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 )المبالغ مدرجة بالجنيه المصرى(
 

 : نشأة وغرض شركات المجموعة .1

 : "المسيطرةالشركة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( " .أ
جمهورية مصور العربيوة  صرية" فىتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( "شركة مساهمة م

القوانونى إلوى شوركة مسواهمة مصورية وفقواً لقورار  الشكل كشركة ذات مسئولية محدودة وقد تم تغيير 1973سبتمبر  13فى 
 .1981لسنة  159 ووفقاً ألحكام القانون رقم 1987أول يناير  الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ

ل أصحاب السفن وشركات المالحة وأعموال الطيوران والقيوام بأعموال الوكالوة المالحيوة ويتمثل غرض الشركة فى تمثي
ومزاولة أعمال الشحن والتفريغ اآللوى للبضوائع الصوب والجواف والبضوائع العاموة والنقول والخودمات العاموة ومزاولوة نشواط 

تودعات ومزاولوة نشواط الحاويوات وتشومل النقل الدولى براً وبحراً وجواً والتخليص والشحن ومزاولة نشواط التخوزين والمسو
أعمال تداول الحاويات واألنشطة المرتبطة بها والتعبئة والتغليف والمراجعة وأعمال المعارض وكوذا تخوزين وبيوع البضوائع 

 باختالف أنواعها من خالل فرع الشركة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
 
 : "شركة تابعةالشركة المصرية ألعمال النقل الفنى )إيتال( " .ب

بنظام  1982ديسمبر  18تأسسـت الشركـة المصريـة ألعمـال النقل الفنى )إيتـال( "شركة مساهمـة مصرية" فى 
والئحته التنفيذية  1977لسنة  32المعدل بالقانون رقم  1974لسنة  43اإلستثمار الداخلى وذلك وفقاً ألحكام القانون رقم 

مال  رأس زيادة باالكتتاب فى كاملالمسيطرة قامت الشركة  2010عام الل خوفى جنيه  328 000برأس مال قدره 
 .السجل التجارىبتم التأشير بذلك مليون جنيه و 8جنيه ليصبح  7 672 000 والبالغالشركة 

تم زيوادة رأس موال الشوركة  2012ديسمبر  20بناءاً على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
مليوون  17مليون جنيه، كما توم زيوادة رأس موال الشوركة المصودر بمبلوغ  250مليون جنيه ليصبح  225رخص به بمبلغ الم

 )الشوركة المسويطرة( تورانسيإيج –مليون جنيه هذا وقد أكتتبت الشركة المصورية لخودمات النقول والتجوارة  25جنيه ليصبح 
بتلوك  وتوم التأشوير 2013وتم سداد باقى الزيوادة فوي ينواير  2012 مليون جنيه خالل عام 12فى كامل الزيادة وسددت مبلغ 

وفوى ، %99.9تلوك الشوركة لتصوبح  ىمما يترتب عليه زيادة نسبة السيطرة ف 2013فبراير  7 ىبالسجل التجارى ف الزيادة
فيها بالكامل مون  مليون جنيه وتم اإلكتتاب 45 مليون جنيه ليصبح 20زيادة رأس المال المصدر بمبلغ تم  2014سبتمبر  8

  %99.94الشركة لتصبح  تها علىالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( مما ترتب عليه زيادة نسبة سيطر
مليوون  10توم سوداد  2014سوبتمبر  21مليون جنيوه وفوى  35مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع  10سداد هذا وقد تم 

مليووون جنيووه مصوورى وتووم التأشووير بووذلك فووى السووجل  45مصوودر والموودفوع بالكاموول جنيووه أخوورى ليصووبح رأس المووال ال
 فى السوجل التجوارىوتم التأشير بتلك الزيادة  رأس المالمن تحت حساب زيادة  مليون جنيه 8.5اد مبلغ كما تم سدالتجارى.

مليوون جنيوه وتوم التأشوير  7.5لوغ تم زيادة رأس مال الشركة المصرية ألعمال النقول الفنوى )إيتوال( بمب 2015يناير  11فى 
مليون جنيه مقسم  61ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ  2015فبراير  25بذلك فى السجل التجارى بتاريخ 

 مليون سهم. 61على 
 

طن وتلك التى تتطلب دراسوات وخبورات فنيوة  50يتمثل غرض الشركة فى النقل بالسيارات للحموالت التى تزيد عن 
 مجال هندسة النقل وتفريغ وتركيب تلك الحموالت فى مواقع العمل وكذلك إعداد وتجهيز المعدات.فى 

 

 : "شركة تابعةحلول المستودعات "إيجيترانس لشركة  .ج
وتووم قيوودها فووى السووجل  2009مووايو  4تأسسووـت شووركة حلووول المسووتودعات العالميووة "شووركة مساهمووـة مصوورية" فووى 

 والئحتوووووه التنفيذيوووووة بووووورأس موووووال  1981لسووووونة  159اً ألحكوووووام القوووووانون رقوووووم ( وذلوووووك وفقووووو39549التجوووووارى بووووورقم )
ألوف دوالر أمريكوى ليصوبح  900زيوادة رأس موال الشوركة بمبلوغ  2010عوام ، وتوم خوالل دوالر أمريكى 100 000قدره 

قد إجتماع جمعيوة بع الشركةقامت  2012 عام وفى خالل ر بتلك الزيادة فى السجل التجارىمليون دوالر أمريكى وتم التأشي
فبراير إلعتماد تغيير هيكل رأس الموال وإسوم الشوركة ليصوبح إيجيتورانس لحلوول المسوتودعات  12عامة غير عادية بتاريخ 

دوالر امريكى وزيادة رأس  اليينوكذلك الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من مليون دوالر أمريكى إلى خمسة م
التأشوير بوذلك  ومليون ونصف دوالر أمريكوى وتوم سوداد تلوك الزيوادة  ليصبحدوالر أمريكى  ألف 500بمبلغ المال المصدر 

تمووت  2013وبنوواءاً علووى إجتموواع مجلووس إدارة الشووركة المنعقوود فووى أول يوليووو  2013عووام ، وفووى خووالل السووجل التجووارىب
مليوون دوالر أمريكوى  2رأسومالها ألوف دوالر أمريكوى ليصوبح  500الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 

وتم اإلكتتاب فيها بالكامل من الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( مموا ترتوب عليوه زيوادة نسوبة سويطرتها 
، وتم تعديل النظام األساسى وتغيير هيكل رأس المال المصدر لشوركة % 99.98بدالً من  % 99.99على الشركة لتصبح 

 .بذلك لول المستودعاتإيجيترانس لح
ويتمثل غرض الشركة فى تخزين وتنظيف وإصالح حاويات بضائع الصب السائل وخاصة حاويوات األيزوتانوك لنقول 

 البضائع السائلة وسيارات النقل ذات الخزانات لنقل البضائع السائلة على الطرق البرية.
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 : "شركة تابعةيجيترانس للموانىء النهرية "إشركة  .د

وتووم قيوودها فووى السووجل  2009مووايو  4يجيتوورانس للموووانىء النهريووة "شووركة مساهمووـة مصوورية" فووى إة تأسسووـت شوورك
 والئحتوووووه التنفيذيوووووة بووووورأس موووووال 1981لسووووونة  159( وذلوووووك وفقووووواً ألحكوووووام القوووووانون رقوووووم 38542التجوووووارى بووووورقم )

 س المووال المصووودر رأباالكتتوواب فووى كاموول الزيوووادة فووى  قامووت الشوووركة 2011 عووامخوووالل فووى  وجنيووه  250 000قوودره 
بالسووجل  تلووك الزيووادةب التأشووير وتووم مليووون جنيووه 25 رأس المووال المصوودر والموودفوع ليصووبح جنيووه 24 750 000 والبووالغ
 .2011مارس  31فى  التجارى

 

زموة شركة إيجيترانس للموانا النهرية لم تبدأ بعد فى مزاولوة النشواط وإدارة الشوركة بصودد اسوتخراج التوراخيص الال
 ىالنشواط مون الجهوات المعنيوة وفقواً للمتطلبوات القانونيوة الخاصوة بتلوك التوراخيص كموا قاموت بإسوتثمار مواردهوا فولممارسة 

 أثر عدم ممارسة الشركة لنشاطها. ىخسائر تحققت عل ىأوعية إستثمارية بديلة أمكن من خاللها إستيعاب أ
 

مال الشركة  على تخفيض رأس 2014يونيو  28اريخ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشركة المنعقدة بت
 .2014ديسمبر  29فى  وتم التأشير بذلك فى السجل التجارىألف جنيه  250مليون جنيه إلى  25المدفوع من 

 

ويتمثل غرض الشركة فى إدارة وتشغيل واستغالل وتطوير الموانىء النهرية ومحطات الحاويات النهرية وتقديم كافوة 
 بطة بأعمال شحن وتفريغ وتخزين البضائع بأنواعها وأعمال النقل والصيانة المتنقلة للحاويات.الخدمات المرت

 
 : "شركة تابعةبارج لينك للنقل " إيجيترانس شركةهـ. 

وتووم قيوودها فووى السووجل  2009يونيووو  4بووارج لينووك للنقوول "شووركة مساهمووـة مصوورية" فووى  توورانسيإيج تأسسووـت شووركة
 250 000والئحتوه التنفيذيوة بورأس موال قودره  1981لسونة  159ك وفقاً ألحكام القانون رقوم ( وذل39179التجارى برقم )
والتأشوير بوذلك فوى السوجل   2011عوام وتوم سوداد بواقى رأس الموال خوالل  مون رأسومال الشوركة نقودا %25جنيه وتم سداد 

إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة  فقد قرر مجلس 2011مايو  19وبناءا على اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  ، التجارى
التأشوير بتلوك الزيوادة بالسوجل وتوم مليون جنيه  5,2 رأس المال المصدر والمدفوع مليون جنيه ليصبح 25,2المصدر بمبلغ 
 .2011أغسطس  17التجارى فى 

 

زموة التوراخيص الال شركة إيجيترانس بارج لينك للنقل لم تبدأ بعد فى مزاولة النشواط وإدارة الشوركة بصودد اسوتخراج
 ىلممارسة النشواط مون الجهوات المعنيوة وفقواً للمتطلبوات القانونيوة الخاصوة بتلوك التوراخيص كموا قاموت بإسوتثمار مواردهوا فو

 أثر عدم ممارسة الشركة لنشاطها. ىأوعية إستثمارية بديلة أمكن من خاللها إستيعاب جزء من خسائر تحققت عل
 

موال الشوركة  علوى تخفويض رأس 2014سوبتمبر  28ديوة لمسواهمى الشوركة المنعقودة بتواريخ وافقت الجمعية العامة غير العا
 .2014ديسمبر  29فى  وتم التأشير بذلك فى السجل التجارىألف جنيه  250مليون جنيه إلى  2.5المدفوع من 

 

لنهوورى للبضووائع ويتمثوول غوورض الشووركة فووى القيووام بأعمووال النقوول البوورى للبضووائع بكافووة وسووائطه ووسووائله والنقوول ا
بالوحدات السابق الحصول لها على تراخيص والنقل البحرى للبضائع داخل الميواه اإلقليميوة وتوداول البضوائع بكافوة أنواعهوا 

 ومسمياتها.
 

