شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية

اإلٌاحاح المتممة للقوائم المحلٌة
عن السنة المالية المنتهية في  30يونيو 1026
*************

( : )1نبذة عن الشركة -:


تأسيس الشركة :


تأسست شركة األسكندرية لمزيوت المعدنيةة( أمةو

–

شةركة مسةمىمة ميةرية

–

وذلة مموبةب اةرار

وزيةةر اتاتيةةمد والتعةةمول الةةدول راة  036لسةةنة 7991والشةةركة ضمةةةعة تحكةةم النةةمنول راة  8لسةةنة

 7991مشأل ةممنمت وحوافز اتستثممر 3



ت ايد الشركة ف السبل التبمري مرا  700331ف  6مميو 3 7991

غرض الشركة :


إنتمج الزيوت المعدنية المتعمدلة األسمسية و الضمية النيمئية 3



إنتمج الشموع المرافينية ومنتبمتيم ومشتنمتيم 3



تعظي إنتمبية السوتر وتحسيل دربة انسكممو وضفض نسمة الكمريت مو 3



إنتمج المنطرات الشمعية مأنواعيم 3



إنتمج النمفتم 3



إنتمج الموتمبمز .



إنتمج الممزوت .



تسويق المنتبمت فى الداضل والضمرج 3

(  ) 2أسس إعداد القوائم المحلٌة -:
وزري را ة
أعةةدت الن ةوائ الممليةةة طمنةةم لمعةةميير المحمس ةةمة المي ةرية اليةةمدره مةةملنرار ال ة ا
 3336وطمنم لمنوانيل و التعميممت المحمية السمرية3

(  300لس ةةنة

المبحدى الماحسبٌة المتبعة -:
يةةت اعةةداد النةوائ الممليةةة طمنةةم لممةةدأ التكمفةةة التمريضيةةة فيمةةم عةةدا اتيةةول و اتلت ازمةةمت الممليةةة مملنيمةةة العمدلةةة ويةةت
التةةأثير عمةةى امئمةةة الةةدضل مةةملرم أوالضسةةمرة واةةد ت ة اتمةةمع نفةةس السيمسةةمت واألسةةس المحمسةةمية المتمعةةة فة الن ةوائ

المملية السممنة .
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(  : ) 3أهم السٌحسح الماحسبٌة المطبقة -:

أ -تقٌٌم العمال االجنبٌة - :
تمس الشركة حسمممتيم مملبنيو الميري ويت إثممت المعممالت مملعمالت اتبنميةو وفنةم تسةعمر اليةرس السةمرية واةت
إتمم التعممل3ويت إعمدة تنيي أريدة اتيول واتلتزاممت مملعمالت اتبنميو ذات الطميعة النندية ف نيمية المدة وفنم
تسعمر اليرس السمئدة ف ذل التمريخ وتدرج الفروق النمتبة عل المعممالت واعمدة التنيي منمئمة الدضل 3
ويت تربمة اتيول و الضيو ذات الطميعة غير النندية و التى يت ايمسيم مملتكمفة التمريضية ممستضدا أسعمر اليرس
السةةمئدة فةةى تةةمريخ اتعت ةراس اتولةةى  .ويةةت تربمةةة اتيةةول و الضيةةو ذات الطميعةةة غيةةر الننديةةة و التةةى يةةت ايمسةةيم
مملنيمة العمدلة ممستضدا أسعمر اليرس السمئدة فى التمريخ التى تحددت فيو النيمة العمدلة .
ب -االصول الثحبتة وإهالكحتهح - :
تثمت اتيول الثممتو مملتكمفة التمريضيةو معةد ضية مبمةال اتىةال و الضسةمئر المتراكمةة تةةمحالل النيمةة  .وتتةةمل
ىةةذه التكمفةةة تكمفةةة اسةةتمدال بةةز مةةل األيةةول الثممتةةة عنةةدمم تتحنةةق تم ة التكمفةةة و اسةةتيفم شةةروط اتعت ةراس ميةةم .ويةةت
المحمسمة عل المكونمت الضمية ممند مل منود اتيول الثممتة التى يضتمس أعممرىم اتنتمبية كمنةود مسةتنمة ةةمل تمة
اتيةةول الثممتةةة ومملمثل،عنةةد ابة ار تحسةةينمت بوىريةةة شةةمممة  ،يةةت اتعتةراس متكمليفيةةم ةةةمل النيمةةة الدفتريةةة ل يةةول
الثممتة كإحالل وذل فى حملة استيفم شروط اتعتراس  .و يت اتعتراس مبميةال تكةمليس اتيةالح و اليةيمنة األضةر
فةةى امئمةةة الةةدضل عنةةد تحننيةةم .ويةةت اىةةال اتي ةل عنةةدمم يكةةول فةةى المكةةمل و الحملةةة التةةى ييةةم عمييةةم اةةمد ار عمةةى
التشغيل مملطرينة التى حددتيم اإلدارة  ،ويت حسمب اإلىال مإتممع طرينة النسط الثممت طمنم لمعمر اإلفتراةى ل يل
عمى النحو التملى -:
العمر المن ةةدر (سنو

المي ة ة ةةمل

االت و معدات و اجهزة

30 – 20

مباني و انشاءات و مرافؽ

30 – 20

وسائؿ نقؿ و انتقاؿ

25 – 5

عدد وادوات

20-5

اثاث و معدات مكاتب و االت حاسبة

20 – 4

وي ةةت اس ةةتمعمد األي ةةول الثممت ةةة عن ةةد ال ةةتضمص مني ةةم أو عن ةةد ع ةةد توا ةةال الحي ةةول عم ةةى أ من ةةمفال ااتي ةةمدية مس ةةتنممية م ةةل
استضداميم أو ميعيم فى المستنمل (إل اتستمعمد ت يعن ميال األيل فنط ولكةل أيةةمت تكيةيل األيةل  .ويةت اتعتةراس مةأ
أرمةةمح أو ضس ةمئر تنشةةم عنةةد اسةةتمعمد األيةةل فةةى امئمةةة الةةدضل فةةى الفت ةرة التةةى ت ة فييةةم اسةةتمعمد األيةةل .ويةةت مرابعةةة النةةي
المتمنيةةة ل يةةول  ،األعمةةمر اإلنتمبيةةة ليةةم وطةةرق إىالكيةةم فةةى نيميةةة كةةل سةةنة ممليةةة .وتنةةو الشةةركة فةةى تةةمريخ كةةل ميزانيةةة
متحديةةد مةةم إذا كةةمل ىنةةم مؤشةةر عمةةى أل يكةةول أيةةل ثممةةت اةةد أةةةمحل  .وعنةةدمم تزيةةد النيمةةة الدفتريةةة ل يةةل عةةل ايمتةةو
اإلستردادية  ,فيعتمر أل ىنم اةمحالل ل يل و مملتملى يت تضفيةو إلى ايمتو اإلستردادية  .و تثمت ضسمرة اتةمحالل
منمئمة الدضل .ويت رد الضسةمرة النمبمةة عةل اةةمحالل النيمةة فنةط اذا كةمل ىنةم تغييةر فةى اتفت ارةةمت المسةتضدمة لتحديةد
ايمة اتيل اتستردادية منذ اثممت اضر ضسمرة نمتبة عل اةمحالل النيمةة  ,ويكةول رد الضسةمرة النمبمةة عةل اإلةةمحالل
محةةدود محيةةث تتتعةةد النيمةةة الدفتريةةة ل يةةل  ,النيمةةة اتسةةتردادية لةةو أو تتعةةد النيمةةة الدفتريةةة التةةى كةةمل سةةيت تحديةةدىم (
مةمل يةت اتعتةراس مملضسةمرة النمبمةة عةل اةةمحالل النيمةة مملنسةمة ل يةل فةى السةنوات السةممنة .
ممليمفى معد اإلىةال
ويت إثممت الرد فى الضسمرة النمبمة عل اةمحالل النيمة منمئمة الدضل .
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ج – تقٌٌم االستثمحرا -:
ت اثممت اتستثممرات طويمة اتبل مطرينة حنوق الممكية وتطمينم لممعيمر المحمسمى المير را  78فنرة  ، 77وذل

ممل يت زيمدة أو تضفيض رييد اتستثممرات تثممت نييب الشركة مل ارممح أو ضسمئر الشركة الشنينة المستثمر

فييم ،ويت ضفض رييد اتستثممر منيمة توزيعمت اترممح التى يت الحيول عمييم مل ىذه الشركة  .وفى حملة حدوث
اةمحالل فى ايمة تم اتستثممرات يت تعديل النيمة الدفترية منيمة اتةمحالل و يدرج منمئمة الدضل و ذل لكل

استثممر عمى حدة ويبوز رد الضسمئر النمتبة عل اةمحالل النيمة إذا كمنت ىنم مؤشرات موةوعية تدل عمى أل
ضسمئر اتنضفمض ف

النيمة ل تعد موبودة محيث تتتعد

النيمة الدفترية المزادة نتيبة رد الضسمرة النيمة الدفترية

السممق تضفيةيم مم ل يت اتعتراس مضسمرة اةمحالل النيمة .

