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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
~~~~

نتشرف أن نبين لسيادتكم فيما يلى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتھية
في : ٢٠١٦/٩/٣٠

أوال  :نبذه عن الشركة -:
أﺳــــــــم الشـركة :
جنســـــــــــــــيتھا :
تاريخ وموطن تأﺳيسھا :

شركة القناة للتوكيالت المالحية .
شركة مساھمة مصرية .
تم إنشاء الشركة في أول يوليو ﺳCنة  ١٩٦٥بموجCب قCرار السCيد /رئCيس ھيئCة قنCاة
السCويس رقCCم ) (١٣لسCCنة )١٩٦٥تحCت التأﺳCCيس(  .وتأﺳسCCت بموجCب قرار وزير
النقـــل البحـري رقـم  ١٤٣لسـنة  ١٩٧٦بتاريـخ١٩٧٦ /٧/١٠بمحافظة بورﺳCعيد
)بجمھورية مصر العربية( .

طبيعة نشاط الشركة وشكلھا القانوني :
تزاول الشركة أعمال الوكالة عن مالك السفن األجنبية  ،فھي أمين للسفينة وأمين للحمولة وتعتبر الشركة
الوكيل العام لشركة الجسر العربي للمالحة بميناء نويبع  ،كما يتولى توكيل القاھرة للمالحة والسياحة
التابع للشركة القيام بأعمال استقبال البحارة وأعمال التخليص علي البضائع و"اللفت فان" .وشركة القناة
للتوكيالت المالحية شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تتبع وزارة االستثمار.
والشركة تخضع إلحكام قانون شركات قطاع األعمال العام رقم ) (٢٠٣لسنة  ١٩٩١والئحته التنفيذية .

مــدة الشركة :
خمسة وعشرون سنة بدأت من . ٢٠٠١/١١/٢٣
الفترة المالية التي تغطيھا القوائم المالية  :من  ٢٠١٦/٧/١حتى .٢٠١٦/٩/٣٠

شھادة الجودة :
تحرص الشركة على تطبيق أحدث النظم لتوطيد الجودة من خالل نظام للجودة يتواءم مع متطلبات
المواصفات القياسية الدولية وتوفير المناخ المناسب للعمل والعاملين بالشركة عن طريق إعداد وتنفيذ
أحدث برامج التدريب لمتطلبات العصر في صناعة النقل البحري .
وتھدف الشركة إلى إرضاء عمالئھا والحفاظ على مكانتھا التنافسية اإلقليمية والعالمية من خالل :
• سرعة االستجابة إلى متطلبات عمالئھا .
• الوفاء بالتوقيتات المحددة لألعمال المكلفة بھا .
• تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية وفي أقل وقت ممكن.

وقد حصلت الشركة علي شھادة الجودة  ) ٩٠٠١/٢٠٠٠األيزو (
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كما حصلت الشركة بتاريخ  ٢٠١٠/٤/١٣علي شھادة  iso9001/2008من شركة أنظمة التسجيل
المتحدة  U.R.Sمصر وھي الشركة الرائدة والمعتمدة من لندن .

 :      :
) (١ترجمه العمالت األجنبية :
تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري  ،ويتم إثبات المعامالت المالية بالعملة المحلية  ،والدوالر
األمريكي  ،واليورو والجنيه اإلسترليني  ،ويتم تقييم العمالت األجنبية لتحويالت العمالء بالجنيه المصري
بسعر تاريخ الرحلة لمقابلة أداء الخدمات  ،أما األرصدة فيتم تقييمھا عند أعداد القوائم المالية  ،بسعر
اإلقفال المعلن من البنك المركزي في تاريخ أعداد الميزانية وفرق تقييم ھذه العمالت يرحل إلى حساب "
فرق تقييم العملة " بقائمة الدخل .

) (٢إثبات األصول الثابتة وإھالكھا :
تظھر األصول الثابتة وفقا للسياسة المتبعة بالشركة وبما يتفق مع المعيار ) (١٠فقرة ) (٣٠وذلك
بإظھار األصول بإجمالي التكلفة مطروحا منھا مجمع اإلھالك عن تلك الفترة وليس ھناك خسارة اضمحالل
في قيمة أصول الشركة تطرح من القيمة الصافية بعد طرح مجمع اإلھالك وتقوم الشركة بإعادة النظر في
األعمار اإلنتاجية والقيمة التخريدية لألصول الثابتة بصفة دورية علي األقل عند نھاية كل سنة مالية.
