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	�א��وא�����٪�٢٠٢٢/٢٠٢١٪�٢٠٢١/٢٠٢٠٪٢٠٢٠/٢٠١٩البيان �������:�א������� األصـول غير المتداولة األصــول
١٩٠٨٠٨٣٥٫٨١٨٥٦٥٥٣٥٫٣١٧٢٧٨٧٣٣٫٠أصول ثابتة ٧٨٠٥٧١٤٫٧٦٨٩٩٣١٣٫١٧٠٥١١١٣٫٥مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمار عقاري ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول غير ملموسة ٥٤٠٫٠٥٤٠٫٠٥٤٠٫٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اصول اخرى ٢٦٨٩١٩٥٠٫٥٢٥٤٧٠٢٤٨٫٤٢٤٣٣٥٢٤٦٫٥مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ١٣٥٧٨٧٢٥٫٥٩٥٢٧٧١٨٫١١٢٤٤٩٠٢٣٫٨مخزون ١١٩٩٩٥٢٢٫٥١٥٢٥٥٥٢٩٫٠١٧٣٤٩١٣٣٫١عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٠٠٫٠١٧٥٩٦٣٫٣٠٠٫٠حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠١٨٠٫٠دفعات مقدمة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية متاحة ٣٫٤-١٧٨٥٥-٨٠١٦١٫٥٥٦٢٢١٫١نقدية وأرصدة لدي البنوك ٢٦٣٧٩٨٤٩٫٥٢٧١٠٥٠٥١٫٦٢٨٠١٤٤٥٣٫٥مجموع األصول المتداولة ٥٣٢٧١٧١٠٠٫٠٥٢٥٧٥٢١٠٠٫٠٥٢٣٤٩٦١٠٠٫٠إجمالي األصول القيمة باأللف جنيه ٢٠١٦������٦٠٩�����	
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����א%��$�א%� ٥٣٢٧١٧١٠٠٫٠٥٢٥٧٥٢١٠٠٫٠٥٢٣٤٩٦١٠٠٫٠إجمالي األصول ٤٠٠٠٠٠٧٥٫١٤٠٠٠٠٠٧٦٫١٤٠٠٠٠٠٧٦٫٤رأس المال المدفوع حقوق الملكية  ٥٥١٢١١٠٫٣٥٥١٢١١٠٫٥٥٥١٢١١٠٫٥االحتياطيــــات ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠المدفوعات المبنية علي أسهم  ١٣٩٫٢-(٧٢٨٧٨٥)١٣٥٫٥-(٧١٢٣٩٣)١٠٢٫٠-(٥٤٣١٦٠)أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٣٨٫٦-(٢٠١٩٥٤)٠٠٫٠٠٠٫٠أرباح أو ( خسائر ) العام  ٩٠٫٩-(٤٧٥٦١٨)٤٨٫٩-(٢٥٧٢٧٢)١٦٫٥-(٨٨٠٣٩)مجموع حقوق الملكية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض من البنوك االلتتزامات غير المتداولة ١٩٦٩٣٣٫٧٩٤٢١٠١٧٫٩٢٢٨٦٨٦٤٣٫٧قروض 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  ١٩٦٩٣٣٫٧٩٤٢١٠١٧٫٩٢٢٨٦٨٦٤٣٫٧مجموع االلتزامات غير المتداولة  ٨٤٤٤١٫٦١٩٢٢٠٣٫٧١٨٥٧١٣٫٥مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٠٠٫٠٢٠٨٨٤٤٫٠٩٢٦٠٣١٧٫٧بنوك سحب علي المكشوف ( بنوك دائنه) ٥٩١٨٥٨١١١٫١٦٤٥٣١٥١٢٢٫٧٦٢٦٥٧٦١١٩٫٧موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ٧٦١٠٫١٣٣٩٥٠٫٦٣٢٦٧٨٦٫٢حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠قروض وتسهيالت قصيرة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة اآلجل  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠ضريبة الدخل المستحقة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع  ٦٠١٠٦٣١١٢٫٨٦٨٨٨١٤١٣١٫٠٧٧٠٤٢٨١٤٧٫٢مجموع االلتزامات المتداولة ٦٠١٠٦٣١١٢٫٨٦٨٨٨١٤١٣١٫٠٧٧٠٤٢٨١٤٧٫٢مجموع االلتزامات المتداولة ٥٣٢٧١٧١٠٠٫٠٥٢٥٧٥٢١٠٠٫٠٥٢٣٤٩٦١٠٠٫٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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	�א��وא�����٪�٢٠٢٢/٢٠٢١٪�٢٠٢١/٢٠٢٠٪٢٠٢٠/٢٠١٩البيان �������:�א������� ٤٩٦٥٢٩١٠٠٫٠٤٢٩٤٠٣١٠٠٫٠٢٤٧٤٨١١٠٠٫٠المبيعات / اإليرادات  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق أسعار ( دعم ) ٤٩٦٥٢٩١٠٠٫٠٤٢٩٤٠٣١٠٠٫٠٢٤٧٤٨١١٠٠٫٠جملة ايراد النشاط ٤١٨٢٥٦٨٤٫٢٤٢٠٣٨٥٩٧٫٩٢٤٢٨٠٥٩٨٫١تكلفة انتاج او شراء وحدات مباعه ٤٠٥٤٨٨٫٢٣٧٨٠٢٨٫٨٠٠٫٠التكاليف التسويقيه ٦٫٧٤٦٧٦١٫٩-(٢٨٧٨٤)٣٧٧٢٥٧٫٦مجمل الربح  ( الخسارة ) ٢٠٫٠٢٠٫٠٠٠٫٠الدخل من االستثمار ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مكاسب أخري  ٠٠٫٠٥٠٠٠١٫٢٠٠٫٠مخصصات انتفي الغرض منها ٥٢١٨١٫١٣٢٢٢٠٫٨١٩٧٢٠٫٨إيرادات أخري  القيمة باأللف جنيه (�
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����א��>;�0 (� ٣٢٦٠٫١٤٩٢٠٫١٥١٧٠٫٢فوائد دائنه ٥٥٤٦١٫١٨٧١٦٢٫٠٢٤٨٩١٫٠جملة االيرادات العادية ٠٠٫٠٠٠٫٠٣٦٥٤٣١٤٫٨مصروفات البيع والتوزيعيخصم منه ٧٥٨٥٥١٥٫٣٧٠٥٠٧١٦٫٤١١٣١٩٠٤٥٫٧مصروفات إدارية وعمومية  ٥٠٠٠٫١١٦٩٠٩٣٫٩٢٧١٦٣١١٫٠مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٥٥٠٩١١١٫١٤٩٣١٢١١٫٥٢٣٨٣٣٩٫٦مصروفات أخري  ١٣١٤٤٦٢٦٫٥١٣٦٧٢٨٣١٫٨٢٠٠٧٢٩٨١٫١جملة المصروفات  العادية ١٥٩٦٤٣٫٢٧٥٨٢١٫٨٨٣٩٠٣٫٤مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ٨١٫٦-(٢٠١٩٥٤)٣٨٫٣-(١٦٤٣٧٨)٢١٫٠-(١٠٤١٣٩)األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مصروفات ضريبة الدخل ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠الضريبة المؤجلة ٨١٫٦-(٢٠١٩٥٤)٣٨٫٣-(١٦٤٣٧٨)٢١٫٠-(١٠٤١٣٩)ربح السنة من العمليات المستمرة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ٨١٫٦-(٢٠١٩٥٤)٣٨٫٣-(١٦٤٣٧٨)٢١٫٠-(١٠٤١٣٩)ربح ( خسارة ) السنة  


