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	�����دو�� األصـول غير المتداولة األصــول
٣٢٣١٨٨٫٧٣٣٤٦٢٧٫٥٤٤٣٤٥٧٫٧أصول ثابتة ٥٢٠٦١٫٤٢٥٧٢٧٥٫٨١٠١١٥٥١٧٫٦مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمار عقاري ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول غير ملموسة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٣٢٨٢٠٫٩٣٢٣٨٠٫٧٢٢٥٩٠٫٤استثمارات مالية متاحة للبيع ٦٦٢٤١٫٨٨٧٢٩٢٫٠٦٦٩٩١٫٢أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اصول اخرى ٤٧٤٣٠١٢٫٨٧١١٥٦١٥٫٩١٥٤٤٥٨٢٦٫٩مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ١٦٠٦٩٠٤٣٫٢١٧١٧٠٤٣٨٫٥٢٢٤٨٤٩٣٩٫٢مخزون ٨٩٨١٤٢٤٫٢١٤٣٠٩٩٣٢٫١١٥٤٣٩٩٢٦٫٩عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٦٦٥٠٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠دفعات مقدمة ٠٠٫٠١٣٨٧٦٣٫١٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة ٧٣٢٣٥١٩٫٧٤٦٤٣٢١٠٫٤٤٠٢٧٨٧٫٠نقدية وأرصدة لدي البنوك ٣٢٤٤٠٤٨٧٫٢٣٧٥١١١٨٤٫١٤١٩٥٢٦٧٣٫١مجموع األصول المتداولة ٣٧١٨٣٤١٠٠٫٠٤٤٦٢٦٧١٠٠٫٠٥٧٣٩٨٤١٠٠٫٠إجمالي األصول القيمة باأللف جنيه ٢٠١٦������٦٠٩���������� !"��#$�
����א%+
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�$�א%� ٣٧١٨٣٤١٠٠٫٠٤٤٦٢٦٧١٠٠٫٠٥٧٣٩٨٤١٠٠٫٠إجمالي األصول ٦٠٠٠٠١٦٫١٦٠٠٠٠١٣٫٤٦٠٠٠٠١٠٫٥رأس المال المدفوع حقوق الملكية  ٩٣٠٥٥٢٥٫٠٨٩٢٧٧٢٠٫٠٨٨٨٥٦١٥٫٥االحتياطيــــات ١٠٢٣٠٫٣٩٨٠٠٫٢٠٠٫٠فروق تقييم ٦١٩٣٧١٦٫٧١١٥٢٣٦٢٥٫٨١١٥٠٥٣٢٠٫٠أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٧٦٣٠٠١٣٫٣أرباح أو ( خسائر ) العام  ٢١٦٠١٥٥٨٫١٢٦٥٤٩٣٥٩٫٥٣٤٠٢٠٩٥٩٫٣مجموع حقوق الملكية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٥٢٤١٥٩٫١قروض 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  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات أخري  ٠٠٫٠٠٠٫٠٥٢٤١٥٩٫١مجموع االلتزامات غير المتداولة  ٣٥٤٢٢٩٫٥٤٦١٨٩١٠٫٤٣٧٧٠٢٦٫٦مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٢٧٣٣٥٤٫٨بنوك سحب علي المكشوف ( بنوك دائنه) ١١٩٠٤٤٣٢٫٠١٣٤٥٨٥٣٠٫٢١١٦٣٢٣٢٠٫٣موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ١٣٥٣٠٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع  ١٥٥٨١٩٤١٫٩١٨٠٧٧٤٤٠٫٥١٨١٣٦٠٣١٫٦مجموع االلتزامات المتداولة ١٥٥٨١٩٤١٫٩١٨٠٧٧٤٤٠٫٥١٨١٣٦٠٣١٫٦مجموع االلتزامات المتداولة ٣٧١٨٣٤١٠٠٫٠٤٤٦٢٦٧١٠٠٫٠٥٧٣٩٨٤١٠٠٫٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات  ٠٠٠
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	�����دو�� ٥٢١٠٧٣١٠٠٫٠٥٣٧٠٤٧١٠٠٫٠٥٠٥٠٣٩١٠٠٫٠المبيعات / اإليرادات  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق أسعار ( دعم ) ٥٢١٠٧٣١٠٠٫٠٥٣٧٠٤٧١٠٠٫٠٥٠٥٠٣٩١٠٠٫٠جملة ايراد النشاط ٣٠٧١١٧٥٨٫٩٣٠٦٧٤٦٥٧٫١٣١٩٦٠٥٦٣٫٣تكلفة انتاج او شراء وحدات مباعه ٢١٣٩٥٦٤١٫١٢٣٠٣٠١٤٢٫٩١٨٥٤٣٤٣٦٫٧مجمل الربح  ( الخسارة ) ٩٩٠٫٠٢٥١٠٫٠٤٦٥٠٫١الدخل من االستثمار ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مكاسب أخري  ٨٥٠٠٫٢٠٠٫٠٣٥٦١٠٫٧مخصصات انتفي الغرض منها ٢٤١٣٠٫٥٤٢٩١٠٫٨٣٠٤٨٠٫٦إيرادات أخري  ١٨٢٦٠٫٤٤١٤٩٠٫٨١٢٠٤٠٫٢فوائد دائنه القيمة باأللف جنيه (��'34�56���)�/���٢٠١٦������٦٠٩(�9��8�6א%+
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א��א)'�ز�א%����.�א-�!"���)��1!��א�,>;�/� ٥١٨٨١٫٠٨٦٩١١٫٦٨٢٧٨١٫٦جملة االيرادات العادية ٤٤٢٤٤٨٫٥٤٩٧٨٠٩٫٣٤٨٣٦٦٩٫٦مصروفات بيع وتوزيعيخصم منه ٢٨٩٧٩٥٫٦٣١٥٦٥٥٫٩٣٣٨٥٢٦٫٧مصروفات إدارية وعمومية  ١٦٧٩٥٣٫٢١٧٣٢٥٣٫٢٥٥٨١١٫١مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٩٩١٤١٫٩٨٨٤٤١٫٦١١٣٧٥٢٫٣مصروفات أخري  ٩٩٩٣٢١٩٫٢١٠٧٥١٤٢٠٫٠٩٩١٧٤١٩٫٦جملة المصروفات  العادية ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ١١٩٢١٢٢٢٫٩١٣١٤٧٨٢٤٫٥٩٤٥٣٨١٨٫٧األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٢٩٠٨٠٥٫٦٣١٦٥١٥٫٩١٩٩٦٦٤٫٠مصروفات ضريبة الدخل ٠٫٤٢٠٣٠٠٫٤-٢١٠٥-٠٫٤-٢١٨٦-الضريبة المؤجلة ٩٢٣١٨١٧٫٧١٠١٩٣٢١٩٫٠٧٢٥٤٢١٤٫٤ربح السنة من العمليات المستمرة ٤٨٢٠٫١١٠٧٠٫٠٣٧٥٨٠٫٧ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ٩٢٨٠٠١٧٫٨١٠٢٠٣٩١٩٫٠٧٦٣٠٠١٥٫١ربح ( خسارة ) السنة  


