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	����دو���   مركز معلومات قطاع االعمال العام %٢٠٢٢/٢٠٢١%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩البيان  ٤٠٠١٣١٫٧٣٧٤٣٩١٫٨١٣٥١٢٠٫٦أصول ثابتةاألصـول غير المتداولة األصــول ٥١٠٠٠٫٢٦٠٥٥٠٫٣٩٠٩٤٠٫٤مشروعات تحت التنفيذ ٤٦٣٩٠٫٢١٠١٢٨٠٫٥١٣٦٢٣٠٫٦استثمار عقاري ٦٣٠٫٠٤٢٠٫٠١٤٠٫٠أصول غير ملموسة ١٧٨٢٧٥٣٧٤٫٨١٣٤٥٢٣٨٦٥٫٠١٣٦٦٣٥٥٦٠٫١إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول ضريبية مؤجلة ٤٩٣٩٣٢٫١١٥١٦٥٢٧٫٣٣٢٢٤٥١١٤٫٢اصول اخرى ١٨٨١٩٦١٧٨٫٩١٥٥٠٥٥٤٧٤٫٩١٧٢٥٠٤٩٧٥٫٨مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ٢٤٧٠٫٠١٨٩٠٫٠٢٦٦٠٫٠مخزون ٣٢٨٥٧١٫٤٩٨٥٨٩٤٫٨٨٣٩٢٤٣٫٧عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٣٢٩٦٥٨١٣٫٨٣١٢٠٣٦١٥٫١٣١٩٠٥٨١٤٫٠حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠دفعات مقدمة ٣٦٩٠٫٠٤٠٢٠٫٠٤٣٨٠٫٠استثمارات مالية  ١٠٥٦٥٤٤٫٤٨٨٥١٣٤٫٣١٣٠٣٧٥٥٫٧نقدية وأرصدة لدي البنوك ٤٦٨٧٨٥١٩٫٧٤٩٩٧٢٩٢٤٫١٥٣٤٠٦١٢٣٫٥مجموع األصول المتداولة ٤٦٨٧٨٥١٩٫٧٤٩٩٧٢٩٢٤٫١٥٣٤٠٦١٢٣٫٥مجموع األصول المتداولةقائمة المركز المالي  طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة الصادرة بقرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  ٦٠٩  لسنة  ٢٠١٦ ٣٤١٠١١٫٤١٩٢٤٩٠٫٩١٥٦٣٢٠٫٧اصول غير متداوله متحفظ بها بغرض البيع ٢٣٨٤٨٤٧١٠٠٫٠٢٠٦٩٥٣٢١٠٠٫٠٢٢٧٤٧٤٢١٠٠٫٠إجمالي األصول ١٠٠٠٠٠٠٤١٫٩٥٥٠٠٠٠٢٦٫٦٥٥٠٠٠٠٢٤٫٢رأس المال المدفوع حقوق الملكية  ٨٠٧١١٧٣٣٫٨٨٥٦٦٢٤٤١٫٤٨٥٦٦٢٤٣٧٫٧االحتياطيــــات ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠المدفوعات المبنية علي أسهم ( إذا استوفت شروطالتصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة  ١٧٠٥٩٣٧٫٢٤١٦٥٥٤٢٠٫١٤١٦٥٥٤١٨٫٣أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٢٢٧٥٨٨٩٫٥٠٠٫٠٢١٧٨٤٩٩٫٦أرباح أو ( خسائر ) العام قبل التوزيع  ٢٢٠٥٢٩٨٩٢٫٥١٨٢٣١٧٨٨٨٫١٢٠٤١٠٢٧٨٩٫٧مجموع حقوق الملكية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من البنوك االلتتزامات غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من شركات قابضة وشقيقة ٨٧٤٠٫٠١٠٩٧٠٫١١١٨٩٠٫١إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات أخري  ٨٧٤٠٫٠١٠٩٧٠٫١١١٨٩٠٫١مجموع االلتزامات غير المتداولة  ٦٤٤٤٦٢٫٧٥٤١٨٠٢٫٦٥٤١٨٠٢٫٤مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠بنوك سحب علي المكشوف  ١١٢٥٤٢٤٫٧١٨٤٥٧٠٨٫٩١٦١٥٢٣٧٫١موردون وأوراق دفع  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠ودائنون آخرون ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠بنوك دائنه ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ١٦٨٧٠٫١٦٥٠٧٠٫٣١٦٨٢٣٠٫٧ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات متحفظ عليها بغرض البيع ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات متحفظ عليها بغرض البيع ١٧٨٦٧٥٧٫٥٢٤٥٢٥٧١١٫٩٢٣٢٥٢٦١٠٫٢مجموع االلتزامات المتداولة ٢٣٨٤٨٤٧١٠٠٫٠٢٠٦٩٥٣٢١٠٠٫٠٢٢٧٤٧٤٢١٠٠٫٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات  ٠٠٠
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	����دو���   مركز معلومات قطاع االعمال العام %٢٠٢٢/٢٠٢١%٢٠٢١/٢٠٢٠%٢٠٢٠/٢٠١٩البيان  ٢٥٤١٣٦٨٦٫٠١٤٢٦٣٣٧٩٫٧١٧٢٠٨٧٩٠٫٩ايرادات استثمارات من شركات تابعه ٤١٤٢٩١٤٫٠٣٦٢٩٨٢٠٫٣١٧١٩٥٩٫١صافى مبيعات بضائع مشتراه ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠ايرادات النشاط االخرى ٢٩٥٥٦٥١٠٠٫٠١٧٨٩٣١١٠٠٫٠١٨٩٢٨٢١٠٠٫٠جملة ايراد النشاط ٣٩٧٢٤١٣٫٤٣٤٦١٣١٩٫٣١٧٠٢٥٩٫٠تكلفه الحصول على االيراد ٢٥٥٨٤١٨٦٫٦١٤٤٣١٨٨٠٫٧١٧٢٢٥٧٩١٫٠مجمل الربح  ( الخسارة ) ١٩٦٩٩٦٫٧١٩٠٤٧١٠٫٦١٩٠٤٠١٠٫١ايرادات استثمارات من شركات احرى ٤١٠٫٠٣٦٠٫٠٣٧٠٫٠ايرادات استثمارات ماليه متداوله ٥١٠٢١٫٧٥٩٤٠٣٫٣١٠٠٣٤٥٫٣ايرادات اخرى ��و������������������)قائمة الدخل طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الجديدة الصادرة بقرار الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  ٦٠٩  لسنة  ٢٠١٦��������������������������������������������������������������������(� �����א ١١١٣٠٫٤١٠٨٩٠٫٦١٣١٠٠٫٧مصروفات بيع وتوزيع ٣٧٦٠٢١٢٫٧٣٩٩١٩٢٢٫٣٣٨٤٢٩٢٠٫٣مصروفات اداريه وعموميه ٣٦٧٣١٫٢١٤٠٫٠٦٠٠٫٠مخصصات مكونه ١٤٧٨٥٥٫٠١١٥٢٤٦٫٤١٢٩٧٢٦٫٩مصروفات اخرى ( اعباء وخسائر) ٥٠١٩١٫٧٥٤٤٥٣٫٠٤٦٧٥٢٫٥فوائد دائنه ٢٢٨٥٢٩٧٧٫٣١٢٢٢٤٠٦٨٫٣١٥٣٢٧٢٨١٫٠صافى الربح شامال الضريبه من العمليات المستمرة ٤٠٫٠٤١١٤٥٢٣٫٠٨١٤٩٢٤٣٫١ربح ( خسائر) العام من العمليات غير المستمرة ٩٤٥٠٫٣٦٧٣٠٣٫٨١٦٩١٥٨٫٩مصروفات ضريبه الدخل+-الضريبة المؤجلة ٢٢٧٥٨٨٧٧٫٠١٥٦٦٥٥٨٧٫٦٢١٧٨٤٩١١٥٫١ربح العام  عامل١٥٩عامل١٧٠عامل١٦٨عدد العاملين بالشركة القابضة 


