
    وزارة قطاع ا
عمال العام

مركز معلومات قطاع ا
عمال العام

الشركة القابضة /  للتامين
شركة : مصر 
دارة ا
صول العقارية

%٢٠٢٢/٢٠٢١%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩%٢٠١٩/٢٠١٨%٢٠١٨/٢٠١٧البيــــــــــــــــان

ا
صول

ا
صول غير المتداولة

١٥٩٣٩١٫١١٤٢٦٧٠٫٩١٢٦٢٨٠٫٨١٢٤٤٨٠٫٨١٣٣١٤٠٫٨أصول ثابتـــــة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠١٢٧٦٢٠٫٨٢٤١٩٩١٫٤مشروعات تحت التنفيذ

٣٨٩٢٥٩٢٧٫٧٣٢٨٦٨٢٢١٫٠٣٢٧١٣١٢١٫٣٣٢٠٩٦٧٢٠٫٠٥٤٣٤٣٣٣٠٫٧استثمار عقارى
٤٢٧٥٠٫٣٤٦٥١٠٫٣٤٢٣٢٠٫٣٥٢٠٢٠٫٣٤٧٤٥٠٫٣اصول غير ملموسة

٦٠٧٥٠٤٫٣١٢١٥٠٠٧٫٨١٧٠٢٥٠١١٫١١٩٩٥٠٠١٢٫٥٢٠٠٠٠٠١١٫٣استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠نفقات مرسملة
١٧٤٠٤١٫٢٢٢٣٦٨١٫٤٣٢١٩٤٢٫١٣٠٤٢٤١٫٩٤٠٨٨١٢٫٣اصول ضريبية مؤجلة

٤٨٧٦٢٧٣٤٫٧٤٩١٤٦٨٣١٫٤٥٤٦٤٣٥٣٥٫٦٥٨١٣٠٣٣٦٫٣٨٢٦٥٧٢٤٦٫٧مجموع ا
صول غير المتداولة ١
ا
صول المتداولة

١٥٠٩١١٫١٥١٣٣٠٫٣٣٨٩٧٣٢٫٥٣١٧٠٩٢٫٠١٤٢٨٧٠٫٨اصول محتفظ بھا بغرض البيع
٢٢١٣٧٦١٥٫٧٣٤٥٣٨٧٢٢٫٠٣٦٠١٥٤٢٣٫٤٣٧٩٨٤٦٢٣٫٧٤١٤٨٧٢٫٣مخزون

٢١١٣٢١٫٥١٩٠٠٣١٫٢٦٠٩١٠٫٤٥٩١٩٠٫٤٧٠٢٠٠٫٤استثمارات مالية متاحة للبيع-شھادات
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٦٤١٧٤٣٫٦عمليات مشتركة - مشروع زھراء المعادى

٥٣٤٧٩٦٣٨٫٠٥٦٤٨٩٥٣٦٫١٤٦٤٢٦٥٣٠٫٢٤٤٦٦٤١٢٧٫٩٥٧٥٨٢٩٣٢٫٥عمBء واوراق قبض  ومدينون و ارصدة مدينة اخرى
٥١٩٨٠٫٤٦٠٫٠١٩٢١٠٫١١٧٣٦٠٫١١٦٩٠٦١٫٠حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

٢٤٦٩٠٫٢١٩٨٠٠٫١٧٣٣٦٠٫٥١٧٠٥٠٫١١٤٣٤٠٫١دفعات مقدمة
٥٠٢٦٠٫٤٠٠٫٠١٨٠٫٠١٨٠٫٠١٨٠٫٠استثمارات مالية سندات

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٤٧٩٦٤٢٫٧اذون خزانة و اوراق مالية حكومية
١١٤٣٧٤٨٫١١٣٨٨٢٤٨٫٩١١١٨١٦٧٫٣١٥٢١٣٢٩٫٥١٧٤٢١٩٩٫٨نقدية وارصدة لدى البنوك

                  قامئة املركز املاىل                    قامئة املركز املاىل                    قامئة املركز املاىل                    قامئة املركز املاىل  

