
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام
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%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

االصول غير المتداولة

14420541.614394739.113877945.713644546.013439445.9أصول ثابتـــــة

112293.290222.590223.090223.012300.4مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

00.000.000.000.000.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

3130.13310.13310.13640.13640.1استثمارات مالية متاحة للبيع

00.000.000.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

1280.0460.000.000.000.0اصول غير ملموسة

70.000.000.000.000.0نفقات مرسملة

80.090.080.080.080.0اصول ضريبية مؤجلة

115589045.015335541.714814048.714583949.213599646.4مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

9916028.611856532.25415617.85364018.15454818.6مخزون

5408115.68833324.08360527.5260638.88438228.8عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

265847.700.000.03827412.900.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

920.0770.010.000.090.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

109013.177282.1181016.03252211.0179086.1نقدية وارصدة لدى البنوك

219081855.021470358.315586351.315049950.815684753.6مجموع االصول المتداولة 

2346708100368058100304003100296338100292843100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

7600021.97600020.67600025.07600025.67600026.0رأس المال المدفوع

6734519.46734518.36734422.26739622.76739623.0االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(435.3)(1274692)(402.7)(1193245)(336.9)(1024248)(238.3)(876973)(223.7)(775496)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(386.3)(1131296)(354.3)(1049849)(289.8)(880904)(199.3)(733628)(182.3)(632151)مجموع حقوق الملكية

0.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.000.000.0سندات مصدرة

5010014.55010013.65010016.55010016.900.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.000.000.000.0قروض من البنوك

00.000.000.000.000.0(جهات اخرى)قروض طويلة االجل 

00.000.000.000.000.0التزامات نظم مزايا العاملين المحددة

00.000.000.000.000.0التزامات مالية من المدفوعات المبنية على أسهم

00.000.000.000.000.0مخصصات طويلة االجل

14290.415210.416050.516050.514350.5التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

5152914.95162114.05170517.05170517.414350.5مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

324069.3362449.83836712.66790622.96325921.6مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

15710945.326995373.314321847.122530176.022957178.4موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

737815212.8743868202.1951617313.01001275337.91129874385.8حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

00.000.000.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.000.000.000.0الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

927330267.51050065285.31133202372.81294482436.81422704485.8مجموع االلتزامات المتداولة

346708100368058100304003100296338100292843100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات
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%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

15025210099111100851951006371882639100صافى ايرادات النشاط 

(89.5)(73975)(5.7)(4745)(219.9)(187333)(172.3)(170733)(153.3)(230280)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

16262.0866410.5(119.9)(102138)(72.3)(71622)(53.3)(80028)او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

00.000.000.01980.24019248.6ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

70204.71799418.241794.943035.200.0إيردات وأرباح متنوعة

7410.55740.64330.500.000.0فوائد دائنة

00.000.0(1.5)(1240)(1.1)(1091)(0.7)(1041)مصروفات بيع وتوزيع 

(37.2)(30725)(33.7)(27823)(31.0)(26399)(33.5)(33159)(20.0)(29985)مصروفات ادارية وعمومية

00.000.000.000.0(1.0)(1478)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

1730.100.000.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(21.9)(18133)(17.1)(14123)(14.0)(11898)(11.0)(10940)(2.2)(3375)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.0(0.6)(546)(0.0)(8)(0.0)(7)مصروفات تمويلية

26161.712991.377019.000.000.0إيرادات غير عادية

(100.0)(82673)(122.3)(101056)(5.1)(4345)(3.2)(3220)(0.7)(1078)خسائر غير عادية

(100.0)(82675)(165.6)(136875)(157.6)(134253)(101.1)(100173)(70.8)(106442)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

1960.2(0.0)(25)(0.1)(84)(0.1)(92)(0.2)(250)ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

(99.8)(82479)(165.7)(136900)(157.7)(134337)(101.2)(100265)(71.0)(106692)األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

(99.8)(82479)(165.7)(136900)(157.7)(134337)(101.2)(100265)(71.0)(106692)ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.000.000.0(بعد خصم ضريبة الدخل)ربح السنة من العمليات غيرالمستمرة 

(99.8)(82479)(165.7)(136900)(157.7)(134337)(101.2)(100265)(71.0)(106692)ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