ويتم حساب أھالك األصول الثابتة بطريقة القسط الثابت  ،ويتم حساب معدل اإلھالك تطبيقا إلحكام
النظام المحاسبي الموحد وبالمعدالت التالية :
معدل اإلھالك
نوعية األصل

 مباني وإنشاءات :

مباني مقامة علي أرض مملوكة للشركة
مباني مقامة علي أرض مملوكة للغيـــــر
 آالت ومعدات :

%٢
%٥
%١٠

 وبالنسبة لوسائل النقل واالنتقال

 وطبقا لما أستكمل بدراسة الشركة في تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول فقد خلصت
الدراسة إلى نسب اإلھالك وذلك لألصول التي لم ينتھي عمرھا االفتراضي ومازالت تعمل في
اإلنتاج والغير مھلكة بالكامل .
 سيارات% ١٠
سيارات متنوعة
%٧.٥
سيارات سياحة
%٥
لنشات
 عدد وأدوات
% ١٠
مھمات دفاع مدني وحريق
 أثاث ومعدات مكاتب
% ١٠
أثاثات متنوعة
% ٢٠
حاسب آلي
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) (٣تسعير وتقييم المخزون :
تم تقييم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة البيعيه أيھما أقل حيث أن المخزون مشتري بغرض
تقديم الخدمات ألصول الشركة المملوكة من وسائل النقل )سيارات – لنشات( وليس بغرض البيع وفقا
للمعيار ). (٢

) (٤أسس أعداد القوائم المالية :
يتم أعداد القوائم المالية طبقا للنظام المحاسبي الموحد والمعدل بقرار معالي المستشار الدكتور/
رئيس الجھاز المركزي للمحاسبات رقم ) (٢٠٤لسنة  ٢٠٠١والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من، ٢٠٠٢/٧/١
وكذا طبقا لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء القوانين والقرارات السارية .
وقد تم أعداد القوائم المالية علي أساس مبدأ االستحقاق عدا قائمة التدفقات النقدية حيث تم
أعدادھا وفقا لألساس النقدي .

) (٥تقييم االستثمارات :
يتم إثبات االستثمار في الشركات المستثمر بھا بالتكلفة وبما يتفق مع نطاق المعيار ) (١٧بند ٤
تعريفات.
إضافة إلى أن الشركة ال تحتفظ باستثمارات بغرض المتاجرة أو استثمارات متاحة للبيع يمكن أن
تتعدد معايير تقييمھا.

) (٦االعتراف باإليراد :
• يتم االعتراف باإليراد طبقا للفقرة ) (١٩من المعيار رقم  ١١حيث توافرت فيه الشروط التالية
مجتمعة -:
 .١قياس قيمه اإليراد بدقه .
 .٢أنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة.
 .٣أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخ الميزانية.
 .٤أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التي تم تكبدھا في العملية وكذلك التكاليف الالزمة لالتمامھا.
ويتم االعتراف باإليراد بعد أداء الخدمة للعميل ووفقا لمبدأ االستحقاق.

) (٧تحميل المصروف :
يتم تحميل المصروف بعد الحصول علي الخدمة من المورد ووفقا لمبدأ االستحقاق .

) (٨إدارة المخاطر المالية :
تتعرض الشركة نتيجة األنشطة التي تزاولھا إلى عدة مخاطر مالية تتمثل في تقلبات أسعار صرف
العمالت األجنبية  ،وأسعار الفائدة  ،وتعمل قطاعات الشركة المختلفة في ضوء السياسات المعتمدة من
مجلس اإلدارة لمنع أو تقليل آية آثار تؤثر بالسلب علي نتائج الشركة  ،والمخاطر التي قد تتعرض لھا
الشركة ھي:
ﺃ  -مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية  ،والتي تؤثر علي حركة المقبوضات والمدفوعات بالعمالت
األجنبية  ،وخصوصا اإليرادات التي تحققھا الشركة من مزاولة نشاط المالحة .
ﺏ -مخاطر معدالت الفائدة  ،وھي مخاطر التغيرات قي التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية وذلك
بسبب التغير في أسعار الفائدة في السوق وتلجأ الشركة للتعامل مع العديد من البنوك لربط ودائع ألجل
لمدد قصيرة بأسعار فائدة عالية تمكنھا من تقليل مخاطر التغيرات في معدالتھا وذلك من خالل المنافسة
بين البنوك للحصول علي أفضل األسعار.
