
القيمة باأللف جنيه����:�	�������م           مركز معلومات قطاع األعمال العام  ٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١البيان  األصـول غير المتداولة األصــول
١٨٨٦٢٢٨٦٠٧٢٦٩٨٦أصول ثابتة ٨٦٧٨٢٣٦٢٩٠٧٤مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٠استثمار عقاري ٠٠٠أصول غير ملموسة ٠٠٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٠٠٠استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٠أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٠اصول اخرى ٢٧٥٤٠٢٨٨٤٣٥٦٠٦٠مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ٢٩٤٥٥٣٥٩٠٣٤٧٥٩٨مخزون ٢٧٩٤٧٢٥٣٣٥٣٠٢٠٢عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٠٠٠حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٠دفعات مقدمة ٠٠٠استثمارات مالية متاحة ٤٢٣٧٧٥٢١٧١٥٣٧٠٥نقدية وأرصدة لدي البنوك ٩٩٧٧٩١١٣٤٠٩١٣١٥٠٥مجموع األصول المتداولة �٢٠١٦������٦٠٩������������١٢٧٣١٩١٤٢٢٥٢١٨٧٥٦٥إجمالي األصول������������������������������������������������������������������3���א"��!�א"���1�2'������0,/�א.���-��א"*�,��א&+,+)�א�*�د�)��'�א��א&%�ز�א"��! ��� ٢٩٢١٧٢٩٢١٧٢٩٢١٧رأس المال المدفوع حقوق الملكية  ٢٣٤٢٠٢٣٩٥٣٢٣٩٥٣االحتياطيــــات ٠٠٠المدفوعات المبنية علي أسهم ( إذا استوفت شروطالتصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة ) ٣٠٦٤٧١-٣٠٥٩٧٨-٢٦٩٨٥٩-أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٢٦٠٤٧-٠٠أرباح أو ( خسائر ) العام قبل التوزيع  ٢٧٩٣٤٨-٢٥٢٨٠٨-٢١٧٢٢٢-مجموع حقوق الملكية  ٠٠٠قروض من البنوك االلتتزامات غير المتداولة ٠٠٠قروض طويله االجل من جهات اخرى ٣٣٤٠٤٤٣٨٤٢٣٧٤٤٦٨٧٦قروض من شركات قابضة وشقيقة ٠٠٠التزامات نظم مزايا العاملين المحددة ٠٠٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية علي أسهم ( إذا استوفت شروط التصنيف كالتزامات مالية  ٠٠٠مخصصات طويلة األجل  ٢٧٦٢٧٥٢٧٥إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٠التزامات أخري  ٣٣٤٣٢٠٣٨٤٥١٢٤٤٧١٥١مجموع االلتزامات غير المتداولة  ٢٢٧٥٢٤١٠٢٨٠٧مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٠بنوك سحب علي المكشوف  ٧٩٤٦٨١٣٨١٦٩٥٥موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ٠٠٠حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ٠٠٠ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٠إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع  ١٠٢٢١١٠٥٤٨١٩٧٦٢مجموع االلتزامات المتداولة ١٢٧٣١٩١٤٢٢٥٢١٨٧٥٦٥مجموع حقوق الملكية وااللتزامات  ٠٠٠



4-�5�6�7����:�	�������م        مركز معلومات قطاع األعمال العام �����א�'- ٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١البيان  ٨٢٥٦٦٩٤١٧٨١١٢٥٤٧المبيعات / اإليرادات  ٨٩٩٧٩٩٢٧١٧١٠٤٥١٩تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي اإليراد  ٧٤١٣١٤٦١٨٠٢٨-مجمل الربح  ( الخسارة ) ٠٠٠الدخل من االستثمار  ٠٠٢٨١١فوائد دائنه ٠٤١١٦٨٠مكاسب أخري  ٢٣٣٧٣٥٣٢مخصصات انتفي الغرض منها ٥٦٠٨٣٩٠٢٢٧٩٣إيرادات أخري  ٥٨٤١٤٠١٦٧٨١٦جملة االيرادات العادية �������������٦٠٩���٢٠١٦يخصم منه���٢٠٠٨١٩٢١٢١١٠مصروفات بيع وتوزيع�������������������������������������������������������������������3���א�+�1�89'������0,/�א.���-��א"*�,��א&+,+)�א�*�د�)��'�א��א&%�ز�א"��! ��� ٣٣١٥٤٣٧٦٧٦٣٩٠٧٥مصروفات إدارية وعمومية  ٤٢٠خسائر اخرى ٠٠٠مخصصات مكونة  ٠٠٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٣١٣٦٠٠٧٠٦مصروفات أخري  ٣٥٤٧٩٤٠١٩٩٤١٨٩١جملة المصروفات  العادية ٠٠٠مصروفات تمويلية  ٠٠٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ٢٦٠٤٧-٣٤٧٢٢-٣٧٠٥١-األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٠٠٠مصروفات ضريبة الدخل ٠٠٠الضريبة المؤجلة ٢٦٠٤٧-٣٤٧٢٢-٣٧٠٥١-ربح السنة من العمليات المستمرة ٠٠٠ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة ( بعد خصم ضريبة الدخل ) ٢٦٠٤٧-٣٤٧٢٢-٣٧٠٥١-ربح ( خسارة ) السنة  


