

	א��א�����مركز معلومات قطاع األعمال العام ��٪�٢٠٢٢/٢٠٢١٪�٢٠٢١/٢٠٢٠٪٢٠٢٠/٢٠١٩البيان �����	���:���	���� األصـول غير المتداولة األصــول
١٥٦٤١٢٢٩٫١١٤٨٥٥٥٢٤٫١١٣٩٧٧٩٢٢٫٣أصول ثابتة ٣١٦١٣٥٫٩٣٦٥٠٦٥٫٩٤١٠٦٦٦٫٥مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمار عقاري ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول غير ملموسة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٫٠٥١٥٠٫١١١٢١٠٫٢أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اصول اخرى ١٨٨٠٢٥٣٤٫٩٩١٨٥٥٧٦٣٠٫٠٨٥١٨١٩٦٦٢٨٫٩٧١مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ١٦٢٥٤١٣٠٫٣١٩٧٩٩٥٣٢٫١٢٤٥٢٧٥٣٩٫١مخزون ١٢٦٣٥٧٢٣٫٥١١٩٦٢٦١٩٫٤١٢٢٦٤٨١٩٫٥عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ١٦٤٨٠٫٣١٣١٣٠٫٢٣٣٦١٠٫٥حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠دفعات مقدمة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة ٥٨٧٢٢١٠٫٩١١٢٣٣٦١٨٫٢٧٤٨٥٤١١٫٩نقدية وأرصدة لدي البنوك ٣٤٩٢٦٨٦٥٫٠١٤٣١٢٧٠٦٩٫٩١٥٤٤٦١٣٨٧١٫٠٢٩مجموع األصول المتداولة ٥٣٧٢٩٣١٠٠٦١٦٨٤٦١٠٠٦٢٨١٠٤١٠٠إجمالي األصول ٢٠٠٠٠٠٣٧٫٢٢٠٠٠٠٠٣٢٫٤٢٠٠٠٠٠٣١٫٨رأس المال المدفوع حقوق الملكية  القيمة باأللف جنيه٠ ٢٠١٦�����٦٠٩���٢٠٠٠٠٠٣٧٫٢٢٠٠٠٠٠٣٢٫٤٢٠٠٠٠٠٣١٫٨رأس المال المدفوع � ���3א$	�#�א$ ��1��2) ����0 -/�א. !����א$�	-��א',-,*�א�� د�*�()	א��א'& ز�א$	�#"����� !� ��� ٧٤٢٠٨١٣٫٨٧٧٠٠٩١٢٫٥٧٧٠٠٩١٢٫٣االحتياطيــــات ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠المدفوعات المبنية علي أسهم  ٢١٩٨٠٫٤٢٨١١٢٤٫٦٢٧٣٣٦٤٫٤أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٦٠٣٢٥٩٫٦أرباح أو ( خسائر ) العام   ٢٧٦٤٠٦٥١٫٤٤٣٠٥١٢١٤٩٫٤٦٥٣٦٤٦٧٠٥٨٫٠٥٩مجموع 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  ٣٠١٣٠٫٦٣٠١٣٠٫٥٣٠١٣٠٫٥إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات أخري  ٣٠١٣٠٫٥٦١٣٠١٣٠٫٤٨٨٥٣٠١٣٠٫٤٧٩٧مجموع االلتزامات غير المتداولة  ١٨٥٦٢٣٫٥٢٧٨٧٢٤٫٥١٥٨٥٣٢٫٥مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠بنوك سحب علي المكشوف ( بنوك دائنه) ٢٣٧٩٨٨٤٤٫٣٢٧٨١٨٦٤٥٫١٢٢٨٨٤٨٣٦٫٤موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ١٣٢٤٠٫٢٢٦٥٤٠٫٤١٣٨٠٠٫٢حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠١٤٣٤٠٢٫٣ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع  ٢٥٧٨٧٤٤٨٣٠٨٧١٢٥٠٫٠٤٧٢٦٠٤٢١٤١٫٤٦١مجموع االلتزامات المتداولة ٥٣٧٢٩٣١٠٠٦١٦٨٤٦١٠٠٦٢٨١٠٤١٠٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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	א��א�������٪�٢٠٢٢/٢٠٢١٪�٢٠٢١/٢٠٢٠٪٢٠٢٠/٢٠١٩البيان �����	���:���	���� ٤٢٥٠٧٤١٠٠٫٠٤٢٧٨٧٨١٠٠٫٠٤١٠٩٩٤١٠٠٫٠المبيعات / اإليرادات  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق أسعار ( دعم ) ٤٢٥٠٧٤١٠٠٤٢٧٨٧٨١٠٠٤١٠٩٩٤١٠٠جملة ايراد النشاط ٢٧٥٧٣٤٦٤٫٩٢٦٦٤٤٨٦٢٫٣٢٨٤٧١٥٦٩٫٣تكلفة انتاج او شراء وحدات مباعه ٣٩٢٦٧٩٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠التكاليف التسويقيه ١١٠٠٧٣٢٥٫٩١٦١٤٣٠٣٧٫٧١٢٦٢٧٩٣٠٫٧مجمل الربح  ( الخسارة ) ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الدخل من االستثمار ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مكاسب  أخري  ٠٠٫٠١٠٫٠٩٩٥٩٢٫٤مخصصات انتفي الغرض منها ١٢٠٠٠٫٣٦٤٢٦١٫٥١٥٤٢٠٫٤إيرادات أخري  ٩٩٤٠٫٢٠٠٫٠٣٦٤١٠٫٩فوائد دائنه القيمة باأللف جنيه ���٢٠١٦(�;�7-:�א$�	و8 ���1) ��5�67�& �)��٦٠٩���� ���3א�,<=��1) ����0 -/�א. !����א$�	-��א',-,*�א�� د�*�()	א��א'& ز�א$	�#"����� !� ��� ٩٩٤٠٫٢٠٠٫٠٣٦٤١٠٫٩فوائد دائنه ٢١٩٤٠٫٥٦٤٢٧١٫٥١٥١٤٢٣٫٧جملة االيرادات العادية ٠٠٫٠٤٦٥٩٤١٠٫٩٤٣٩٤٩١٠٫٧مصروفات البيع والتوزيعيخصم منه ٣٤٠٠١٨٫٠٣٠٨٣٩٧٫٢٢٦٠٩٤٦٫٣مصروفات إدارية وعمومية  ١٩٩٢٣٤٫٧٨٩٦٠٢٫١٢٩٩٠٫١مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٢٣٩٧٧٥٫٦٢٥٩٥٨٦٫١٢١٦٩٠٫٥مصروفات أخري  ٧٧٩٠١١٨٫٣١١٢٣٥١٢٦٫٣٧٢٥١١١٧٫٦جملة المصروفات  العادية ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ٣٤٣٦٦٨٫١٥٥٥٠٦١٣٫٠٦٨٩١٠١٦٫٨األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٠٠٫٠٠٠٫٠١٤٣٤٠٣٫٥مصروفات ضريبة الدخل ٠٫١-٦٠٦-٠٫١-٥١٥-٠٠٫٠الضريبة المؤجلة ٣٤٣٦٦٨٫١٥٦٠٢١١٣٫١٥٥١٧٦١٣٫٤ربح السنة من العمليات المستمرة ٦٦٦٠٫٢٠٠٫٠٥١٤٩١٫٣ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ٣٥٠٣٢٨٫٢٥٦٠٢١١٣٫١٦٠٣٢٥١٤٫٧ربح ( خسارة ) السنة   ٣٥٠٣٢٨٫٢٥٦٠٢١١٣٫١٦٠٣٢٥١٤٫٧ربح ( خسارة ) السنة   ١٨٤٠٫٠٣٣٧٢٠٫٨-١٦٢٠٫٠ارباح او خسائر فروق عملة من الدخل الشامل ٣٥١٩٤٨٫٣٥٥٨٣٧١٣٫٠٦٣٦٩٧١٥٫٥