ويجـدر اإلشـــارة إلى أن الودائع البنكية المدرة للفائدة خـالل الفترة  ٢٠١٦/٧/١حتى ٢٠١٦/٩/٣٠
ھي ودائع بالعملة المحلية والعمالت األجنبية.
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) (٩اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة :
• يتم إثبات المعامالت المتبادلة مع الشـركات ذات العالقة التي تقوم بھا الشركة في سياق معامالتھا
العادية ووفقا للشروط التي يضعھا مجلس اإلدارة وبنفس األسس التي تتعامل بھا مع الغير.
• لم يتم الحصول علي البيانات المالية المختصرة عن الشركات المستثمر بھا وذلك لقيامھا باعداد
المركز المالي عن الفترة من  ٢٠١٦/٧/١حتى  ٢٠١٦/٩/٣٠بعد اعداد المركز المالي للشركة والن
شركتنا مرتبطة بمواعيد محددة بخالف الشركات الشقيقة األخري والغير مقيدة بالبورصة .
) (١٠طبيعة وغرض االحتياطيات بالشركة:

• احتياطي قانوني والغرض منه تغطية خسائر الشركة واستخدامه مع زيادة رأس المال يجعل ھذا
الحساب دائنا بما يجنب من صافي الربح بموجب نصوص القانون والالئحة في النظام األساسي
للشركة.
• احتياطي نظامي يجوز تجنيب نسبه من صافي الربح وفقا لما ھو منصوص عليه في النظام األساسي
للشركة وإذا لم يكن مخصصا لغرض معين يستخدم لمواجھة متطلبات الستثمار وتدعيم المركز
المالي للشركة بناء علي اقتراح من مجلس إدارة الشركة.
• احتياطي رأسمالي يجعل ھذا الحساب دائنا بقيمة األرباح التي يتقرر تجنيبھا الناتجة عن بيع أصل من
األصول الثابتة أو التعويض عنھا بأكثر من قيمتھا الدفترية.
• احتياطي زيادة استثمارات مالية يجنب من صافي الربح لمواجھه متطلبات استثمارات مستقبليه لتدعيم
المركز المالي للشركة.
) (١١اضمحالل األصول المالية وغير المالية :

حيث أنه ال يوجد أي دالله علي احتمال حدوث خسارة نتيجة االضمحالل في قيمة األصل لذلك فال
تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي للقيمة االستردادية وذلك طبقا للمعيار  ٣١فقرة .٨
) (١٢تم إصدار القوائم المالية عن الفترة المنتھية في  ٢٠١٦/٩/٣٠بتاريخ  ٢٠١٦/١٠/٢٦وتم اعتمادھا بجلسة
مجلس ادارة الشركة رقم ) (١١بتاريخ .٢٠١٦/١٠/٢٧
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) (١٢الموقف الضريبي :

الضريبة علي أرباح شركات األموال :
تخضع الشركة ألحكام ضرائب الدخل علي أرباح شركات األموال المفروضة من صافي الربح الضريبي
السنوي وتقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبة السنوية لمأمورية الضرائب المختصة في المواعيد
المحددة قانونا  .كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع ھذه اإلقرارات وفي كل األحوال وفي ضوء
النظام الضريبي المطبق في مصر فإن االلتزام النھائي المستحق لمصلحة الضرائب لن يتم تحديده بدقة إال
بعد قيام مصلحة الضرائب بالفحص الضريبي والوصول للربط النھائي إما عن طريق اللجان الداخلية أو
لجان الطعن أو القضاء .
 وفيما يلي الموقف الضريبي في: ٢٠١٦/٩/٣٠

البيــــــان

أوال  :شركات األموال :
تم الفحص وتم موافاتنا بنموذج ) (١٩وتم االعتراض عليه وحولت
بالنسبة لألعوام ٢٠٠٩/٢٠٠٨
للجنة الداخلية المتخصصة وصدر قرار اللجنة بتعديل الضريبة ليصبح
بمبلغ ٦٤٨٣٩٩جم وتم سداد دفعة منھا قيمة ٣٠٠٠٠٠جم والباقي
سيسوى من الرصيد الدائن المستحق للشركة طرف المصلحة.
بالنسبة لألعوام  ، ٢٠١٠/٢٠٠٩تم الفحص ولم يتم موافاتنا بنموذج ) (١٩واظھر الوعاء سالبا .