  : أهم السياسات المحاسبية المتبعة .2

 فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة :
 

 : أسس المحاسبة .أ

فقاً ألساس التكلفة التاريخية وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وفى ضوء ما يتصول بهوا مون يتم إعداد القوائم المالية و
القوانين واللووائح المصورية السوارية وقود يتطلوب إعوداد القووائم الماليوة وفقواً لمعوايير المحاسوبة المصورية قيوام اإلدارة بإعوداد 

الماليوة هوذا وقود  الفتورةواإليورادات والمصوروفات خوالل تقديرات وإفتراضوات توؤثر علوى قويم بعوض األصوول واإللتزاموات 
 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 
 

 : أسس تجميع القوائم المالية .ب

والشوركات التابعوة لهوا  المسويطرةاألصول واإللتزامات ونتائج أعموال الشوركة  الدورية المجمعةتتضمن القوائم المالية 
 يما يلى:والتى تسيطر عليها والمتمثلة ف

 نسبة السيطرة  اسم الشركة التابعة

تال(الشركة المصرية ألعمال النقل الفنى )إي   99.99% 
المستودعات حلول إيجيترانس لشركة    99.99% 

 %99.99  شركة إيجيترانس للموانىء النهرية
بارج لينك للنقل ترانسيإيج شركة   99.99% 
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فبراير  12 خــة بتاريــرعاديــة غيـبعقد إجتماع جمعية عام ستودعات العالميةحلول الم شركةقامت  2012 عامى خالل ف -
إسم الشركة ليصبح إيجيترانس لحلول المستودعات وكذلك الموافقة على زيادة تغيير  ر هيكل رأس المال ويإلعتماد تغي 2012

 ألف 500بمبلغ يادة رأس المال المصدر رأس المال المرخص به من مليون دوالر أمريكى إلى خمسة مليون دوالر امريكى وز
وفى خالل ، السجل التجارى ىمليون ونصف دوالر أمريكى وتم سداد تلك الزيادة كما تم التأشير بذلك ف ليصبحدوالر أمريكى 

للشركة تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر  2013العام وبناءاً على إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد فى أول يوليو 
مليون دوالر أمريكى وتم اإلكتتاب فيها بالكامل من الشركة المصرية لخدمات  2ألف دوالر أمريكى ليصبح رأسمالها  500بمبلغ 

، وتم تعديل %99.98بدالً من  %99.99النقل والتجارة )إيجيترانس( مما ترتب عليه زيادة نسبة سيطرتها على الشركة لتصبح 
 بذلك. إيجيترانس لحلول المستودعاتكل رأس المال المصدر لشركة النظام األساسى وتغيير هي

 

 مليون جنيه  225 زيادة رأس مال الشركة المصرية ألعمال النقل الفنى )إيتال( المرخص به بمبلغ 2012تم خالل عام  -
يون جنيه هذا وقد أكتتبت مل 25مليون جنيه ليصبح  17مليون جنيه، كما تم زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ  250ليصبح 

 فى      أدرجت باإللتزامات طويلة األجل  2012مليون جنيه خالل عام  12الشركة المسيطرة فى كامل الزيادة وسددت مبلغ 
مما ترتب عليه  2013فبراير  7وتم التأشير بالسجل التجارى في  2013وتم سداد باقى الزيادة في يناير  2012ديسمبر  31

مليون جنيه  20تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ  2014سبتمبر  8وفى ، %99.9 لتصبحسيطرة فى تلك الشركة زيادة نسبة ال
مليون جنيه وتم اإلكتتاب فيها بالكامل من الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( مما ترتب عليه  45ليصبح 

مليون  35مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع  10ا وقد تم سداد ، هذ %99.94زيادة نسبة سيطرتها على الشركة لتصبح 
مليون جنيه  45مليون جنيه أخرى ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  10تم سداد  2014سبتمبر  21جنيه وفى 

وتم التأشير  أس المالرمن تحت حساب زيادة  مليون جنيه 8.5كما تم سداد مبلغ  مصرى وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى
     تم زيادة رأس مال الشركة المصرية ألعمال النقل الفنى )إيتال( بمبلغ 2015يناير  11فى  فى السجل التجارىبتلك الزيادة 

ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع  2015فبراير  25مليون جنيه وتم التأشير بذلك فى السجل التجارى بتاريخ  7.5
 مليون سهم. 61ون جنيه مقسم على ملي 61مبلغ 
 

 وفقاً لألسس األتية : الدورية المجمعةوقد أعدت القوائم المالية 

  والشووركات التابعووة بتجميووع البنووود المتشوابهة موون األصووول واإللتزامووات واإليوورادات  المسويطرةيوتم تجميووع القوووائم الماليووة للشووركة
 والمصروفات.

 

 صدة بين كافة شركات المجموعوة وكوذا األربواح غيور المحققوة الناتجوة عون المعوامالت المتبادلوة يتم إستبعاد كافة المعامالت واألر
 بينهم.

 

  الدورية المجمعةالقوائم  إعداد بطريقة حقوق الملكية ألغراض الشقيقةيتم المحاسبة عن الشركات . 
 

 الدوريوة المجمعوةتواريخ إعوداد القووائم الماليوة  يتم إثبات حقوق األقلية المتمثلة فى حصتهم فى صافى أصول الشركات التابعة فى 
عون  الفتورةحصة األقلية فى خسوائر زيادة الملكية وفى حالة بعد حقوق  الدورية المجمعةوإظهارها فى بند منفصل بالقوائم المالية 

 .المسيطرةحصتهم فى صافى أصول الشركة التابعة يتم تسويتها فى حقوق الملكية للشركة 
 

 ويتم ترجمة فى تاريخ إعداد القوائم المالية  ل وإلتزامات الكيانات األجنبية بالعمالت األجنبية حسب سعر الصرفيتم ترجمة أصو
وألغوراض  بنود إيرادات ومصوروف الكيانوات األجنبيوة بوالعمالت األجنبيوة علوى أسواس سوعر الصورف فوى وقوت إثبوات المعاملوة

، ويتم إدراج الفروق المتراكمة الناتجوة عون إعوادة المالية الفترةرف خالل عملية يتم استخدام سعر تقريبى يمثل متوسط سعر الص
 .الدورية المجمعةالتقييم لهذه الكيانات األجنبية فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية بالميزانية 

 

 : المعامالت بالعمالت األجنبية .ج
لووول المسووتودعات والتووى تمسووك بخووالف شووركة إيجيتوورانس لح حسوواباتها بالجنيووه المصوورى شووركات المجموعووةتمسووك 

للنقود األجنبوى وقوت  المعلنوةعلى أسواس أسوعار الصورف  األخرى، وتثبت المعامالت بالعمالت حساباتها بالدوالر األمريكى
التعامل، ويعاد تقييم األرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى نهاية كول فتورة ماليوة علوى أسواس أسوعار الصورف 

 د األجنبى فى ذلك التاريخ وتدرج فروق تقييم العملة فى قائمة الدخل. للنق المعلنة
 

أمووا األرصوودة ذات الطبيعووة غيوور النقديووة والتووى تووم إثبووات قيمتهووا بالتكلفووة التاريخيووة )أو القيمووة العادلووة( فيووتم  تقييمهووا 
 عادلة(.وقت تحديد القيمة ال للنقد األجنبى وقت التعامل )أو المعلنةسعار الصرف أبإستخدام 

 

فرع الشركة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد يمسك حساباته بالدوالر األمريكى، وتثبت المعوامالت بوالعمالت األخورى  
للنقد األجنبى وقت التعامل، ويعاد تقييم األرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األخرى  المعلنةعلى أساس أسعار الصرف 
للنقود األجنبوى فوى ذلوك التواريخ وتودرج فوروق تقيويم العملوة فوى  المعلنوةساس أسعار الصرف فى نهاية كل فترة مالية على أ

 قائمة الدخل. 
ذات الطبيعة غير النقدية والتوى توم إثبوات قيمتهوا بالتكلفوة التاريخيوة )أو القيموة العادلوة( فيوتم  تقييمهوا الفرع أرصدة أما 
 التعامل )أو وقت تحديد القيمة العادلة(. للنقد األجنبى وقت  المعلنةسعار الصرف أبإستخدام 

جنبوى فوى ذلوك للنقود األ المعلنوةويتم ترجمة بنود ميزانية الفرع فى نهايوة كول فتورة ماليوة علوى أسواس أسوعار الصورف 
 التاريخ وتدرج فروق تقييم العملة فى قائمة الدخل.
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 : األصول الثابتة .د

صووادية مسووتقبلية للمنشووأة ويمكوون تقوودير تتخدامها توودفق منووافع اقيووتم االعتووراف باألصووول الثابتووة عنوودما يترتووب علووى اسوو
تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع اإلهالك وفوى حالوة وجوود مؤشورات علوى 

اإلنتواجى المقودر  تقوم الشوركة سونوياً بدراسوة تقوديرات العمورإضمحالل تلك األصول يتم خصم مجمع خسارة اإلضمحالل،
هوذا وتهلوك القيموة الدفتريوة لتلوك األصوول ألفضول تقودير حالى، وتعوديلها وفقواً  وكذا القيمة التخريدية لكل أصل )إن وجدت(

 وفقاً للمعدالت التالية: بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجى المقدر
 

 معدل اإلهالك  األصــل

 %4 - %2 مبانى 
 %20 وسائل نقل وإنتقال

 %33.3 - %25 حاسبات آلية 
 %33.3 - %10 عدد ومعدات
 %20 تجهيزات 

 %10 أثاث ومهمات مكتبية
 

يووتم رسووملة التكوواليف و هووذا ،عنوودما يكوون األصوول متاحوواً ل سووتخدام ويوتم بدايووة احتسوواب اإلهووالك للبنووود المقتنوواة حووديثاً 
كوون مون مكونوات األصوول عنودما يترتوب علوى اسوتخدامه تودفق الالحقة على االقتناء اذا كانت تمثل تكلفة احالل جزء أو م

منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجوة عاليوة مون الدقوة ويوتم االعتوراف بتكواليف اإلصوالح والصويانة 
 المالية وتدرج بقائمة الدخل. الفترةالدورية لألصول الثابتة كمصروفات تحمل على 

 
 

 : خرى غير الملموسةاألصول األ هـ. 

تظهر األصول األخرى غير الملموسة والتى تقووم الشوركة بإقتنائهوا، والتوى لهوا عمور افتراضوى محودد بتكلفتهوا ناقصواً 
واإلضمحالل فى قيمتها، ويتم رسملة النفقات الرأسومالية الالحقوة علوى األصوول األخورى فقوط عنود تووافر  امجمع استهالكه

المنافع اإلقتصادية المصاحبة لعملية االقتناء، ويوتم تحميول بواقى المصوروفات األخورى علوى توقع كاف عن تحقق زيادة فى 
 قائمة الدخل عند تكبدها.

 

يتم تحميل استهالك األصول األخرى غير الملموسة علوى قائموة الودخل علوى أسواس القسوط الثابوت مقسوماً علوى العمور 
وتتمثوول  أن يبوودأ إسووتهالكها عنوودما تكووون جوواهزة ل سووتخدام علووى –بخووالف الشووهرة  –اإلنتوواجى  لتلووك األصووول األخوورى 

 .%25األصول األخرى غير الملموسة في برامج حاسب اَلى والتى يتم إهالكها بمعدل 
 

 : شروعات تحت التنفيذم .و

يووتم تسووجيل التكوواليف التووى تتحملهووا الشووركة فووى إنشوواء األصووول الثابتووة فووى بنوود مشووروعات تحووت التنفيووذ وعنوود إنتهوواء 
 كمال األصل ويصبح جاهزاً ل ستخدام فى الغرض المنشأ من أجله يتم إضافة تلك التكاليف إلى بند األصول الثابتة.إست

 
 

 : اإلستثمارات طويلة األجل .ز
 

 : اإلستثمارات فى شركات شقيقة -

غوراض إعوداد سوتثمارات ألالتكلفة ويتم المحاسبة عن تلك اإليتم إثبات االستثمارات فى الشركات الشقيقة مبدئياً ب
 باستخدام طريقة حقوق الملكية. الدورية المجمعةالقوائم المالية 

 

حصة المجموعة فى إيرادات ومصوروفات الشوركات الشوقيقة المدرجوة  الدورية المجمعةوتتضمن القوائم المالية 
يقة مووع سياسووات بطريقووة حقوووق الملكيووة ويووتم إجووراء التسووويات المناسووبة لتوحيوود السياسووات المحاسووبية للشووركات الشووق

وفى حالوة وجوود  تاريخ وجود نفوذ مؤثر للمجموعة فى الشركة المستثمر فيها حتى تاريخ فقد ذلك النفوذ منالمجموعة 
 الدورية المجمعوةالدخل  قائمةضمن ستثمار وإدراج االنخفاض مة االستثمارات فإنه يتم تخفيض تكلفة اإلانخفاض فى قي

 .الفترةعن 
 

ستثمار فإن القيمة الدفترية ل  مستثمر فيهاأى شركة شقيقة  لقيم االستثمار فى المجموعةر عند تجاوز قيمة خسائ
 المتضمنة اى استثمارات طويلة األجل يتم تخفيضها حتى تصبح بدون قيمة.
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 :  إستثمارات مالية متاحة للبيع -

ى البورصوة فوى سووق نشوط بالقيموة يتم تقييم اإلستثمارات المالية المتاحة للبيوع والتوى لهوا سوعر سووقى مسوجل فو
العادلة وترحل فروق التقييم مباشرة ضمن حقوق الملكية وفوى حالوة وجوود أدلوة موضووعية علوى إضومحالل قيموة هوذه 

 اإلستثمارات يتم اإلعتراف بالخسائر الناتجة بقائمة الدخل.
 

