
 

 49    2021/2022موازنة 

 المستقلة واإليضاحاتالقوائم المالية 

 

 قائمة المركز المالي المستهدفة

 2022 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2022 

 مستهدف

 رقم

 بيـــــان اإليضاح
30/6/2021 

 المراجعةتحت 

30/6/2020 
 فعلي معتمد

   األصول  

   األصول غير المتداولة  

 36276 36768 أصول ثابتة  38518

 2446 3443 تكوين استثماري  7443

 29528 14063 استثمار عقاري  4223

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات   5210851

 ج 1759320424بعد خصم المخصص سيطرة مشتركة 
3661240 3619799 

بعد خصم استثمارات في شركات أخرى   1490017

 ج 17822031المخصص 
767098 704769 

 60034 60034 استثمارات مالية )وثائق استثمار(  60034

قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة   4638420
 ج 6671193220بعد خصم المخصص 

5709515 1580348 

 6033200 10252161 مجموع األصول غير المتداولة  11449506

     األصول المتداولة   

 267 272 مخزون  272

 5389 20000 أوراق قبض  0

حسابات مدينة مع الشركات القابضة   2284029

 ج 139714592بعد خصم المخصص والشقيقة 

2021649 1783879 

حسابات مدينة لدى المصالح   3050

 ج 4567205بعد خصم المخصص والهيئات 

3050 3050 

 2060079 2279351 ج 31584263بعد خصم المخصص حسابات مدينة أخرى   2067906

 1119 755 إيرادات مستحقة التحصيل  755

بعد خصم استثمارات مالية )أذون خزانة(   804305

 ج 50695393عوائد مؤجلة 

2094248 2244160 

 127145 172754 نقدية وأرصدة لدى البنوك  81647

 6225088 6592079 مجموع األصول المتداولة  5241964

 12258288 16844240 إجمالي األصول  16691470

 

  



 
 

 2021/2022موازنة               50

 المستقلة واإليضاحاتالقوائم المالية 

 

 تابع/ قائمة المركز المالي المستهدفة

 2022 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2022 

 مستهدف

 رقم

 اإليضاح
 30/6/2021 بيـــــان

 المراجعةتحت 

30/6/2020 
 فعلي معتمد

   حقوق الملكية  

 4000000 5000000 رأس المال المدفوع  5000000

 1995528 1985410 االحتياطيات  2859324

 2422041 1960085 أرباح مرحلة  1968447

 781926 1069475 أرباح العام قبل التوزيع  1191345

 7396 7396 فروق إعادة تقييم االستثمارات  7396

 9206891 10022366 مجموع حقوق الملكية  11026512

   االلتزامات غير المتداولة  

 747758 9403 قروض من البنوك  9294

 417 417 التزامات ضريبية مؤجلة  667

 748175 9820 مجموع االلتزامات غير المتداولة  9961

     االلتزامات المتداولة   

 654378 751662 مخصصات  933421

 0 4050872 حسابات دائنة للشركات  3714604

 1536755 1690082 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون  940862

 40096 9238 حسابات دائنة للمصالح والهيئات  5001

الجزء المستحق خالل سنة من القروض   109

 طويلة األجل

200 367 

 71626 310000 ضريبة الدخل المستحقة  61000

 2303222 6812054 مجموع االلتزامات المتداولة  5654997

 12258288 16844240 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات  16691470
 

   

   

   

 

  



 

 51    2021/2022موازنة 

 المستقلة واإليضاحاتالقوائم المالية 

 

 قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر( المنفردة المستهدفة

 2022 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه

2021/2022 

 مستهدف

 رقم

 اإليضاح
 2020/2021 بيـــــان

 المراجعةتحت 

2019/2020 
 فعلي معتمد

 1850787 2101037 إيرادات النشاط  2378367

 (37871) (37483) تكلفة الحصول على اإليرادات  (49587)

 1812916 2063554 مجمل الربح  2328780

 313251 257399 العائد من االستثمار في أوراق مالية  200885

 0 0 أرباح إعادة تقييم وثائق استثمار  0

 38809 1869 إيرادات أخرى  170798

 (9877) (8500) مصروفات إدارية وعمومية  (7510)

 (1078468) (1751662) مخصصات مكونة  (1325000)

 2171 0 مخصصات انتفى الغرض منها  0

 (158366) (3230) مصروفات أخرى  (879)

 95619 132212 فوائد دائنة  51392

 (5838) (4338) مصروفات تمويلية ) فوائد مدينة (  0

 7619 1614 أرباح )خسائر( فروق العملة  0

 (164983) (174572) خسائر غير عادية  (162661)

 (108) 1508 أرباح )خسائر( بيع أوراق مالية  0

 827 863621 رأسمالية)خسائر( أرباح   (3211)

 853572 1379475 األرباح قبل الضريبة  1252594

 (71626) (310000) ضريبة الدخل  (61000)

 (20) 0 الضريبة المؤجلة  (250)

 781926 1069475 العامأرباح   1191344

 

   

   

   

 
  



 