٢٠١١/٢٠١٠
تم الفحص وتم موافاتنا بنموذج ) (١٩وتم االعتراض عليه وحولت
بالنسبة لألعوام ٢٠١٣/٢٠١١
للجنة الداخلية المتخصصة دائرة رقم ). (٢٢
لم يتم الفحص
بالنسبة لألعوام ٢٠١٥/٢٠١٣
ثانيا  :ضريبة المبيعات :
تم موافاتنا بقرار لجنة التظلمات العليا وتم أقامه دعوى رقم ١٩٥٨
بالنسبة لألعوام ٢٠١٠/٢٠٠٧
لسنه  ٣ق أدارى بورسعيد للمطالبة بتطبيق نص المادة رقم ) (١٧من
القانون  ١١لسنة  ٩١والخاصة بالتقادم .
تم موافاتنا بقرار لجنة التظلمات العليا وتم إقامة دعوي رقم ٢٨٠٦٤
بالنسبة لألعوام
ق ٧٠/للمطالبة بتطبيق نص المادة رقم ) (١٧من القانون  ١١لسنة
٢٠١١ /٢٠١٠
 ٩١والخاصة بالتقادم
تم الفحص وتم إخطارنا بنموذج ) (١٥ض.ع.م وتم االعتراض عليه
بالنسبة لألعوام
وأحيلت الى لجنة التظلمات بمركز كبار الممولين وصدر قرار اللجنة وتم
٢٠١٢ /٢٠١١
سداد فروق الضريبة عن عام  ٢٠١٢/٢٠١١بمبلغ ٢٥٤٧٩٠جم .
تم الفحص وتم إخطارنا نموذج ) (١٥ض.ع وتم االعتراض وحولت
بالنسبة لألعوام
إلى لجنة التظلمات بمركز كبار الممولين .
٢٠١٤/٦ ،٢٠١٣/٦
تم الفحص حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ويتم سدادھا بصفه شھريه
ثالثا  :ضريبة الدمغة :
تم الفحص حتى عام ٢٠٠٧وجارى الفحص من عام  ٢٠٠٨وحتى
رابعا  :ضريبة كسب العمل :
 ٢٠١٠ويتم سدادھا بصفه شھريه

٥

٦
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

   

 

ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  :ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺭﻗﻢ )(١

بيان حركة األصول الثابتة ) بالتكلفة التاريخية (
!!"#
/

&$%
 0

)'()*/,/

!!"#
('()*/-/.

أراضي
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وسائل نقل وانتقال
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عدد وأدوات
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أثاث ومعدات مكاتب

٨٢٩٧٧٥٧٫٤٨

األجمالي

٦٨٦١٧١٥٦٫٣٧

٠٫٠٠

٤٥٥٢٥٫١٠

٨٣٤٣٢٨٢٫٥٨

٤٥٥٢٥٫١٠

٦٨٦٦٢٦٨١٫٤٧

• القيمة الدفترية لألصول المھلكة بالكامل والزالت تستخدم  ٨٧٤٤٥٩٠.٢٧جم .

بيان حركة مجمع اإلھالك
!!"#
/
مباني وإنشاءات
آالت ومعدات
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات
أثاث ومعدات مكاتب
األجمالي

)'()*/,/
٦٢٧٢٦٤٢٫٠١
٩٠١٧٥٧٫٨٢
٢٧٨٤٢٠١٧٫١٧

$%4

0 6

٨٨٨٦٩٫١٠
٢٤٣٠٫٨٣
٤٩٠٦٧٨٫٤٥

٢١٤٣٢٤٫٣٥

١٩١٦٫١٧

٧٥٠٨٢١٦٫٧٤

٥٩٥٧٩٫١١

٤٢٧٣٨٩٥٨٫٠٩

٦٤٣٤٧٣٫٦٦

٠٫٠٠

!!"#

1!! 2

('()*/-/.
٦٣٦١٥١١٫١١
٩٠٤١٨٨٫٦٥
٢٨٣٣٢٦٩٥٫٦٢
٢١٦٢٤٠٫٥٢
٧٥٦٧٧٩٥٫٨٥
٤٣٣٨٢٤٣١٫٧٥

34 5
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%١٠
%٥،%٧٫٥،%١٠

%١٠
%٢٠، %١٠

• وتتمثل اإلضافات كما ظھرت بالجدول السابق في أقساط اإلھالك خالل الفترة والتي بلغت
 ٦٤٣٤٧٣.٦٦جنيه .