البورصة فى سوق نشوط والتوى  فى يتم تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع والتى ليس لها سعر سوقى مسجل
ال يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها بالتكلفة وفى حالة حدوث تدهور فى قيمتها فيوتم تخفويض قيمتهوا الدفتريوة بقيموة هوذا 

 اإلنخفاض وتحميله على قائمة الدخل.
  

للفترة التوى توم األعتوراف  فى حالة حدوث ارتفاع فى قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع خالل الفترة الالحقة
ضمحالل( بقوائم الدخل فانه يتم اإلعتراف بهذه األرباح ضمن قائموة الودخل فوى حودود المبوالغ فيها بخسائر التدهور )اإل

السابق اإلعتراف بها كخسائر مع إدراج أى زيادة تنشأ بعد ذلك فوى القيموة العادلوة لهوذه األصوول بحقووق الملكيوة وذلوك 
ضمحالل( المتعلقة باألسهم المتاحة للبيوع و السوابق ادراجهوا بقائموة الودخل حيوث ال يوتم رد لتدهور )اإلفيما عدا خسائر ا

 تلك الخسائر اال فى حالة بيع او التخلص من تلك االستثمارات.
  

ويووتم إثبووات اإليووراد المتعلووق بتلووك اإلسووتثمارات وفقوواً لطريقووة التكلفووة وفووى حوودود مووا تحصوول عليووه الشووركة موون 
 .ات األرباح للشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناءتوزيع

 

 : إستثمارات بغرض المتاجرة -

ت أيوة زيوادة )أو نقوص( فوى يتم تقييم اإلستثمارات المتداولة والمقتناه بغرض المتواجرة بالقيموة السووقية ويوتم إثبوا
 تدرج بقائمة الدخل.ستثمارات وإض المتاجرة كإيرادات )أو خسائر( ستثمارات بغرقيمة اإل

 

 : إستثمارات فى أذون خزانة -

تثبت أذون الخزانة بالقيمة األسمية مخصوماً منها العوائد التى لم تستحق حتى تواريخ القووائم الماليوة ويوتم إدراج     
 العائد الخاص بتلك العمليات بقائمة الدخل ضمن بند إيرادات أذون خزانة.

 
 

 : الشهرة .ح

ى تتمثل فى قيمة الزيادة فى تكلفة إقتناء الشركات التابعة وبوين حصوة الشوركة فوى القيموة العادلوة يتم إثبات الشهرة والت
لصووافى أصووول تلووك الشووركات المقتنوواة فووى توواريخ اإلقتنوواء وال يووتم إسووتهالك الشووهرة المقتنوواه وإنمووا يووتم عموول إختبووار لقيوواس 

التغيرات فى الظروف تفيد وجود مؤشر عون إضومحالل قيموة إضمحالل قيمة الشهرة سنوياً أو دورياً إذا كانت األحداث أو 
العوام الشهرة وفى حالة وجود هذا اإلنخفاض يتم تحميله على قائمة الدخل و يتم معالجة الشهرة السالبة فى أرباح و خسوائر 

. 
 

 : المخزون .ط

التكاليف التى تتحملها الشركة حتوى أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل، وتتضمن التكلفة كافة  بالتكلفة المخزون يتم تقييم
المالبس الجاهزة واألدوات المنزلية والسويارات وقطوع من  بيعاتويتم تحديد تكلفة الم وصول البضاعة إلى مخازن الشركة

وتتمثل صافى القيمة البيعية فى سوعر البيوع المقودر فوى ظوروف النشواط  .الغيار والجلود على أساس الوارد أوالً صادر أوالً 
 .تادة ناقصاً التكاليف الالزمة وكذا المصروفات البيعيةالمع

 

 : العمالء وأوراق القبض .ي

قيمة العمالء وأوراق  فىنخفاض اإلقيمة الممكن تحقيقها بعد خصم يتم إثبات أرصدة العمالء وأوراق القبض بصافى ال
نهايوة  تلوك التقوديرات المحاسوبية فوىم مراجعة الذى يتم تحديده وفقاً للتقديرات المحاسبية المعدة بمعرفة اإلدارة ويتوالقبض 

 كل فترة مالية لتعكس أفضل تقدير حالى.
 

 : المخصصات .ك

نتيجة لحدث سابق مع إمكانيوة حال )قانونى أو حكمى( يتم اإلعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على الشركة إلتزام 
خوارج لمنوافع اقتصوادية لتسووية ذلوك االلتوزام، ويوتم  إجراء تقدير مقبول بمبلغ اإللتزام القائم ومدى احتماليوة حودوث تودفق

مراجعة المخصصات فى نهاية كل فترة مالية وتعديلها لتعكس أفضول تقودير حوالى، ويجوب أن يكوون المبلوغ المعتورف بوه 
 كمخصص هو القيمة الحالية للمطالبات المحتملة والمصروفات المتوقعة لتسوية اإللتزام.
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 : التأجير التمويلى .ل

 : ول المؤجرة للغيراألص -

الك ، وفى حالوة األصول المؤجرة للغير كأصول ثابتة مؤجرة بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع اإله تدرج
األصوول  كلوضمحالل تلك األصول يتم خصم خسارة اإلضمحالل ، هذا وتهلك القيمة الدفتريوة لتإوجود مؤشرات على 

 اإلنتاجى المقدر.بطريقة القسط الثابت على عمرها  المؤجرة
 

يتم اإلعتراف بإيرادات عقود التأجير التمويلى على أساس معدل العائد الناتج من عقد اإليجوار مضوافا إليوه مبلغواً يعوادل 
فوى  العوام قسط اإلهالك الدورى ويجنب الفرق بالزيادة أو بوالنقص بوين اإليوراد والقيموة اإليجاريوة المسوتحقة عون نفوس 

 انتهاء العقد. درصيده مع صافى القيمة الدفترية لألصل المؤجر عنحساب مستقل يتم تسوية 
 

 : األصول المستأجرة -

تودرج القيمووة اإليجاريوة المسووتحقة ومصووروفات الصويانة واإلصووالح عون أصووول مسووتأجرة بنظوام عقووود التووأجير 
اسووتخدام األصووول التمووويلى كمصووروفات بقائمووة الوودخل عوون كوول فتوورة ماليووة، وفووى نهايووة العقوود وحووال رغبووة الشووركة ب

المستأجرة تثبت تلك األصول كأصول ثابتة بالقيمة المدفوعة لممارسة حق شراء تلك األصول والمتفق عليها طبقاً للعقد 
 ويتم إهالك تلك القيمة على مدار العمر اإلنتاجى المتبقى المقدر لها وفقاً للطرق والمعدالت التى تتبع لألصول المماثلة.

 
 : حتياطياتاإل .م

 : تياطى القانونىاإلح -

 علوى األقول %5والنظوام األساسوى للشوركة يوتم احتجواز  1981لسنة  159طبقاً لقانون الشركات المساهمة رقم 
مون رأس  %50من صافى أرباح الشركة لتكوين اإلحتيواطى القوانونى وذلوك حتوى يصول رصويد ذلوك اإلحتيواطى إلوى 

 طى.يتم إجراء توزيعات من هذا اإلحتيا المال المصدر، وال
 

 : حتياطيات األخرىاإل -

يووتم توودعيم أو اسووتخدام اإلحتياطيووات بخووالف اإلحتيوواطى القووانونى بنوواءاً علووى إقتراحووات مجلووس اإلدارة وموافقووة 
 الجمعية العامة للشركة.

 
 

 : تكلفة اإلقتراض .ن

 .اعند إستحقاقه المالية وتدرج بقائمة الدخل الفترةيتم إثبات تكلفة اإلقتراض كمصروفات تحمل على 
 
 

 

 : أسهم الخزينة .س

إعادة شراء أسهم رأس المال وتظهر بالقوائم المالية مخصومة مون حقووق الملكيوة، عنود إعوادة تتمثل أسهم الخزينة فى 
شراء أسهم رأس المال يتم اإلعتراف بالقيمة المدفوعة لشراء تلك األسهم كتخفيض فى حقووق الملكيوة وعنود إعوادة بيوع أو 

قاً يتم إثبات الفائض أو العجز الناتج عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية وال يتم إصدار أسهم الخزينة الح
 بقائمة الدخل. خسارةعتراف بأى ربح أو إلا

 
 

 : ضريبة الدخل .ع

تتضمن ضريبة الدخل التى يتم إحتسابها على األرباح المحققة للشركة على كل من قيموة الضوريبة الحاليوة )المحتسوبة 
القووائم بإستخدام أسعار الضريبة السارية فى تواريخ  قوانين واللوائح والتعليمات السارية المعمول بها فى هذا الشأنطبقاً لل
 والضريبة المؤجلة ويتم إثبات ضريبة الدخل المستحقة مباشرة بقائمة الدخل. (المالية
 

الزمنيوة التوى يوتم  الفتورةة عن إخوتالف الضريبة المؤجلة هى الضريبة الناشئة عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتج
المعمول بهوا وبوين األسوس المحاسوبية التوى يوتم   الضريبية فيها اإلعتراف بقيمة األصول واإللتزامات بين كل من القواعد

تحقوق أو على الطريقة المستخدمة والتى توم بهوا  اً تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء ويتم إعداد القوائم المالية وفقاً لها، هذا
ويوتم  وبإستخدام أسعار الضوريبة السوارية فوى تواريخ إعوداد القووائم الماليوة الحالية لتلك األصول واإللتزامات القيمة تسوية

قوووى بإمكانيووة إسووتخدام هووذا األصوول لتخفوويض  اإلعتووراف بالضووريبة المؤجلووة كأصوول للشووركة عنوودما يكووون هنوواك إحتمووال
ويتم تخفويض قيموة الضوريبة المؤجلوة المثبتوة كأصول السنوات المستقبلية،  خالل كةاألرباح الضريبية المستحقة على الشر

 الذى لن تتحقق منه المنفعة الضريبيـة المتوقعة خالل السنوات التالية. لدى المنشأة بقيمة الجزء
 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       ل والتجارة )إيجيترانس(الشركة المصرية لخدمات النق
 2015يونيو  30فى     "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ 7ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 
 
 

 : تحقق اإليراد .ف
 : تقديم خدمات -

ق لدرجووة إتمامهووا وتوقووع حوودوث توودفق لمنووافع عتووراف بوواإليراد عنوود تأديووة الخدمووة وإمكانيووة القيوواس الوودقييووتم اإل
 اقتصادية يمكن قياسها بدقة وتحديد التكاليف المرتبطة بها بشكل دقيق وإصدار الفاتورة للعميل.