د  -تقٌٌم المخزون - :

يت تنيي مضزول آضر المدة عمى أسمس التكمفة أو يمفى النيمة اتستردادية أييمم أال وممستضدا

الطرق التملية :


الضمممت الرئيسية :ت حسمب تكمفة المضزول ( تسعير المنيرس مل المضزول عمى أسمس المتوسط
المرب تسعمر ش ار الضمممت ضالل السنة .






الميممت واطال الغيمر  :ت حسمب تكمفة الميممت و اطال الغيمر عمى أسمس المتوسط المرب لمتكمفة .

انتةةمج غيةةر تةةم  :ت ة التنيةةي وتنةةدير اسةةتفمدتو مةةل المراامةةة اإلنتمبيةةة والضةةدممت اإلنتمبيةةة  6 ، 3عمةةى أسةةمس
انتمج ت ةم

متوسط . %33

 :ت التنيي مملتكمفة أو يمفى النيمة اتستردادية أييمم أال.

ىة -أسس االعتراف بحإلٌراد  -:يت اثممت اتيرادات كمم يم :

إيرادات المبيعات  :يت اتعتراس ممإليراد النمتج عل ميال المنتبمت إذا ت استيفم بميال الشروط التملية :

أ -أل تنو المنشأة متحويل المضمطر والعوائد األسمسية لممكية السمال إلى المشتري .
ب-أتتحتفظ المنشأة محق التدضل اإلداري المستمر مملدربة الت ترتمط عمدة مملممكيةأوالراممة الفعملة عمى السمال المممعة
بة -أل يمكل ايمس اإليراد مشكل معيل .
د -أل يتوافر تواال كمس عل تدفق المنمفال اتاتيمدية الميمحمة لممعمممة إلى المنشأة .
ىة -إمكمنية تحديد ايمة التكمليس الت تحممتيم أو ستتحمميم المنشأة فيمم يتعمق مملمعمممة مشكل دايق .

العوائد  :يتحنق الدضل مل فوائد الودائال عمى أسمس نسمة زمنية أضذا فى اتعتممر معدل العمئد المستيدس عمى اتيل.
توزيعػػات االربػػاح  :يةةت اثمةةمت نيةةيب الشةةركة فةةى اي ةراد اتسةةتثممرات منسةةمو نيةةيب الشةةركة فةةى ارمةةمح أو ضسةةمئر الشةةركة
الشنينة معد اعتممد البمعية العممة لمشةركة الشةنينة و يةت اتعتةراس مةميرادات اتسةتثممرات مغةرض المتةمبرة ( اتسةي
ييدر الحق لحمممى األسي فى تحييل ممملغ ىذه التوزيعمت .

حينمةم
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ر -العمالء و المتاصال

االخرى  - :يت إثممت العمال و المتحيالت األضر مملنيمة األيمية لمفمتورة نمايم ضسمئر

اإلةمحالل  .ويت ايمس ضسمئر اإلةمحالل مملفرق ميل النيمة الدفترية لمعمال و النيمة الحملية لمتدفنمت
النندية المستنممية المتواعة.ويت اتعتراس مضسمئراإلةمحالل منمئمة الدضل .ويت اتعتراس مرد ضسمئر
اإلةمحالل فى امئمة الدضل فى الفترة التى حدث فييم الرد  .ويكول رد الضسمرة النمبمة عل اإلةمحالل
محدود محيث ت تتعد النيمة الدفترية ل يل
و -تكلفة االقتراض  - :يت اثممت الفوائد التمويمية كميروفمت ةمل منود امئمة الدضل فور نشمتيم طمنم لممعملبة
النيمسية ات ال الفوائد الت تتعمق مفترة اتنشم يت تحميميم عمى اتيل المؤىل لتحمل تكمفة اتاتراض طمنم
لممعملبة المديمة المسموح ميم الواردة ف معيمر المحمسمة الميري را ( 70عممم ممنو ل يت تطميق المعملبة
المديمة حيث ت يوبد رسممة لمفوائد .
ز – قحئمة التدفقح النقدٌة  -:ت اعداد امئمة التدفنمت النندية وفنم لمطرينة غير المممشرة وتعتمر النندية ومم ف حكميم ىى
النندية مملضزينة والمنو وودائال المنو تحت الطمب واتستثممرات المملية التى تتتبموز ابمليم ثالث شيور معد
ضي أريدة المنو الدائنة 3
س – االلتزامح الماتملة -:
تتمثل سيمسة الشةركة فة تنيةي اتلت ازمةمت النمنونيةة والةةريمية والمطملمةمت الموبيةة ةةد الشةركة وفنةمت ألحكةم
النمنول  ،وف حملة اتضتالس مال األطراس األضر ف تسوية ىذه اتلتزاممت مطرينةة وديةة يةت المبةو إلةى النةةم
لمفيةةل فييةةم  ،وتتمثةةل اتلت ازمةةمت المحتممةةة ف ة المطملمةةمت الموبيةةو ةةةد الشةةركة والنةةةميم المرفوعةةة ةةةد الشةةركة
والبةةز غيةةر المغطةةى مةةل ضطممةةمت الةةةممل  ،وتةةر اإلدارة عةةد وبةةود الت ازمةةمت ممليةةة محتممةةة اةةد تنشةةأ عةةل ىةةذه
النةميم والمطملممت والت مل شأنيم التأثير عمى النوائ المملية ( مضالس المكول مشمنيم مضييمت .

ش – المخصصح -:

يةةت اتعت ةراس مملمضييةةمت عنةةدمم يكةةول عمةةى الشةةركة الت ة از حةةملى اةةمنون أو حكمةةى نتيبةةة لحةةدث سةةممق

ويكول معةو مةل المتواةال أل يتطمةب ذلة تةدفنم ضمربةم لممةوارد اتاتيةمدية لتسةوية اتلتة از  ,مةال إمكمنيةة إبة ار تنةدير

موثةةوق مةةو لمممةةغ اتلتة از  .ويةةت مرابعةةة المضييةةمت فةةى تةةمريخ الميزانيةةة و تعةةديميم إلظيةةمر أفةةةل تنةةدير حةةملى .
وعنةةدمم يكةةول تةةأثير النيمةةة الزمنيةةة لمننةةد بوىريةةم فيبةةب أل يكةةول المممةةغ المعتةةرس مةةو كمضيةةص ىةةو النيمةةة الحمليةةة
لإلنفمق المتواال المطموب لتسوية اتلت از .

ص – السٌحسة الماحسبٌة فً تقٌٌم مشروعح تا التنفٌذ -:
يت

إثممت الدفعمت الت

يت إنفمايم عمى ش ار األيول الثممتة ف حسةمب مشروعمت تحت التنفيذ

(إنفمق استثممري مملتكمفة  ،وضالل فترة إنشم األيل الثممت يت تحويمة إلى حسمب مشروعمت تحت التنفيذ
( تكويل سمع

 ،وعندمم ييم األيل الثممت متمح لالستضدا يت إةمفتو ل يول الثممتة ويمدأ إىالكو.

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
ض – الارٌبة المؤجلة -:
يةةت اتعت ةراس مملة ةريمة المؤبمةةة والنمشةةئة عةةل فةةروق زمنيةةة مؤاتةةة مةةيل النيمةةة الدفتريةةة ل يةةول واتلت ازمةةمت طمن ةمت
ل سةةمس المحمسةةم وايمتيةةم طمن ةمت ل سةةمس الة ةريم  .ىةةذا ويةةت تحديةةد ايمةةة الة ةريمة المؤبمةةة منةةم ات عمةةى الطرينةةة
المتواعة لتحنق أو تسوية اي األيول واتلتزاممت ممستضدا أسعمر الةريمة السمرية ف تمريخ إعداد الميزانية .