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 استثمارات طويلة األجل  :إيضاح رقم )(٢
ق جنيـــــــــــــه

٢٧٢٢٤٥١٤٫٠٠

البيان
ق جنيـــــــــــــه
استثمارات في شركات تابعة للشركة القابضه للنقل البحرى والبرى
 ١٦٠٨٧٨٣٩٫٠٠شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
 ١١١٣٦٦٧٥٫٠٠شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
االجمالى
استثمارات في شركات شقيقه
 ١٠٥٨٢٥٧٣٥٫٥١شركة المالحة الوطنية
 ١٣٠٠٠٦٠٨٫٠٠شركة الترجمان جروب

نسبه المساھمه
%٢٠٫٠١
%٢٠٫٢٦

%٢٠٫٢٢
%٦٫٥٢

١١٨٨٢٦٣٤٣٫٥١
٣٢٠٥٣٦٠٫٤٣
١٥٥١٠٫٠٠
٣٢٢٠٨٧٠٫٤٣
١٥٥١٠٫٠٠
٣٢٠٥٣٦٠٫٤٣

استثمارات أخري
مصرف ابو ظبي االسالمى  -مصر )البنك الوطنى للتنمية سابقا(
شركة بورسعيد الوطنية لألمن الغذائي

%٠٫٣٢
%٠٫٧٨

يخصم :مخصص بقيمة االستثمار في شركة بورسعيد لألمن الغذائي

١٤٩٢٥٦٢١٧٫٩٤
٤٨٨٥٫٠٠
٤٨٨٥٫٠٠
١٤٩٢٦١١٠٢٫٩٤

اجمالي استثمارات في اسھم شركات
استثمارات فى سندات
أجمالي االستثمارات المالية ) بالصافى (

كما يمكن إيضاح العائد السنوي من مساھمات الشركة في الشركات األخرى باإلضافة إلى قيمة
المساھمة ونسبتھا كما يلي -:

) القيمة بالجنيه(

قيمة المساھمة

عدد االسھم ن
اسم الشركة
س
١٦٠٨٧٨٣٩٫٠٠
شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ٤٠٠١٩٥٠

١١٦٦٣٩٦٥٫٥٩

شركة بورسعيد لتداول الحاويات
ائعالوطنية
والبضة
شركة المالح

٦٦٨٢٠٠٥

١١١٣٦٦٧٥٫٠٠

١٠٧٢٩٢٦٦٫٦١

٤٦٤٧٨٥٢

١٠٥٨٢٥٧٣٥٫٥١

٠٫٠٠

مصرف ابو ظبي االسالمى  -م صر

٣١٦٠١١

٣٢٠٥٣٦٠٫٠٠

٠٫٠٠

١٥٥١

١٥٥١٠٫٠٠

٠٫٠٠

١٣٠٠٠٠٠

١٣٠٠٠٦٠٨٫٠٠

٠٫٠٠

١٤٩٢٧١٧٢٧٫٥١

٢٢٣٩٣٢٣٢٫٢٠

شركة بورسعيد الوطنية لألمن الغذائي
شركة الترجمان جروب
أجمالي المساھمة

العائدعن الفترة

٧
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 األصول المتداولة
 المخـــزون  :إيضاح رقم )(٣

بلغ المخزون في  ٢٠١٦/٩/٣٠مبلغ  ٢٢٢٧٨٩٦.٧١جنيه كالبيان التالي :
ق جنيــــــــــــه
 ٩٦١٧٥٠٫٣٦مخزون سريع الحركة
 ٥١٧٨٦٦٫٣٥مخزون بطئ الحركة
 ٦٦٦١٠٠٫٠٠مخزن المخلفات
مخزون بغرض البيع
٨٢١٨٠٫٠٠
٢٢٢٧٨٩٦٫٧١

• ضمن مخزن المخلفات المخزون الراكد وقد تم عرضه بالمزاد العلني الذي أقيم يومي
 ٦/٢١ ،٢٠وتم بيع قطع غيار راكدة قيمتھا ١٣٣الف جنيه وجاري تحصيل حصيلة
البيع من ھيئة المبيعات الحكومية خالل العام المالي . ٢٠١٧/٢٠١٦
* عمالء وأوراق قبض ومدينون أخرون  :إيضاح رقم )(٤
العمـــــــالء :
بلغ رصيد العمالء في  ٢٠١٦/٩/٣٠مبلغ  ١٢٧٠٣٨٠.٣٢جنيه كالبيان التالي :
ق جنيــــــــــه

ق جنيــــــــــه
١٥٥١٧٥٫٧٠
١٢١٠٩٣٢٫١٣
٤٣٢٧١٨٥٫٣٣

عمالء قطاع عام
عمالء قطاع خاص
عمالء خارجي

٥٦٩٣٢٩٣٫١٦
٤٤٢٢٩١٢٫٨٤

يخصم  :المخصص المكون

١٢٧٠٣٨٠٫٣٢

حسابات مدينة لدي المصالح والھيئات:
بلغ رصيد ھذا الحساب  ٢٦١٩٧٣٤٩.٣٥جنيه طبقا لآلتي :
ق جنيــــــــــــــــه

ق جنيـــــــــــــــــه

البيـــــــــان

١٢٩٨٣٤٢٫٢٤

قيمة التأمينات المسددة لشركة االتصاالت وغيرھا

٦٧٠٧٣٠٨٫٢٩

المستحق للشركة طرف وزارة الماليه )مصلحة الضرائب (

٢٤٩٨٣٨٨٢٫٠٨

المسدد كدفعات مقدمة لھيئة قناة السويس لعبور السفن

٣٢٩٨٩٥٣٢٫٦١
٦٧٩٢١٨٣٫٢٦

يخصم :ـ المخصص

٢٦١٩٧٣٤٩٫٣٥

٨
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الموردون  :بلغ رصيد الموردون الشاذ  ٣٩٤٤١١.٩٨جم .