 

 : إيرادات مبيعات -
يتم إثبات إيرادات مبيعات بضائع بغرض البيع بالمنطقة الحرة عند إنتقال المخاطر والمنافع وحوق الرقابوة الفعالوة 

بطة بملكية البضاعة إلى العميل وكذلك توقع حدوث تدفق لمنافع اقتصوادية يمكون قياسوها وتحديود تكلفوة الحصوول المرت
 عليها بشكل دقيق وذلك عند إصدار فاتورة البيع وتسليم البضاعة للعميل.

 

 :  فوائد دائنة -
لدى البنوك المتعامل معها والذى  يتم إثبات إيرادات الفوائد الدائنة على أساس نسبة زمنية وفقاً ألسعار الفائدة

يمثل معدل العائد المستهدف على األصل كما تتضمن عمولة دائنة تستحق على أعلى رصيد دائن بالحسابات الجارية 
 لدى البنوك.

     

 : قائمة التدفقات النقدية .ص

تتمثل النقدية وموا  ،لتدفقات النقديةيتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة ا
 األجل قصيرةلدى البنوك ذات آجال استحقاق  الحسابات الجارية والودائع ألجلو بالصندوقفى حكمها فى أرصدة النقدية 

ويوتم تسووية النقديوة وموا فوى حكمهوا فوى بدايوة ونهايوة كول فتورة ماليوة بقيموة األربواح والخسوائر غيور  ال تتعدى ثالثة أشهر
 .غيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبيةتقة والناتجة عن الالمحق

 

بنوك سحب على المكشوف أو المسدد منها ضمن أنشطة التمويل نظراً ألنها تعتبر تسهيالت يتم إثبت النقدية المحصلة من 
 ائتمانية تحصل عليها الشركة لتمويل أنشطتها المختلفة.

 

 : إثبات اإللتزامات المالية .ق

طريقة الفائدة  ستخدامإف بالتكلفة المستهلكة بلتزامات المالية من قروض وبنوك سحب على المكشوع اإليتم قياس جمي
لتوزام هوذا ويوتم خصوم موا توم سوداده مون عتوراف األولوى ل العادلة عند اإل لتزامات المالية بالقيمةثبات اإلإالفعلية حيث يتم 
 زام المالى.لتع مصروف الفوائد على مدار عمر اإلأقساط ويتم توزي

 

 : إضمحالل قيمة األصول .ر

يتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الشركة فى تاريخ إعداد القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هنواك أى مؤشورات تودل 
على حدوث إنخفاض فى قيمتها، وفى حالة وجود تلك المؤشرات يتم إعوداد الدراسوات الالزموة لتحديود القيموة اإلسوتردادية 

عة من هذه األصول، ويتم إثبوات األصوول بالقيموة اإلسوتردادية المتوقعوة ويحمول الفورق بوين القيموة الدفتريوة والقيموة المتوق
 اإلستردادية بقائمة الدخل. 

 

صول وذلك فقط فى حدود عودم ضمحالل فى قيمة األصول يتم رد خسائر اإلستردادية لقيمة األوفى حالة ارتفاع القيمة اإل
 صول.فى قيمة األضمحالل اإلستهالك ودون خصم هالك واإلية والتى يتم تحديدها بعد خصم اإلفترزيادة قيمتها الد

 

 : عمليات تخليص تحت التنفيذش.  

تقوم الشركة بحصر كافة التكاليف والنفقات المتعلقوة بعمليوات التخلويص الجمركوى غيور المكتملوة حتوى تواريخ القووائم 
ضومن  تخلويص تحوت التنفيوذوتودرج ببنود عمليوات  لقيموة اإلسوتردادية لهوا أيهموا أقولافى ابالتكلفوة أو صو تقييمهواالمالية ويتم 

 إدراجها بقائمة الدخل بمجرد اإلنتهاء من تقديم الخدمة وإصدار الفاتورة للمورد.واألصول المتداولة 
 

 : التأمينات اإلجتماعيةت.   

لقانون التأمينات اإلجتماعية، ويساهم العاملين بها طبقاً لحكومى لصالح تساهم الشركة فى نظام التأمينات اإلجتماعية ا
وأصووحاب العموول بموجووب هووذا القووانون فووى النظووام بنسووب ثابتووة موون األجووور ويقتصوور إلتووزام الشووركة فووى قيمووة  العوواملون

 مساهمتها وتحمل مساهمتها فى قائمة الدخل طبقاً ألساس اإلستحقاق.
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 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 

 : اإلرتباطات التعاقدية.   ث

رتباطات تعاقدية إلقتناء أصول طويلة األجل تلتزم بها الشركة )إن وجدت( والتى قد ينشأ عنها إاالفصاح عن أية يتم 
 تدفق خارج للموارد االقتصادية فى المستقبل.

 
 
 

 : التعامالت مع األطراف ذوى العالقة.   خ

والخودمات أو اإللتزاموات فيموا بوين الشوركة يتم إثبات التعامالت مع األطراف ذوى العالقة المتمثلة فى قيموة المووارد 
التعووامالت مووع  تلووك ويووتم اسووتبعاد تووأثيرعلووى حوودة فووى القوووائم الماليووة المسووتقلة لكوول شووركة   والشووركات التابعووة والشووقيقة

 .الدورية المجمعةالتابعة عند إعداد القوائم المالية  الشركات
 
 

 : األرقام المقارنةذ.    

المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتمشى مع التغيرات فى عرض القوائم الماليوة للفتورة الحاليوة  يتم إعادة تبويب األرقام
 .، ويتم اإلفصاح عن طبيعة إعادة التبويب وأسبابه وكذا قيمة كل بند تم إعادة تبويبهإن وجدت
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 الدورية المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 :  أصول ثابتة )بالصافى( .3

 فيما يلى : يتمثل، جنيه 113 717 72 صافى القيمة الدفترية لألصول الثابتة مبلغ تبلغ
 

  مبانى  البيــان
 وسائل 

 عدد ومعدات  حاسبات آلية  نقل وإنتقال

 
أصول مؤجرة 
  تجهيزات  تأجيراً تمويليا

أثاث ومهمات 
 اإلجمالى  مكتبية

  724 792 105   258 867 3  164 133 1   415 564 6  937 680 18   205 303 4   600 053 49  145 190 22  2015أول يناير  ىفالتكلفة 

     6 586   2 212 587 --  --  345 967    771 90    885 147 1  --  الفترة إضافات

 الفترة ستبعاداتإ
 

--   )362 053(  )31 215(  --  --  --  )999(  )394 267( 

  147 776 1   329 8   --   783 394   446 293    409 104    575 45   605 929   ¤ تسويات

 --  --  --  (198 959 6)  198 959 6  --  --  --  ¤ أصول محولة

  191 387 109   174 881 3  164 133 1  --  926 900 26   170 467 4   007 885 49  750 119 23   2015يونيو  30 ىفالتكلفة 

     992 622  2 750 494   33 667 995  467 406 3  352 220 8   031 761 3   982 884 6  047 652 7   2015أول يناير  ىفمجمع اإلهالك 

     433 537   663 342    137 975    810 242   374 399    32 449   103 201   2 555 145 الفترةإهالك 

 )  --  )170 630(  )28 530(  --  --  --  )715(  )199 875 مجمع إهالك اإلستبعادات

     135 976   34 618    101 450    178 731   192 919   --   3 119    646 813 تسويات

 --  --  --    --  --  --  3 973 785  (3 973 785) أصول محولة

    1 025 071  2 856 099   36 670 078 --  110 183 13   926 971 3   312 412 7  560 221 8  2015يونيو  30مجمع اإلهالك فى 

  113 717 72   075 025 1  093 108   --  816 717 13   244 495    695 472 42  190 898 14  2015يونيو  30الصافى فى 

  729 124 72   764 116 1  542 140    948 157 3  585 460 10   174 542    618 168 42  098 538 14  2014ديسمبر  31الصافى فى 
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  المجمعةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 : تابع أصول ثابتة )بالصافى(
 

 فى : المؤجرة تأجيراً تمويلياً  األصولتتمثل 
 

 : تنظيف و غسيل حاويات األيزوتانك آلةاتفاقية توريد  .أ
الشركة الدولية للتأجير و إيجيترانس لحلول المستودعات شركةبين  2009نوفمبر  19عقد تأجير تمويلى بتاريخ 

 ضافة ونش رافعة شوكة بناءاً علىوقد تم إ غسيل حاويات األيزوتانكو أنكوليس و ذلك لتوريد الة تنظيف –التمويلى 
وفقاً للتسوية النهائية  وذلك كما هى اإلتفاقيةبقاء باقى شروط  مع 2011إبريل  11تعديل إتفاق التأجير التمويلى بتاريخ 

 و تتمثل أهم بنود العقد فيما يلى : مع المورد المتعاقد معهبقيمة تلك األصول 
 

 ى.دوالر أمريك 728 565قيمة االصل المؤجر  -
 

 .2015مايو  20حتى  2009 ديسمبر 20شهراً يبدأ من  66مدة اإليجار  -
 
 

 مريكى لمدة ستون شهراً.أدوالر  14 190أشهر ثم مبلغ  6لمدة  أمريكىدوالر  3 830الشهرى بمبلغ  اإليجار -
 
 

راء خالل الفترة وتم وقد تم إستخدام حق الش جنيه مصرى 1مستأجر شراء األصول المستأجرة فى نهاية العقد بمبلغ للحق ي -
 .لملكية لشركة إيجيترانس لحلول المستودعات تلك األصول إنتقال

 
 

 فى هذا العقد.شركة إيجيترانس لحلول المستودعات  )إيجيترانس(التجارة لشركة المصرية لخدمات النقل وتضمن ا -
 
 : اتفاقية توريد ونش رافعة شوكة .ب

الشركة الدولية للتأجير و إيجيترانس لحلول المستودعات ركةشبين  2010عقد تأجير تمويلى بتاريخ أول مايو 
 بنود العقد فيما يلى : أهمرافعة شوكة و تتمثل ونش أنكوليس و ذلك لتوريد  -التمويلى 

 

 دوالر امريكى. 117 402قيمة األصل المؤجر  -
 

 .2015مايو  20حتى  2010مايو  20شهراً يبدأ من  61 اإليجارمدة  -
 
 

 دوالر امريكى لمدة ستون شهر. 2 287لمدة شهر ثم مبلغ  أمريكىدوالر  618مبلغ الشهرى ب اإليجار -
 
 

وقد تم إستخدام حق الشراء خالل الفترة وتم   جنيه مصرى 1المستأجرة فى نهاية العقد بمبلغ  األصولمستأجر شراء للحق ي -
 . إيجيترانس لحلول المستودعاتإنتقال ملكية تلك األصول لشركة 

 
 

 فى هذا العقد.شركة إيجيترانس لحلول المستودعات  (ايجيترانس)التجارة ة المصرية لخدمات النقل ون الشركتضم -
  
 الشركة بالحصول على رخصة تشغيل مؤقتة فى اإلدارة المحلية لمحافظة اإلسكندرية تنتهىقامت  -

للحصول على رخصة ة المعنية دارياإلجراءات الالزمة مع الجهات اإل الياً بإتخاذوتقوم الشركة ح 2015 سبتمبر 1 فى
 تشغيل دائمة.

