
 

 91   2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المستقلة

 

 المستقلة عن العام المالي المنتهي قائمة المركز المالي 

 2020 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2020 
 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

30/6/2019 

 فعلي معتمد

  األصول  

  األصول غير المتداولة  

 10593 أصول ثابتة 1 36276

 0 تكوين استثماري  2446

 8078 استثمار عقاري 1/2 29528

استثمارات في شركات تابعة بعد خصم  2/2 3619800

 جألف  1759320المخصص 

3802089 

استثمارات في شركات أخرى بعد خصم  3/2 704769

 جألف  34025المخصص 

713457 

 60034 استثمارات مالية )وثائق استثمار( 4/2 60034

قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة بعد  3 1580348

 جألف  3877952خصم المخصص 

780480 

 5374731 مجموع األصول غير المتداولة  6033201

   األصول المتداولة   

 200 مخزون  267

 4359 أوراق قبض 1/4 5389

حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة  2/4 1783879

 ج ألف 139715بعد خصم المخصص 

1551482 

حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم  3/4 3050

 ج ألف 4567المخصص 

45572 

 1903473 جألف  31584بعد خصم المخصص حسابات مدينة أخرى  4/4 2060079

 902 مستحقة التحصيلإيرادات   1119

استثمارات مالية )أذون خزانة( بعد خصم عوائد  5 2244160

 ألف ج 100415مؤجلة 

2059326 

 489599 نقدية وأرصدة لدى البنوك 6 127145

 6054913 مجموع األصول المتداولة  6225088

 11429644 إجمالي األصول  12258289

 

 

  



 

 

 92 2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المستقلة

 

 المستقلة عن العام المالي المنتهي قائمة المركز المالي تابع/ 

 2020 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2020 
 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

30/6/2019 

 فعلي معتمد

  حقوق الملكية  

 4000000 رأس المال المدفوع  4000000

 1891365 االحتياطيات 7 1995527

 1959529 أرباح مرحلة  2422041

 694422 قبل التوزيعأرباح العام   781926

 7396 فروق إعادة تقييم االستثمارات  7396

 8552712 مجموع حقوق الملكية  9206890

   االلتزامات غير المتداولة   

 748075 قروض من البنوك  747758

 397 التزامات ضريبية مؤجلة  417

 748472 مجموع االلتزامات غير المتداولة  748175

   المتداولةااللتزامات    

 829146 مخصصات 9 654379

 992012 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون  1536756

 306543 حسابات دائنة للمصالح والهيئات 10 40096

 759 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل  367

 0 ضريبة الدخل المستحقة  71626

 2128460 مجموع االلتزامات المتداولة  2303224

 11429644 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات  12258289

 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس قطاع الشئون المالية

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ محمد حسين 

 

  



 

 93   2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المستقلة

 

 قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( المنفردة 

 2020 /6 /30السنة المالية المنتهي في عن 

 جنيه القيمة باأللف

2019/2020 

 فعلي

 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

2018/2019 

 فعلي معتمد

 1384641 إيرادات النشاط 11 1850787

 (37930) تكلفة الحصول على اإليرادات 12 (37871)

 1346711 مجمل الربح  1812916

 288741 )أذون خزانة( العائد من االستثمار في أوراق مالية 13 313251

 743 إيرادات أخرى 14 38809

 (9632) مصروفات إدارية وعمومية  (9877)

 (1377266) مخصصات مكونة 15 (1078468)

 184077 مخصصات انتفى الغرض منها  2171

 (147954) مصروفات أخرى  (158366)

 106377 فوائد دائنة 16 95619

 (12246) مصروفات تمويلية ) فوائد مدينة ( 17 (5838)

 30914 أرباح )خسائر( فروق العملة 18 7619

 (404891) خسائر غير عادية 19 (164,983)

 688845 أرباح )خسائر( بيع أوراق مالية  (108)

 0 أرباح رأسمالية  827

 694419 األرباح قبل الضريبة  853572

 0 ضريبة الدخل 20 (71626)

 3 الضريبة المؤجلة  (20)

 694422 أرباح العام 21 781926

 

  



 

 

 94 2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المستقلة

 

 الشامل قائمة الدخل 

 2020 /6 /30السنة المالية المنتهية في عن 

 القيمة باأللف جنيه

2019/2020 

 فعلي
 بيـــــان

2018/2019 

 فعلي معتمد

 694422 أرباح العام  781926

 0  الدخل الشامل األخر : 0 

 0  اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  0 

 0  إعادة قياس نظم المزايا المحددة  0 

 (2217) فروق تقييم اإلستثمارات  0 

 0  فروق العملة الناتجة من ترجمة العمليات األجنبية  0 

 0  تغطية التدفق النقدي  0 

 0  ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخري 0 

 (2217) مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة  0

 692205 إجمالي الدخل الشامل عن السنة 781926

 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس قطاع الشئون المالية

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ محمد حسين 

  



 

 127  2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المجمعة

 

