 4134وحتى  11يونيو  4136وقد تم
إدراج الجزء المستحق عن الفترة في قائمة الدخل عن الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس  4132في بند
المصروفات العمومية بمبلغ  43.777جنيه مصري ( 13مارس  4131مبلغ  344.151جنيه مصري).
وبلةةةغ رصةةةيد احتيةةةاطي نظةةةام اإلثابةةةة والتحفيةةةز فةةةي  13مةةةارس  4132مبلةةةغ  4.313.115جنيةةةه مصةةةري
( 13ديسمبر  4131مبلغ  4.313.244جنيه مصري) .

-32

نقدية بالصندوق ولدى البنوك

4132/1/13
جنيه مصرى
112.101
32.114.261
32.113.216
61.246.122
12.316.611

نقدية بالصندوق
بنوك – حسابات جارية
شيكات تحت التحصيل
بنوك – ودائع ألجل *

4131/34/13

جنيه مصرى
357.747
41.662.312
7.213.214
62.345.363
33.356.411

* يتضةةمن رصةةيد الودائةةع فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ  73.426.111جنيةةه مصةةرى ( 5.337.111دوالر
أمريكى و  347.111يورو) عبارة عن ودائع محتجزة لصةةالح خطابةةات الضةةمان واإلعتمةةادات المسةةتندية ،
وقد بلةةغ رصةةيد الودائةةع المحتجةةزة مقابةةل خطابةةات الضةةمان واإلعتمةةادات المسةةتندية فةةى  13ديسةةمبر 4131
مبلغ  64.516.547جنيه مصري ( 4.161.711دوالر أمريكى و  347.111يورو) .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
تسهيالت ائتمانية

-31

4132/1/13
جنيه مصرى
216.161.020
01.111.243
31.114.012
32.111.141
4.114.144
213.121
40.261
0.101.112
4.331.614
163.141
141.163.263

شركة راية للتوزيع
شركة راية للنظم
شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت
شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت
شركة راية إلدارة مبانى مراكز االتصاالت
شركة مركز تكنولوجيا المعلومات – سي ثرى
شركة بست سيرفيس للخدمات
شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة
شركة راية لإللكترونيات
شركة راية الجزائر

4131/34/13
جنيه مصرى
172.551.573
31.163.337
34.143.345
3.113.144
355.434
313.672
45.463
4.151.734
111.421
163.341
254.311.132

حصلت الشركات التابعة علةةى تسةةهيالت ائتمانيةةة بضةةمان شةةركة رايةةة القابضةةة للتكنولوجيةةا واالتصةةاالت مةةن
عدة بنوك وتتراوه نسبة الفائدة للعملة المحلية ما بين  % 31.47إلى  % 33.31وللعملة األجنبيةةة مةةا بةةين
 %4.27الى. % 2.47
 - 41موردون وأوراق دفع
4132/1/13
جنيه مصرى
112.322.042
11.110.126
161.324.332

موردون
أوراق دفع

- 43

4131/34/13
جنيه مصرى
475.113.413
46.771.631
441.774.714

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
4132/1/13
جنيه مصرى
340.320.121
مصروفات مستحقة
34.242.204
إيرادات وإشتراكات مقدمة
إيرادات مؤجلة من بيع اصول معاد استئجارها (ايضاه 5ج) 31.220.014
أرصدة دائنة أخرى
21.461.212
311.161.321

4131/34/13
جنيه مصرى
344.537.513
33.176.412
31.331.217
15.323.443
341.115.443

 - 44مخصصات

مخصصات مطالبات
مخصص ضمان
مخصصات أخرى

رصيد
4132/3/3
جنيه مصرى
5.233.636
513.474
7.331.431
32.321.223

مكون خالل
الفترة
جنيه مصرى
25.463
742.124
454.711
112.211

مخصصات انتفى
الغرض منها
جنيه مصرى
()747.111
()14.234
()43.361
()121.104

المستخدم من
المخصصات
جنيه مصرى
()471
()324.414
()321.114

رصيد
4132/1/13
جنيه مصرى
6.124.110
3.421.414
6.112.113
32.141.241

تم تحميل جزء من رصيد المكون خالل الفتةرة مبلةغ  215.444جنيةه مصةرى المنتفةي الغةرض منةه مبلةغ 61.154
جنيه مصري ضمن بنود تكلفة النشاط.
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 41قروض طويلة األجل
4131/34/13
4132/1/13
جنيه مصرى
جنيه مصرى
53.716.136 24.031.104
122.542.146 121.010.121
242.141.214 242.222.111

قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول
قروض طويلة األجل

هذا ويتمثل رصيد القروض فى اآلتى:
()3
()4
()1
()2
()7
()6

( )3

4132/1/13
جنيه مصرى
قروض – شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت 311.610.401
434.131.121
قروض – شركة راية للتأجير التمويلى
11.116.413
قروض – شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة
3.616.301
قروض – شركة راية للتوزيع
2.104.040
قروض – شركة راية لخدمات مراكز اإلتصاالت
قروض – شركة اسطول للنقل البرى
36.114.321
242.222.111

4131/34/13
جنيه مصرى
373.533.563
411.143.433
12.141.413
3.414.565
4.134.344
35.444.111
242.141.214

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واإلتصاالت
4132/1/13
جنيه مصرى
61.211.131
21.001.166
311.610.401

قروض من بنوك
عقد إيجار تمويلى (قرض)

4131/34/13
جنيه مصرى
67.444.563
31.353.111
373.533.563

 3 - 3قرض من بنك
بتاريخ  11يونيو  4133وقعت الشركة عقد قرض متوسط األجل من أحد البنوك ،حصلت منه على
 31.111.111جنيه مصرى  ،وتبلغ مدة القرض خمس سنوات متضمنة تسعة أشهر كفترة سماه
ويبلغ متوسط سعر الفائدة خالل عمر القرض  ، %31يتم سداد هذا القرض بعد انتهاء فترة السماه
وذلك علي  35قسط ربع سنوى  ،يبدأ فى 11يونيو 4134وينتهي في  11يونيو  4136وبلغ رصيد
القرض في  13مارس  4132مبلغ  7.432.331جنيه مصرى ( 13ديسمبر  4131مبلغ
 7.444.126جنيه مصري) .
الضمانات المقدمة من قبل الشركة
رهن أسهم الشركة المملوكة في الشركة المصرية لتنمية وإدارة القرى الذكية (استثمارات مالية
متاحة للبيع – إيضاه . )3
 4 - 3قرض من بنك
بتةةةةةةةاريخ  41يوليةةةةةةةو  4133حصةةةةةةةلت الشةةةةةةةركة علةةةةةةةى قةةةةةةةرض متوسةةةةةةةط األجةةةةةةةل بلةةةةةةةغ قةةةةةةةدره
 44.457.111جنيه مصرى من أحد البنوك وتبلغ مدة القرض أربع سنوات ونصةةف متضةةمنة سةةنة
كفتةةرة سةةماه ويبلةةغ متوسةةط سةةعر الفائةةدة خةةالل عمةةر القةةرض بحةةد أدنةةى  ، %31.57يةةتم سةةداد هةةذا
القرض بعد انتهاء فترة السماه وذلك علي  4أقساط نصف سنوية  ،تبدأ فى  46يوليو 4134وتنتهي
في  46يناير  4136وبلغ رصيد القرض في  13مارس  4132مبلغ  33.315.711جنيه مصةةرى
( 13ديسمبر  4131مبلغ  31.343.457جنيه مصري) .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 41قروض طويلة األجل (تابع)
 1 - 3قرض من بنك
بتاريخ  41يوليو  4133حصلت الشركة علةةى قةةرض متوسةةط األجةةل بلةةغ قةةدره  1.571.111دوالر
أمريكى من أحد البنوك وتبلةةغ مةةدة القةةرض أربةةع سةةنوات ونصةةف متضةةمنة سةةنة كفتةةرة سةةماه ويبلةةغ
متوسط سعر الفائدة  %1.47فوق سعر الليبور ،يتم سداد هذا القرض بعد انتهاء فتةةرة السةةماه وذلةةك
علي  4أقساط نصةةف سةةنوية  ،تبةةدأ فةةى  46يوليةةو 4134وتنتهةةي فةةي  46ينةةاير  4136وبلةةغ رصةةيد