 
  : أصول أخرى غير ملموسة .4

فى قيمة نظام الحاسب اآللوى  2015 يونيو 30فى جنيه  060 480 2 يتمثل رصيد األصول األخرى غير الملموسة والبالغ
 وبعض البرامج األخرى بيانها كاالَتى : OTMو  VIOP ىوكذا برنامج ERPأوريكال 

 

 
 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

  ERP   2 047 012   2 047 012نظام أوريكال  
  OTM  2 698 490   2 698 490برنامج  
  VIOP   429 623    429 623برنامج  
  269 391    269 391   أخرى 
   5 566 394   5 566 394 

 (810 401 2)  (334 086 3)  مجمع اإلطفاء 
   2 480 060   3 164 584   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــ  11ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 : مشروعات تحت التنفيذ .5
 فيما يلى : يتمثلجنيه،      796    180   12 رصيد المشروعات تحت التنفيذ مبلغبلغ        

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30   

 812 638 1   812 638 1  مشروع الموانا النهرية 
 346 848 2   154 026 3  تجهيزات مبانى 
  150 109 9    150 109 9  كساحات 
 --   492 45  إستشارات 

   13 819 608    13 596 308  

 (812 638 1)  (812 638 1)  اإلضمحالل فى قيمة مشروعات تحت التنفيذ 
   12 180 796   11 957 496  

 

 
 : ستثمارات طويلة األجلإ .6

 فيما يلى :يتمثل  جنيه، 5 717 258بلغ رصيد اإلستثمارات طويلة األجل مبلغ 

 المساهمةنسبة  
 

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30

      : إستثمارات فى شركات شقيقة 

 000 885   000 885   %20 شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد  

 815 877 1  887 482 1  %30 بارويل إيجيترانس للتوكيالت المالحية 

 665 187 5  871 151 4  %30 سكان أربيا للتوكيالت المالحية 

  429 12   --  %1 بارويل أربيا للتوكيالت المالحية*

   6 519 758  7 962 909 

 (000 885)  (000 885)   إضمحالل فى قيمة اإلستثمارات 
   5 634 758  909 077 7  

      متاحة للبيعإستثمارات  

 --  500 7  %1 بارويل أربيا للتوكيالت المالحية*

 646 152   000 75   إستثمارات أخرى 

   82 500   152 646 

   5 717 258  555 230 7  
 

 : ات المختصرة عن الشركات الشقيقةوفيما يلى البيان

 القيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باآللف   

 

األصول  
  المتداولة

اإللتزامات 
  المتداولة

األصول 
 األجل طويلة

 

  صافى الربح  اإليرادات

 إيجيترانس للتوكيالت المالحيةبارويل 
 

986 78  437 81  667 7 
 

862 21   274 2 

 سكان أربيا للتوكيالت المالحية
 

187 74  295 66  935 
 

513 17   652 7 
 

ضومن الشوركات الشوقيقة نظوراً ألن  فوى الفتورات الماليوة السوابقة شوركة بارويول أربيوا للتووكيالت المالحيوة فوياالسوتثمار تم إدراج  *
للشركة المصرية لخدمات النقل والتجوارة  % 30والمملوكة بنسبة ) الشركة مملوكة لشركة بارويل إيجيترانس للتوكيالت المالحية

إضوافة إلوى أن من الشركة المسوتثمر فيهوا  %15امتالكها بطريقة غير مباشرة ألكثر من مما أدى إلى  %50بنسبة  ()إيجيترانس(
المصورية لخودمات النقول والتجوارة و بالتوالى فإنوه يوجود نفووذ موؤثر للشوركة س مجلوس اإلدارة رئاسة الشوركتين مون قبول ذات رئوي

خالل الفتورة توم إدراج اإلسوتثمارات  إيجيترانس للتوكيالت المالحيةونظراً لتغيير رئيس مجلس إدارة شركة بارويل  ،)إيجيترانس(
 .الشركة المذكورة ضمن إستثمارات متاحة للبيع ىف

 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــ  12ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 :  الشهرة .7
 يلى : فيما جنيه، يتمثل 2 423 623مبلغ  2015 يونيو 30بلغت الشهرة فى 

 

 

 

تكلفة إقتناء 
  االستثمار

حصة الشركة فى صافى 
 قيمة الشهرة  االستثمارأصول 

 2 287 606  (212 394)  2 500 000  ألعمال النقل الفنى )إيتال(الشركة المصرية 
 136 017  (908 901)  1 044 918  حلول المستودعات إيجيترانس لشركة 

 
 
 
 

     623 423 2 

 
 : مخزون .8

 يلى : فيما يتمثلجنيه،  422 919مبلغ  المخزونبلغ رصيد 
 

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

 440 642   113 601   قطع غيار

225 241  كاوتش   -- 

 867 92   695 83   مهمات

 528 20   373 9   كيماويات
 
 

  919 422   755 835 

 
 : )بالصافى(عمالء  .9

 فيما يلى :يتمثل جنيه،  455 224 61 مبلغ )بالصافى(العمالء بلغ رصيد 
 

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

  652 719 58   058 104 64  عمالء

 (832 875 2)  (603 879 2)  اإلنخفاض فى قيمة العمالء

  61 224 455   55 843 820  

 
 : يص تحت التنفيذعمليات تخل .10

 جنيه، يتمثل فيما يلى : 242 217 9غ بلغ رصيد عمليات تخليص تحت التنفيذ مبل
 

 2014ديسمبر  31  2015يونيو  30  

 046 773 6  106 734 5  فرع إسكندرية
 671 955   725 170 1   السويسفرع 

 305 566 1  122 698 1  فرع بورسعيد
 728 655   289 614   فرع دمياط

 783 69   --  مرغمفرع 
  9 217 242  10 020 533 

 
 : مصلحة الضرائب -مدينون  .11

 جنيه، يتمثل فيما يلى : 157 439 3 مبلغ مصلحة الضرائب –ن يمدينالبلغ رصيد  
 

 2014ديسمبر  31  2015يونيو  30  

 679 303 2  286 592 2  ضرائب بنظام الخصم والتحصيل
 634 078 1  871 846   بيعاتمصلحة الضرائب على الم 

 
 
 

 3 439 157  3 382 313 

 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــ  13ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 : )بالصافى( مدينون وأرصدة مدينة أخرى .12
 فيما يلى :يتمثل جنيه،  446 629 17 مبلغ )بالصافى( خرىاألمدينة الرصدة األن ويمدينالد بلغ رصي

 

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

 185 964      031 131 1  (أ23إيضاح ) - مستحق من أطراف ذوى عالقة
  112 660    570 149 4  دفعات مقدمة –موردون 

  686 73    033 74  إيرادات مستحقة 
  728 170 1   728 170 1  تأمينات لدى الغير

 533 611   983 596 4  غطاء خطابات ضمان
 248 332 6   850 484 4  أرصدة مدينة –وكالء مالحة 
   000 588     000 588  خطوط مالحية

  711 077 1   676 578  مصروفات مدفوعة مقدماً 
  457 825   --  هاديلكو

  167 852    167 852   وادى النيل للتجارة
  345 53    806 806   عهد نقدية

  657 191    179 148   سلفيات عاملين
30 957    608 12   أرصدة مدينة متنوعة  

  18 593 631    13 431 786 

 (185 964)  (185 964)  قةمستحق من أطراف ذوى عالاإلنخفاض فى قيمة ال

  17 629 446    12 467 601  

 
 

 : ولدى البنوك نقدية بالصندوق .13
  :جنيه، يتمثل فيما يلى  44 514 161 ولدى البنوك مبلغ بلغ رصيد النقدية بالصندوق

 2014ديسمبر  31  2015يونيو  30  

 261 055 18  513 474 24  عملة محلية –ابات جارية بنوك حس
 448 500 12  266 955   عملة أجنبية –بنوك حسابات جارية 

 250 236 16  875 597 17  عملة محلية –ودائع ألجل 

 237 545   536 588   عملة أجنبية –ودائع ألجل 
 687 528   971 897   نقدية بالصندوق 

  44 514 161  47 865 883 
 

 :  مخصصات .14
 جنيه، يتمثل فيما يلى :  1 132 929مبلغ  2015يونيو  30بلغ رصيد المخصصات فى 

  
 الرصيد فى

2015أول يناير   

 الرصيد فى 
  2015يونيو  30

 282 000  282 000  مخصص لمقابلة خالفات مع مصلحة الجمارك

 943 430  943 430  مخصص مطالبات قضائية

 419 986  419 986  ىمخصص مطالبات أخر

  929 132 1  929 132 1 
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 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"
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 ــــــــ  14ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 : اتفاقيات التأجير التمويلى .15

الشركة الدولية وشركة إيجيترانس لحلول المستودعات  بين إثبات األصول المؤجرة وفقاً التفاقية التأجير التمويلىتم 
بالقيموة الحاليوة للحود األدنوى مون  لثابتوةاألصوول ا( ضومن بنود 3) رقومإنكووليس المشوار إليهوا باإليضواح  –للتأجير التمويلى 

دفعات اإليجار و التى سيتم إهالكها على مدار العمر االنتاجى المقدر لها وفقا للسياسات و المعدالت المطبقة على األصوول 
قصير االجول  اتفاقيات التأجير التمويلى )فيما عدا الجزء –المماثلة، و يتم إثبات الدائنية ضمن بند االلتزامات طويلة األجل 

الظاهر ضمن االلتزامات المتداولة( و ذلك بقيمة المستخدم من اتفاقية التأجير التمويلى مضافاً إليوه أيوة فوائود مسوتحقة حتوى 
بقيمة الفوائود التوى  كل فترةتاريخ المركز المالى و ذلك بعد خصم قيمة األقساط المسددة. هذا و يتم تحميل قائمة الدخل عن 

 .تفاقيات التأجير التمويلىإليلى تحليل  فيما الفترةتخص 
 

 اتفاقيات التأجير التمويلى

 اجمالى قيمة العقد
 المسددة بالكامل

 دوالر امريكى

 565 728 عقد توريد الة تنظيف و غسيل حاويات األيزوتانك

 402 117 عقد توريد ونش رافعة شوكة

 967 845 االجمالى )دوالر امريكى(
 

 

( ددمً  مدن تطبيدق معيدار المحاسدبة المقدرى رقدم 17المحاسبة المولى الخاص دالتأجير التمويلى رقم )تم تطبيق معيار وقم 

 ىفدصول الثادتة التدى سدوت تخدتخم  المعيار يعطى صورة ادق من حيث قيمة األحيث ترى ادارة الشركة ان تطبيق هذا  ،(20)

شووركة جير التمددويلى وإنتقلددك ملكيددة اًًى  إلددى أعقددود التددسددماد كافددة إلتزامددا  تخددوية وفددخ خددالل ال تددرة تددم نشدداط الشددركة و 
 وفيما يلى بيان باألرصدة لتى تأثرت نتيجة تطبيق المعيار الدولى : إيجيترانس لحلول المستودعات

 

 البيان

نتائج تطبيق  
 المعيار الدولى

  (جنيه مصرى)

نتائج تطبيق 
 المعيار المصرى

 (جنيه مصرى)

 

 الفرق
 (جنيه مصرى)

 تأجير تمويلى –ثابتة أصول 
 

 198 959 6   2 
 

 196 959 6  

 مجمع اإلهالك
 

(785 973 3)   -- 
 

(783 973 3)  

 صافى القيمة الدفترية
 

 413 985 2   2 
 

 411 985 2  

399  374   الفترةهالك إ   --   374  399    

   539 555    539 555  --  القيمة االيجارية

 --  --  --  لتزامات التأجير التمويلىإ

9 005   المصروفات التمويلية   --   9 005  
 

 : موردون وأوراق دفع .16
 : يتمثل فيما يلىجنيه،  576 212 8ن وأوراق الدفع مبلغ بلغ رصيد الموردي

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

 049 237 5  480 131 8  موردون

 320 324   096 81   أوراق دفع

  8 212 576  5 561 369 

 
 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــ  15ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 : مصلحة الضرائب –دائنون  .17

 

 ، يتمثل فيما يلى :جنيه 342 573 3 مبلغ مصلحة الضرائب -الدائنين بلغ رصيد 

 2014ديسمبر  31  2015يونيو  30  

 377 073 1  539 014 1  جارى مصلحة الضرائب على الدخل

 030 937  --  2014ضريبة الدخل عن عام 

 --  528 195 1  الفترةضريبة الدخل عن 

 916 142   632 268   ضرائب بنظام الخصم والتحصيل

 133 52   266 836   مصلحة الضرائب على المبيعات 

 052 154   377 258   كسب عمل –مصلحة الضرائب 

  3 573 342  2 359 508 

 
 