ويةت اتعتةراس ممأليةول الةةريمية المؤبمةةة لممنشةأة عنةدمم يكةول ىنةم احتمةةمل اةوي مإمكمنيةة تحنيةق أرمةمح تضةةةال
لمةريمة ف المستنمل يمكل مل ضالليم اتنتفمع ميذا األيل  .ويت تضفيض ايمة األيول الةريمية المؤبمة منيمةة

البز الذي لل يتحنق منو المنفعة الةريمية المتواعة ضالل السنوات التملية .

ط – السٌحسة الماحسبٌة لتدعٌم االاتٌحطٌح القحنونٌة واإللزامٌة فً ظل القحنون والنظحم األسحسً للشركة -:
ٌتم تدعٌم االاتٌحطٌح وفقح ً للبندٌن األول والخحمس منن المنحدة ( )56منن النظنحم األسحسنً للشنركة والتنً
تنص على :
 يمةدأ مماتطةمع مممةغ يةوازي  %3عمةى األاةل مةل األرمةمح لتكةويل اتحتيةمط النةمنون  ،وينةس ىةذا اتاتطةمع متةى ممةغ مبمةةوعاتحتيمط اد اتر يوازي  %33مل رأس ممل الشركة الميدر  ،ومتى ننص اتحتيمط تعيل العودة إلى اتاتطمع .

 -ويكةةول اتحتيةةمطى غيةةر العةةمد أو مةةمل اتسةةتيال غيةةر العةةمد مموبةةب اات ةراح مبمةةس اإلدارة ومعةةد موافنةةة البمعيةةة معةةد

ااتطمع حية لمتوزيال النند لمعممميل و المسمىميل و مكمفأة أعةم مبمس اتدارة .
غ – المعحمال مع األطراف ذا العالقة :

تتمثةل األطةراس ذات العالاةة فةى كةل مةل الشةركمت الشةةنينة و كمةمر المسةمىميل  ،و تمثةل أيةةم الشةركمت المسةيطر عمييةةم أو
الضمةةةعة لسةةيطرة مشةةتركة أو نفةةوذ مةةؤثر مةةل امةةل تم ة األط ةراس ذات العالاةةة  ،ويةةت اعتمةةمد الشةةروط و السيمسةةمت التسةةعيرية

لممعممالت مال اتطراس ذات العالاة مل امةل مبمةس اتدارة .ويةت إثمةمت المعةممالت مةال األطةراس ذات العالاةة التة تنةو ميةم
الشركة ف سيمق معممالتيم العمدية ووفنمت لمشروط الت يةعيم مبمس اإلدارة ومةنفس أسةس التعممةل مةال الغيةر وفيمةم يمة ميةمل
منيمة وطميعة التعممالت الت تمت ضالل المدة كمم يم -:
اسم الشركة

قيمة التعامل

طبيعة التعامل

الرصيد فى
2016/06/30

إيجار مستودعات
كهرباء محطة االطفاء

0,205

مليون جنيه

شركة اإلسكندرية للبترول
شركة مصر للتأمين
شركة مصر لتأمينات الحياة
الهيئة المصرية العامة للبترول
الجمعية التعاونية للبترول
مصر للبترول
شركة اإلسكندرية للمنتجات الشمعية

مليون جنيه

1,213
2,742
مصاريف المنطقة الجغرافية و حوض البترول
1,530
تأمين على األصول
7,698
بوليصة تأمين جماعى
3,483
مبيعات منتجات للهيئة
3251
استالمات من الهيئة
3012
منتجات
138,263
منتجات
68,669
منتجات
448,772

0,000
54,083
13,844
4,094
104,569

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
ممغ رييد الشركة لد الييئة ف  3373/1/7حوال  733مميول بنيو
وممغت إبممل مشتريمت الشركة مل الييئة حوال  01373مميمر بنيو و ممغت إبممل مميعمت الشركة لمييئة حةوال

 01337مميمر بنيو لييم يمف نتيبة التعممل عمى المنتبمت حوال  309مميول بنيو ليمل شركة أمو .

ممغةةت تسةةديدات الييئةةة لمشةةركة ننةةدات مممةةغ  08مميةةول بنيةةو وممغةةت الممةةملغ الت ة تة ضيةةميم مةةل حسةةممنم طةةرس الييئةةة

حة ةوال  363ممي ةةول بني ةةو تتمث ةةل فة ة اس ةةتيال الش ةةركة م ةةل الغ ةةمز واليي ةةدروبيل والكيرم ةةم وت ةةأميل اس ةةتيال الغ ةةمز
والمضمفمت المترولية مل شركة متروتريد .
ح –التسهٌال اإلئتمحنٌة غٌر المساوبة  :تتوبد تسييالت ائتممنية غير مسحومة ف تمريخ المركز .

– االاماالل :
ااماالل قٌمة األصول المحلٌة
تنو الشركة فى تمريخ كل ميزانية متحديد مم اذا كمل ىنم دليل موةوعى عمى أل يكول أيل مملى أو مبموعة مل
اتيول المملية اد اةمحل  .ويعتمةر أيةل مةملى أو مبموعةة مةل اتيةول الممليةة اةد اةةمحل اذا  ,واذا فنةط  ,كةمل
ىنم دليل موةوعى عمى اةمحالل النيمة نتج عل حدوث حدث أو اكثر معد اتعتراس اتولةى ممتيةل واثةر عمةى

التدفنمت النندية المندرة تيل مملى او مبموعة مل اتيول المملية والتى يمكل تنديرىم مشكل يعتمد عميو .
ااماالل قٌمة األصول غٌر المحلٌة
تنو الشركة فى تمريخ كل ميزانية متحديد مم اذا كمل ىنم مؤشر عمى أل يكول أيل اد اةمحل وعندمم تزيد النيمةة
الدفترية تيل أو وحدة مولدة لمنند عل ايمتو اإلستردادية ,فيعتمر أل اتيل اد إةةمحل و مملتةملى يةت تضفيةةو الةى

ايمتو اتستردادية  .و تثمت ضسمرة اتةمحالل منمئمة الدضل .

ويةةت رد الضسةةمرة النمبمةةة عةةل اةةةمحالل النيمةةة و التةةى ت ة اتعت ةراس ميةةم سةةممنم  ,فنةةط اذا  ,كةةمل ىنةةم تغييةةر فةةى
اتفتراةمت المستضدمة لتحديد ايمة اتيل اتستردادية منذ اثممت اضر ضسةمرة نمتبةة عةل اةةمحالل النيمةة  ,ويكةول

رد الضسمرة النمبمة عل اإلةمحالل محدود محيث ت تتعد النيمة الدفترية ل يل  ,النيمة اتستردادية لةو او تتعةد

النيمة الدفترية التى كمل سيت تحديدىم ممل يت اتعتراس مملضسمرة النمبمة عل اةمحالل النيمةة مملنسةمة ل يةل فةى

السنوات السممنة  .ويت إثممت الرد فى الضسمرة النمبمة عل اةمحالل النيمة منمئمة الدضل .

ـ– السياسات االجتماعية :

وفة سةةميل اةةةطالع الشةركة ممسةةئوليتيم اتبتممعيةةة والمبتمعيةة وايممنةمت مةةل الشةركة مةةدورىم فة تنةد المبتمعةةمت ورضمئيةةم مةةل
أبةةل مسةةتنمل أفةةةل ومةةل منطمةةق اتىتمةةم مملمسةةئولية اتبتممعيةةة والت ة مةةل ضالليةةم تةةت المشةةمركة ف ة العديةةد مةةل األنش ةطة

الداعمة لمتنمية .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية

 .2المسئولية البيئية -:
 اممت الشركة مدراسة ميمدر مديمة لتوفير استيالكمت ميمه الشرب المستضدمة ف تعويض أمراج التمريد وكذل وحداتمعملبة الميمه المغذية لمغاليمت  ،حيث ت المد ف مشروع ال ة  (Z.L.S) ZERO LIQUID DISCHARGEوىو
مشروع ييدس إلى تنميل تيرفمت الشركة الممئية إلى أال ايمة ممكنة واعمدة استغالليم مرة أضر ف الينمعة معد معملبتيم
كمديل لميمه الشرب .
 -تنو الشركة مإعمدة التنيي الميئ لكمفة المشروعمت ممإلةمفة إلى تنفيذ وحدات المعملبة مأحدث التكنولوبيم العملمية مثل

وحدة الميمة الينمعية  DAFوحدة المعملبة الميولوبية لميمه اليرس اليح ووحدة معملبة الغمزات والميمه الحممةية
مملمكتيريم . THIOPAQ

 -تنو الشركة معمل ايمسمت دورية لالنمعمثمت وذل كل  0شيور لنيمس الةوةم والوطأة الح اررية وانمعمثمت الغمزات

ومراامة وتحميل الميمه المنيرفة .