حسابات مدينة أخري  :بلغ رصيد المدينون اآلخرون  ١٩٥٠٤٧٦٩.٧٩جم وذلك بعد خصم
المخصص البالغ قيمته  ٢٠٠٠٠جم .
 حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة  :إيضاح رقم )(٥
بلغ رصيد ھذا الحساب ١٦٠٢٥٠٣٢.٢١جنيه طبقا لآلتي -:
ق جنيــــــــه

ق جنيــــــــه
١٦٠٢٥٠٣٢٫٢١

البيـــــــــــــان
مديونية الشركة القابضة للنقل البحري والبري

١٦٠٢٥٠٣٢٫٢١

سيتم تسوية  %٢٥من مديونية الشركة خالل العام المالي الحالى . ٢٠١٧/٢٠١٦
إيرادات مستحقة التحصيل:
بلغ رصيد ھذا الحساب  ٩١٠٥٢٩٩٠.١٢جنيه طبقا للبيان التالي -:
 ٨٩١٩٥٦٠٦٫٢٥ايرادات أوراق ماليه مستحقة طرف شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

١٦٨٤٣٩٤٫٩٥
١٧٢٩٨٨٫٩٢

فوائد دائنة
ايرادات أخرى

مستحقة عن الودائع المربوطة بالبنوك وتخص الفترة

٩١٠٥٢٩٩٠٫١٢
 نقدية بالبنوك والصندوق :إيضاح رقم )(٦
بلغ رصيد ھذا الحساب  ٢١٠٠٤٣٠٢٣.٢٧جنيه طبقا للبيان التالي :
ق جنيـــــــــــــه

ق جنيـــــــــــــه

البيان
بنوك ودائع ألجل

٣٤٨٤٩٢٢٤٫٢٥

بالعملة المحلية

٥٣٧٠١٠٦٦٫٩٣

بالعمالت األجنبية
بنوك حسابات جارية

١٩٧٩٢٣١٠٫٤٢

بالعملة المحلية

٦٧٤٣٠٩١٧٫٨٥

بالعمالت األجنبية
بنوك غطاء خطابات ضمان )نقدا(

٨٨٥٥٠٢٩١٫١٨
٨٧٢٢٣٢٢٨٫٢٧
١١٣١٢٧٠٫٨٧
٣٢٩٩٤٥٩٦٫٠٠
٢٠٩٨٩٩٣٨٦٫٣٢
١٤٣٦٣٦٫٩٥
٢١٠٠٤٣٠٢٣٫٢٧

بنوك غطاء خطابات ضمان )ودائع مجمدة(
أجمالي النقدية بالبنوك
نقدية بالصندوق
أجمالي النقدية بالبنوك والصندوق

بيان النقدية -:
• تم استبعاد مبلغ٣٤مليون جم من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في ٢٠١٦/٩/٣٠
وھي عبارة عن ودائع متحفظ عليھا وغطاءات نقدا لخطابات الضمان الصادرة لصالح ھيئه قناة
السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.