القةةرض فةةي 13مةةارس  4132مبلةةغ  3.641.571دوالر امريكةةى المعةةادل لمبلةةغ 34.137.571
جنيه مصرى ( 13ديسمبر  4131مبلغ 3.431.571دوالر أمريكي المعةةادل لمبلةةغ 31.333.161
جنيه مصري).
الضمانات المقدمة من قبل الشركة لكال من القرضين المذكورين أعاله ()1 ، 4
 سند إذني مقدم لصالح البنك .
 كفالة من شركة راية للتوزيع .
 رهن أسهم الشركة المملوكة في شركة العاشر من رمضان للصةةناعات الدوائيةةة والمستحضةةرات
التشخيصية (راميدا) (استثمارات في شركات شقيقة – إيضاه . )4
 2 - 3قرض من بنك
بتةةةةةةاريخ  41ديسةةةةةةمبر  4131حصةةةةةةلت الشةةةةةةركة علةةةةةةى قةةةةةةرض متوسةةةةةةط األجةةةةةةل بلةةةةةةغ قةةةةةةدره
 7.111.111جنيه مصرى من احدى البنوك وفى نوفمبر  4133تةةم الحصةةول علةةى قةةرض تكميلةةى
إضةةافى بمبلةةغ  4.111.111جنيةةه مصةةرى وتبلةةغ مةةدة القةةرض خمةةس سةةنوات متضةةمنة سةةنة كفتةةرة
سماه ويبلغ متوسط سعر الفائدة خالل عمر القةةرض  ، %31.71يةةتم سةةداد هةةذا القةةرض بعةةد انتهةةاء
فترة السماه وذلك علي  24قسط شهرى  ،يبدأ فى  47يناير 4134وينتهةةي فةةي  13ديسةةمبر 4137
وبلغ رصيد القرض فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ  1.264.175جنيةةه مصةةرى ( 13ديسةةمبر 4131
مبلغ  1.315.153جنيه مصري) .
 1-3قرض من بنك
بتاريخ  11مايو  4134حصلت الشركة على قرض متوسط األجل بلغ قدره  3.641.717جنيه
مصرى من الشركة المصرية للتمويل العقارى وتبلغ مدة القرض خمس سنوات ويبلغ متوسط سعر
الفائدة خالل عمر القرض بحد ادنى . %37يتم سداد هذا القرض علي  61قسط شهرى  ،يبدأ فى 13
مايو  4134وينتهي في  11أبريل  4135وبلغ رصيد القرض في  13مارس  4132مبلغ
 3،113،412جنيه مصرى ( 13ديسمبر  4131مبلغ  3.345.173جنيه مصري) ويتمثل هذا
القرض في قيمة تمويل شقق سكنية لبعض موظفي الشركة طبقا ً لنظام العاملين المتاه حيث يتم منح
الموظف القرض مقابل توقيعة على شيكات تخصم من الرواتب الشهرية على مدة القرض .
 6-3قرض من بنك
بتاريخ  44يونيو  4134حصلت الشركة على قرض متوسط األجل بلغ قدره  16.111.111جنيه
مصرى من أحد البنوك وتبلغ مدة القرض خمس سنوات ويبلغ متوسط سعر الفائدة خالل عمر القرض
بحد ادني  . %34يتم سداد هذا القرض وذلك علي  31اقساط نصف سنوية  ،تبدأ فى
 44ديسمبر 4134وتنتهي في  44يونيو  4135وبلغ رصيد القرض في 13مارس  4132مبلغ
 47.411.111جنيه مصرى ( 13ديسمبر  4131مبلغ  47.411.111جنيه مصري) .
الضمانات المقدمة من قبل الشركة
كفالة من شركة راية للتوزيع .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 41قروض طويلة األجل (تابع)
 0-3قرض من بنك
بتاريخ  3أكتوبر  4134وقعت الشركة على قرض متوسط األجل بلغ قدره  4.111.111جنيه
مصرى من أحد البنوك وتبلغ مدة القرض خمس سنوات متضمنة سنة كفترة سماه ويبلغ متوسط سعر
الفائدة خالل عمر القرض  %33.47و يتم سداد هذا القرض بعد انتهاء فترة السماه وذلك علي 24