 يت التضمص مل المضمفمت الضطرة عل طريق المدفل اليح التممال لمحمفظة اإلسكندرية وذل لمحفمظ عمى الميئة المحيطةمملشركة  ،كمم ت التعماد مال مستشفى المواسمة تستضدا المحراة الضمية ميم لمتضمص مل المضمفمت الطمية .

 -اممت الشركة معمل الدراسمت المزمة وتنفيذىم لتعديل نسمة المضمر لمشعمة الحممةية وذل لمطممنة انمعمثمت الغمزات

المحتراة لمحدود العتمية طمنمت لنمنول  0لسنة  7990والمعدل مملنمنول را  7393لسنة . 3377

 -ت تشكيل لبنة مل مضتمس اإلدارات المعنية مملشركة لعمل دراسة عل إمكمنية تركيب نظم ريد ذات تنمعمثمت المداضل

وذل لمتوافق مال النمنول المعدل

 -اممت الشركة متنفيذ مشروع نظم اليرس السطح لميمه األمطمر ورمطيم عمى شمكة المدينة وذل لمتوافق مال اشتراطمت

امنول الميئة .

 .2المسئولٌة االجتمحعٌة -:
اممت الشركة ضالل الفترة مل  3373/1/7وحتى  3376/6/03متندي ضدممت مسمىممت ف مرامج العمل اتبتممع
ممغت ايمتيم  3718039بنييمت وذل عمى النحو التمل :
*سداد الميروفمت الدراسية لمعض الطالب الغير امدريل .
* تدعي المبمس األعمى الطم لنطمع المترول .
* كمية اليندسة (كيرمم دينمميكية  /بممعة اإلسكندرية .
* المستشفى النمط .
* مستشفى معيد المحوث الطمية .

* تدعي بمعية أيمدي المستنمل (أدوية .
* تدعي محمفظة اإلسكندرية مسيمرة شفمط.
* بمعية رواد المترول .
* مستشفى النممري العم .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
 .3مسئولٌة السالمة و الصاة المهنٌة -:
 تولى الشركة إىتمممم كمي ار مملسالمة و اليحة المينية و حممية الميئة مل التموث لمم ليذا المبمل مل دور فعمل فىالحفمظ عمى الثروة المشرية ممعتممرىم أى ركمئز العممية اتنتمبية مال تطميق اشتراطمت النمنول المير و النوانيل و اتكواد

العملمية ممم يتفق مال النوانيل والنظ المعمول ميم ف مير .

 فى اطمر حرص الشركة عمى تطميق أحدث معميير البودة فى الينمعة العملمية لزيمدة الندرة التنمفسية داضميم و ضمربيم فندت تحديث نظ ادارة البودة والميئة والسالمة واليحة المينية محيث يمثل نظم إدارة البودة المتكممل ركيزة أسمسية داضل

الشركة ف عمل الينمعة الحديثة  .لذا فند مدأت الشركة ف عم  3333ف اإلعداد لتم المنظومة منذ عم  3339لذل
اليدس والعمل عمى استحداث نظ اإلدارة المتكمممة مال التطوير المستمر لمنظومة البودة  .وف

يوليو  3336حيمت

الشركة عمى شيمدات المطممنة الفنية طمنمت لمنيمسمت الدولية  ISO 9001:2008والضمص مإدارة البودة و 70337:3330
وى الضمية منظ إدارة الميئة و  18001:2007 OHSASوىى الضمية منظ إدارة السالمة واليحة المينية الميئية وليت
تطمينيم عمى بميال أنشطة الشركة  .واد ابتمزت الشركة مرابعمت التبديد منبمح ثالث مرات متتملية ف أغسطس 3339

وأغسطس  3373ويونيو  3373ومذل تستمر فمعمية الشيمدة حتى أغسطس . 3378

 وف إطمر تبديد وتحديث نظ إدارة البودة الشمممة مملشركة ينو فريق عمل الشركة مملمد ف التحةير لتطميق اإليداراألحدث مل الموايفمت العملمية لنظ إدارة البودة والميئة والسالمة واليحة المينية لعم : 3373
* ISO 9001:2015

* ISO 14001:2015

* ( الضمص مترشيد استيال الطماة ISO 50001

 تتحمل الشركة تكمفة عالج العممميل ميم مملتعماد مال مراكز طمية متضيية و انيم تسم لي مملمتممعة الدورية لمحفمظعمى طماة و يحة العممميل ميم ممم ينمل تعطيل العمل مملغيمب مسمب اتمراض.

مؤشر -: ESG

 ومل ىذا المنطمق فند كمل لمحكومة الميرية الريمدة ف إطالق مؤشر  ESGف مير تشبيعمت منيم لمشركمت عمى
التحم ممزيد مل الشفمفية واإلفيمح عل مممرسمتيم ف مبمل اتلت از مة :

-مممدئ الحوكمة

 -مراعمة المسئولية اتبتممعية

 -مراعمة المسئولية الميئية

ويعتمد ىذا المؤشر عمى كل مل العوامل الكمية والنوعية معمت وضالل ىذه العممية يت تحويل تم العوامل الميئية

واتبتممعية ومممرسمت الحوكمة إلى سمسمة مل الدربمت الت تحدد ايمة أسي الشركمت المتداولة ف المورية .
كمم أدرج سي شركة اإلسكندرية لمزيوت المعدنية ( أمو

ةمل أسي مؤشري المورية الميرية ، EGX30

 EGX100ألنشطة الشركمت فةالت عل إدراج سي أمو ةمل مؤشر داو بونز لمشركمت الينمعية الميرية .
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قطاع الحسابات الختامية
(  : ) 4االصــول الثحبتة :
ممغت يمف ايمة اتيول الثممتة ف  1026/06/30مممغ  2223464159بنيو معد ضي مبمال اتىال ممممغ  2047846811بنيو وتفييميم كمتت :

البياف
أراضي

تكمفة
2015/7/1

إضافة

استبعادات

77741943

طرؽ

9086621

آالت ومعدات وأجهزة 8738072 1769310832

اإلجمالي

77741943

0

69900
0

مباني وانشاءات ومرافؽ 1181194 251285644
آالت نشاط إنتاجي 8738072 1284835787
آالت خدمات ومرافؽ 0 48475045
وسائؿ نقؿ وانتقاؿ 15430550
28254025
عدد وأدوات
أثاث ومعدات ومكاتب 12947381

2016/06/30

في 2015/7/1

استبعادات 2016/06/30 2016/06/30

77741943

مباني نشاط إنتاجي 1111294 143652599

مباني خدمات ومرافؽ 84848392
مباني إدارية
13698032

إجمالي التكمفة

مجمع اإلهالؾ

إهالؾ الفترة

إهالؾ

مجمع إهالؾ

970500

3624444
774427

الرصيد في

0
0

8163820
0

252466838

109594882

815694565 1769885084 8163820
0

600525
183586

16401050
31277944
13538222

12913724

21697031
8091818

967992020 2161311081 8947931 15288637 2154970375

0 9743546

119338428
0
0

133128410
0
0

13903968

2497082

882836757 3605687 70747879
0 990244
22624928 600525 1528422
9142741 183586 1234509
4389798 84244600

0

887048327
8653016
4395481

1113464259 1047846822

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية

االراضى :

تممةغ المسةةمحة اتبممليةة ت ارةة الشةركة  300336113متةةر مرمةةال منيةم  703الةةس متةر مرمةةال لمنمممةةة

التوسعمت المستنممية منم عمييم براج وورش ييمنة سريعة لسيمرات الشةركة  .ممتةةمفة الةى مسةمحة 73038113

متةةر مرمةةال منةةم عمييةةم الشةةعمة لة يةةت تسةةبيميم وتة سةةداد ردميةةم واألرض المحيطةةة ميةةم وسةةيت سةةداد مةةما النيمةةة عنةةد
إنتيم شةركة اتسةكندرية لممتةرول مةل إبة ار ات ننةل ممكيتيةم فةور إنتيةم أعمةمل المبةمل المضتيةة مملمحمفظةة و مديريةة

المسمحة مل تحديد حر الطريق الدولى السمحمى مغرض أعممل الرفال المسمحى لتم المسمحة .

األصوؿ المستهمكة دفترياً :

ممغ إبمملى األيول المسةتيمكة دفتريةمت و ت ازلةت تعمةل فةى  3376/36/03مممةغ  67370693بنيةو متمثمةة فةى

وسمئل ننل و إنتنمل ممممغ  8955805بنيو  ،أثمث ممممغ  4100622بنيو و عدد و أدوات مممغ 27371981
بنيو وطرق ممممغ  8663575بنييمت وآتت ضدممت ومرافق ممممغ  18277710بنيو.