 : دائنون وأرصدة دائنة أخرى .18

 جنيه، يتمثل فيما يلى :  423 102 23 مبلغ ن واألرصدة الدائنة األخرىيبلغ رصيد الدائن

 2014ديسمبر  31  2015 يونيو 30  

 597 414 8  235 582 4  ةعمالء أرصدة دائن

 784 446 16  476 419 14  أرصدة دائنة –وكالء مالحة 

 674 725   364 641   مصروفات مستحقة

 618 894   719 069 1  تأمينات للغير

 341 25   010 2   ب( 23اح )إيض - مستحق ألطراف ذوى عالقة

 94 813  449 377  إيرادات مقدمة

 227 137   169 143   الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 362 376   357 376  تأمينات مقاولين

 745 27   926 65  جارى مساهمين

 835 775   718 424 1  أخرىأرصدة دائنة 

  23 102 423  27 918 996 

 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــ  16ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 
 : لمال المصدر والمكتتب فيهرأس ا .19

 
 مليوووووار جنيوووووه كموووووا بلوووووغ رأس الموووووال المصووووودر و المووووودفوع بالكامووووولمبلوووووغ بلوووووغ رأس الموووووال المووووورخص بوووووه 

 سهم و تبلغ القيمة االسمية للسهم مبلغ عشرة جنيهات. 15 606 250جنيه مقسم إلى  156 062 500مبلغ  
 

و الوذى أقتورح  2009ديسومبر  6الشوركة والمنعقودة بتواريخ علوى قورار الجمعيوة العاموة غيور العاديوة لمسواهمى  اً بناء
جنيوه مقسومة  156 062 500مون  بودالً  جنيوه 256 062 500مليون جنيه ليصبح  200زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 

سهم تبلغ القيمة اإلسمية للسهم مبلغ عشر جنيهات فقد تم تفويض مجلس اإلدارة فى طلوب الزيوادة فوى  25 606 250على 
مليوون جنيوه وتوم  100أس المال وفقواً للبرنوامج الزمنوى للمشوروعات، هوذا وقود قوام مجلوس اإلدارة باإلكتفواء بطلوب مبلوغ ر

إبريول  14سداده بالكامل بموجب الشهادة الصادرة من البنك العربى األفريقى، وتوم التأشوير بوذلك فوى السوجل التجوارى فوى 
 جنيه. 156 062 500 فوع بالكامل مبلغالمدو، وبالتالى يصبح رأس المال المصدر 2010

 

توم تعوديل القيموة اإلسومية  2014موارس  30 ىوبناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشوركة والمنعقودة فو
                للسوووهم لتصوووبح خمسوووة جنيهوووات بووودالً مووون عشووورة جنيهوووات وبالتوووالى يصوووبح رأس الموووال المصووودر والمووودفوع بالكامووول

 سهم بقيمة إسمية للسهم خمسة جنيهات. 31 212 500جنيه موزع على  156 062 500
 

 وفيما يلى هيكل رأس المال :            
 

  االسم
نسبة 

 قيمة المساهمة  عدد األسهم  المساهمة

% 25.25  بنك االستثمار القومى   030 882 7  150 410 39 
% 6.75  األستاذ/ مصطفى سيد عيسى   706 106 2  530 533 10 

 8 488 110  1 697 622  % 5.44  ورثة المهندس/ حسام وائل لهيطة
 7 052 750  1 410 550  % 4.52  األستاذ/ حسن إبراهيم مكى

% 4.14  السيدة/ عبير وائل صديق لهيطة   876 290 1  380 454 6 
% 4.09  السيدة/ هبة وائل صديق لهيطة   184 275 1  920 375 6 

% 3.98  يت انتربرايز هاوس للتجارة العامة والمقاوالتشركة كو   194 241 1  970 205 6 
% 3.69  شركة بيت اإلستثمار الكويتى القابضة   658 151 1  290 758 5 

% 3.45  السيدة/ أمانى وائل صديق لهيطة   088 076 1  440 380 5 
% 3.31  األستاذ/ جمال عبد القادر عبد البصير   578 031 1  890 157 5 

% 735.4  مساهمون آخرون   014 049 11  070 245 55 

  100 %   500 212 31  500 062 156 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        مة مصرية""شركة مساه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ 17ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 
 : إيرادات النشاط .20
 ، بيانها كما يلى :جنيه 399 984 82مبلغ  2015 يونيو 30 المنتهية فى أشهر الستةبلغت إيرادات النشاط خالل          

 

 

  النشاط / الفروع

 

  اإلسكندرية

 

  القاهرة

 

 بورسعيد

 

 
 

  السويس

 

  دمياط

 

  مرغم

 

 اإلجمالى  المنطقة الحرة

 شحن دحرى
 

4 707 852  --  1 717 709   32 137   124 149  --  --  6 581 847 

 شحن جوى
 

 12 283  3 230 992  --  --  --  --  --  3 243 275 

 تخليص جمركى
 

 753 633   804 226  1 597 132   209 113   105 080    800  --  3 469 984 

 ت ريغ
 

3 353 371  --  8 561 596  3 537 933   435 288   9 600  --  15 897 788 

 خمما  اضافية
 

11 885 942   312 759   958 204   208 803   75 376   4 545  --  13 445 629 

 النقل البرى
 

1 308 660  3 238 717  11 668 405  7 186 773   334 012  4 370 698  --  28 107 265 

 تخزين
 

1 063 928   6 000   1 350  3 499 853  --   206 066   873 577  5 650 774 

 ترانزيك
 

 968 594   408 313  --   115 770   13 087  --  --  1 505 764 

 مينأت
 

--   28 525   12 000    353   5 408  --  --   46 286 

 يفتغل
 

--   25 798  --  --  --  --  --   25 798 

 جير معما أت
 

--  --  --   220 504  --   15 802  --   236 306 

 نشاط حلول مستودعات
 

2 606 580  --  --  --  --  --  --  2 606 580 

 أخرى
 

 397 268   937 946   3 358   474 646   21 727   332 158  --  2 167 103 

 مالىاإلج
 

27 058 111  8 993 276  24 519 754  15 485 885  1 114 127  4 939 669   873 577  82 984 399 



 المجمعة الدورية  قوائم الماليةال       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ18ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةالدورية المجمع اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 
 :  تابع إيرادات النشاط

 : جنيه، بيانها كما يلى 620 468 68 مبلغ 2014 يونيو 30 المنتهية فى أشهر الستةبلغت إيرادات النشاط خالل            
 

 

  النشاط / الفروع

 

  سكندريةاإل

 

  القاهرة

 

 بورسعيد

 

 
 

  السويس

 

  دمياط

 

  مرغم

 

  المنطقة الحرة

 

 اإلجمالى

 

 شحن دحرى
 

3 063 851    546  331 123    356 031   171 944  --  --  3 715 703 

 شحن جوى
 

 17 436  3 298 371  --  --  --  --  --  3 315 807 

 تخليص جمركى
 

8 424 564   546 773   945 658   179 778   383 700  --  --  10 480 473 

 ت ريغ
 

4 502 199  --  6 389 186   867 975  1 060 329   1 890  --  12 821 579 

 خمما  اضافية
 

14 702 450   350 978   534 097   75 609   121 125   1 475  --  15 785 734 

 النقل البرى
 

1 172 995   332 587  6 154 173   953 420   737 435  5 739 599  --  15 090 209 

 تخزين
 

 735 277  --  --   601 698  --   18 950  1 264 730  2 620 655 

 ترانزيك
 

 748 440   332 146   55 322   106 765   32 680  --  --  1 275 353 

 تأمين
 

--   64 853  --   22 875   34 902  --  --   122 630 

 تغليف
 

--   47 595  --  --  --  --  --   47 595 

 تأجير معما 
 

--  --  --   128 572  --   1 750  --   130 322 

 نشاط حلول مختودعا 
 

2 623 041  --  --  --  --  --  --  2 623 041 

 أخرى
 

 257 638    225   30 999   20 434   57 416   72 807  --  439 519 

 اإلجمالى
 

36 247 891  4 974 074  766 232 14   3 313 157  2 599 531  5 836 471  1 264 730  68 468 620 
 
 
 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ19ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة احات المتممة للقوائم الماليةاإليض

 

 

 
 : تكاليف النشاط .21

 : بيانها كما يلى،  جنيه 043 478 61مبلغ  2015 يونيو 30المنتهية فى  أشهر الستةبلغت تكاليف النشاط خالل                     
 

 

  النشاط / الفروع

 

  اإلسكندرية

 

  القاهرة

 

 بورسعيد

 

 
 

  السويس

 

  دمياط

 

  مرغم

 

  المنطقة الحرة

 

 ىاإلجمال

 شحن دحرى
 

4 297 779  --  760 325 1    29 334   114 963  --  --  5 767 836 

 شحن جوى
 

  941  2 296 086  --  --  --  --  --  2 297 027 

 تخليص جمركى
 

 646 131   258 065  1 365 581   123 573   63 466   11 417    302  2 468 535 

 ت ريغ
 

2 675 366  --  8 558 815  2 170 120   435 288  --  --  13 839 589 

 خمما  اضافية
 

4 967 982   22 213   878 092   15 750   25 498  --  --  5 909 535 

 النقل البرى
 

1 296 895  2 136 832  8 375 896  5 339 843   264 147  3 863 809  --  21 277 422 

 تخزين
 

 574 832  --  --  1 394 274  --   227 692   170 604  2 367 402 

 ترانزيك
 

 175 804   39 388   5 487    820   6 958  --  --   228 457 

 مينأت
 

--   19 545   5 950    320   2 408  --  --   28 223 

 تغليف
 

--   4 931  --  --  --  --  --   4 931 

 جير معما أت
 

--  --  --   4 150  --   11 413  --   15 563 

 أخرى
 

1 072 693   273 954   95 616   360 809   61 072   398 001   36 805  2 298 950 

 إهالك أصول ثادتة
 

1 295 213    966    50   448 459    152   35 837   102 540  1 883 217 

 356 091 3  045 106   121 323   231 279   602 243   029 478   300 532   028 129 1  أجور ومرتبا 

 اإلجمالى
 

18 132 664  5 584 280  276 089 21   10 131 054  1 253 183  4 871 290   416 296  61 478 043 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ20ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 
 

 :  تابع تكاليف النشاط
 : ، بيانها كما يلىجنيه 036 442 51 مبلغ 2014 يونيو 30 ىفالمنتهية  أشهر الستةل بلغت تكاليف النشاط خال

 
 
 
 

 

  النشاط / الفروع

 

  اإلسكندرية

 

  القاهرة

 

 بورسعيد

 

 
 

  السويس

 

  دمياط

 

  مرغم

 

  المنطقة الحرة

 

 اإلجمالى

 
 شحن دحرى

 
2 657 801  --  --   301 547   157 313  --  --  3 116 661 

 ىشحن جو
 

 20 572  2 695 993  --  --  --  --  --  2 716 565 

 تخليص جمركى
 

3 777 000   186 203   672 991  --   264 393    606  --  4 901 193 

 ت ريغ
 

2 197 592  --  6 389 186   611 000  1 060 329  --  --  10 258 107 

 خمما  اضافية
 

9 096 209   11 602   517 323   8 901   66 340  --  --  9 700 375 

 النقل البرى
 

1 554 776   149 395  4 632 790   407 286   524 455  4 434 807  --  11 703 509 

 تخزين
 

 356 590  --  --   520 759  --   113 842   273 467  1 264 658 

 ترانزيك
 

 110 904   32 570   4 080    180   12 504  --  --   160 238 

 مينأت
 

--   39 050  --   21 155   15 020  --  --   75 225 

 تغليف
 

--   13 802  --  --  --  --  --   13 802 

 جير معما أت
 

--  --  --   34 376  --   35 819  --   70 195 

 أخرى
 

1 268 421   253 915   66 703   41 658   97 437   207 529   48 905  1 984 568 

 إهالك أصول ثادتة
 

1 177 424    966    49   255 825    152   474 958   104 446  2 013 820 

 أجور ومرتبا 
 

1 395 168   593 295   414 999   203 401   289 949   455 562   110 746  3 463 120 

 اإلجمالى
 

23 612 457  3 976 791  121 698 12   088 406 2   2 487 892  5 723 123   537 564  51 442 036 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015يونيو  30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ21ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 