قسط شهرى  ،يبدأ فى  3أكتوبر 4131وينتهي في  3سبتمبر  4135وبلغ رصيد القرض في13
مارس  4132مبلغ  3،564،472جنيه مصرى ( 13ديسمبر  4131مبلغ 3.453.177جنيه
مصري).
 2-3قرض من بنك
بتاريخ  35ديسمبر  4131وقعت الشركة على قرض متوسط األجل بلغ قدره  4.111.111جنيه
مصرى  ،حصلت منه الشركة على مبلغ  344.313جنيه مصري وتبلغ مدة القرض خمس سنوات
متضمنة سنة كفترة سماه ويبلغ متوسط سعر الفائدة خالل عمر القرض  %33.47و يتم سداد هذا
القرض بعد انتهاء فترة السماه وذلك علي  24قسط شهرى  ،يبدأ فى  34ديسمبر 4132وينتهي في
 34ديسمبر  4134وبلغ رصيد القرض في 13مارس  4132مبلغ  344.313جنيه مصرى .
 1-3عقد اإليجار التمويلى
رأت إدارة الشركة طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( )3فقرة ( )35أن اإللتزام بما ورد فى معيار
المحاسبة المصرى رقم ( ) 41الخاص بالقواعد والمعايير المحاسبية بعمليات التأجير التمويلى قد يؤدى
إلى عرض مضلل وأن عدم اإللتزام بهذا المطلب هو أمر ضرورى ليتحقق العرض السليم .حيث
قامت الشركة بالحصول علي قرض طويل األجل في صورة عقد إيجار تمويلى مع إحدى شركات
التأجير التمويلى وذلك لتمويل إستكمال المبنى اإلداري لمجموعة شركات راية القابضة للتكنولوجيا
واإلتصاالت بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ  47.114.462جنيه مصري متضمنا الفوائد حتى نهاية
السداد بفائدة  ، % 31.71ويسدد القرض علي  51قسط شهرى تبدأ من  37مايو  4115حتى 37
فبراير 4131وفي نوفمبر 4131تم الحصول على قرض تكميلى بمبلغ  21.111.111جنيه مصري
وتم إعادة جدولة الرصيد المستحق من القرض فى تاريخه بمبلغ  65.514.137جنيه مصري على
 61قسط شهرى غير متساوي تبدأ من  37نوفمبر  4131حتى  37أكتوبر.4137
وفى يوليو  4133تم الحصول على قرض تكميلى بمبلغ  36.443.431جنيه مصري وتم اعادة
جدولة الرصيد المستحق من القرض فى تاريخه بمبلغ  54.241.534جنيه مصرى على  61قسط
شهرى غير متساوى تبدأ من  47يوليو  4133حتى  47يونيو . 4136
وفى ديسةةمبر  4134تةةم الحصةةول علةةى قةةرض تكميلةةى بمبلةةغ  37.111.111جنيةةه مصةةري وتةةم اعةةادة
جدولة الرصيد المستحق من القةةرض فةةى تاريخةةه بمبلةةغ  55.141.111جنيةةه مصةةرى علةةى  61قسةةط
شهرى غير متساوى تبدأ من  3يناير 4131حتى  3ديسمبر  4135بفائدة قدرها . %32.57
وفى سبتمبر  4131تم الحصول على قةةرض تكميلةةى بمبلةةغ  11.111.111جنيةةه مصةةري وتةةم اعةةادة
جدولة الرصيد المستحق من القةةرض فةةى تاريخةةه بمبلةةغ  34.136.671جنيةةه مصةةرى علةةى  61قسةةط
شهرى غير متساوى تبدأ من  1أكتوبر 4131حتى  1أغسطس  4134بفائدة قدرها .%31.77
هةةةةةذا وقةةةةةد بلةةةةةغ رصةةةةةيد القةةةةةرض فةةةةةى  13مةةةةةارس  4132مبلةةةةةغ  43.551.366جنيةةةةةه مصةةةةةري
( 13ديسمبر  4131مبلغ  31.353.111جنيه مصري) .
الضمانات المقدمة من الشركة
*
*
*

