
 

 65    2020/2021موازنة 

 القوائم المالية المستقلة واإليضاحات المتممة

 قائمة المركز المالي المستهدفة
 2021 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه
30/6/2021 

 مستهدف
 رقم

 اإليضاح
 انـــــبي

30/6/2020 
 تحت االعتماد

30/6/2019 
 فعلي معتمد

   األصول  
   األصول غير المتداولة  

 10593 37232 أصول ثابتة 1 28466
 0 1308 تكوين استثماري  1308
 8078 8078 استثمار عقاري 2/1 8078

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة  2/2 5330537
 ج 1251882424مشتركة بعد خصم المخصص 

4129037 3802089 

استثمارات في شركات أخرى بعد خصم المخصص  2/3 869284
 ج 10994469

712161 713457 

 60034 60034 استثمارات مالية )وثائق استثمار( 2/4 60034
قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة بعد خصم  3 4385919

 ج 6614157991المخصص 
944142 780480 

 5374731 5891992 مجموع األصول غير المتداولة  10683626
   األصول المتداولة  

 200 267 مخزون 4/1 274
 4359 5389 أوراق قبض 4/2 0

حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة بعد خصم  4/3 2018589
 ج 109678065المخصص 

1768221 1551482 

حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات بعد خصم  4/4 0
 ج 4567205المخصص 

3050 45572 

المخصص حسابات مدينة أخرى بعد خصم  2/7 1769952
 ج 31211788

2090873 1903473 

 902 1119 إيرادات مستحقة التحصيل  827
استثمارات مالية )أذون خزانة( بعد خصم عوائد مؤجلة  5 1577381

 ج60793825
2244160 2059326 

 489599 127093 نقدية وأرصدة لدى البنوك 6 38184
 6054913 6240172 مجموع األصول المتداولة  5405207

 11429644 12132164 إجمالي األصول  16088833

 



 
 

 2020/2021موازنة               66

 القوائم المالية المستقلة واإليضاحات المتممة
 

 قائمة المركز المالي المستهدفةتابع/ 
 2021 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه
30/6/2021 

 مستهدف
 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

30/6/2020 
 تحت االعتماد

30/6/2019 
 فعلي معتمد

   حقوق الملكية  
 4000000 4000000 رأس المال المدفوع  5582700
 1891365 1995528 االحتياطيات 7 2155754
 1959529 2356310 أرباح مرحلة  2757645

 694422 766361 أرباح العام قبل التوزيع  787774
 7396 7396 فروق إعادة تقييم االستثمارات  7396

 8552712 9125595 مجموع حقوق الملكية  11291269
     االلتزامات غير المتداولة  

 748075 747758 قروض من البنوك  9772
 397 397 التزامات ضريبية مؤجلة  397

 748472 748155 مجموع االلتزامات غير المتداولة  10169
     االلتزامات المتداولة  

 829146 653855 مخصصات 9 753855
 0 0 حسابات دائنة للشركات  2476278
 992012 1532051 آخرون موردون وأوراق دفع ودائنون 10 1484124

 306543 1516 حسابات دائنة للمصالح والهيئات  3138
 759 367 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل  0

 0 70626 ضريبة الدخل المستحقة  70000
 2128460 2258415 مجموع االلتزامات المتداولة  4787395

 11429644 12132165 وااللتزاماتمجموع حقوق الملكية   16088833
 

 رئيس مجلس اإلدارة المستشار المالي قطاع الشئون الماليةرئيس 

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ زاهر أبو اليزيد محمد حسين محاسب/ 

 
  



 

 67    2020/2021موازنة 

 القوائم المالية المستقلة واإليضاحات المتممة
 

 الدخل )األرباح أو الخسائر( المنفردة المستهدفةقائمة 
 2021 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه
2020/2021 

 مستهدف
 رقم

 اإليضاح
 بيـــــان

2019/2020 
 تحت االعتماد

2018/2019 
 فعلي معتمد

 1384641 1858672 إيرادات النشاط 11 2104343
 (37930) (35743) تكلفة الحصول على اإليرادات 12 (36291)

 1346711 1822929 مجمل الربح  2068052
 288741 313251 من االستثمار في أوراق ماليةالعائد  13 241891

 0 0 أرباح إعادة تقييم وثائق استثمار  0
 743 415 إيرادات أخرى 14 404

 (9632) (9368) مصروفات إدارية وعمومية  (14300)
 (1377266) (1169435) مخصصات مكونة 15 (2200000)

 184077 2171 مخصصات انتفى الغرض منها  0
 (147954) (73448) مصروفات أخرى  (102334)

 106377 160111 فوائد دائنة 16 102546
 (12246) (5838) مصروفات تمويلية ) فوائد مدينة ( 17 (5779)

 30914 7619 أرباح )خسائر( فروق العملة  0
 (404891) (212111) خسائر غير عادية 19 (108091)

 688845 (108) أرباح )خسائر( بيع أوراق مالية  944
 0 799 أرباح رأسمالية  874441
 694419 836987 األرباح قبل الضريبة  857774

 0 (70626) ضريبة الدخل 20 (70000)
 3 0 الضريبة المؤجلة 21 0

 694422 766361 أرباح العام 22 787774

 
 رئيس مجلس اإلدارة المستشار المالي قطاع الشئون الماليةرئيس 

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ زاهر أبو اليزيد محمد حسين محاسب/ 