 : قائمة الدخل القطاعية. 22
 فيما يلى : 2015 يونيو 30 ىالمنتهية ف أشهر الستة خاللتتمثل قائمة الدخل القطاعية 

 

 

  

 

  اإلسكندرية

 

  القاهرة

 

 بورسعيد

 

 
 

  السويس

 

  مرغم  دمياط

 

المنطقة 

 الحرة

 
 

  اإلدارة العامة

 

 ىاإلجمال

 النشاطيرادات إ
 

27 058 111  8 993 276  24 519 754  15 485 885  1 114 127  4 939 669   873 577  --  82 984 399 

 النشاطتكاليف 
 (18 132 664)  (5 584 280)  (21 089 276)  (10 131 054)  (1 253 183)  (4 871 290)  (416 296)  --  (61 478 043) 

 )الخسارة( مجمل الربح
 

8 925 447  3 408 996  3 430 478  5 354 831  (139 056)   68 379   457 281  --  21 506 356 

 بيع وتوزيعمصروفات 
 --  --  --  --  --  --  --  (164 450)  (164 450) 

 عمومية وإداريةمصروفات 
 

(519 145 2)   (287 102)  (256 890)  (140 412)  (165 209)  (86 101)  (24 033)  (8 209 001)  
(267 314 11)  

 رواتب مقطوعة وبدالت مجلس اإلدارة
 --  --  --  --  --  --  --  (1 234 917)  (1 234 917) 

 و إطفاءات إهالك أصول ثابتة
 (1 053 988)  (58 621)  (30 007)  (181 187)  ( 8 793)  (23 035)  (810)  (11)  (1 356 452) 

 الناتجة من التشغيل األرباح )الخسائر(
 

940 725 5   3 063 273  3 143 581  5 033 232  ( 313 058)  (40 757)   432 438  (9 608 379)  270 436 7  

 إيرادات إستثمارات
 --  --  --  --  --  --  --  

630 978 2   
630 978 2  

 فوائد دائنة
 --  --  --  --  --  --  --  

1 124 361  
1 124 361 

 ادات أخرىإير
 --  --   1 832  --  --  --  --   3 782   5 614 

 أرباح بيع أصول ثابتة
 --   37 300  --  --  --  --  --   2 418   39 718 

 فروق تقييم عملة
 

1 456 401  (21 918)  (29 155)  (167)  (3 113)  --  (600)  (838 194)   563 254 

 لضريبة)خسارة( الفترة قبل ا ربح صافى
 

341 182 7   3 078 655  3 116 258  5 033 065  (316 171)  (40 757)   431 838  (6 337 382)  847 147 12  

 (528 195 1)                  ضريبة الدخل

 مصروف -الضريبة المؤجلة 
                 (1 289 248) 

 ضريبة الدخل عن الفترة
 

                (2 484 776) 

9 663 071                  صافى ربح الفترة  
 
 
 
 
 
 
 



 المجمعة الدورية  القوائم المالية       الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس(
 2015و يوني 30فى        "شركة مساهمة مصرية"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ22ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدورية المجمعة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 
 
 

 : تابع قائمة الدخل القطاعية
 فيما يلى : 2014 يونيو 30 ىالمنتهية ف أشهر الستةخالل تتمثل قائمة الدخل القطاعية 

 
 

  
 

  اإلسكندرية
 

  القاهرة
 

 بورسعيد
 

 

 

  السويس
 

  دمياط
 

  مرغم
 

المنطقة 

 الحرة

  

 اإلدارة العامة
  

 اإلجمالى

14 232 766   074 974 4  891 247 36  إيرادا  النشاط    3 313 157  2 599 531  5 836 471  1 264 730  --  68 468 620  

(12 698 121)  (791 976 3)  (457 612 23)  تكاليف النشاط   (2 406 088)  (2 487 892)  (5 723 123)   (537 564)  --  (51 442 036) 

907 069  645 534 1  283 997   434 635 12   الربح مجمل    111 639   113 348   727 166  --  17 026 584  

 (300 188)  (300 188)  --  --  --  --  --  --      مقروفا  ديع وتوزيع

 (310 760 10)  (571 189 8)  (470 45)   (115 22)  (690 110)  (849 103)  (604 111)  (232 154)  (779 022 2)  مقروفا  عمومية وإدارية

 (250 017 1)  (250 017 1)  --  --  --  --  --  --      رواتب مقطوعة ودمً  مجلس اإلدارة 

 (704 031 1)  (11)  (814)   (152 54)  (175 15)  (216 4)  (708 26)  (113 117)  (515 813)  و إط ا ا  إهالك أصول ثادتة

799 004  333 398 1  938 725   140 799 9  الناتجة من التشغيل لخسائر()ا األرباح   (14 226)   37 081  882 680   (9 395 132)  4 029 020  

 )860 46)  )860 46)  --  --  --  --  --  --  --  مصروفات تمويلية

 (812 638 1)  (812 638 1)  --  --  --  --  --  --  --  اإلضمحالل فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ

 (500 246)  (500 246)  --  --  --  --  --  --  --  تدعيم مخصصات

 743 382  743 382  --  --  --  --  --  --  --  إيرادات أخرى

 895 142 6  --  --  --  --  --  --  --  إيرادات إستثمارات 
 

 6 142 895 
 

--  --  --  --  --  --  فوائد دائنة   --  1 130 806  1 130 806 

 118 986  719 783  (951)  --  780    501    (206 15)  (055 42)   330 259   فروق تقييم عملة

945 677  --  --  --  --  --  --  --  إيرادات اذون خزانة   677 945  

 (659 48)  (659 48)  --  --  --  --  --  --  --  خسائر بيع أصول ثابتة

1 381 127  883 683    470 058 10  صافى ربح )خسارة( الفترة قبل الضريبة   505 799   (13 446)   37 081   679 931  (1 990 123)  11 636 428 

 (121 379 2)                  ضريبة المخل 

 (324 372)                  مقروت -الضريبة المؤجلة 

 (445 751 2)                  ضريبة الدخل عن الفترة

 983 884 8                  صافى ربح الفترة
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  : التعامالت مع األطراف ذوى العالقة  .23
واألطراف ذوى  ات المجموعةالعديد من التعامالت المالية بين شرك 2015 يونيو 30 ىفالمنتهية  أشهر الستةتم خالل 

دائنة مدينة ورية متبادلة بينهم، وقد أسفر ناتج هذه التعامالت عن أرصدة خدمات مؤداه وحسابات جا فيالعالقة تمثلت 
 ما يلى :كمدرجة 

  

 حجم التعامل  طبيعة التعامل

 
 فيالرصيد 

 2015 يونيو 30

 
 فيالرصيد 

 2014 ديسمبر 31

         : مستحق من أطراف ذوى عالقةأ. 

 964 185   964 185       شركة دمياط لتشغيل محطات الروافد

 --  166 846   --  حخادا  جارية  شركة سكان أربيا للتوكيالت المالحية

       1 131 031    185 964 

 (964 185)  (964 185)      اإلنخفاض فى قيمة المستحق من اطراف ذوى عالقة

       846 166  -- 

 : مستحق ألطراف ذوى عالقةب. 
        

 وكيالت المالحيةشركة بارويل إيجيترانس للت
 

 خمما  مؤداه
 

-- 
 

 010 2   5 815  

 شركة سكان أربيا للتوكيالت المالحية
 

 حخادا  جارية
 

-- 
 

--   19 526 

       010 2   25 341 

 

 النقدية وما فى حكمها : . 24
 تتمثل أرصدة النقدية وما فى حكمها فى اآلتى :

 2014ديسمبر  31   2015يونيو  30  

 

 2013ديسمبر  31   2014 يونيو 30

 24 168 982  62 059 063  47 865 883  44 514 161  نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 24 168 982  62 059 063  47 865 883  44 514 161  رصيد النقدية وما فى حكمها

 422 765  --  769 121   --   النقدية وما فى حكمهاعلى  أثر التغيرات فى أسعار الصرف

 24 591 747  62 059 063  48 635 004   44 514 161  رصيد النقدية وما فى حكمها المعدل

 

   2014يونيو  30   2015يونيو  30  

  422 765  769 121    النقدية وما فى حكمهاعلى  أثر التغيرات فى أسعار الصرف

  563 353  (205 867)  أثر تغير فروق العملة على األصول واإللتزامات النقدية

  986 118  563 254   إجمالى أثر التغير فى أسعار الصرف

 
 : قائمة التدفقات النقدية . 25

 من قائمة التدفقات النقدية كما يلى :المعامالت غير النقدية تم إستبعاد 
مؤجلة عن ال ةضريباليمثل  جنيه 1 228 248وكذا مبلغ  الفترةعن المستحقة ة الدخل بجنيه يمثل ضري 528 195 1مبلغ   -

 ضمن بند إلتزامات ضريبية مؤجلة. الفترة
 

 

 : لمساهمى الشركة المسيطرة مدفوعةتوزيعات نقدية  . 26  
مبلغ  2015 يونيو 30خالل الستة أشهر المنتهية في لمساهمى الشركة المسيطرة بلغت التوزيعات النقدية المدفوعة 

 جنيه يتمثل فيما يلى : 5 329 975
  

 2014يونيو  30  2015 يونيو 30

8 923 372  التوزيعات النقدية   478 449 9 
(3 593 397)  أرصدة دائنة –الزيادة في دائنو توزيعات    -- 

  975 329 5   478 449 9 
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 : اإللتزامات العرضية. 27

والقائمة  ات الموانىمصلحة الجمارك وهيئبلغـت قيمة خطابـات الضمان التى أصدرتها البنـوك لحساب الشركة ولصالح 
 جنيه.983 596 4 جنيه مغطى منها  21 138 393مبلغ  2015 يونيو 30فى 
 

 : أحداث هامة .  28
وجود مؤشرات علوى تطووير قطواع النقول خوالل العشورين عامواً المقبلوة بشوبكة طورق داخليوة وكوذلك إنشواء  ترى الشركة

سوتى عوالمى موع اإلسوتفادة القصووى مون النقول يلمنطقة مركوز لوجطرق دولية مع تنمية إقليم قناة السويس بحيث تصبح تلك ا
النهرى إلى جانب طرح ثالثة موانىء بحرية فى كل من رأس بنواس وسويدى برانوى والطوور وكوذلك إنشواء مطوارات جديودة 

 .عضها البعض مما ينعكس على أداء الشركة باإليجاببلربط المحافظات ب
 
 : ةالقيمة العادلة لألدوات المالي.   92

تتمثل األدوات المالية للشركة فى األصول واإللتزامات المالية وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية بالبنوك والعموالء 
وبعض الحسابات المدينة كما تتضمن االلتزامات المالية التسهيالت البنكية وبعض الدائنون والحسابات الدائنة، وطبقاً ألسوس 

صول وإلتزاموات الشوركة فوإن القيموة الدفتريوة لتلوك األدوات ال تختلوف إختالفواً جوهريواً عون قيمتهوا التقييم المتبعة فى تقييم أ
 العادلة فى تاريخ القوائم المالية.