سند إذني لصالح المقرض مقدم من شركة راية للنظم (شركة تابعة) .
رهن األرض المقام عليها المبنى مقدم من شركة راية للنظم (شركة تابعة) لصالح الشركة المقرضة .
كافة أوراق ذلك التسهيل موقعة من شركة راية للنظم (شركة تابعة) والشركة المقرضة بمثابة سنداً
إذني لهذا التسهيل .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 41قروض طويلة األجل (تابع)
( )4

شركة راية للتأجير التمويلى
أ  -قامت شةةركة رايةةة للتةةأجير التمةةويلي بةةالتوقيع علةةى عقةةد قةةرض مةةع أحةةد البنةةوك ب جمةةالي مبلةةغ
 46.111.111جنيه مصري بفائدة  % 31لمةةدة خمةةس سةةنوات مةةع مةةنح الشةةركة فتةةرة سةةماه
للسداد مدتها ثمانية عشر شهراً إبتدا ًء مةةن ينةةاير  4133لسةةداد المبةةالغ المسةةتخدمة مةةن القةةرض
وفوائةةةةةدها  ،وبتةةةةةاريخ  1أكتةةةةةوبر  4134حصةةةةةلت الشةةةةةركة علةةةةةى قةةةةةرض تكميلةةةةةي بمبلةةةةةغ
 32.111.111جنيه مصري وتم تعديل فترة السماه لتنتهةةي فةةي  13مةةارس  4131علةةى أن
يبدأ سداد المبالغ المستحقة من القرض على أقسةةاط ربةةع سةةنوية إعتبةةاراً مةةن  3إبريةةل ،4131
وبتةةاريخ  3ينةةاير  4131حصةةلت الشةةركة علةةى قةةرض تكميلةةى بمبلةةغ  34.111.111جنيةةه
مصةةةةةرى  ،وبتةةةةةاريخ  44مةةةةةايو  4131حصةةةةةلت الشةةةةةركة علةةةةةى قةةةةةرض تكميلةةةةةى بمبلةةةةةغ
 7.111.111جنيه مصرى على أن يبدأ سداد المبالغ المستحقة من القةةرض علةةى أقسةةاط ربةةع
سةةنوية اعتبةةارا مةةن  3إبريةةل  ، 4131وقةةد بلةةغ رصةةيد القةةرض فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ
 27.373.331جنيه مصري في ( 13ديسمبر  4131مبلغ  24.352.334جنيه مصري).
ب  -قامت شةةركة رايةةة للتةةأجير التمةةويلي بةةالتوقيع علةةى عقةةد قةةرض مةةع أحةةد البنةةوك ب جمةةالي مبلةةغ
 344.624.111جنيةةه مصةةري بفائةةدة  %31.27لمةةدة سةةبع سةةنوات متضةةمنة فتةةرة سةةماه
للسداد مدتها سنتان  ،إبتدا ًء من ديسمبر  4134لسداد المبالغ المستخدمة من القةةرض وفوائةةدها
 ،ويسدد القرض على عدد  41قسط ربع سنوى اعتبارا من ديسمبر  ، 4137وقةةد بلةةغ رصةةيد
المسةةةةتخدم مةةةةن القةةةةرض فةةةةي  13مةةةةارس  4132مبلةةةةغ  365.172.571جنيةةةةه مصةةةةري
( 13ديسمبر  4131مبلغ  372.425.633جنيه مصري) .