القيمة با
لف جنية 

١١٤٣٧٤٨٫١١٣٨٨٢٤٨٫٩١١١٨١٦٧٫٣١٥٢١٣٢٩٫٥١٧٤٢١٩٩٫٨نقدية وارصدة لدى البنوك
٩١٩٤٦٢٦٥٫٣١٠٧٥٢٢٨٦٨٫٦٩٩٠٥٧٤٦٤٫٤١٠١٩٧٠٦٦٣٫٧٩٤٣٣٣٨٥٣٫٣مجموع ا
صول المتداولة ٢
١٤٠٧٠٨٩١٠٠١٥٦٦٦٩٦١٠٠١٥٣٧٠٠٩١٠٠١٦٠١٠٠٩١٠٠١٧٦٩٩١٠١٠٠اجمالى ا
صول ١+٢

حقوق الملكية

٧٥٠٠٠٠٥٣٫٣٧٥٠٠٠٠٤٧٫٩٧٥٠٠٠٠٤٨٫٨٧٥٠٠٠٠٤٦٫٨٧٥٠٠٠٠٤٢٫٤رأس المال المدفوع
٢٧٨٠٩٢١٩٫٨٣٤٣٢٧١٢١٫٩٣٤٩٢٨٦٢٢٫٧٣٥٦٣٨٧٢٢٫٣٣٥٦٣٨٧٢٠٫١ا
حتياطيات

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠المدفوعات المبنية على اسھم
٠٫٨-١٣٥٢٥-٣٣٠٠٠٢٫٣٣٣٠٠٠٢٫١٠٠٫٠٢٥٠٠٠١٫٦ا
رباح ( خسائر )المرحلة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٢٤١٥٢١١٣٫٦ربح  (خسائر)الفترة

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أسھم خزينة (-)
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فرووق التقييم

١٠٦١٠٩٢٧٥٫٤١١٢٦٢٧١٧١٫٩١٠٩٩٢٨٦٧١٫٥١١٣١٣٨٧٧٠٫٧١٣٣٤٣٨٣٧٥٫٤مجموع حقوق الملكية
ا
لتزامات غيرالمتداولة

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠سندات مصدرة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من البنوك

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من شركات قابضة او شقيقة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسھم

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات نظام العاملين المحدد
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مخصصات طويلة ا
جل
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات ضريبة مؤجلة

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات اخرى
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مجموع ا
لتزامت الغير متداولة

ا
لتزامات المتداولة

٤٨١٠٫٠٥٧٠٠٫٠٤٨١٠٫٠٤٨١٠٫٠٧٠٧٠٫٠مخصصات
٨٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٫٠بنوك سحب على المكشوف

٣٠٠٣٠٧٢١٫٣٣٦٩٩١٦٢٣٫٦٤٠١٣٩٩٢٦٫١٤٣١٤٦٧٢٦٫٩٣٦١٢١٣٢٠٫٤موردون واوراق دفع ودائنون اخرون
٦٧٢٣٠٫٥١٣٧٧٥٠٫٩٧٩٣٤٠٫٥٠٠٫٠٠٫٠حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠قروض وتسھيBت قصيرة ا
جل
٠٫٠٠٫٠٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠الجزء المستحق خBل السنة من القروض طويلة ا
جل

٣٨٣٩٨٢٫٧٥٦١٦٣٣٫٦٢٧٩٠٩١٫٨٣٧٦٧٤٢٫٤٧٣٦٠٦٤٫٢ضريبة الدخل المستحقة
٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات محتفظ بھا بغرض البيع
٣٤٥٩٩٧٢٤٫٦٤٤٠٤٢٤٢٨٫١٤٣٧٧٢٣٢٨٫٥٤٦٩٦٢٢٢٩٫٣٤٣٥٥٢٦٢٤٫٦مجموع ا
لتزامات المتداولة

١٤٠٧٠٨٩١٠٠١٥٦٦٦٩٥١٠٠١٥٣٧٠٠٩١٠٠١٦٠١٠٠٩١٠٠١٧٦٩٩٠٩١٠٠مجموع حقوق الملكية وا
لتزامات



    وزارة قطاع اJعمال العام

مركز معلومات قطاع ا
عمال العام

شركة : مصر 
دارة ا
صول العقارية

%٢٠٢٢/٢٠٢١%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩%٢٠١٩/٢٠١٨%٢٠١٨/٢٠١٧بيان

٣٦٦٦٦٩١٠٠.٠٤٧٤٥٧٩١٠٠.٠٣٤٠٤٢٩١٠٠.٠٣٩٠٦٢٢١١٤.٧٦٩٤٠٥٥٢٠٣.٩صافى ايرادات النشاط 

٩٢.٨-٣١٥٩٥٠-٥٣.٢-١٨١٠٢٣-٤٩.٨-١٦٩٦٧٣-٣٨.٠-١٨٢٧٣٢-٤٦.٠-١٧٤٠٥٥-تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠منح واعانات 

١٩٢٦١٤٥٤.٠٢٩١٨٤٧٦٢.٠١٧٠٧٥٦٥٠.٢٢٠٩٥٩٩٦١.٦٣٧٨١٠٥١١١.١مجمل الربح / او الخسارة 

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة / وشقيقة

١٧٥١٠١.٧١٤١٧٩٠.٥١٠٨٠٢٣.٢٦٤١٢١.٩٢٣٠٤٩٦.٨ايرادات استثمارات مالية اخرى( صافى الدخل من ا
ستثمارات الحرة) 

٥٤١٠٠٠.٠٠٠.٠٢٥٤٢٠.٧ايرادات اخرى ( فروق عملة اجنبية)

١٧٥٢٢٤.٨١٥٤٣٨٣.٣٧٦٦٦٢.٣١٤٧٧٥٤.٣٩٣٨٦٢.٨ايرادات وأرباح متنوعة

٠٦٢٠.٠٥٢٤٠.٢٢١٥٠.١ارباح بيع اصول ثابته

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠فوائد دائنة

                                 قامئة ا�خل                                   قامئة ا�خل                                   قامئة ا�خل                                   قامئة ا�خل  

القيمة با
لف جنيه

الشركة القابضة / للتامين

القيمة با
لف جنيه

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠فوائد دائنة

٠.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠-٣٥٢٨-١.٥-٣٠٤٤-مصروفات بيع وتوزيع

١٩.٦-٦٦٨٨٩-١٨.٠-٦١٢٧٨-١٨.١-٦١٦٨٥-١٣.٩-٥٧٤٦٧-١٥.٧-٥٠١٧٨-مصروفات ادارية وعمومية

١٦.٧-٥٦٧٣٤-٢.٥-٨٣٩٩-١٢.٦-٤٣٠٥٤-٤.٨-٢٢٦١٦-١.٧-٦٢٠٠-مخصصات مكونة ( مخصصات بخBف ا
ھBك )

٥٧٣٠.٢٤٨٧٠.١٠٠.٠١٦٠٦٦٤.٧٣٥١٨٧١٠.٣مخصصات انتفى الغرض منھا

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠٠.٠خسائر ا
ضمحBل فى قيمة ا
صول الثابتة وا
صول غير الملموسة

٣.٧-١٢٥٣٢-٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠ديون معدومة

١.٧-٥٧٤٧-١.٨-٦٠٨٧-١.٥-٤٩٩٩-٤٧٨٢٠.٠-٤٠٠٥٠.٠-اعباء و خسائر متنوعة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠ايرادات غير عادية 

٠.٣٠.٠-٨٧٥-٠.١-٣٧٧-٠.٢-٧٧٢-٠.٢-٧٤٧-مصروفات غير عادية

١٦٤٥٨٦٤٤.٩٢٣٢٧٩٢٤٨.٨٧٩١١١٢٣.٢١٧٠٧٣٧٥٠.٢٣٠٦٥٨٢٩٠.١ا
رباح قبل الضريبة

٢١.٦-٧٣٦٠٦-١١.١-٣٧٦٧٣-٨.٢-٢٧٩٠٩-١١.٨-٥٦١٦٢-١٠.٥-٣٨٣٩٨- ضريبة الدخل

٠.٥١٠٤٥٦٣.١-١٧٧٠-١٢٥٩٠.٣٤٩٦٣١.٠٩٨٢٧٢.٩ضريبة مؤجلة

٠.٦-١٩١١-٠.٣-١٠٧١-٠.٣-٨٩٧-٠.٣-١٢٦١-٠٠.٠المساھمة التكافلية للتامين الصحى

١٢٧٤٤٧٣٤.٨١٨١٥٩٣٣٨.٠٦٠١٣٢١٧.٧١٣٠٢٢٣٣٨.٣٢٤١٥٢١٧٠.٩ربح السنة من العمليات المستمرة

٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة

١٢٧٤٤٧٣٤.٨١٨٠٣٣٢٣٨.٠٦٠١٣٢١٧.٧١٣٠٢٢٣٣٨.٣٢٤١٥٢١٧٠.٩ربح السنة  