٩
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 حقوق الملكية  :إيضاح رقم )(٧
بلغ مجموع حقوق الملكية في  ٢٠١٦/٩/٣٠مبلغ  ٣٣٨٤٩١ألف جنيه طبقا للبيان التالي :
ألف جنيه
٢٠٠٠٠٠

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  -موزع علي  ٢٠٠مليون سھم بقيمة
أسمية للسھم  ١جم وجميعھا أسھم أسمية )كما يبلغ رأس المال المرخص بـه
 ٤٠٠مليون جنيه
االحتياطيات
بلغت االحتياطيات في  ٢٠١٦/٩/٣٠ما قيمته  ١٢٠٠٤٦ألف جنيه طبقــــــــــا
للبيان التالي :
ألف جنيــــــــه
احتياطي قانوني
٤٩٣٥٤
احتياطي نظامي
٢٥٢٣٢
احتياطي رأسمالي
٩٠٩٦
احتياطي زيادة استثمارات
٣٤٨٤٢
احتياطيات أخري
١٥٢٢
فائض أرباح محتجزة

١٢٠٠٤٦
٩٣
٣٢٠١٣٩
١٨٣٥٢
٣٣٨٤٩١

صافي ربح الفترة
مجموعة حقوق الملكية

 المخصصات :إيضاح رقم )(٨
يوضح الجدول التالى بيان التغيرات فى حـ /المخصصات

البيــــــــــان

رصيد ٢٠١٦/٧/١

المضاف

المستبعد

ق جنيــــــــــــــه

ق جنيـــــــــــــه

ق جنيـــــــــــه

المستخدم

رصيد
٢٠١٦/٩/٣٠

مخصص الضرائب المتنازع عليھا

١٠١١٨٥٧١٫٣٥

١٠١١٨٥٧١٫٣٥

مخصص الديون المشكوك فيھا

١١٢١٥٠٩٦٫١٠

١١٢١٥٠٩٦٫١٠

مخصص قضايا ومنازعات

١٧٢٥٥٩٧٤٫٥٩

١٧٢٥٥٩٧٤٫٥٩

مخصص استثمارات مالية

١٥٥١٠٫٠٠

١٥٥١٠٫٠٠

مخصص مصلحة الجمارك

٢٠٠٠٠٫٠٠

٢٠٠٠٠٫٠٠

اجمالي المخصصات بخالف اإلھالك

٠٫٠٠ ٣٨٦٢٥١٥٢٫٠٤

٠٫٠٠

٠٫٠٠

٣٨٦٢٥١٥٢٫٠٤

١٠
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 مـــوردون وأوراق دفع ودائنون أخرون  :إيضاح )(٩
مـــوردون :
بلغ حساب الموردون مبلغ  ١٤١٥٩٨١.٠٥جنيه طبقا لآلتى :
ق جنيــــــــــه
١٤٠٩٢٩٧٫٩٦
٦٦٨٣٫٠٩

موردون – قطاع عام
موردون – قطاع خاص

١٤١٥٩٨١٫٠٥
حسابات دائنة لدي المصالح والھيئات :
بلغ ھذا الحساب  ٨٠٦٥٦٢٨.٢٨جنيه وبيانه كاألتي :
ق جنيــــــــــــــه

٦٢٤٤٠٥٣٫٥٣
١٧٥١٤٣٩٫١٦
٧٠١٣٥٫٥٧

دائنو متنوعون
دائنون مختلفون
مستحقات عاملين ) أجور مستحقة(

٨٠٦٥٦٢٨٫٢٦
دائنو التوزيعات :
بلغ ھذا الحساب  ٧٧٧٩٤٥٣٤.١٠جنيه وبيانه كاآلتي :
ق جنيــــــــــــه
ق جنيــــــــــــه
 ٥٤٧١٧٨٠١٫٤٦حصة المساھمين
 ٢١٥٤٥٦٢٣٫٨٧حصة العاملين
حصص أخري
١٥٣١١٠٨٫٧٧
٧٧٧٩٤٥٣٤٫١٠
عمالء )أرصدة شاذة( :
ق جنيــــــــــــه
ق جنيــــــــــــه
قطاع عام
٥٠٣٩٨٫٠٤
قطاع خاص
٥٦٨٧٩٤٫٥٧
 ٣٨٦٠٦٥٨٣٫١١عمالء الخارج
٣٩٢٢٥٧٧٥٫٧٢
حسابات دائنة أخري :
بلغ ھذا الحساب  ٤٤٢٣٣٧٦٧.٥٦جنيه وبيانه كاآلتى :
ق جنيــــــــــــــه

٦١٨٥٩٫٢٢
٤٤١٧١٩٠٨٫٣٤

دائنو مبالغ مستقطعة من العاملين
أرصدة دائنة أخري

٤٤٢٣٣٧٦٧٫٥٦
١١
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*** قائمة الدخل )االرباح أو الخسائر(