األصوؿ المتوقفة :

ت يوبد فى الوات الحملى أيةول متوافةة تمممةمت عةل العمةل و لكةل يوبةد معةض األيةول التةى يةت األسةتعمنة ميةم

فى حمتت الظروس اإلةط اررية فنط .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
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( )5مشروعح تا

التنفٌذ  :أ .التكويف السمعي -:

البيان

تكلفة 2015/7/1

إضافات

محول إلى األصول

2016/06/30

3376895

أعما ل مدنية
تنفيذ بطانة نيتروجين لمستودعات الوحدة 3100

368983

488318

857301

0

ربط طلمبة الشمع بالمستودعات

202637

51356

253993

0

زيادة سعة السنترال

0

69900

69900

0

توريد وتركيب الوعاء 1001

184865

955849

1140714

0

توسعة مخزن المشروعات

0

2733724

0

2733724

توسعة المعامل الكيماوية

0

643171

0

643171

1347648

آالت ومعدات
مشروع ZLD

15000

0

0

15000

محرك جديد مماثل للمحرك G.C.M281

470

7596888

7597358

0

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع الجديد

1332648

0

1332648

وسائل نقل و انتقال و اخرى

970500

970500

0

عدد وأدوات

3624444

3624444

0

أثاث وتجهيزات

0

774427

774427

0

صافي مهمات بمخازن المشروعات

7678401

7472488-

0

205913

اإلجمالي

8450356

11768737

15288637

4930456

ب .اإلنفحق االستثمحري -:

بمغ رصيد اإلنفاؽ االستثماري مبمغ  354512جنيهاً ويتمثؿ الرصيد فيما يمي :
الٌبـــــــــــــــــــــــــــحن

2016/06/30

2015/06/30

دفعات مقدمة محلي (عقود توريدات )

346320

5965327

رصيد دفعات أجنبية على اعتمادات مستندية

8201

0

354521

5965327

الرصٌـــــــــــــــــــــــــــــــد

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
(  ) 6االستثمحرا -:
تسةةمى الش ةةركة منس ةةمة  %03م ةةل رأس الم ةةمل المي ةةدر الم ةةملغ ممي ةةول بني ةةو مش ةةركة اتس ةةكندرية لممنتب ةةمت

الشةمعية ( شةةركة مسةمىمة ميرية ة مةال شةةركة سمسةول متةةرولي إنترنمشةيونمل  -اتلممنيةةة وشةركة متروليةةم مةةروداكتس
مةةمركتينج ليميتيةةد  -اتنبميزيةةة ويممةةغ رأس المةةمل الميةةرح مةةو  8مميةةول بنيةةو واةةد ممغةةت ايمةةة اتسةةتثممرات ف ة

شركمت شنينة ممممغ  930600بنيو ( طمنم لطرينة حنوق الممكية 3

واةةد ممةةغ إبمةةمل األيةةول الثممتةةة لشةةركة اإلسةةكندرية المنتبةةمت الشةةمعية فة  3373/6/03مممةةغ  112377ألةةس بنيةةو
وابمةةمل اتلت ازمةةمت مممةةغ  263057ألةةس بنيةةو وممغةةت األرمةةمح لةةنفس الفتةرة مممةةغ  51391ألةةس بنيةةو وتة توزيةةال

مممغ  54197ألس بنيو .

(  ) 7أصول غٌر ملموسة -:
عممرة عل مرامج حمسب آل ممليمف وممغت ف  3376/36/03مممغ  0بنيو واد ممغ اتىال فى نفس الفترة مممةغ

 77856بنيو .

(  ) 8االصول المتداولة -:
أ – المخزون :
يتمثل مند المضزول فيمم يم ( مملبنيو :
البياف

2016/06/30

2015/06/30

خامات رئيسية

33175126

16107174

106185050

103942279

خامات مساعدة (كيماويات واضافات) 20403095
قطع غيار
انخفاض أسعار المخزوف
مواد ومهمات متنوعة
مواد تعبئة وتغميؼ
مهمات لدى الغير
مهمات معارة لمغير
االعتمادات المستندية ومصاريفها
مشغوالت داخمية بالتكمفة
إنتاج غير تاـ
إنتاج تاـ
اإلجمػػػػالي

412061

2857102

444554

5108133

64820

398449
105552

16066790

103838262

288234872

22583183
412061

3052135

403948
858182
274762

4640548

830

30377005

131273183

313101168

* ممغ انضفمض أسعمر مضزول الميممت الراكدة والمستغنى عنيم ممممغ  073367بنييمَ ت ضيميم مل اطال الغيمر .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية

ب -العمــالء - :
ممغ رييد العمال مممغ  266547764بنيو ويتمثل ىذا الرييد ف -:
البياف

2016/06/30

2015/06/30

شركة اإلسكندرية لمنتجات الشمع

104568801

110382669

شػػػػػػػػػػػػؿ

5406881

9139987

الجمعية التعاونية لمبتروؿ

13843853

9710252

إكسوف موبيؿ

19223787

21013757

توتاؿ

9236110

10311628

شيفروف

2904496

5079386

مصر لمبتروؿ

4093598

4662070

امارات مصر

400953

263902

ليبيا أويؿ

4554899

4917894

بترولوب

1171207

1477179

النيؿ

155736

340514

طاقة

849500

940690

أسبؾ

96870

0

جولدف أويؿ

41073

0

اإلجمػػػػالي

166547764

178239928

** مال العم مأنو يت تحييل ىذه اتريدة ضالل فترة اتستحنمق

ج  -المدٌنون :

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
البياف

2016/06/30

2015/06/30

جاري الهيئة

54082906

134229977

جاري الشركات

3746049

2335407

مدينوف متنوعوف

15134387

5414652

مصمحة الجمارؾ

166570

12787

التأمينات لدى الغير *

21747936

6616562

مديونيات عامميف

2631067

2080641

مبالغ مستقطعة مف المنبع *

3607182

4198767

مصمحة الضرائب  -دفعات

30000000

5029832

ضرائب المبيعات عمى مستمزمات اإلنتاج 2394623
اإلجمػػػػالي
*
*

133510720

3774178

163692803

تتةمل مممغ  37699966بنييمت مبنمة لد الييئة ليمل شركة بمسكو عل توريد غمز طميع .
تتمثل ف الممملغ المضيومة مل المنمال تحت حسمب الةريمة لحيل تسويتيم 3

د -االرصده المدٌنة :
يتمثل مند اتريدة المدينو فيمم يم ( مملبنيو :
2016/06/30

2015/06/30

البياف

المطالبات

1832270

833813

دفعات مقدمة

2812839

1698094

مصروفات مقدمة

1949401

1413175

فوائد مستحقة بنؾ أهمي (جنيه)

6755295

9175541

فوائد مستحقة بنؾ أهمي (دوالر)

918345

131426

فوائد مستحقة بنؾ ( SIAجنيه)

322356

0

فوائد مستحقة بنؾ الكويت الوطني (دوالر) 1162

0

فوائد مستحقة بنك قطر الوطني األهلي (جنيه) 9602513

6376323

فوائد مستحقة بنك قطر الوطني األهلي (دوالر) 220011

321282

اإلجمػػػػالي

هـ  -النقدٌة :

24414192

19949654

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
تمثل اتريده الدفترية لحسمممت الشركة البمرية مملمنو وكةذل أريةدة الودائةال تحةت الطمةب النمئمةة طةرس المنةو
ورييد الضزينة كمم يم ( مملبنيو :
البياف

2016/06/30

2015/06/30

ودائع البنؾ األهمي (جنيه)

415500000

438500000

ودائع البنؾ األهمي (دوالر)

87201600

68288500

ودائع بنؾ قطر الوطني األهمي (جنيه)

444800000

416300000

بنؾ ( SIAجنيه)

29000000

0

بنؾ الكويت الوطني (دوالر)

4351200

0

ودائع بنؾ قطر الوطني األهمي (دوالر)

51060000

46161500

البنؾ األهمي (دوالر)

2197677

414458

البنؾ األهمي (يورو)

27216

18480

بنؾ ( SIAجنيه)

592075

بنؾ الكويت الوطني (دوالر)

88121

بنؾ قطر الوطني األهمي (دوالر)

208204

322817

بنؾ مصر (جنيه)

3426944

3150032

61901

91484

1038514938

973247271

الودائع

حسابات جارية

النقدية

نقدية بالخزينة
اإلجمػػػػالي
يخصـ :