( )1

شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة
أ -بتاريخ  13أكتوبر  4131تم إبرام عقد قرض مع أحد البنوك بمبلغ  6.711.111يورو بفائدة
سنوية قدرها  % 1.71فوق سعر الليبور الخاص بمدة الستة اشهر ،تسدد علي خمسة سنوات
ابتداءاً من سحب أول دفعة من القرض  ،وقد بلغ رصيد القرض في  13مارس  4132مبلغ
 12.614.473جنيه مصري (المعادل لمبلغ  1.134.367يورو) ( 13ديسمبر  4131مبلغ
 12.141.413جنيه مصري المعادل لمبلغ  2.425.114يورو) .
ب -بتاريخ  47مارس  4131تم إبرام عقد قرض مع احدى البنةةوك بمبلةةغ  711.111يةةورو بفائةةدة
سنوية قدرها  % 1.71فوق سعر الليبةةور الخةةاص بمةةدة السةةتة اشةةهر ،تسةةدد علةةي  4أقسةةاط ربةةع
سةةنوية ابتةةداءاً مةةن  47يونيةةو  ، 4132وقةةد بلةةغ رصةةيد القةةرض فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ
 2.244.111جنيةةةه مصةةةري (المعةةةادل لمبلةةةغ  221.111يةةةورو) ( 13ديسةةةمبر  4131مبلةةةغ
 12.141.413جنيه مصري المعادل لمبلغ  1.135.613يورو) .

( )2

شركة رايـة للتـوزيع
قامت الشركة خالل عام  4133ب برام عقةةد قةةرض تمويةةل فةةي صةةورة عقةةد تةةأجير تمةةويلي مةةع أحةةد
شةةركات التةةأجير التمةةويلي بمبلةةغ  1.331.531جنيةةه مصةةري وذلةةك بضةةمان محةةل تجةةارى مملةةوك
لشةةركة رايةةة للتوزيةةع علةةي أن يةةتم سةةداد القةةرض علةةي  61قسةةط شةةهرى غيةةر متسةةاوي تبةةدأ فةةي
 47يوليةةو  4133حتةةي  47يونيةةو  . 4136وقةةد بلةةغ رصةةيد القةةرض فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ
3.676.357جنيه مصري ( 13ديسمبر  4131مبلغ  3.414.565جنيه مصري) .

( )1

شركة رايـة لخدمات مراكز اإلتصاالت
بتاريخ  3أغسطس  4134تم إبرام عقد قرض مةةع أحةةد البنةةوك بمبلةةغ  4.111.111دوالر أمريكةةي
بفائدة سنوية قدرها  %1.47فوق سعر الليبور الخاص بمدة الثالثة اشهر ،تسدد علةةي ثةةالث سةةنوات
بعد انتهاء فترة السماه وقدرها ستة أشهر اعتبارا من  3فبراير  4131وحتى  3أغسةةطس ، 4137
وقةةد بلةةغ رصةةيد القةةرض فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ  4.154.545جنيةةه مصةةرى المعةةادل لمبلةةغ
 3.131.313دوالر أمريكةةةي ( 13ديسةةةمبر  4131مبلةةةغ  4.134.344جنيةةةه مصةةةري المعةةةادل
لمبلغ  3.131.313دوالر أمريكي).
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
( )6

شركة أسطول للنقل البرى
قامت الشةةركة بالحصةةول علةةي قةةرض بمبلةةغ  35.444.111جنيةةه مصةةري مةةن أحةةد البنةوك لتمويةةل
شراء سيارات نقل  ،ويستحق القسط الشهرى بمبلغ  463.321جنيةةه مصةةري إبتةةداءاً مةةن  13ينةةاير
 4132وحتةةى  11يونيةةو  4133بمعةةدل فائةةدة متغيةةر بنسةةبة  %5سةةنويا بلةةغ رصةةيد القةةرض فةةي
 13مةةارس  4132مبلةةغ  36.714.341جنيةةه مصةةري ( 13ديسةةمبر  4131مبلةةغ 35.444.111
جنيه مصري) .

