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%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩%٢٠١٩/٢٠١٨البيــــــــــــــــان

ا
صول  

ا
صول غير المتداولة

٣٢٧٦٢٠.٢٢٤٦٢٢٠.٢٣٥٨٥٦٠.٢أصول ثابتـــــة

١٠٠٠٠.٠١٠٠٠٠.٠٠٠.٠مشروعات تحت التنفيذ

٢٨٢٦٦٧٢.٠٣٥٩٠٣٩٢.٢٣٥٩٠٢٥٢.٢استثمار عقارى

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠اصول غير ملموسة

٢٠٩٤٠٥٨١٤.٦٢٢٣١٨٢٩١٣.٩٢٣٩٨٤١٠١٤.٩استثمارت فى شركات تابعة

١٧٠٦٠٢١.٢٢٩٢١٩٧١.٨٢٩١٩٥٦١.٨استثمارات فى شركات أخرى

٢٤٤٠٩٨١.٧٢٤١٠٦٠١.٥٢٤١٠٦٠١.٥استثمارات مالية متاحة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠نفقات مرسملة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠اصول ضريبية مؤجلة

٢٨٢٥١٨٧١٩.٧٣١٤٩٧٤٧١٩.٦٣٣٢٦٣٠٧٢٠.٧مجموع ا
صول غير المتداولة ١

ا
صول المتداولة 

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠اصول محتفظ بھا بغرض البيع

١٠٤٨٣٣٠.٧٢٧٥٧٧٠٦١٧.١٥٦٢٤٧٤٩٣٤.٩مخزون

٢٦٤٠٧٧٨١٨.٤٤٢١٠٢٦٤٢٦.٢٨١٣٤٧٦٥.١عمCء واوراق قبض ومدينون أخرون

٨٥٠١٢٤٠٥٩.٣٥٧٠٦٥٠٢٣٥.٥٥٩٣٤٠١٢٣٦.٩حسابات مدينة لدى الشركات التابعة

١١٠٠.٠٩٩٠.٠٢٠٨٠.٠دفعات مقدمة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠استثمارات مالية 

٢٦١٠٥٣١.٨٢٦٢٣٠٤١.٦٤٠٠١٩٧٢.٥نقدية وارصدة لدى البنوك

١١٥٠٨٠١٤٨٠.٣١٢٩٣٦٨٧٥٨٠.٤١٢٧٧٢٦٤٢٧٩.٣مجموع ا
صول المتداولة ٢

١٤٣٣٣٢٠١١٠٠.٠١٦٠٨٦٦٢٢١٠٠.٠١٦٠٩٨٩٤٩١٠٠.٠اجمالى ا
صول ١+٢

حقوق الملكية

١٦٣٥٦٧٧١١.٤١٦٣٥٦٧٧١٠.٢١٦٣٥٦٧٧١٠.٢رأس المال المدفوع

٤٢٢٩٢٤٩٢٩.٥٤٣٦١٥٢٧٢٧.١٤٥٨٢٩٤٢٢٨.٥ا
حتياطيات 

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠المدفوعات المبنية على اسھم

٢١٧٢٨٣٨١٥.٢٢٦٩٨٥٠٤١٦.٨٣٥٤٢٣٥٩٢٢.٠ا
رباح ( خسائر )المرحلة 

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ربح  (خسائر)الفترة 

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠أسھم خزينة (-)

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠فرووق التقييم

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠فروق اعادة الترجمة

٨٠٣٧٧٦٤٥٦.١٨٦٩٥٧٠٨٥٤.١٩٧٦٠٩٧٨٦٠.٦مجموع حقوق الملكية

ا
لتزامات غيرالمتداولة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠سندات مصدرة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠قروض من البنوك

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠قروض من شركات قابضة او شقيقة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسھم

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠التزامات نظام العاملين المحدد

٥٠٣٨٦٠.٤٤٦٦٦٧٠.٣٥٠١٤٥٠.٣مخصصات طويلة ا
جل

١٢٦١٠.٠١٣٨٣٠.٠١٥١٧٠.٠التزامات ضريبة مؤجلة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠التزامات اخرى

٥١٦٤٧٠.٤٤٨٠٥٠٠.٣٥١٦٦٢٠.٣مجموع ا
لتزامت الغير متداولة

ا
لتزامات المتداولة

١٩٢٤١٧١١٣.٤٢١٧٣١١٩١٣.٥١٤٦٥٣٠٥٩.١مخصصات   

١٤٣٨٨٣١.٠١٧٣٨٩٥١.١٣٩٤٨٣٦٢.٥بنوك سحب على المكشوف

٤١٧٥٧٣٦٢٩.١٤٩٩٥٨٥٠٣١.١٤٤٢٦١٦٨٢٧.٥موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠حسابات دائنة للشركات التابعة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠قروض وتسھيCت قصيرة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠الجزء المستحق خCل السنة من القروض طويلة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ضريبة الدخل المستحقة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠التزمات محتفظ بھا بغرض البيع

٦٢٤٣٧٩٠٤٣.٦٧٣٤٢٨٦٤٤٥.٦٦٢٨٦٣٠٩٣٩.٠مجموع ا
لتزامات المتداولة

١٤٣٣٣٢٠١١٠٠.٠١٦٠٨٦٦٢٢١٠٠.٠١٦٠٩٨٩٤٩١٠٠.٠مجموع حقوق الملكية وا
لتزامات

                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار ٦٠٩ لتعديCت الجھاز



    وزارة قطاع ا
عمال العام
مركز معلومات قطاع ا�عمال العام

القيمة با�لف جنيه

%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩%٢٠١٩/٢٠١٨بيان

٦٤١٤٤٥١٠٠٩٧٨٧٦٢١٠٠.٠١٠٢٧٥٢٨١٠٠.٠ ايرادات النشاط *

٢٠.٥-٢١٠٦٧٥-١٩.٩-١٩٤٧١٠-٢٨.٦-١٨٣٦١٦-تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠منح واعانات 

٤٥٧٨٢٩٧١.٤٧٨٤٠٥٢٨٠.١٨١٦٨٥٣٧٩.٥مجمل الربح / او الخسارة 

٥٠٣٩١٧.٩١٢٢٦٤٥١٢.٥١٢١٣٧٤١١.٨ايرادات استثمارت مالية من شركات تابعة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارت مالية من شركات أخرى

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارات مالية اخرى 

١٥٢٣٥٧٢٣.٨٢٢٩٥٦٥٢٣.٥٣٤٨٥١٧٣٣.٩ايرادات وأرباح متنوعة

٦٢٥١٥٩.٧٥١٢٦٤٥.٢٢٦٠٤٨٢.٥فوائد دائنة

٢٨٢٠.٠-١٩٢٠.٠-٠.١-٦٢٨-مصروفات بيع وتوزيع

٠.٢-١٨٦٤-٠.١-١٣١٥-٠.٢-١٣٦٠-مصروفات ادارية وعمومية

٢٧.٢-٢٨٠٠٠٠-٣٠.٠-٢٩٤١٠٧-١٤.٧-٩٤٤٩٥-مخصصات مكونة ( مخصصات بخ<ف ا�ھ<ك )

٧٢٣٦٥١١.٣٤٥١٦٨٤.٦٢٧٣٦٤٤٢٦.٦مخصصات انتفى الغرض منھا

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ديون معدومة

٠.٥-٥٢٨٣-٠.٢-٢٣٥٧-٠.٤-٢٣٦٣-اعباء وخسائر متنوعة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠مصروفات تمويلية

١٠٨٢٠.٢١٥٤١٠.٢٥٢٥٠.١ايرادات غير عادية 

١٢٦٠.٠-١٠٥٠.٠-٢٠٨٠.٠-مصروفات غير عادية

٦٩٧٤٨٥١٠٨.٧٩٣٦١٥٩٩٥.٦١٢٩٩٤٠٦١٢٦.٥ا�رباح قبل الضريبة

٦.٨-٧٠٠٠٠-٥.٦-٥٥٠٠٠-٧.١-٤٥٤١٩- ضريبة الدخل

١٣٤٠.٠-١٢٢٠.٠-٠.١-٣٨٢-ضريبة مؤجلة

٦٥١٦٨٤١٠١.٦٨٨١٠٣٧٩٠.٠١٢٢٩٢٧٢١١٩.٦ربح السنة من العمليات المستمرة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة

٦٥١٦٨٤١٠١.٦٨٨١٠٣٧٩٠.٠١٢٢٩٢٧٢١١٩.٦ربح السنة  

شركة :االقابضة للتشييد والتعمير

قائمة الدخل  طبقا لقرار ٦٠٩

٢٠٢١/٢٠٢٠

* تم فصل ( ايرادات استثمارات مالية من شركات تابعة ) من ايرادات النشاط
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