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	������دو��مركز معلومات قطاع األعمال العام  األصـول غير المتداولة األصــول
١٠٣١٤٧١٢٫٨١٢٩٧٣٤١٦٫٣١٤٧٨٣٩١٦٫٩أصول ثابتة ٦٢٨١٦٧٫٨١٣٤٥٥٢١٧٫٠١٣١٢٢٢١٥٫٠مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمار عقاري ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول غير ملموسة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٢٣٨٥٠٫٣٢٣٨٥٠٫٣٢٣٨٥٠٫٣استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اصول اخرى ١٦٨٣٤٨٢٠٫٩٦٢٦٦٦٧١٣٣٫٦٠٧٢٨١٤٤٦٣٢٫١٥٨مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ٢٧٠٦٨٦٣٣٫٧٣٠٧٦٣٩٣٨٫٨٢٧١٥١٤٣١٫٠مخزون ١٩٦٣٢٧٢٤٫٤١٦٥٦٢٢٢٠٫٩١٦٨٤٩٥١٩٫٣عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٠٠٫٠٥٨٦٠٫١٠٠٫٠حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠دفعات مقدمة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة ١٦٧٦٣٩٢٠٫٩٥٢٩٧٧٦٫٧١٥٣٧٥١١٧٫٦نقدية وأرصدة لدي البنوك ٦٣٤٦٥٢٧٩٫٠٤٥٢٦٨٢٤٦٦٫٣٩٣٥٩٣٧٦٠٦٧٫٨٤٢مجموع األصول المتداولة ٨٠٣٠٠٠١٠٠٧٩٣٤٩٥١٠٠٨٧٥٢٠٦١٠٠إجمالي األصول ٥٠٠٠٠٦٫٢٥٠٠٠٠٦٫٣٥٠٠٠٠٥٫٧رأس المال المدفوع حقوق الملكية  القيمة باأللف جنيه ٢٠١٦��
���٦٠٩�����������,��א$+����א'	�	*�א�+�د�*�()�א��א'&�ز�א$��#"��! �����.�א-/ !���(�0��1��٥٠٠٠٠٦٫٢٥٠٠٠٠٦٫٣٥٠٠٠٠٥٫٧رأس المال المدفوع ��2 ��א$��#�א$ ٣٢٤١٢٥٤٠٫٤٣٢٤٥٢٣٤٠٫٩٣٢٤٥٢٤٣٧٫١االحتياطيــــات ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق التقييم ٩٥٠٨٠١١٫٨١٤٥٠٣٥١٨٫٣١٢٠٦٦٠١٣٫٨أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠١١٧٤٢١١٣٫٤أرباح أو ( خسائر ) العام  ٤٦٩٢٠٥٥٨٫٤٣٥١٩٥٥٨٦٥٫٤٧٧٦١٢٦٠٥٧٠مجموع حقوق الملكية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من البنوك االلتتزامات غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من شركات قابضة وشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات نظم مزايا العاملين المحددة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية علي أسهم  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مخصصات طويلة األجل  ٨٦٠٨١٫١٧٤٦٤٠٫٩١٠١٧٦١٫٢إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات أخري  ٨٦٠٨١٫٠٧٢٧٤٦٤٠٫٩٤٠٦١٠١٧٦١٫١٦٢٧مجموع االلتزامات غير المتداولة  ٢٠٤١٩٢٫٥٢٠٧٠٩٢٫٦١٩٣١٢٢٫٢مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠بنوك سحب علي المكشوف ( بنوك دائنه) ٢٥١٧٨٤٣١٫٤٢٤٥٧٦٤٣١٫٠٢٣٢٥٨٢٢٦٫٦موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ١٤٨٥٠٫٢٠٠٫٠٥٣١٠٫١حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ٥١٤٩٩٦٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع  ٣٢٥١٨٧٤٠٫٥٢٦٦٤٧٣٣٣٫٥٨٢٢٥٢٤٢٥٢٨٫٨٤٢مجموع االلتزامات المتداولة ٨٠٣٠٠٠١٠٠٧٩٣٤٩٥١٠٠٨٧٥٢٠٦١٠٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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	������دو�� ١٠٢٤٨١٦١٠٠٫٠١١١٠٥٤١١٠٠٫٠١١٠١٠٥٤٩٩٫١المبيعات / اإليرادات  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق أسعار ( دعم ) ١٠٢٤٨١٦١٠٠١١١٠٥٤١١٠٠١١٠١٠٥٤٩٩جملة ايراد النشاط ٧٠٣٥٨٨٦٨٫٧٨٤١٤٤٨٧٥٫٨٨٧٦٧٧٦٧٩٫٠تكلفة انتاج او شراء وحدات مباعه ٣٢١٢٢٨٣١٫٣٢٦٩٠٩٣٢٤٫٢٢٢٤٢٧٨٢٠٫٢مجمل الربح  ( الخسارة ) ٢٨١٥٠٫٣٢٨١٥٠٫٣٢٤٦٥٠٫٢الدخل من االستثمار ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مكاسب  أخري  ٠٠٫٠٠٠٫٠٦٠٦٤٠٫٥مخصصات انتفي الغرض منها ٢٦٠٢٠٫٣٤٣٥٨٠٫٤٤٦٥٧٠٫٤إيرادات أخري  ٩١٩٩٠٫٩٣٤٩٤٠٫٣٣٠٨٨٠٫٣فوائد دائنه  ١٤٦١٦١٫٤١٠٦٦٧١٫٠١٦٢٧٤١٫٥جملة االيرادات العادية القيمة باأللف جنيه ٢٠١٦��
���٦٠٩�����������,��א$+����א'	�	*�א�+�د�*�()�א��א'&�ز�א$��#"��! �����.�א-/ !���(��2 ��א�	0�34�(��&67,89���(�0�����9;�א$+�و:<�) ١٤٦١٦١٫٤١٠٦٦٧١٫٠١٦٢٧٤١٫٥جملة االيرادات العادية ٦٢٩٨٥٦٫١٦٧٠٨٢٦٫٠٥١٣٦٢٤٫٦التكاليف التسويقيةيخصم منه ٢٣٤٥٤٢٫٣٢٦٦٣٢٢٫٤٢٤٣٢٨٢٫٢مصروفات إدارية وعمومية  ١٠٣٠٠١٫٠١٨٤٥٠١٫٧٣٠٠٠٠٫٣مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ١٨٢٨٩١٫٨١٠٦٦٧١٫٠١٥٧٠٣١٫٤مصروفات أخري  ١١٥٠٢٨١١٫٢١٢٢٨٣١١١٫١٩٤٣٩٣٨٫٥جملة المصروفات  العادية ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ٢٢٠٨١٦٢١٫٥١٥٦٩٢٩١٤٫١١٤٦١٥٩١٣٫٢األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٥١٤٩٩٥٫٠٣٥٧٢٦٣٫٢٢٣٣٦٦٢٫١مصروفات ضريبة الدخل ٠٫١٢٧١٢٠٫٢-١١٣٦-٠٫١-٧٣٠-الضريبة المؤجلة ١٧٠٠٤٧١٦٫٦١٢٢٣٣٩١١٫٠١٢٠٠٨١١٠٫٨ربح السنة من العمليات المستمرة ٠٫٢-٢٦٦٠-٠٫٥-٥٣٤٣-٠٠٫٠ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ١٧٠٠٤٧١٦٫٦١١٦٩٩٦١٠٫٥١١٧٤٢١١٠٫٦ربح ( خسارة ) السنة  


