
 
 

 

 
 

 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية المستقلة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 قائمة المركز المالي المستهدفة

 2019 /6 /30في 

علزنين عب ألزفعج ي 
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2017 

 بيـــــــــان
 فعيل معتمد خطة معتمدة متوقع مستهدف

  
 

 
 األصول

    
 األصول غري املتداولة

عنذةلعا بت ع9292ع11055ع9661 9010
علستثن  عان   عع8078ع8078ع8078ع8078

علستثن  لتع يعشرك تعت بع عوشنين عو لتعسيطرةععشترك عع3854068ع4687574ع4009871ع4821396
عنزفعج ي ع431528بعاعخ إعلزن  ألع

 لستثن  لتع يعشرك تعنخرىعع722015ع715660ع725114ع725114

عنزفعج ي ع17822بعاعخ إعلزن  ألع
علستثن  لتعع زي ع)وا ئ علستثن  (ع60000ع60000ع60000 60000

ع رو عزشرك تعوجف تعنخرىعون ذاةععار  عع1696277ع2134347ع1677155ع4128155
عنزفعج ي ع2947057بعاعخ إعلزن  ألع

 مجموع األصول غري املتداولةع6349730ع7616714ع6489879ع9751753

 األصول املتداولة   عع

عع زومعع105ع80ع103ع90
عنو لقع اضع5000ع0ع0ع0

عتس ب تععار  ععععلزشرك تعلزن بض عولزشنين عع1122861ع791483ع2739524ع1147230
عنزفعج ي ع356694بعاعخ إعلزن  ألع

عتس ب تععار  عزاىعلزن  زحعولزفيئ تعع94928ع77280ع193831ع152468
عنزفعج ي عع9656بعاعخ إعلزن  ألع

 نزفعج ي ع5989بعاعخ إعلزن  ألعتس ب تععار  عنخرىعع451659ع501717ع488561ع548561

عنزفعج ي ع18عبعاعخ إعلزن  ألدررلملتععستحن علزتح ياعع1352ع0ع382ع0

علستثن  لتعع زي ع)ن ومعخزل  (عع784479ع236280ع592687ع493570
عنزفعج ي ع28090بعاعخ إعاةلئاععرجا ع

عون ذاةعزاىعلزا ةك نا  عع244580ع88055ع30000 31500
 مجموع األصول املتداولةع2704964ع1694895ع4045088ع2373419

 إجاميل األصولع9054694ع9311609ع10534967ع12125172

  



 
 

 

 
 

 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية المستقلة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 قائمة المركز المالي المستهدفةتابع/ 

 2019 /6 /30في 

علزنين عب ألزفعج ي 
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2017 

 بيـــــــــان
 فعيل معتمد خطة معتمدة متوقع مستهدف

    
 حقوق امللكية

ع نسعلزن لعلزنا ةعع3081700ع3081700ع4000000 4000000
علالتتي ري تع2540106ع2751753ع1766238ع2535100
عن ب حععرتا ع539785ع620269ع649727ع1240438

عن ب حعلزع مع ااعلزتةفخعع412235ع381503ع1562448ع488309
ع روقعدا مةعتنييإعلالستثن  لتع5595ع5595ع5595ع5595

 مجموع حقوق امللكيةع6579421ع6840820ع7984008ع8269442

 االلتزامات غري املتداولة   عع

ع رو عع علزا ةكع765383ع749574ع682992 606449
علزتزلع تعضرخاي ععرجا ع173ع78ع173ع173

 مجموع االلتزامات غري املتداولةع765556ع749652ع683165ع606622

 االلتزامات املتداولة   عع

عع    تع107242ع92246ع107242 107242
ععة مومعونو لقعم ععوملئ ةمعآخرومعع1501975ع1575383ع1644805 3086624

عتس ب تعملئ  عزان  زحعولزفيئ تع17025ع15449ع12428ع13278
علزجزاعلزنستح عخةلعس  عع علزنرو عرةخا علألجاع15755ع15022ع16543ع747

عضرخا علزاخاعلزنستحن ع67720ع23037ع86776ع41217
 مجموع االلتزامات املتداولةع1709717ع1721137ع1867794ع3249108

 مجموع حقوق امللكية وااللتزاماتع9054694ع9311609ع10534967ع12125172

 

 رئيس جملس اإلدارة ع ئي علزنط ا تعلزن زي 

  ع

 مصطفىعماد الدين حماسب/  ععح سب/عنتناعع طذ ععحنا

  



 
 

 

 
 