 - 42رأس المال
يبلغ رأس المال المرخص به مليار جنيه مصرى كما يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفو بالكامل مبلغ
 151.741.637جنيه مصرى موز على  52312313سهم  ،القيمة األسمية للسهم  7جنيه مصرى
وجميعها أسهم نقدية .
 - 41احتياطي عام

صافى الربح المحقق من بيع أسهم خزينة
صافى الناتج من زيادة رأس المال بالقيمة العادلة

-46

4132/1/13
جنيه مصرى
6.112.100
11.221.121
23.111.161

4131/34/13
جنيه مصرى
6.132.355
17.421.341
23.317.361

أسهم خزينة
4132/1/13
جنيه مصرى
3.311.136
3.311.136

انترناشيونال بيزنيس فينشرز – * IBVC

4131/34/13
جنيه مصرى
3.377.136
3.377.136

* يتمثل رصيد أسهم الخزينة البالغ  3.377.136جنيه مصري في  13مارس  4132في قيمة 52435
سهم من أسهم شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت المشتراه عن طريق شركة إنترناشيونال
بيزنيس فينشرز (شركة تابعة) والتى تم إدراجها بالقوائم المالية للشركة التابعة كاستثمار وألغراض إعداد
القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت تم إدراجها كأسهم خزينة .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 -40التقارير القطاعية

إيرادات النشاط
نشاط قطا نظم المعلومات
نشاط قطا البيع والتوزيع
نشاط قطا مراكز االتصاالت
نشاط قطا التأجير التمويلى
نشاط قطا الخدمات الدولية
نشاط قطا النقل البري
نشاط قطا خدمات مراكز البيانات
نشاط قطا التصنيع
أنشطة أخرى
استبعاد مبيعات القطاعات*
تكلفة إيرادات النشاط
نشاط قطا نظم المعلومات
نشاط قطا البيع والتوزيع
نشاط قطا مراكز االتصاالت
نشاط قطا التأجير التمويلى
نشاط قطا الخدمات الدولية
نشاط قطا النقل البري
نشاط قطا خدمات مراكز البيانات
نشاط قطا التصنيع
أنشطة أخرى
استبعاد تكلفة مبيعات القطاعات *

*

4132/1/13
جنيه مصرى

4131/1/13
جنيه مصرى

11.421.612
614.110.014
13.061.124
4.612.241
43.413.120
34.161.121
2.121.130
44.223.631
22.321
()1.421.141
223.111.111

64.731.333
634.134.734
27.774.414
5.612.143
2.636.261
6.621.144
1.415.517
45.144.314
233.371
()2.355.347
555.526.517

()22.211.624
()123.210.121
()40.413.163
()6.140.263
()32.114.132
()0.166.414
()3.122.111
()31.220.261
()216.221
1.421.141
()026.612.110

()63.476.727
()764.253.636
()46.147.451
()31.116.241
()4.263.416
()7.635.436
()3.151.555
()33.762.131
()137.773
2.355.347
()633.633.571

استبعاد مبيعات وتكلفة مبيعات القطاعات تتمثل فى قيمة المبيعات وتكلفة المبيعات التى تمت خالل
الفترة بين كل قطا والقطاعات األخرى في المجموعة .

 - 42صافي المصروفات التمويلية
4132/1/13
جنيه مصرى
()31.111.221
104.112
()31.160.121

فوائد مدينة
فوائد دائنة
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4131/1/13
جنيه مصرى
()5.531.355
322.147
()5.763.134

شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
 - 41ضرائب الدخل
4132/1/13
جنيه مصرى
()0.314.411
1.111.216
()1.016.211

ضرائب الدخل الجارية
ضرائب الدخل المؤجلة
(مصروف) ضريبة الدخل

4131/1/13
جنيه مصرى
()7.554.545
4.253.412
()1.111.341

ضريبة الدخل المؤجلة
رصيد أول المدة
التغير خالل الفترة  /العام
نتيجة استبعاد شركة تابعة
ضريبة الدخل المؤجلة التي ينشأ عنها – أصل
- 11

