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ا
صول  

ا
صول غير المتداولة

١٥١٣٥٤٤٦.٦٣٩٩٠٣١٤.٥أصول ثابتـــــة

٠٠.٠٠٠.٠مشروعات تحت التنفيذ

٠٠.٠٠٠.٠استثمار عقارى

٠٠.٠٠٠.٠اصول غير ملموسة

٠٠.٠٠٠.٠استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

٠٠.٠٠٠.٠استثمارات مالية متاحة

٠٠.٠٠٠.٠اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

٠٠.٠٠٠.٠نفقات مرسملة

٠٠.٠٠٠.٠اصول ضريبية مؤجلة

١٥١٣٥٤٤٧٣٩٩٠٣١٤.٥مجموع ا
صول غير المتداولة ١

٠.٠٠.٠ا
صول المتداولة 

٠٠.٠٠٠.٠اصول محتفظ بھا بغرض البيع

٤٨٩٠.٢٦٢٠٥٦٢٢.٥مخزون

١٧٠٠٤٧٥٢.٣١٧١٥٩١٦٢.٢عم�ء واوراق قبض ومدينون أخرون

٠٠.٠٠٠.٠حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

٢٠.٠١٠.٠دفعات مقدمة

٠٠.٠٠٠.٠استثمارات مالية 

٣١٤٥١.٠٢١٩٢٠.٨نقدية وارصدة لدى البنوك

١٧٣٦٨٣٥٣.٤٢٣٥٨٤٠٨٥.٥مجموع ا
صول المتداولة ٢

                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار ٦٠٩ لتعدي�ت الجھاز

١٧٣٦٨٣٥٣.٤٢٣٥٨٤٠٨٥.٥مجموع ا
صول المتداولة ٢

٣٢٥٠٣٧١٠٠٢٧٥٧٤٣١٠٠.٠اجمالى ا
صول ١+٢

٠.٠٠.٠حقوق الملكية

٣٢٠٠٠٩.٨٣٢٠٠٠١١.٦رأس المال المدفوع

٩٣٦٦٢.٩٩٥٧٠٣.٥ا
حتياطيات 

٠٠.٠٠٠.٠المدفوعات المبنية على اسھم

٣٧٧٣١.٢٣٧٧٣١.٤ا
رباح ( خسائر )المرحلة 

٠٠.٠٠٠.٠ربح  (خسائر)الفترة 

٠٠.٠٠٠.٠أسھم خزينة (-)

٠٠.٠٠٠.٠فرووق التقييم

٠٠.٠٠٠.٠فروق اعادة الترجمة

٤٥١٣٩١٣.٩٤٥٣٤٣١٦.٤مجموع حقوق الملكية

٠.٠٠.٠ا
لتزامات غيرالمتداولة

٠٠.٠٠٠.٠سندات مصدرة

٠٠.٠٠٠.٠قروض من البنوك

٠٠.٠٠٠.٠قروض من شركات قابضة او شقيقة

٠٠.٠٠٠.٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسھم

٠٠.٠٠٠.٠التزامات نظام العاملين المحدد

٥٣٣٠١.٦٢٦٠٩٠.٩مخصصات طويلة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠التزامات ضريبة مؤجلة

٠٠.٠٠٠.٠التزامات اخرى

٥٣٣٠١.٦٢٦٠٩٠.٩مجموع ا
لتزامت الغير متداولة

٠.٠٠.٠ا
لتزامات المتداولة

١٦٢٦٠٢٥٠.٠١٦١٦٤٨٥٨.٦مخصصات   

٠٠.٠٠٠.٠بنوك سحب على المكشوف

٢٥٦٠٨٧.٩٢٦١٠٣٩.٥موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

٨٦٣٥٨٢٦.٦٤٠٠٤٠١٤.٥حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

٠٠.٠٠٠.٠قروض وتسھي�ت قصيرة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠الجزء المستحق خ�ل السنة من القروض طويلة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠ضريبة الدخل المستحقة

٠٠.٠٠٠.٠التزمات محتفظ بھا بغرض البيع ٠٠.٠٠٠.٠التزمات محتفظ بھا بغرض البيع

٢٧٤٥٦٨٨٤.٥٢٢٧٧٩١٨٢.٦مجموع ا
لتزامات المتداولة

٣٢٥٠٣٧١٠٠٢٧٥٧٤٣١٠٠.٠مجموع حقوق الملكية وا
لتزامات
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٣٢٦٧٣١٠٠.٠٣٧١٥١١٠٠.٠صافى ايرادات النشاط 

٦٩.٠-٢٥٦٢٩-٦٣.٧-٢٠٨٠٢-تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )

٠٠.٠٠٠.٠منح واعانات 

١١٨٧١٣٦.٣٣٣١١٥٢٢٣١.٠مجمل الربح / او الخسارة 

٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة / وشقيقة

٥٢٠.٢٥٢٠.١ايرادات استثمارات مالية اخرى 

٧٨٠.٢١٥٢٠.٤ايرادات وأرباح متنوعة

الشركة القابضة للتشييد

قائمة الدخل  طبقا لقرار ٦٠٩

١٦٠٠.٥٨٥٠.٢فوائد دائنة

٧.٨-٢٨٨٠-١١.١-٣٦١٩-مصروفات بيع وتوزيع

١٤٤.٨-٥٣٨٠١-١٩.٢-٦٢٨٨-مصروفات ادارية وعمومية

٤.٢-١٥٥١-٠.٦-٢٠٧-مخصصات مكونة ( مخصصات بخ�ف ا
ھ�ك )

٠٠.٠٨٠٩٢.٢مخصصات انتفى الغرض منھا

٠٠.٠٠٠.٠خسائر ا
ضمح�ل فى قيمة ا
صول الثابتة وا
صول غير الملموسة

٠٠.٠٠٠.٠ديون معدومة

١٠.٠-١٠.٠-اعباء وخسائر متنوعة

٠٠.٠٠٠.٠مصروفات تمويلية

٣١٩٩٩.٨٥١٢٨٢١٣٨.٠ايرادات غير عادية 

٤.٣-١٥٩٦-٤.٥-١٤٧٢-مصروفات غير عادية

٣٧٧٣١٢٤٠٧٣١١.٠ا
رباح قبل الضريبة

٠٠.٠٠٠.٠ ضريبة الدخل

٠٠.٠٠٠.٠ضريبة مؤجلة

٣٧٧٣١٢٤٠٧٣١١.٠ربح السنة من العمليات المستمرة

٠.٠٠.٠ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة

٣٧٧٣١٢٤٠٧٣١١.٠ربح السنة  