 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية المستقلة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( المنفردة المستهدفة

 2019 /6 /30عن السنة المنتهية في 

علزنين عب ألزفعج ي 
2018/ 2019 2017/ 2018 2017/ 2018 2016/ 2017 

 بيـــــــــان
 فعيل معتمد خطة معتمدة متوقع مستهدف

علز ش طدررلملتعع900493ع597509ع)×(ع2811177 1047379
عتواذ علزح ةلعاا عل ررلملتع28652-ع29028- 28345-ع31193-

 مجمل الربحع871841ع568481ع2782832ع1016186

ع(زل  )ن ومعلز لزع ئاعع علالستثن  ع يعنو لقعع زي عع150689ع52250ع128332ع98500
عن ب حعدا مةعتنييإعوا ئ علستثن  ع4861ع0ع0ع0

عنخرىعدررلملتعع5644ع729ع1396ع795
عع رو  تعدمل خ عوانةعي ع7700-ع9300-ع8115-ع9055-
عع    تععلة  ع581499-ع200000-ع1263000-ع590000-
عع    تعل تذ علزغر عع ف ع6000ع0ع0ع0
عع رو  تعنخرىعع476-ع200-ع330-ع500-

ع ةلئاعملئ  ع39883ع15000ع17555ع15000
ع) ةلئاععار  (عع رو  تعتنةخاي ع1750-ع127-ع1500-ع1400-
عخس ئرع روقعلزعنا ع1683-ع6293-ع327-ع0
عخس ئرعغيرعا م  ع8610-ع16000-ع9123-ع0
عن ب حعبيععنو لقعع زي ع2593ع0ع1379ع0
عن ب حع نسن زي ع257ع0ع125ع0

 األرباح قبل الرضيبةع480050ع404540ع1649224ع529526

عضرخا علزاخاع67720-ع23037-ع86776-ع41217-
علزضرخا علزنرجا ع95-ع0ع0ع0

 أرباح العامع412235ع381503ع1562448ع488309

 (نصيب السهم األسايس واملخفض يف األرباح )جنيهع13.38ع12.38ع50.70ع15.85

  ة .عاي  عج ي عتةفخععدض  يعع علزشرك علزشر ي ع"د سترمعكةعا  ي"عب ةفعلزتةفخععلزس ع1.650عتضن عع)×(



 
 

 

 
 

 

 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القوائم المالية المستقلة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 المنفردة المستهدفةقائمة الدخل الشامل 

 2019 /6 /30عن السنة المنتهية في 

علزنين عب ألزفعج ي 
2018/ 2019 2017/ 2018 2017/ 2018 2016/ 2017 

 بيـــــــــان
 فعيل معتمد خطة معتمدة متوقع مستهدف

 أرباح العامع412235ع381503ع1562448ع488309

 لزاخاعلزش عاعلآلخر:ععععع 
علز  تج عا عترجن علزعناي تعلألج اي  روقعلزعنا عع0ع0ع0ع0
علالستثن  لتعلزن زي علزنت ت عزاايعع0ع0ع0ع0
عتغطي علزتا  علز نا عع0ع0ع0ع0
ع  يبعلزن ش ةعع علزاخاعلزش عاعلآلخرع يعلزشرك تعلزشنين عع0ع0ع0ع0
عضرخا علزاخاعلزنتعان عبع  ذرعلزاخاعلزش عاعلألخرىعع0ع0ع0ع0
عا علزس  عبعاعخ إعلزضرخا ععجنةععلزاخاعلزش عاع0ع0ع0ع0

 إجاميل الدخل الشامل عن السنة ع412235ع381503ع1562448ع488309

 
 رئيس جملس اإلدارة ع ئي علزنط ا تعلزن زي 

  ع

 عماد الدين مصطفىحماسب/  ععح سب/عنتناعع طذ ععحنا

 
  



 
 

 
 

 

 القابضة للصناعات الكيماويةالشركة  القوائم المالية المجمعة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 قائمة المركز المالي المستهدف المجمعة

 2019 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه
30/6/2019 

 بيـــــــــان
30/6/2017 

 فعيل مستهدف

  األصول 

  األصول غري املتداولة 

 8156597 أصول ثابتة 8416544
 3914604 مشروعات تحت التنفيذ 14095723

 9862 أصول أخرى غير ملموسة 14226
 17381 استثمار عقاري  17381

 4357079 أصول غير متداولة أخرى  3972222
 555093 أصول ضريبية مؤجلة 6200

 17010616 مجموع األصول غري املتداولة 26522296
  األصول املتداولة  

 6687711 مخزون  10097061
 2675567 آخرون عمالء وأوراق قبض ومدينون  2291452
 1054024 استثمارات مالية 2205769