** المبيعات االيرادات  :إيضاح رقم )(١٠
بلغت الخدمات المباعة  ١٤١٤٥ألف جنيه طبقا للبيان التالي :
باأللف جنيـــــــه
إيرادات نشاط المالحة
٣١٩٩
إيرادات نشاط البحارة
١٤٣٣
إيرادات نشاط البضاعة
١٠
إيرادات نشاط التخليص
٣٨٩
إيرادات نشاط السياحة
٥٦٤٦
إيرادات نشاط نويبع
٣٤٦٨
١٤١٤٥

 تكلفه المبيعات  /تكلفة الحصول علي االيراد  :رقم االيضاح )(١١
بلغ ھذا الحساب  ١١٦٣٢ألف جنيه خالل العام طبقا للبيان التالي -:

ألف جنيـــــــــــه
٦٢٨

خامات ومواد ووقود وقطع غيار

٣٣٣٠

أجــــــور

٤٩٥

إھالك واستھالك

٧١٧٩

مصروفات أخري

١١٦٣٢
 الدخل من االستثمار  :رقم االيضاح )(١٢
بلغ الدخل من االستثمار  ١٣١٧الف جنيه وھي عبارة عن الفوائد الدائنة المحصلة والمستحقة
علي الودائع المربوطة طرف البنوك .
 مكاسب وخسائر أخري  :رقم االيضاح )(١٣
بلغ ھذا الحساب  ٢٠٠الف جنيه وھي تمثل قيمة أرباح فروق العملة بعد تقييمھا طبقا السعار
. ٢٠١٦/٩/٣٠
 إيرادات أخري  :رقم اإليضاح )(١٤
بلغت اإليرادات األخرى  ٢٣ألف جنيه وتتمثل في اآلتي -:
ألف جنيـــــــــــه
٧
١٤
٢
٢٣

إيرادات وأرباح متنوعة
تعويضات وغرامات
مركز التدريب

١٢

١٣
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

 

   

 مصروفات إدارية وعمومية  :رقم اإليضاح )(١٥
الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعضاء مجلس اإلدارة.
بلغ ھذا الحساب  ٦٧ألف جنيه طبقا للبيان التالي :

ألف جنيـــــــــــه
٣٩

رواتب مقطوعة

٢٤

بدل حضور ومكافأة عضوية مجلس إدارة

٤

بدل انتقال

٦٧
المصروفات اإلدارية األخرى :
بلغت المصروفات اإلدارية األخرى  ٥٧٣٠ألف جنيه طبقا للبيان التالي :

ألف جنيــــه
٢٩٢

خامات ومواد ووقود وقطع غيار

٤٤١٩

أجــــــور

١٤٨

إھالك واستھالك

٨٧١

مصروفات أخري

٥٧٣٠
 مصروفات أخري  :رقم اإليضاح )(١٦
بلغت المصروفات االخري ھذا العام  ١٤آلف جنيه طبقا للبيان التالي :

ألف جنيـــــــــــه
١٤

أعانة صندوق الطوارئ

١٤
 المصروفات التمويلية :رقم اإليضاح )(١٧
بلغت المصروفات التمويلية  ٤٤ألف جنيه وتتمثل في مصروفات عمولة البنك .

١٣

١٤
الشركة القابضة للنقل البحري والبري

   

 

• إيرادات استثمارات في شركات شقيقة  :رقم اإليضاح )(١٨
بلغت ايرادات االستثمارات مبلغ  ٢٢٣٩٣مليون جنيه قيمة عائد استثماراتنا في كل من شركتى بورسعيد
ودمياط لتداول الحاويات تقديريا وطبقا لما تحقق بالعام المالي المنتھي في  ٢٠١٦/٦/٣٠وقد تم خصم
الضريبة علي إيرادات االستثمارات بواقع  %١٠والبالغ قيمتھا  ٢.٢٣٩مليون جنيه ليصبح صافي إيراد
االستثمارات  ٢٠.١٥٤مليون جنيه .

رئيس قطاع
الشئون المالية واالقتصادية
)محاﺳب /إيناس شفيق عبد المقصود(

١٤