 عن العام المالي المنتهي  ةالمجمعقائمة المركز المالي 

 2020 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2020 

 فعلي

 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

30/6/2019 

 فعلي معتمد

  األصول  

  األصول غير المتداولة  

 6979344 مشروعات تحت التنفيذ  16827255

 10866568 أصول أخري غير ملموسة  1065436

 55277 إستثمار عقاري  1558622

 17381 إستثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة  41020

 330101 مالية متاحة للبيع  إستثمارات  757937

 977112 إستثمارات في شركات اخري   520000

 713457 ( إستثمارات مالية )وثائق إستثمار  704769

 60034 أصول ضريبية مؤجلة  60034

 188686 قروض لشركات وجهات أخري وأرصدة مدينة بعد خصم المخصص   16961

 391304 أصول غير متداولة  أخري   849552

 349919 مشروعات تحت التنفيذ  269350

 20929183 مجموع األصول غير المتداولة  22670936

   األصول المتداولة   

 9841251 مخزون  7959819

 2584891 عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون  2657542

 2588820 إستثمارات مالية   3191929

 2097836 أصول متداولة أخري  1756750

 8945710 نقدية وأرصدة لدي البنوك  8755708

 26058508 مجموع األصول المتداولة  24321748

 46987691 إجمالي األصول  46992684

 

 

  



 

 

 2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المجمعة

128 

 

 عن العام المالي المنتهي  المجمعةقائمة المركز المالي تابع/ 

 2020 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2020 

 فعلي

 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

30/6/2019 

 فعلي معتمد

  حقوق الملكية  

 4000000 رأس المال المدفوع  4000000

 5743459 اإلحتياطيات   6024217

 476803 فروق تقييم أسهم متاحة  280045

 7395 فروق إعادة تقييم اإلستثمارات   7396

 (1849232) أرباح/ خسائر  مرحلة   (1099720)

 1483160 التوزيعأرباح العام قبل   (208693)

   أسهم الخزينة   0

 9861585 مجموع حقوق ملكية الشركة األم   9003245

 7961490 حقوق األقلية / الحقوق غير المسيطرة   7686816

 17823075 مجموع حقوق الملكية   16690061

   اإللتزامات غير المتداولة    

 6289904 قروض طويلة األجل   7121488

 684636 طويلة األجل مخصصات  0

 437307 اإللتزامات الضريبية المؤجلة   1200785

 1283148 إلتزامات أخري  1511445

 8694995 مجموع اإللتزامات غير المتداولة   9833718

   اإللتزامات المتداولة    

 1817623 مخصصات  1903764

 173153 بنوك سحب علي المكشوف  159718

 17394574 وأوراق دفع ودائنون أخرونموردون   16903188

 588443 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل   1041033

 495828 ضريبة الدخل المستحقة   461202

 20469621 مجموع اإللتزامات المتداولة   20468905

 46987691 مجموع حقوق الملكية واإللتزامات   46992684

 

 رئيس مجلس اإلدارة  الماليةرئيس قطاع الشئون 

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ محمد حسين 

 

  



 

 129  2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المجمعة

 

  المجمعةقائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( 

 2020 /6 /30السنة المالية المنتهي في عن 

 القيمة باأللف جنيه

2019/2020 

 فعلي

 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

2018/2019 

 فعلي معتمد

 18999158 المبيعات / اإليرادات   18228464

 13623977 تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي اإليراد  12773745

 5375181 مجمل الربح   5454719

 393454 الدخل من اإلستثمار في األوراق المالية   437012

 453057 مكاسب وخسائر أخري  14724

 1549024 إيرادات أخري  342348

 (642865) مصروفات بيع وتوزيع  (794261)

 (1048183) مصروفات إدارية وعمومية  (1238294)

 (639526) مخصصات مكونة  (572262)

 (891521) مصروفات أخري  (649937)

 209760 فوائد دائنة  512675

 (96838) مصروفات تمويلية   (79248)

 0  أرباح رأسمالية   827

 4661543 األرباح قبل الضريبة   3428303

 1147165 مصروف ضريبة الدخل  1296595

 0  المساهمة التكافلية   1565

 37676 الضريبة المؤجلة   908721

 3476702 ربح السنة من العمليات المستمرة   1221422

( السنة من العمليات غير المستمرة ربح )خسائر  0

 ()بعد خصم ضريبة الدخل

0 

 3476702 ربح السنة   1221422

   الربح الخاص بكل من :   

 1483160 مالكي الشركة األم  (208693)

 1993542 حقوق  األقلية / الحقوق غير المسيطرة  1430115

 

  



 

 

 2019/2020 ميزانية

 القوائم المالية المجمعة

130 

 

 المجمعةالشامل قائمة الدخل 

 2020 /6 /30السنة المالية المنتهية في عن 

 القيمة باأللف جنيه

2019/2020 

 فعلي
 بيـــــان

2018/2019 

 فعلي معتمد

 694422 أرباح العام  781926

 0  الدخل الشامل األخر : 0 

 796129 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  467599

  0 إعادة قياس نظم المزايا المحددة  0 

  0 نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقه  0 

 2217 فروق تقييم اإلستثمارات  0 

  0 فروق العملة الناتجة من ترجمة العمليات األجنبية  0 

  0 تغطية التدفق النقدي  0 

  0 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخري 0 

 798346 مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة  467599

 4275048 إجمالي الدخل الشامل عن السنة 1689021

   الدخل الشامل كاآلتي :يتم توزيع   

 1962179 مساهمي الشركة األم 71352

 2312869 مسيطرةالغير الحقوق  1617669

 4275048 إجمالي الدخل الشامل عن السنة 1689021

 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس قطاع الشئون المالية

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ محمد حسين 

  