البنوؾ الدائنة

ودائع ألجؿ أكثر مف ثالث شهور
رصيد النقدية *



4095003

1908309

873643200

539226000

160776735

432112962
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يتمثةةل ريةةيد الننديةةة ومةةم ف ة حكميةةم الظةةمىر منمئمةةة التةةدفنمت الننديةةة ف ة محيةةمة ايمةةة كةةل مةةل الننديةةة ممتيةةول المتداولةةة و الننديةةة
مملضيو المتداولة ( المنو الدائنة والودائال الت ت تتبموز آبمليم ثالث شيور .
يوبد مممغ  77331دوتر مبنب طرس المن األىم الميري ليمل اعتممدات مستندية .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
المتداولة  -:يتمثل رييد اتلتزاممت المتداولة فيمم يم ( مملبنيو :

(  ) 9االلتزامح
المخصصح *

مخصص ضرائب متنازع عميها

الرصيد في
2015/7/1
23945881

إجمالي المخصصات

25034000

البيان
مخصص مطالبات ومنازعات

1088119

البيـــــــــــــــــــان

بنػػوؾ دائنػػة*
اإلجمــــــــــالي

ضرائب شركات االمواؿ

المستخدم خالل انتفى الغرض
منها
الفترة
586384
2427588
0

2427588

1088119
1674503

الرصيد في
المكون خالل
2016/6/30
الفترة
23802210 2870301
0

2870301

2016/06/30

2015/06/30

4095003

1908309

122462289

147158139

4095003

122462289

205088

141

تأميف ابتدائي

436904

399434

تأميف نهائي

1544195

1104613

تأميف ضماف

2662370

3192828

التامينات االجتماعية

25004

0

الضرائب المتنوعة

18134512

17464800

دائنػػػوف

جاري الشركات

اإلجمــــــــــالي

أرصدة دائنة

صندوؽ عالج أسر العامميف
دمغات هندسية وتطبيقية وتشييد وبناء
دائنوف متنوعوف*

23008073

22161816

4484528
58651
32162553

3981014
31802
61525267

25688739

17961681

مبالغ مجنبة مف تحت حساب إنهاء أعماؿ 5128650
مستحقات عامميف *
أرصدة دائنة مختمفة

اإلجمــــــــــالي

427961

67951082

23802210

1908309

147158139

اإلجمــــــــــالي

0

1684802

389143

85573709

التفاصيؿ بمرفؽ قائمة المركز المالي رقـ ( ) 6

* يتمثةةل مضيةةص الةةرائب لموابيةةة فةةروق فحةةص عةةل السةةنوات  3333 / 3330الةةى  3331 /3336وتتمثةةل فة 77مميةةول عةةل الفوائةةد الدائنةةة و 1.5مميةةول
ةرائب كسب عمل و 3.701مميول ةرائب تبمري ودمغة و 3.730مميول بنيو ةرائب عنمرية 3
* يتمثةةل ريةةيد المنةةو الدائنةةة ف ة ريةةيد دفتةةري تتتحمةةل عنةةو الشةةركة أيةةة فوائةةد مدينةةة وانمةةم ى ة شةةيكمت يةةمدرة لمغيةةر فةةى تةةمريخ معميةةر لتةةمريخ الميزانيةةة
ول يتند المستفيدول ليرفيم عمممت موبود تعميممت مستديمة لد المن لتغطية المسحوممت امل كشس الرييد .
* يتمثل رييد الدائنول المتنوعول فى ممملغ الكيرمم و الغمز و الميمه و الييمنة واضر 3 ..............
* يتمثل رييد مستحنمت العممميل فى اتممنمت و مستحنمت ضالل العم 3

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
(  ) 10رأس المحل -:
(أ

تة انشةةم الشةةركة مةراس مةةمل مةةرضص مةةو  3مميةةمر بنيةةو  -راس المةةمل الميةةدر والمةةدفوع  833مميةةول بنيةةو
تمت زيمدتو إلى  867مميول بنيو  -ومنيمة إسمية لمسي  733بنيو ومعد إتضمذ اإلب ار ات الرسمية لزيمدة

راس المةةمل مأسةةي مبمنيةةة ممممةةغ  07مميةةول بنيةةو والتة تمثةةل  %3مةةل ايمةةة المسةةمىمة طمنةمت لنةرار البمعيةةة
العممةة متةةمريخ  38سةةمتممر 3330وتة التمشةةير مملزيةةمدة فة السةةبل التبةةمري فة

 31فم اريةةر .3333واةةد تة

تبزئةة النيمةة اإلسةمية لمسةي مةةل  733بنيةو لمسةي إلةى  73بنيةةو لمسةي لييةم عةدد األسةةي 86733333

سي مدتت مل  8673333سي طمنمت لنرار البمعية العممة غير العمدية المنعندة متمريخ 33يونيو  3333واد
ت التأشير ميذا التعديل ف السبل التبمر متمريخ  73أغسطس .3333
 التفاصيل بمرفق قائمة المركز المالي رقم ( ) 7

ت ة ة ة ة ة ة اية ة ة ة ة ةةد اسة ة ة ة ة ةةي الشة ة ة ة ة ةةركة مبة ة ة ة ة ةةداول مورية ة ة ة ة ةةة اتوراق المملية ة ة ة ة ةةة مملنة ة ة ة ة ةةمىرة واتس ة ة ة ة ة ةةكندرية متة ة ة ة ة ةةمريخ

(ب

8ديسممر 3330وت الموافنة عم

حفةظ اسةي الشةركة مركزيةم مشةركة ميةر لممنميةة و التسةوية و الحفةظ

المركزي متمريخ  3ديسممر  3330واد ت التعممل عم ىذه اتسي مل ضةالل نظةم اتيةداع المركةزي اعتمةم ار
مل  30ديسممر  3330ويت التداول ممسواق المورية وفنم لمعميير التداول المعتمدة مل الييئة .
(ج عمممت مأنو متمريخ  6سمتممر 3333ت طرح نسمة  %33مل رأس الممل لالكتتمب العم عمى األفراد

والمؤسسمت األضر وت التداول عمى ىذه اتسي متمريخ  39سمتممر. 3333

(د ت دمج شركة الشرق لمتأميل ف شركة مير لمتأميل ف . 3331 / 73 / 0
(ىة متمريخ  3338/6/03ت ننل حية المن اتىمى المير فى راس ممل الشركة إلى شركة اتىمى كمميتمل

النممةة .

(و متمريخ  3373/6/38ت ننل حية من مير فى راس ممل الشركة الى شركة مير المملية لالستثممرات .
(ط متمريخ  3377/6/30ت ننل عدد  0899019سي مل اتسي الممموكة لشركة مير لمتةمميل الةى شةركة ميةر

لتممينمت الحيمة و منسمة  %0130مل اسي الشركة .

شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية
اإلدارة العامة للشئون المالية
قطاع الحسابات الختامية
(  ) 11االاتٌحطٌح االخرى -:
يتمثل رييد مند اتحتيمطيمت اتضر
البياف

2016/06/30

احتياطيات متنوعة *
احتياطي عاـ *
اإلجمالي

فيمم يم (مملبنيو :

2015/06/30

2240327

2240327

730103898

866691035

732344225

868931362

* اتحتيمطيمت المتنوعة عممرة عل أيول ميداه لمشركة فى مداية المشروع .

* واد ت تكويل اتحتيمطى العم مملمذكرة المعروةة عمى مبمس اتدارة و الموافق عمييم مل البمعية العممة

ويستضد رييد اتحتيمطى العم فيمم يحنق و يعود مملنفال العم لمشركة .

(  ) 12االلتزامح طوٌلة االجل -:
يتمثل رييد اتلتزاممت طويمة اتبل فيمم يم ( مملبنيو :
البيان

2016/06/30

2015/06/30

التزامات ضريبية مؤجلة

90060839

99263997

اإلجمالي

90060839

99263997

أ 0التزامات ضريبية مؤجمة :

تتمثةةل اتلت ازمةةمت الة ةريمية المؤبمةةة ف ة ايمةةة ة ةرائب الةةدضل الت ة يسةةتحق سةةدادىم ف ة الفت ةرات المسةةتنممية

والمرتمطة مفروق ةةريمية مؤاتةة طمنةمت لتواةال المنشةأة وىة عمةمرة عةل فةروق اإلىةال المحمسةم عةل اإلىةال الةةريم

منومة ة ةمت مس ة ةةعر الةة ة ةريمة الن ة ةةمنون وممغ ة ةةت ى ة ةةذه الف ة ةةروق المنوم ة ةةة مملس ة ةةعر الةة ة ةريم ممم ة ةةغ  90060839بنيية ة ةمت ف ة ةةى
. 3376/36/03

ب .خطابات الضماف الصادرة والواردة مف والى الشركة :

ممغت ضطمممت الةممل الواردة لمشركة ممممغ  8643995بنييم متمثمة فى تمميل امتدائى ونيمئى ودفعمت مندمة .