4132/1/13
جنيه مصرى
36.603.300
1.111.211
()01.161
31.113.121

4131/34/13
جنيه مصرى
3.341.157
5.725.414
36.653.355

الموقف الضريبى
شركة راية القابضة للتكنولوجيا واإلتصاالت وكذلك بعض الشركات التابعة لها تخضع لضةةريبة الةةدخل وقةةد
تةةم احتسةةاب ضةةريبة الةةدخل لكةةل شةةركة علةةى حةةده ويمثةةل رصةةيد ضةةريبة الةةدخل الظةةاهر فةةى قائمةةة الةةدخل
المجمعة مجمو ضةةرائب الةةدخل عةةن الفتةةرة المنتهيةةة فةةي  13مةةارس  4132للشةةركات الخاضةةعة فيمةةا عةةدا
الشركات التابعة التى تتمتع باإلعفاءات الواردة بالقانون رقم ( )4لسةةنة  3335نظةةراً لتأسيسةةها فةةى ظةةل هةةذا
القانون وبالتالى لم يتم احتساب ضرائب الدخل لها .
اإللتزامات المحتملة
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بلغةةةةةةت قيمةةةةةةة خطابةةةةةةات الضةةةةةةمان الصةةةةةةادرة مةةةةةةن بنةةةةةةوك الشةةةةةةركات التابعةةةةةةة لصةةةةةةالح الغيةةةةةةر فةةةةةةى
 13مارس  4132مبلغ  653.144.336جنيه مصرى ( 13ديسةةمبر  4131مبلةةغ  224.124.571جنيةةه
مصرى) كما يبلةةغ الجةةزء الغيةةر مغطةةى فةةي  13مةةارس  4132مبلةةغ  665.436.612جنيةةه مصةةرى (13
ديسمبر  4131مبلغ  214.147.267جنيه مصرى) وتم إدراج الجزء المغطةةى البةةالغ  1.433.734جنيةةه
مصري ضمن بند مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى (إيضاه  13( )37ديسمبر  4131مبلغ
 2.141.447جنيه مصري) .
األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها
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تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول المالية (أرصدة نقدية بالصندوق ولدى البنوك  ،أرصدة
العمالء واوراق قبض  ،المستحق من اطراف ذات عالقة  ،استثمارات مالية  ،األرصدة المدينة
االخرى ) وكذا االلتزامات المالية (التسهيالت االئتمانية  ،الموردين وأوراق الدفع  ،القروض ،
المصروفات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى) .

-

وكما هو وارد بالسياسات المحاسبية الهامة لالعتراف والقياس لألصول وااللتزامات المالية واإليراد
والمصروف المتعلق بها كما ورد فى إيضاه ( )1من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية .

-

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية .
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شركة راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت (شركة مساهمة مصرية)
االيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 13مارس 4132
أ-

مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هى مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية
والتى سوف تتذبذب نتيجة التغيرات فى معدالت فائدة السوق .

ب-

مخاطر العملة األجنبية
يتمثةةةةةةل خطةةةةةةر العمةةةةةةالت األجنبيةةةةةةة فةةةةةةى التغيةةةةةةرات فةةةةةةى أسةةةةةةعار صةةةةةةرف العمةةةةةةالت األجنبيةةةةةةة
والتى تةةؤثر علةةى قةةيم المةةدفوعات والمقبوضةةات وكةةذا قةةيم األصةةول وااللتزامةةات ذات الطبيعةةة النقديةةة
بالعمالت األجنبية للشركات التابعة العاملة بالخارج .
وكما هو وارد باإليضاه رقم ( ، ) 1فقةةد تةةم تقيةةيم أرصةةده األصةةول وااللتزامةةات ذات الطبيعةةة النقديةةة
بالعمالت األجنبية الموضحة أعاله باستخدام سعر الصرف السارى.

ج -

خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان فى االئتمان الممنوه وعدم قدرة هؤالء العمالء على سداد المستحق عليهم إال ان
المجموعة تحاول مواجهة هذا الخطر بانتقاء العمالء ذو جدارة ائتمانية عاليه ولديهم القدرة على سداد
التزاماتهم باإلضافة الى الحصول علي الضمانات الكافية للحد من هذا الخطر .

د -

مخاطر السيولة
تراقب الشركة مخاطرها فى العجز فى المبالغ النقدية باستخدام أداة تخطيط السيولة المتكررة والتأكد
من توافر التسهيالت والقروض من البنوك .

 - 11أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام  4131لتتمشى مع عرض القوائم المالية لهذه الفترة .
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