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	����دو�� األصـول غير المتداولة األصــول
١٠٠٠١٠١٤٫٧٩٠٢٧٣١٢٫٥٨٦٣٠٧١١٫٢أصول ثابتة ٨٦٨٤١٫٣١٧١٦٦٢٫٤٦٧٥٧٣٨٫٨مشروعات تحت التنفيذ ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمار عقاري ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول غير ملموسة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة ٨٢٦٩١٫٢٨٣٥٤١٫٢٨٣٥٤١٫١استثمارات مالية متاحة للبيع ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول ضريبية مؤجلة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠اصول اخرى ١١٦٩٦٣١٧٫٢١١٥٧٩٣١٦٫١١٦٢٢٣٤٢١٫١مجموع األصول غير المتداولة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠أصول محتفظ بها لغرض البيعاألصول المتداولة ٢٧١٩١٣٤٠٫٠٢٥٨٩٣٩٣٦٫٠٢٤٠٠٤٥٣١٫٢مخزون ١٩٦٦٩٠٢٨٫٩٢٢٩٥١٢٣١٫٩٣٠٧٢٩٠٣٩٫٩عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون ٦٣٥٢٠٫٩٦٣٥٢٠٫٩٦٣٥٢٠٫٨حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠دفعات مقدمة ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠استثمارات مالية  ٨٨٠٤٠١٢٫٩١٠٩٥٤٦١٥٫٢٥٣٤٦١٦٫٩نقدية وأرصدة لدي البنوك ٥٦٢٩٩٥٨٢٫٨٦٠٤٣٤٩٨٣٫٩٦٠٧١٤٨٧٨٫٩مجموع األصول المتداولة ٦٧٩٩٥٨١٠٠٧٢٠١٤٢١٠٠٧٦٩٣٨٢١٠٠إجمالي األصول القيمة باأللف جنيه ٢٠١٦��
���٦٠٩����������� !��"#�	��א$+����א',�,*�א�+�د�*�()�א��א'&�ز�א$�����.�א-/ !���(�0�1���2 ��א$�#�א$� ٦٧٩٩٥٨١٠٠٧٢٠١٤٢١٠٠٧٦٩٣٨٢١٠٠إجمالي األصول ١٠١٢٥٠١٤٫٩١٠١٢٥٠١٤٫١١٠١٢٥٠١٣٫٢رأس المال المدفوع حقوق الملكية  ٢٠٥٦٤٩٣٠٫٢٢٠٨٨٧١٢٩٫٠٢٠٨٨٧٠٢٧٫١االحتياطيــــات ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠المدفوعات المبنية علي أسهم  ٠٠٫٠٣٢٠٦٤٤٫٥٣١٠٧٤٤٫٠أرباح أو ( خسائر ) مرحلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٨٩٦٧٢١١٫٧أرباح أو ( خسائر ) العام   ٣٠٦٨٩٩٤٥٫١٣٣٤٢١٨٥٤٧٫٥٤٣٠٨٦٦٥٦٫٠مجموع 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  ٢٥٠٢٠٫٤٣٧٨٧٠٫٥٣٨٣٥٠٫٥إلتزامات ضريبية مؤجلة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠التزامات أخري  ٢٥٠٢٠٫٣٦٨٣٧٨٧٠٫٥٣٨٣٥٠٫٥مجموع االلتزامات غير المتداولة  ١١٧٢٨١٫٧٩٣٧٧١٫٣١٠٨٧٧١٫٤مخصصات  االلتزامات المتداولة  ٨٤٧٧١٫٢٣٧٤٠٫١٢٠٦٧٨٢٫٧بنوك سحب