 
  



 

 85    2020/2021موازنة 

 القوائم المالية المجمعة واإليضاحات المتممة

 المجمعة قائمة المركز المالي المستهدف
 2021 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه
30/6/2021 

 مستهدف
 بيـــــان

30/6/2020 
 تحت االعتماد

30/6/2019 
 فعلي معتمد

   األصول  
   األصول غير المتداولة 

 6979344 16828203 أصول ثابتة 16638769
 10866568 1064298 مشروعات تحت التنفيذ 1538563
 55277 1558622 أصول أخرى غير ملموسة 1496011

 17381 19570 استثمار عقاري 19525
 2821927 3170837 أصول غير متداولة أخرى 3891763

 188686 16961 أصول ضريبية مؤجلة 23173
 20929183 22658491 مجموع األصول غير المتداولة 23607804

     األصول المتداولة  
 9841251 7959819 مخزون 7699438
 2584891 2984547 عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون 3507018
 2588820 3191928 استثمارات مالية 9156354
 2097836 1789086 أصول متداولة أخرى 1887540
 8945710 8755655 وأرصدة لدى البنوكنقدية  3022063

 26058508 24681035 مجموع األصول المتداولة 25272413

 46987691 47339526 إجمالي األصول 48880217

 
  



 
 

 2020/2021موازنة               86

 القوائم المالية المجمعة واإليضاحات المتممة
 

 المجمعة قائمة المركز المالي المستهدفتابع/ 
 2021 /6 /30في 

  القيمة باأللف جنيه
30/6/2021 

 مستهدف
 بيـــــان

30/6/2020 
 االعتمادتحت 

30/6/2019 
 فعلي معتمد

   حقوق الملكية 
   حقوق الملكية لمالك الشركة األم 

 4000000 4000000 رأس المال المدفوع 5582700
 5743459 6024217 االحتياطيات 6369049

 484198 287441 فروق إعادة تقييم االستثمارات  (12240)
 (1849232) (1135042) أرباح )خسائر( مرحلة (145640)

 1483160 850768 أرباح )خسائر( العام قبل التوزيع 2354114
 0 (218333) أسهم الخزينة 0

 9861585 9809051 مجموع حقوق ملكية الشركة األم 14147983
 7961490 7905150 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 9693695

 17823075 17714201 مجموع حقوق الملكية 23841678
     االلتزامات غير المتداولة  

 6289904 7121488 قروض طويلة األجل 4798923
 684636 0 مخصصات طويلة األجل 0

 437307 1200785 التزامات ضريبية مؤجلة 1485866
 1283148 1511425 التزامات أخرى 556479

 8694995 9833698 مجموع االلتزامات غير المتداولة 6841268
     المتداولة االلتزامات  

 1817623 1903241 مخصصات 1819370
 173153 159718 بنوك سحب على المكشوف 207895

 17394574 16227434 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون 14700035
 588443 1041033 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل 587971
 495828 460202 ضريبة الدخل المستحقة 882000

 20469621 19791628 مجموع االلتزامات المتداولة 18197271

 46987691 47339527 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 48880217
 

 رئيس مجلس اإلدارة المستشار المالي قطاع الشئون الماليةرئيس 

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ زاهر أبو اليزيد محمد حسين محاسب/ 

 



 

 87    2020/2021موازنة 

 القوائم المالية المجمعة واإليضاحات المتممة
 

 المجمعة الدخل )األرباح أو الخسائر( المستهدفةقائمة 
 2021 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه
2020/2021 

 مستهدف
 بيـــــان

2019/2020 
 تحت االعتماد

2018/2019 
 فعلي معتمد

 18999158 18252710 المبيعات / اإليرادات 20373741
 (13623977) (12771617) تكلفة الحصول على اإليرادتكلفة المبيعات/  (13180570)

 5375181 5481093 مجمل الربح 7193171
 393454 437012 الدخل من االستثمار في أوراق مالية 734147
 453057 978724 مكاسب وخسائر أخرى 162437
 1549024 306734 إيرادات أخرى 173287

 (642865) (794261) مصروفات بيع وتوزيع (889465)
 (1048183) (1237785) مصروفات إدارية وعمومية (1333763)
 (639526) (564870) مخصصات مكونة (104500)
 (891521) (615842) مصروفات أخرى (227011)

 209760 574388 فوائد دائنة 421113
 (96838) (79248) مصروفات تمويلية (647119)

   799 أرباح رأسمالية 874441
 4661543 4486744 األرباح قبل الضريبة 6356738

 (1147165) (1295595) مصروف ضريبة الدخل (1633270)
 0 (1565) المساهمة التكافلية (3259)
 (37676) (908701) الضريبة المؤجلة (266965)

 3476702 2280883 ربح السنة من العمليات المستمرة 4453244
 0 0 )بعد خصم ضريبة الدخل(ربح )خسائر( السنة من العمليات غير المستمرة  0

 3476702 2280883 ربح السنة 4453244

     الربح الخاص بكل من:  
 1483160 850768 مالكي الشركة األم 2354116
 1993542 1430115 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 2099128

 

 رئيس مجلس اإلدارة المستشار المالي الماليةقطاع الشئون رئيس 

   
 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ زاهر أبو اليزيد محمد حسين محاسب/ 

  