وممغةةت ضطممةةمت الةةةممل اليةمدرة مةةل الشةةركة مممةةغ  35000بنيةةو متمثمةةة فة ةةةممل اسةةتيال الكيرمةةم وعةةالج العةةممميل

ممستشفى مملنوات المسمحة .
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(  ) 13االاداث التحلٌة لتحرٌخ المركز المحلى -:
تيوبد احداث تملية ميمة لتمريخ المركز المملى .

( )14األدوا المحلٌة وإدارة المخحطر المتعلقة بهح:
تتمثل األدوات المملية لمشركة ف األيول واتلتزاممت المملية وتتةمل األيول المملية أريدة النندية مملضزينة والمنو

والعمال والمدينيل كمم تتةمل اتلتزاممت المملية النروض طويمة األبل ومعض الحسمممت الدائنة

ويتـ إدارة المخاطر :

خطر الفائدة  :يتمثل ضطر الفمئدة ف التغيرات ف أسعمر الفمئدة ممم يؤثر عم نتمئج األعممل ويعتمر ىةذا الضطةر
محدود ألل النروض والتسييالت اإلئتممنية الممنوحة لمشركة مسعر فمئدة ثممت .
خطر االئتمػاف  :يتمثةل ىةذا الضطةر فة عةد منةدرة معةض العمةال عمةى سةداد مةم عمةيي مةل ديةول ليةمل الشةركة

عمممت مأل غملمية المعممالت تت مل ضالل اعتممدات مستندية وابمة السداد ممم ينمل مل مضمطر اتئتممل مشأني .

خطػػر السػػيولة  :يتمثةةل ضطةةر السةةيولة ف ة العوامةةل الت ة اةةد تةةؤثر عمةةى اةةدرة الشةةركة عمةةى سةةداد بةةز أو كةةل مةةل

التزاممتيم ف تمريخ محدد  .وطمنمت لسيمسة الشركة يت اتحتفمظ مملسيولة المنمسمة لتضفيض ذل الضطر إلى الحد األدنى .

خطػػػر العمػػػالت األجنبيػػػة  :يتمثةةل ضطةةر العم ةةالت األبنميةةة ف ة التغيةةرات ف ة أسةةعمر العم ةةالت والةةذي يةةؤثر عم ةةى

المدفوعمت والمنموةمت مملعمالت األبنميةة وكةذل تنيةي األيةول واتلت ازمةمت مةملعمالت األبنميةة وطمنةمت لسيمسةة الشةركة فإنيةم
تتحيل عمى اروض مملعمالت األبنمية واد سمق لمشركة الحيةول عمةى اةرض أثنةم فتةرة اإلنشةم ويةت سةداد اتلت ازمةمت فة

مواعيدىم .
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* قائمة الدخؿ :
( )15اإلٌرادا :
 .2إيرادات النشاط :

ممغت إيرادات النشمط مممغ  4375586800بنيو لكمية  2651912.505طل وى كمم يم :
البياف

الكمية بالطف

القيمة بالجنيه

زيوت

114561,881

683283369

شموع

64543,480

440541254

سوالر

454881,304

1413664485

نافتا

79958,554

240057956

بوتاجاز

28388,223

92222241

مازوت

909966,398

1503655307

621,665

2162188

1652921,505

4375586800

جازوليف  72أوكتيف
اإلجمالي

 .1إيرادات تشغيؿ أخرى :

ممغةةت إي ةرادات التشةةغيل األضةةر مممةةغ  206401141بنيةةو وتتمثةةل ف ة فوائةةد الودائةةال ممممةةغ  65401241بنيةةو
ومضييمت انتفى الغرض منيم ممممغ  7610330بنيو وتعويةمت وغراممت ممممغ  301018بنيو وأرممح رأسمملية
ممممغ  645381وأرممح فروق عممة ممممغ  36750320بنيو وايرادات متنوعو ممممغ  2617877بنيو.

 .3إيرادات استثمارات في شركات شقيقة :

تتمثةةل فة نيةةيب الشةةركة مةةل األرمةةمح المحننةةة مةةل شةةركة اإلسةةكندرية لممنتبةةمت الشةةمعية عةةل عةةم 3373/3370

ممممغ  29947871بنيو
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( )16التكحلٌف:
أ -تكمفة المبيعات :
ممغ ةةت تكمف ةةة المميع ةةمت  3831402723بني ةةو تتمث ةةل فة ة أبور(نندي ةةة وتأمين ةةمت مممم ةةغ  199915674بني ةةو
وضممةةمت رئيسةةية ممممةةغ  3256251702بنيةةو وضممةةمت مسةةمعدة ممممةةغ  27789717بنيةةو واىةةال وميةةمريس أضةةر
ممممغ  358533622بنيو وتشمل استيال الغمز الطميعةى وكيرمةم التشةغيل وميةمه التشةغيل واطةال الغيةمر وميةروفمت
اليةةيمنة و عنةةد ادارة التشةةغيل وتنةةدي الةةدع الفنةةى مةةال الشةةركة المي ةرية لتشةةغيل ويةةيمنة المشةةروعمت (امةةرو والةةذ
يشمل -:
 اتش ةراس واتدارة لمتشةةغيل وتنةةدي الةةدع الفنةةى واستشةةمرات التشةةغيل لموحةةدات اتنتمبيةةة مملشةةركة وتشةةمل وحةةداتالزيوت والشموع ة وحدات تعظي انتمبية السوتر ة المرافق ة تسييالت حركة المترول .
 ادارة اتنشةةطة وتنةةدي الةةدع الفنةةى و استشةةمرات ادارة اتنشةةطة مكةةل مةةل اتمةةل اليةةنمعى و السةةالمة و اليةةحةالمينيةة وحمميةة الميئةة ة المعممةل الكيممويةة ة التكنولوبيةم و التطةوير ة مراامةة ادا المعةدات و اعتممدىةم ة نظةم تضطةيط
وادارة اليةيمنة ة التفتةيش اليندسةى ة انشةم المنيةة التحتيةة لةنظ المعمومةمت ة التةدريب الةداضمى والضةمربى ة المعمونةة فةى
دراسة المشروعمت اتستثممرية .

ب -المصروفات العمومية واإلدارية :
ممغةةت الميةةروفمت العموميةةة و اإلداريةةة  203314779بنيةةو وىة عمةةمرة عةةل تةةأميل  ،ميةةمه وانةةمرة  ،ةةرائب
عنمريةةة  ،أبةةور  ،إىةةال  ،ميةةمريس نشةةر الن ةوائ الممليةةة  ،ميةةمريس نشةةر مملب ارئةةد والمبةةالت  ،ضةةدممت محمسةةمية
وامنونية  ،ميمريس منطنة بغرافية وعموتت وميروفمت منكية ................

ت -المصروفات التسويقية :
ممغةةةت المية ةةروفمت التسة ةةوينية مممة ةةغ  9937182بنية ةةو عمة ةةمرة ع ةةل أبة ةةور وميمة ةةمت تعمئة ةةة وتغمية ةةس وايبة ةةمر
مستودعمت وأضر .
ج  -مصروفات تشغيؿ أخرى :
ممغت ميروفمت التشغيل األضر مممغ  7603340بنيو وى عممرة عل مدل حةور وانتنمل أعةم مبمس
اإلدارة وتمرعمت ومضييمت مضالس اإلىال .

()17

قائمة التدفقات النقدية :

وت التأثير عمى المنو ممممغ  36750320بنيو وىو ايمة فروق إعمدة تنيي العممة .
وت التأثير عمى األريدة المدينة ممممغ  27829681بنيو وىو ايمة الفوائد المستحنة .
وتمت التسوية عمى األيول الثممتة والمشروعمت تحت التنفيذ ممممغ  25188637بنيو .
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( )18نصٌب السهم فً أربحح العحم :
البيػػػػػػػػػػػػاف

2016/06/30

2015/06/30

صافي ربح العاـ قبؿ الضرائب

548669801

480393871

يخصـ ضريبة الدخؿ

122462289

147158139

يضاؼ الضريبة المؤجمة

9203158

7022508

صافي الربح بعد الضرائب

435410670

340258240

46669067

37245767

388741603

303012473

86100000

86100000

4,52

3,52

عف  12شهر

عف  12شهر

يخصـ حصة العامميف و مكافأة أعضاء مجمس االدارة *
صافى الربح بعد حصة العامميف ومكافأة أعضاء مجمس االدارة
عدد األسهـ

نصيب السهـ في أرباح العاـ (جنيه/سهـ)
)قيمة السهـ اإلسمية  10جنيه(

* تـ حساب حصة العامميف ومكافأة أعضاء مجمس اإلدارة طبقاً لمنظاـ األساسي لمشركة .