 
 : دارة المخاطرإ.  30

 

 : خطر االئتمان .أ
امل معهم يتمثل خطر االئتمان فى مقدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها فى مواعيد إستحقاقها من العمالء التى تتع

 الشركة و تقوم االدارة بمتابعة تحصيل تلك المديونيات وتحسين أدائها باستمرار، هذا وتقدر الشركة هذا الخطر بأنه محدود.
 

 : خطر العمالت األجنبية .ب
والمقبوضات بالعمالت يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف والذى يؤثر على المدفوعات         
تعتمد الشركة بصورة رئيسية على الدوالر األمريكى  ثجنبية وكذلك تقييم األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية حياأل

 .نسبياً  مؤثرالشركة هذا الخطر بأنه وتقدر فترة لتغيرات جوهرية فى أسعار الصرف خالل ال اتعرض ينذلالو واليورو
 

 : خطر السيولة .ج
ل التى قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل من إلتزاماتها، وطبقاً لسياسة يتمثل خطر السيولة فى العوام 

الشركة يتم اإلحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفيض ذلك الخطر إلى الحد األدنى وبالتالى فإن الشركة تقدر هذا الخطر بأنه 
 محدود نسبياً.

 

 : خطر سعر الفائدة .د
لتسهيالت البنكية فى توفير رأس المال العامل لها ويتمثل خطر الفائدة فى تغيير تعتمد الشركة بصفة أساسية على اال 

 الشركة هذا الخطر بأنه محدود نسبياً.أسعار الفائدة البنكية، هذا وتقدر 
 

 : مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة   هـ.
طر التغيرات فى التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية تتمثل مخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الفائدة فى مخا

تستخدم األدوات المالية ذات الفائدة المعومة فإن اإلدارة  بسبب  التغير فى أسعار الفائدة فى السوق. ونظراً ألن الشركة ال
 تقدر بأن هذا الخطر محدود.
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 : تطور موقف الحوكمة.   31

آليووات ونظووام العموول بالشووركة لووه طبيعووة خاصووة نظووراً لتعوودد مجاالتهووا ذات التقنيووة العاليووة وأنووه لصووالح العموول  حيووث ان
بالشركة بالشكل الذى يجعل الشركة تمارس أعمالها بدقة ووفقاً لمتطلبات طبيعة نشاطها على المستوى المحلى والعالمى فقود 

 ارة والعضو المنتدب.توافرت هذه الشروط مجتمعة فى شخص رئيس مجلس اإلد
 

السلطة بالنسبة لموديرى  تداولتمشياً مع مبادىء الحوكمة فقد قامت الشركة إعتباراً من العام الماضى فى تطبيق سياسة  وأنه    
 اليومية. الشركة ، وقد تم تعيين مديراً للشئون التجارية والعمليات يتولى مسئولية إدارة ومتابعة شئون العمل

 

ذلك فإنه تم تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة ، وقد وفقت الشركة أوضاعها بتعديل النظام وك           
األساسى للشركة بضم أربعة أعضاء إلوى مجلوس إدارة الشوركة مسوتقلين مون ذوى الخبورة .كوذلك توم تكووين لجنوة المراجعوة 

حقاقات وهى لجان تابعوة لمجلوس اإلدارة ومون مهوام لجنوة اإلسوتحقاقات ولجنة الترشيحات واإلستولجنة اإلستثمار والحوكمة 
 والترشيحات تقييم آداء رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سنوياً بحيادية وشفافية تامة.

 

 : الموقف الضريبى. 23
 : الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة )إيجيترانس( .أ

 

 : شخاص االعتباريةالضريبة على أرباح األ:  أوالً        
 

 : 2001السنوات من بداية النشاط وحتى 
 .تم تسوية وسداد الضرائب المستحقة عن هذه السنوات

 

 : 2003وحتى  2002السنوات من 
 تم تسوية وسداد الضريبة المستحقة عن هذة السنوات وجارى سداد مقابل التأخير.

 

 : 2004عام 
الميعاد القانونى وتم اإلنتهاء من الفحص وإعترضت الشركة على نتيجة  في 2004تم تقديم اإلقرار الضريبى عن عام 

والتصلح  2015أغسطس  11الفحص وتم إحالة الملف للجنة فض المنازعات التى إنتهت اعمالها إلى اإلتفاق مع الشركة بتاريخ  
   تصلح بربط ضريبة وفقاً لنموذجوال 2015أغسطس  11شركات أموال بقيمة الشركة بتاريخ  4،  3بربط ضريبة وفقاً لنموذج 

جنيه وذلك بخالف الضريبة المخصومة من الشركة من المنبع والمبالغ المسددة عن تلك  605 893شركات أموال بقيمة  4،  3
 السنة.

 

 : 2014وحتى  2005السنوات من 
لسونة  91فقواً ألحكوام القوانون رقوم فوى المواعيود القانونيوة و 2014وحتى  2005تم تقديم اإلقرارات الضريبية عن السنوات من 

 ، ولم يتم فحص دفاتر الشركة حتى تاريخه. 2005
 

 : الضريبة على المرتبات وما فى حكمها:  ثانياً 

 .تقوم الشركة بسداد ضريبة المرتبات المستحقة الشهرية فى الميعاد القانونى 

 ولوم يوتم فحوص دفواتر الشوركة عون 2009نهايوة عوام  تم تسوية وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات من بداية النشاط وحتى ،
 السنوات التالية حتى تاريخه.

 
 : ضريبة الدمغة:  ثالثاً 

، ولوم يوتم فحوص دفواتر الشوركة عون 2012تم فحص وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات من بداية النشاط وحتى نهايوة عوام 
 السنوات التالية حتى تاريخه.

 
 : على المبيعات الضريبة العامة:  رابعاً 

، ولم يتم فحص دفاتر الشركة عن السنوات 2013تم تسوية وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات من بداية النشاط وحتى عام 
 التالية حتى تاريخه.
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 : الشركة المصرية ألعمال النقل الفنى )إيتال( .ب

 : الضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية  - أوالً 
وتم اإلتفاق مع مأمورية اإلستثمار باإلسكندرية  2004حتى  1998سجالت الشركة عن السنوات من تم فحص حسابات و -

 باللجنة الداخلية عن هذه السنوات وال توجد أية منازعات بتلك السنوات.
( وتم اإلعتراض عليه فى الموعد القانونى وتم 19وتم إخطار الشركة بنموذج ) 2007وحتى  2005تم فحص السنوات من  -

 . 2007السداد طبقاً ل تفاق مع اللجنة الداخلية حتى عام 
 
 

 : 2008عام 

ضدرابب( وتدم الطعدن عليده فدخ الموعدم  19وتم إخطار الشدركة دنمدو ج ) 2008تم فحص حخادا  الشركة عن عا  

 القانونى.
 

 : 2014وحتى  2009السنوات من 

فددى  2005لخددنة  91قددا  ألحكددا  القددانون رقددم وف 2014وحتددى  2009تددم تقددميم اإلقددرارا  الضددريبية عددن الخددنوا  

 الموعم القانونى.

 

 : الضريبة على المرتبات وما فى حكمها - ثانياً 
 .2007تم فحص حسابات الشركة وتم تسوية وسداد الضريبة المستحقة عن السنوات من بداية النشاط وحتى عام 

 
 : الضريبة على المبيعات - ثالثاً 

 .2012مستحقة عن السنوات من بداية النشاط وحتى نهاية عام تم تسوية وسداد الضريبة ال
 وتقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الشهرية فى الموعد القانونى.

 

 : حلول المستودعاتإيجيترانس لشركة  .ج

 : الضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية - أوالً 
اإلقرارات وتم تقديم ،  2009 مايو 4فى حلول المستودعات "شركة مساهمـة مصرية" إيجيترانس لتأسسـت شركة  

 .فى المواعيد القانونية 2014الضريبية عن السنوات من بداية التأسيس وحتى عام 
 

 :  الضريبة على المبيعات - ثانياً 
 إن وجدت.  –تم تقديم االقرارات في مواعيدها القانونية و تقوم الشركة بالسداد بانتظام من واقع تلك االقرارات  -
و قد تم اخطار الشركة  2011ديسمبر  31حتي  2010ضرائب المبيعات للفترة منذ بداية النشاط فى أكتوبر  تم فحص -

 حيث بلغت الضريبة الواجب سدادها  2013مايو  3( بتاريخ 15بنتيجة الفحص بنموذج )
 ك الفترة.جنيه مصري و قد تم سداد الضريبة بالكامل و ال توجد أية مستحقات ضريبية عن تل 22 963مبلغ 

 ( حيث بلغت الضريبة الواجب سدادها 15وتم إخطار الشركة بنموذج ) 2012تم فحص عام  -
سداد الضريبة بالكامل باإلضافة إلى الضريبة اإلضافية المستحقة وال توجد أية مستحقات قد تم جنيه و 163 830مبلغ 

 ضريبية على الشركة عن هذا العام.  
 

 : ت وما فى حكمهاالمرتبا ىالضريبة عل - ثالثاً 
 . تقوم الشركة بسداد الضريبة فى المواعيد القانونية وفقا ألحكام القانون

 

 :  شركة ايجيترانس للموانىء النهرية  .د
اإلقرارات الضريبية وتم تقديم ،  2009مايو  4تأسسـت شركة ايجيترانس للموانىء النهرية "شركة مساهمـة مصرية" فى       

 .فى المواعيد القانونية 2014التأسيس وحتى عن السنوات من بداية 
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 الدورية المجمعة  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 

 : شركة بارج لينك للنقل  هـ.

 : الضريبة على أرباح األشخاص اإلعتبارية - أوالً 
اإلقرارات الضريبية من بداية وتم تقديم ، 2009 يونيو 4تأسسـت شركة بارج لينك للنقل "شركة مساهمـة مصرية" فى 

 .د القانونيةفى المواعي 2014التأسيس وحتى عام 
 
 : المرتبات وما فى حكمها ىالضريبة عل -ثانياً 

 تقوم الشركة بسداد الضريبة فى المواعيد القانونية وفقا ألحكام القانون.       -

وتم إخطار الشركة بنتيجة الفحص بنموذج  2011ديسمبر  31تم الفحص الضريبى عن الفترة من بداية التأسيس حتى  -
جنيها وقامت الشركة بسداد الضريبة و ال توجد أية  2 218و بلغت الضريبة المستحقة مبلغ  2012سبتمبر  13( فى 38)

 مستحقات ضريبية.  
 .2013و 2012لم يتم الفحص الضريبى عن عامى  -
 

 : إعتماد القوائم المالية.   33
وإعتمادهوا مون قبول  2015ونيوو ي 30تم إصدار القوائم المالية الدورية المجمعة للشركة عن الستة أشهر المنتهيوة فوى   

 .2015أغسطس  15مجلس إدارة الشركة فى جلسته المنعقدة فى 
 

 : األرقام المقارنة.  43

تم خالل الفترة إعادة تبويب األرقام المقارنة لتتمشى مع التغيرات فى عرض القووائم الماليوة للفتورة الحاليوة والتوى تمثلوت 
 فيما يلى :

ن الشركة والوكيل توشيبا لوجستيكس فإن الشركة تقوم بدفع قيمة النولون بالنيابة عن الوكيل مقابل بناء على العقد المبرم بي -
عمولة وقد قامت الشركة بإعادة معالجتها ضمن الحساب الجارى للوكيل فى تلك الفترة وذلك إلظهار إيرادات وتكاليف الشركة 

جنيه من إيرادات وتكاليف  6 868 125شركة ولذلك تم إستبعاد مبلغ بقيمتها الحقيقية والمتمثل فى قيمة العمولة الخاصة بال
 الشركة بالفترة السابقة.

 
ط تمثل قيمة أجور ومرتبات وكذلك اجنيه من مصروفات عمومية وإدارية إلى تكاليف النش 089 021 3تم إعادة تبويب مبلغ  -

 يمثل قيمة مصروفات أخرى. 798 957مبلغ 

 
 