 688776 أصول متداولة أخرى  574811
 9596397 نقدية وأرصدة لدى البنوك 2451252

 20702475 مجموع األصول املتداولة 17620345
 37713091 إجاميل األصول 44142641

 
  



 
 

 
 

 

 القابضة للصناعات الكيماويةالشركة  القوائم المالية المجمعة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 قائمة المركز المالي المستهدف المجمعةتابع/ 

 2019 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه
30/6/2019 

 بيـــــــــان
30/6/2017 

 فعيل مستهدف

  وااللتزامات حقوق امللكية 

  حقوق الملكية لمالك الشركة األم: 
 3081700 رأس المال المدفوع 4000000
 3706243 االحتياطيات 1941959
 539785 أرباح مرحلة 1240438

 960749- التوزيعأرباح العام قبل  720055
 5595 فروق إعادة تقييم االستثمارات  5595

 6372574 مجموع حقوق ملكية الرشكة األم 7908047
 6280917 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 9102502

 12653491 مجموع حقوق امللكية 17010549
  االلتزامات غري املتداولة  

 6003807 قروض طويلة األجل 10425732
 96418 مخصصات طويلة األجل 101253
 221990 التزامات ضريبية مؤجلة 228473

 6322215 مجموع االلتزامات غري املتداولة 10755458
  االلتزامات املتداولة  

 1655348 مخصصات 1651038
 322525 بنوك سحب على المكشوف 16000

 15074942 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون  13101014
 761821 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل 666350
 922749 ضريبة الدخل المستحقة 942232

 18737385 مجموع االلتزامات املتداولة 16376634
 37713091 مجموع حقوق امللكية وااللتزامات 44142641

 
 

 رئيس جملس اإلدارة  رئيس القطاعات المالية

   

 حماسب/ عماد الدين مصطفى  مصطفى محمدمحاسب/ أحمد 



 
 

 
 

 

 القابضة للصناعات الكيماويةالشركة  القوائم المالية المجمعة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 المستهدفة المجمعةقائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( 

 2019 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه
2018/ 2019 

 بيـــــــــان
2016/2017 

 فعيل مستهدف

 15973339 المبيعات / اإليرادات 21554811
 12338638- تكلفة الحصول على اإليراد تكلفة المبيعات/ 16558883-

 3634701 مجمل الربح 4995928
 353869 الدخل من االستثمار في أوراق مالية 465485

 62271 مكاسب وخسائر أخرى  19863
 512999 إيرادات أخرى  63436

 490331- مصروفات بيع وتوزيع 597391-
 699250- مصروفات إدارية وعمومية 806493-
 1420771- مخصصات مكونة 592553-
 653975- مصروفات أخرى  348484-

 703700 فوائد دائنة 500113
 195908- مصروفات تمويلية 113780-

 0 إيرادات استثمارات في شركات شقيقة 20000
 1807305 األرباح قبل الرضيبة 3606124

 1231324- مصروف ضريبة الدخل 1098281-
 3775- الضريبة المؤجلة 2802-

 572206 ربح السنة من العمليات املستمرة 2505041
 0 )بعد خصم ضريبة الدخل( ربح )خسائر( السنة من العمليات غير المستمرة 0

 572206 ربح السنة 2505041
   الربح الخاص بكل من:  

 960749- مالكي الشركة األم 720055
 1532955 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 1784986
2505041  572206 
 - نصيب السهم األسايس واملخفض يف األرباح 18.00

 

  



 
 

 
 

 

 القابضة للصناعات الكيماويةالشركة  القوائم المالية المجمعة واإليضاحات

 2018/2019موازنة 

 

 المستهدفة المجمعةقائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( 

 2019 /6 /30عن السنة المنتهية في 
 القيمة باأللف جنيه

2018/ 2019 
 بيـــــــــان

2016/2017 

 فعيل مستهدف

 960749- أرباح العام 720055
  الشامل اآلخر:الدخل  
 0 فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية 0
 0 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 0
 0 تغطية التدفق النقدي  0
 0 نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الشقيقة  0
 0 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى  0
 0 الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبةمجموع  0

 960749- إجاميل الدخل الشامل عن السنة  720055

 
 رئيس جملس اإلدارة  رئيس القطاعات المالية

   

 حماسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ أحمد مصطفى محمد
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