علي المكشوف ( بنوك دائنه) ٣٤٧٣١٠٥١٫١٣٥٤٥٦٣٤٩٫٢٣٠٠٢٣٧٣٩٫٠موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون ٣٠٤٢٠٫٤٩٨٥٦١٫٤٢٨٨٩٠٫٤حسابات 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  ٣٧٠٥٥٧٥٤٫٥٣٧٤١٧٠٥٢٫٠٣٣٤٦٨١٤٣٫٥مجموع االلتزامات المتداولة ٣٧٠٥٥٧٥٤٫٥٣٧٤١٧٠٥٢٫٠٣٣٤٦٨١٤٣٫٥مجموع االلتزامات المتداولة ٦٧٩٩٥٨١٠٠٧٢٠١٤٢١٠٠٧٦٩٣٨٢١٠٠مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 
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	����دو�� ٨١٢٥٣٦١٠٠٫٠٧٥٥٥١٣١٠٠٫٠٨٧٦٧٨٠١٠٠٫٠المبيعات / اإليرادات  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠فروق أسعار ( دعم ) ٨١٢٥٣٦١٠٠٧٥٥٥١٣١٠٠٨٧٦٧٨٠١٠٠جملة ايراد النشاط ٥٥٨٦٨٨٦٨٫٨٥٥٤٤٢٩٧٣٫٤٦٥٤٤٤١٧٤٫٦تكلفة انتاج او شراء وحدات مباعه ٢٥٣٨٤٨٣١٫٢٢٠١٠٨٤٢٦٫٦٢٢٢٣٣٩٢٥٫٤مجمل الربح  ( الخسارة ) ٤٦٠٫٠١٧٥٠٫٠١٧٥٠٫٠الدخل من االستثمار ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠مكاسب أخري  ٠٠٫٠٢٨٠١٠٫٤٢٠٠٠٠٫٢مخصصات انتفي الغرض منها ٦٩٢٠٫١٢٤٣٠٫٠١٣٤٦٠٫٢إيرادات أخري  ٦٠٨٤٠٫٧٥٥٦١٠٫٧٤٦٢٠٠٫٥فوائد دائنه القيمة باأللف جنيه (��&45	67���(�0�����9�7א$+�و8:�)٢٠١٦��
���٦٠٩����������� !��"#�	��א$+����א',�,*�א�+�د�*�()�א��א'&�ز�א$�����.�א-/ !���(�٦٨٢٢٠٫٨٨٧٨٠١٫٢٨١٤١٠٫٩جملة االيرادات العادية��2 ��א�,>��0 ٦١٩٠٥٧٫٦٥٣١٩١٧٫٠٥٧٩٨٩٦٫٦التكاليف التسويقيةيخصم منه ٣٢٧٤٧٤٫٠٣٠٠٧٧٤٫٠٣٣٧٤٠٣٫٨مصروفات إدارية وعمومية  ١٦٩٨٤٢٫١٢٥٦٩٠٫٣٣٥٠٠٠٫٤مخصصات مكونة  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠خسائر االضمحالل في قيمة األصول الثابتة واألصول غير الملموسة  ٣٩٢٥٠٤٫٨٢٢٦٨٨٣٫٠٥٠١٤٠٫٦مصروفات أخري  ١٥٠٨٨٦١٨٫٦١٠٨٥٢٥١٤٫٤١٠٠٢٤٣١١٫٤جملة المصروفات  العادية ٥٣١٣٠٫٧٣٦٦٥٠٫٥٣١٧٧٠٫٤مصروفات تمويلية  ٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠إيرادات استثمارات في شركات قابضة وشقيقة  ١٠٤٤٧١١٢٫٩٩٧٦٧٤١٢٫٩١٢٧٠٦٠١٤٫٥األرباح  ( الخسائر) قبل الضريبة  ١٣١٨٤١٫٦١٦٨٩٦٢٫٢٢٦٥٧٩٣٫٠مصروفات ضريبة الدخل ٠٫٣١٢٨٥٠٫٢٤٧٠٫٠-٢٠٩٨-الضريبة المؤجلة ٩٣٣٨٥١١٫٥٧٩٤٩٣١٠٫٥١٠٠٤٣٤١١٫٥ربح السنة من العمليات المستمرة ١٫٢-١٠٧٦٢-٢٫٠-١٥٠٧٢-٠٠٫٠ربح ( خسارة ) السنة من العمليات غير المستمرة  ٩٣٣٨٥١١٫٥٦٤٤٢١٨٫٥٨٩٦٧٢١٠٫٢ربح ( خسارة ) السنة  


