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ا
صول  

ا
صول غير المتداولة

٢١٥٢٩٥٣٣.٧١٩٩٦٦٠٤١.٤أصول ثابتـــــة

٢٩٨٣٠.٥٠٠.٠مشروعات تحت التنفيذ

١٦٠.٠٣٩٨١٠.٨استثمار 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

٢١٨٢٩٤٣٤٢٠٣٦٤١٤٢.٢مجموع ا
صول غير المتداولة ١

٠.٠٠.٠ا
صول المتداولة 

٠٠.٠٠٠.٠اصول محتفظ بھا بغرض البيع

٤٨٦٣١٧.٦٥٤٨٢٣١١.٤مخزون

٣٥٥٦٥٥٥٥.٧٢١٩٤٤٥٤٥.٥عم�ء واوراق قبض ومدينون أخرون

٠٠.٠٠٠.٠حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

٣٧٤٠.١٢٤٩٠.١دفعات مقدمة

٠٠.٠٠٠.٠استثمارات مالية 

١٥٢٤٩٢.٤٤٢٥٠٠.٩نقدية وارصدة لدى البنوك

٤١٩٩٠٩٦٥.٨٢٧٨٧٦٧٥٧.٨مجموع ا
صول المتداولة ٢

                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار ٦٠٩ لتعدي�ت الجھاز

٤١٩٩٠٩٦٥.٨٢٧٨٧٦٧٥٧.٨مجموع ا
صول المتداولة ٢

٦٣٨٢٠٣١٠٠٤٨٢٤٠٨١٠٠.٠اجمالى ا
صول ١+٢

٠.٠٠.٠حقوق الملكية

١٧٠٠٠٢.٧١٧٠٠٠٣.٥رأس المال المدفوع

٥٨٦٣٩٩.٢٥٨٦٣٩١٢.٢ا
حتياطيات 

٠٠.٠٠٠.٠المدفوعات المبنية على اسھم

٣٣٣.٦-١٦٠٩٣٣٤-٢٥٣.١-١٦١٥٤٥٢-ا
رباح ( خسائر )المرحلة 

٠٠.٠٠٠.٠ربح  (خسائر)الفترة 

٠٠.٠٠٠.٠أسھم خزينة (-)

٠٠.٠٠٠.٠فرووق التقييم

٠٠.٠٠٠.٠فروق اعادة الترجمة

٣١٧.٩-١٥٣٣٦٩٥-٢٤١.٣-١٥٣٩٨١٣-مجموع حقوق الملكية

٠.٠٠.٠ا
لتزامات غيرالمتداولة

٠٠.٠٠٠.٠سندات مصدرة

١٢٧٦٨٢.٠٠٠.٠قروض 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

١٨٩٦٦٦٢٩.٧١٩٠٣٠٤٣٩.٤مخصصات طويلة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠التزامات ضريبة مؤجلة

٠٠.٠٠٠.٠التزامات اخرى

٢٠٢٤٣٤٣١.٧١٩٠٣٠٤٣٩.٤مجموع ا
لتزامت الغير متداولة

٠.٠٠.٠ا
لتزامات المتداولة

١٩١١٤٨٣٠.٠١٠٢٤٧٨٢١.٢مخصصات   

٥٣٤٦٩٨.٤٨٦١٥٨١٧.٩بنوك سحب على المكشوف

٤٨٢٢٧٣٧٥.٦١٥٧٥٩٩٦٣٢٦.٧موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

١٢٤٨٦٩٢١٩٥.٧٦١١٦٧١٢.٧حسابات 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

١٩٧٥٥٨٢٣٠٩.٦١٨٢٥٧٩٩٣٧٨.٥مجموع ا
لتزامات المتداولة

٦٣٨٢٠٣١٠٠٤٨٢٤٠٨١٠٠.٠مجموع حقوق الملكية وا
لتزامات
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١٥٥٧٢٨١٠٠.٠١٥٧٠٢٨١٠٠.٠صافى ايرادات النشاط 

٨٢.٥-١٢٩٥٣٥-٨١.٨-١٢٧٣٤٠-تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )

٠.٠٠.٠منح واعانات 

٢٨٣٨٨١٨.٢٢٩٢٧٤٩٣١٧.٥مجمل الربح / او الخسارة 

٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة / وشقيقة

٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارات مالية اخرى 

٧٦٥٥٤٤٩.٢٤٧٥١٠٣٠.٣ايرادات وأرباح متنوعة

الشركة القابضة للتشييد

قائمة الدخل  طبقا لقرار ٦٠٩

١٢٢٤٠.٨٧٤٠٠.٥فوائد دائنة

٥٠.٩-٧٩٩٣٩-٤٩.٢-٧٦٦٢٤-مصروفات بيع وتوزيع

١٥.٦-٢٤٤٧٦-١٦.٩-٢٦٣٨٤-مصروفات ادارية وعمومية

٠٠.٠٠٠.٠مخصصات مكونة ( مخصصات بخ�ف ا
ھ�ك )

٠٠.٠٤٧٦١٦٣٠.٣مخصصات انتفى الغرض منھا

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

٠٠.٠٠٠.٠ديون معدومة

٣.٧-٥٧٩٢-٥٥٠.٠-اعباء وخسائر متنوعة

٠.٤-٦٩٨-٠٠.٠مصروفات تمويلية

١٠٠٠٠.٦٧١٠٠.٥ايرادات غير عادية 

٠٠.٠٠٠.٠مصروفات غير عادية

٤١٠٣٣١٣١٦٤٨.٤ا
رباح قبل الضريبة

٠.٦٠٠.٠-٩٢٣- ضريبة الدخل

٠.٠٠.٠ضريبة مؤجلة

٣١٨٠٢١٣١٦٤٨.٤ربح السنة من العمليات المستمرة

٠٠.٠٠٠.٠ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة

٣١٨٠٢١٣١٦٤٨.٤ربح السنة  