 69    2021/2022موازنة 

 واإليضاحاتالقوائم المالية المجمعة 

 قائمة المركز المالي المستهدف المجمعة

 2022 /6 /30في 

 القيمة باأللف جنيه

30/6/2022 

 مستهدف
 بيـــــان

30/6/2020 
 فعلي معتمد

  األصول  

  األصول غير المتداولة 

 16827255 أصول ثابتة 16068157

 1065436 مشروعات تحت التنفيذ 2010635

 1558622 أصول أخرى غير ملموسة 1463877

 41020 استثمار عقاري 136161

 757937 في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة استثمارات 1464966

 520000 مالية متاحة للبيع  استثمارات 81285

 704769 في شركات أخري استثمارات 1490017

 60034 ( استثمارمالية ) وثائق  استثمارات 60034

 16961 أصول ضريبية مؤجلة 45146

 849552 بعد خصم المخصصقروض لشركات وجهات أخري وأرصدة مدينة  1165686

 269350 أصول غير متداولة أخري 147049

 22670936 مجموع األصول غير المتداولة 24133013

   األصول المتداولة  

 7959819 مخزون 6237354

 2657542 عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون 5024214

 3191929 مالية  استثمارات 11463172

 1756750 أصول متداولة أخري 138328

 8755708 نقدية وأرصدة لدي البنوك 1992371

 24321748 مجموع األصول المتداولة 24855439

 46992684 إجمالي األصول 48988452

 

  



 
 

 2021/2022موازنة               70

 واإليضاحاتالقوائم المالية المجمعة 

 

 تابع/ قائمة المركز المالي المستهدف المجمعة

 2022 /6 /30في 

  القيمة باأللف جنيه

30/6/2022 

 مستهدف
 بيـــــان

30/6/2020 
 فعلي معتمد

  حقوق الملكية 

  حقوق الملكية لمالك الشركة األم 

 4000000 رأس المال المدفوع 5000000

 6024217 االحتياطيات 7527486

 280045 فروق تقييم أسهم متاحة للبيع  445552

 7396 فروق إعادة تقييم االستثمارات  7396

 (1099720) أرباح )خسائر( مرحلة (2183453)

 (208693) أرباح )خسائر( العام قبل التوزيع 3284448

 9003245 مجموع حقوق ملكية الشركة األم 14081429

 7686816 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 9669011

 16690061 مجموع حقوق الملكية 23750440

   االلتزامات غير المتداولة 

 7121488 قروض طويلة األجل 4726162

 0 مخصصات طويلة األجل 0

 1200785 التزامات ضريبية مؤجلة 1244368

 1511445 التزامات أخرى 404362

 9833718 مجموع االلتزامات غير المتداولة 6374892

   االلتزامات المتداولة 

 1903764 مخصصات 2786926

 159718 بنوك سحب على المكشوف 178576

 0 حسابات دائنة للشركات  3714604

 16903188 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون 10267697

 1041033 طويلة األجل الجزء المستحق خالل سنة من القروض 659844

 461202 ضريبة الدخل المستحقة 1255473

 20468905 مجموع االلتزامات المتداولة 18863120

 46992684 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 48988452
 

 
  



 

 71    2021/2022موازنة 

 واإليضاحاتالقوائم المالية المجمعة 

 

 الدخل )األرباح أو الخسائر( المستهدفة المجمعة قائمة

 2022 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه

2021/2022 

 مستهدف
 بيـــــان

2019/2020 
 فعلي معتمد

 18228464 المبيعات / اإليرادات 24764911

 (12773745) تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على اإليراد (15133125)

 5454719 مجمل الربح 9631786

 437012 الدخل من االستثمار في أوراق مالية 1205045

 14724 مكاسب وخسائر أخرى (14891)

 342348 إيرادات أخرى 387342

 (794261) مصروفات بيع وتوزيع (913401)

 (1238294) مصروفات إدارية وعمومية (1372535)

 (572262) مخصصات مكونة (269)

 (649937) مصروفات أخرى (127100)

 512675 فوائد دائنة 109960

 (79248) مصروفات تمويلية (366451)

 827 أرباح رأسمالية (3211)

 3428303 األرباح قبل الضريبة 8536275

 (1296595) مصروف ضريبة الدخل (1929360)

 (1565) المساهمة التكافلية (8472)

 (908721) الضريبة المؤجلة (73124)

 1221422 ربح السنة من العمليات المستمرة 6525319

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

 1221422 ربح السنة 6525319

   الربح الخاص بكل من:  

 (208693) مالكي الشركة األم 3284448

 1430115 المسيطرةحقوق األقلية/ الحقوق غير  3240871
 

  



 
 

 2021/2022موازنة               72

 واإليضاحاتالقوائم المالية المجمعة 

 

 المستهدفة المجمعةالشامل قائمة الدخل 

 2022 /6 /30عن السنة المنتهية في 

 القيمة باأللف جنيه

2021/2022 

 مستهدف
 بيـــــان

2019/2020 
 فعلي معتمد

 1221422 أرباح العام  6525319

  الدخل الشامل األخر : 

 467599 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  679817

 0 إعادة قياس نظم المزايا المحددة  0

 0 نصيب المنشأة من الدخل الشامل في الشركات الشقيقه  0

 0 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

 467599 مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة  679817

 1689021 إجمالي الدخل الشامل عن السنة 7205136

  توزيع الدخل الشامل كاآلتي : ميت 

 71352 مساهمي الشركة األم 3730000

 1617669 الحقوق الغير مسيطرة 3475136
 

 
  


