 

   
الشركة القابضة للنقل البحري البري

شركة القناة للتوكيالت المالحية
 ٢٦شارع فلسطين ببورسعيد
ت  (٠٦٦) ٢٢٧٥٠٠ :ـ فاكس  (٠٦٦) ٢٣٩٨٩٦ :ـ تلكس AGEN UN ٦٣٠٧٥ :

EmaiI: csagencies @ dataxprs.com .eg

ملخص نتائج األعمال عن الفترة من  ٢٠١٦/٧/١حتى ٢٠١٦/٩/٣٠
العملة ودرجة التقريب
) (١المؤشرات المالية
)أ( قائمة الدخل عن الفترة المنتھية في ٢٠١٦/٩/٣٠
القيمة باأللف جنيه
عن الفترة

عن الفترة

التغير

الحالية

المقارنة

%

االيرادات  /المبيعات

١٤١٤٥

١٢٧٠٠

%١١

الخسارة(
مجمل الربح )الخسارة

٢٥١٣

١٥٠٥

%٦٧

٥٫٦

٨٫٤

٠٫٢

صافي ربح النشاط من االنشطة المستمرة
الخسارة( قبل الضريبة من االنشطة
صافي الربح )الخسارة
(
وجدت(
المستمرة )ان

٢٠٣٩١

١١١٤٩

%٨٣

١٨٣٥٢

١٣١٤٤

%٤٠

الخسارة( بعد الضريبة
صافي الربح )الخسارة

١٨٣٥٢

١٣١٤٤

%٤٠

٠٫٠٨٠١٢٥٤

٠٫٠٥٦١٢٥٤

%٤٣

نسبة مجمل الربح الى االيرادات  /المبيعات

النصيب االساسي للسھم في االرباح  /الخسائر
االرباح/الخسائر )ان وجد(
النصيب المخفض للسھم في االرباح

الفـروع :
شركة القناة للتوكيالت المالحية ـ السويس
توكيــل أســوان للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيــل أسـيـوط للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيــل المنيــــا للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيــل دمنھور للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيل القاھرة للماحة والسياحة ـ بورسعيد

ت ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ :
ت ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ :
ت ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ :
ت ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ :
ت ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ :
ت ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ :

فــاكس ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ :
فــاكس ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ :
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)ب(قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/٩/٣٠
القيمه بااللف جنيه
في تاريخ

في تاريخ

التغير

المركز المالي

المركز المالي

%

يونيو٢٠١٦
٣٠يونيو
صافي رأس المال العامل

١٦٨٦٤٠

١٥٨٦٤٩

%٦

حقوق الملكية

٣٣٨٤٩١

٣٢٠١٣٨

%٦

رأس المال المدفوع

٢٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

االحتياطيات

١٢٠٠٤٦

١٢٠٠٤٦

%٠

االرباح الخسائر المرحلة
ربح خسارة الفترة

١٨٣٥٢

٠

أخري
اسھم خزينة

)ت( قائمة التدفقات النقدية عن السنة  /الفترة المنتھية في ٢٠١ /٩/٣٠
٢٠١٦
القيمه بااللف جنيه
عن الفترة

عن الفترة

التغير

الحالية

المقارنة

%

)الى( انشطة التشغيل
(
التدفقات النقدية من

٨٢٥٢-

١٢٢٧٠
١٢٢٧٠-

%٣٣-

)الى( انشطة االستثمار
(
التدفقات النقدية من

٤٥-

٢١
٢١-

%١١٤

٠

٠

)الى( انشطة التمويل
(
التدفقات النقدية من

الفـروع :
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ت ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ :
ت ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ :
ت ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ :
ت ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ :
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) (٢األحداث الھامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى األن و تستوجب األفصاح
√ ال يوجد
يوجد أنظر مرفق رقم )(١

إقـــــــــــــــرار
نقر بأن البيانات المدونة أعاله مستخرجه مDن القDوائم الماليDة للشDركة التDي تDم إصDدارھا مDن مجلDس اإلدارة
المنعقDدة بتDاريخ  ٢٠١٦/١٠/٢٧ولDم يصDدر عنھDا تقريDر مراقDب الحسDابات بعDد ونتعھDد باإلفصDاح الفDDوري
للھيئة والبورصة عن أي تغييDر يطDرأ علDي ھDذه البيانDات فDور حدوثDه لحDين إرسDال القDوائم الماليDة الموقعDة
والتي نتعھد بإرسالھا فور صDدور تقريDر مراقDب  /مراقبDي الحسDابات عليھDا وبحDد أقصDي قبDل بدايDة جلسDة
تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب  /مراقبي الحسابات و الذي نتوقع أن يكون تقريرا
نظيفا  /معدال لألسباب المبينة بالمرفق )رقم. (٢

مسئول عالقات المستثمرين

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

محاسب/يوسف محمد الصرفي

اللواء بحرى/محمد عبد القادر جاب 

٢٠١٦
التاريخ ٦/١٠/٢٧

الفـروع :
شركة القناة للتوكيالت المالحية ـ السويس
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توكيــل المنيــــا للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيــل دمنھور للمــــالحة ـ بورســــــعيد
توكيل القاھرة للماحة والسياحة ـ بورسعيد

ت ٠٦٢/٣٣٠٤٠٦ :
ت ٠٦٦/٢٢٠٧٩٥ :
ت ٠٦٦/٢٢٢٨٧٦ :
ت ٠٦٦/٣٢٩١٨٥ :
ت ٠٦٦/٢٢٦٨٠٦ :
ت ٠٢/٥٧٧٨٣١٠ :

فــاكس ٠٦٢/٣٣٠٤٠٧ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٥ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٤ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٣ :
فــاكس ٠٦٦/٣٥١٩٠٢ :
فــاكس ٠٢/٥٧٥٥٥٦٨ :
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