( )79أربحح العحم - :
ممغ ةةت أرم ةةمح الع ةةم ام ةةل الةة ةرائب ممم ةةغ  548669802بني ةةو منس ةةمة  % 63.71م ةةل راس الم ةةمل الم ةةدفوع ومنس ةةمة

 % 12.69مةةل راس المةةمل المسةةتثمر  .منممةةل  480393872بنيةةو ارمةةمح الفت ةرة المنةةمظرة من ةةسمة  %55.79مةةل راس
الممل المدفوع و منسمة  %28.69مل راس الممل المستثمر .

* بيانات افصاح اَخرى :
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( )10تشمل الشركة علً الوادا

االنتحجٌة التحلٌة :

 -7مبمال انتمج الزيوت و الشموع .

 -3مبمال تعظي انتمبية السوتر .

بحلنسبة للبٌحنح المقحرنة:
* يعمد تمويب األرام كممم كمل ذل ةروريمت لتتوافق مال التغيرات ف العرض المستضد ول يةت تغييةر أي عةرض ضةالل ىةذا
المركز .

( )12التزامات معاشات التقاعد -:

تنو الشركة مسداد اشتراكمتيم إلى نظ الييئةة العممةة لمتأمينةمت اتبتممعيةة عمةى أسةمس إل ازمة طمنةمت لنةمنول التأمينةمت

اتبتممعيةةة راة  19لسةةنة  7913وتعديالتةةو كمةةم أل الشةةركة تةةوفر لمعةةممميل نظةةم ضةةمص لمتةةأميل اتدضةةمري ومكمفةةأة نيميةةة
الضدمة .

( )11الدعحوي المرفوعة من واد الشركة -:

 .7قضية ضريبة المبيعات عمى السمع الرأسمالية تػـ رفعهػا عمػى مصػمحة الضػرائب عمػى المبيعػات تسةترداد ومة ار ة

ذمة الشركة مل الممملغ الت دفعةت والتة يةت تنسةيطيم حيةث أل الشةركة تسةتضد ىةذه السةمال ولة تسةتوردىم مغةرض
اتتبةمر .وتة رفةةض الةدعو فةى اول دربةةة واةد تة اسةةتئنمس الةدعو مةل امةةل الشةركة ويةدر فييةةم حكة اسةةتئنمس
مم ار ة ذمة الشركة مل مممغ  06730173بنييمت واسترداد مممةغ  7819006بنييةمت وتة التنفيةذ معةد يةدور اليةيغة
التنفيذية لمحك مال العم ممنو ت الطعل عمى الحك امم محكمو الننض مل امل ىيئة اةميم الدولة .
 .3قضية رسوـ الخدمات عمى السمع الرأسمالية تـ رفعها عمى مصمحة الجمارؾ تسترداد مم دفال كمنممةل ضةدممت لة
تنةةدميم ميةةمحة البمةةمر واةةةت محكمةةة أول دربةةة مةةإل از البمةةمر مةةرد المممةةغ المطملةةب مةةو وت ة اتسةةتئنمس مةةل
بمنةةب الشةةركة لممطملمةةة مملفوائةةد وأيةةمت تة اتسةةتئنمس مةةل بمنةةب ىيئةةة اةةةميم الدولةةة إللغةةم حكة أول دربةةة  .فنةةد
اي ةةدرت محكم ةةة اتس ةةتئنمس حكة ة مة ةرفض اتس ةةتئنمس وتميي ةةد حكة ة أول درب ةةة ممحني ةةة الش ةةركة ف ةةى اس ةةترداد ممم ةةغ
 70386319بنيو لميمحة الشركة و م ار ة ذمة الشركة وت التنفيةذ معةد يةدور اليةيغة التنفيذيةة لمحكة مةال العمة
ممنو ت الطعل عمى الحك أمم محكمة الننض مل امل ىيئة اةميم الدولة .
 .0دعػػوى التصػػميمات الهندسػػية المرفوعػػة مػػف الشػػركة ضػػد مصػػمحة الجمػػارؾ والمبمػػغ المطمػػوب فػػي الػػدعوى هػػو

 33761878700بنييمت ( فنط وادره ثالثة وثالثول مميول وسمعممئة واثنمل وستول ألفمت وثممنممئةة وثممنيةة وسةمعول
بنييمت تغير  .ويدر حك أول دربة ممنتيم الضيومة حيث أنو ت التنمزل عل الةدعو أمةم الضميةر منةم ات عمةى
طمةةب البمةةمر وتة اسةةتئنمس الحكة حيةةث أل ميةةمحة البمةةمر لة تنفةةذ اةرار المبنةةة الو ازريةةة واممةةت مرفةةال دعةةوييل
ةد الشركة ...

 .0قضػػية ضػػريبة المبيعػػات تػػـ رفعهػػا عمػػى مصػػمحة الض ػرائب عمػػى المبيعػػات والةةدعو تتعمةةق ممطملمةةة ةةرائب
المميعمت لمشركة مفروق ةريمية عمى منةتج النمفتةم المسةم لمييئةة الميةرية العممةة لممتةرول واةدرىم 90033033

بنييمَ أمم النةم اإلداري مملطعل عمى ارار لبنة التظمممت العميم ممطملمة الشركة مملفروق الةريمية حيةث أل
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الشةةركة مكمفةةة فنةةط متحيةةيل الة ةريمة وتوريةةدىم لمميةةمحة حيةةث أل العةةب ينةةال عمةةى الييئةةة المي ةرية العممةةة
لممترول  .وت عرض الضالس عمى المبنة الو ازرية لفض منمزعمت اتستثممر .

ووجهة نظر الشركة ف ىذه النةميم السممنة ىو أحنية الشركة امنونمت فيمم طملمت مو أمم المحكمة وممم ت يرتب أي
التزاممت عمى عمتق الشركة .

( )23الموقف الارٌبً -:
تنةو الشةركة ممعةداد اتاة اررات الةةريمية لةةرائب شةركمت اتمةوال والدمغةة وكسةب العمةل وةةريمة المميعةمت وتسةةميميم
لمممموريةةمت المضتيةةة ف ة المواعيةةد النمنونيةةة وسةةداد مسةةتحنمت ميةةمحة الة ةرائب مةةل وااةةال اتا ةرار وفيمةةم يم ة مواةةس الشةةركة

الةريم -:

أ .ضريبة شركات االمواا  :تة اتنتيةم مةل فحةص و سةداد المسةتحق حتةى العةم المةملى  ، 3370 / 3373مةال العمة

مأنةةو يوبةةد ضةةالس عةةل السةةنوات  3331/3336،3336/3333وتة اضطمرنةةم منمةةوذج  79ةةريمة ممممةةغ حةوال  77مميةةول

بنيو وت الطعل عميو فى الميعمد النمنونى .

ب .ضريبة كسة العمل  :ت اتنتيم مل فحص وتسديد المستحنمت حتى عم  3331وبمر فحص عم 3338
 3377 /ول يت إضطمرنم مأية مطملممت معد عم  3331حتى تمريضو .

ج .ضريبة الدمغة  :ت فحص الشركة وسداد المستحق حتى  03يونيو . 3370
د  .الضريبة العقارية  :ت سداد الةريمة العنمرية حتى  03يونيو . 3370
هووو  .ضووريبة المباعووات  :تة فحةص إاة اررات الشةةركة الشةيرية حتةةى يونيةو  1024والشةةركة ممتزمةةة متنةدي اإلاةرار الشةةيري
وسداد المستحق ف الميعمد النمنون طمنمت لإلارار وت مطملمة الشركة مفروق ةريمية عمى منتج النمفتةم المسةم لمييئةة الميةرية

العممةة لممتةرول عةل الفتةرة مةةل يوليةو  3377إلةى يونيةو  3370ممممةغ  266497063بنييةمت وتة الةتظم مةل المطملمةة مةةملفروق
حيث أل العب ينال عمى الييئة الميرية العممة لممترول .

