
 30/6/2016قائمة المركـــــز المالــــى فى 

 

 

 

 جزئـى كلـى
 رقم

االيضا

 ح

البيــــــــــــــــ

 ـان

أرقام 

 المقارنه

 

  األصول طويلــه االجل   

  االصـــول الثابتـــه (1) التكلفه االهالكمجمع  الصافى

 25355 أراضــى  25355 000 25355

 371952 مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق  2395623 2113757 281866

609123
8 

1340491
8 

1949615
6 

 1675529 آالت ومعدات 

 156757 وسائل نقل وانتقال  1112638 714576 398062

 173286 وادوات عدد  720428 575261 145167

 210678 أثاث وتجهيزات  644307 432813 211494

715318
2 

1724132
5 

2439450
7 

  2613557 

  مشروعات تحت التنفيذ :   

 155000 تكوين استثمارى   

 149512 إنفاق استثمارى   

     

  استثمارات طويله االجل   

 263580 استثمارات فى سندات حكومية (2)  263580

 55509 أصول غير ملموسه )بالصافى ( (3)  23302

  حق المعرفـه   

 3237158 (1مجموع االصول طويله االجل)   7440064

     

  االصول المتداوله   

  المخـــــزون   

 27030549  
مخزون خامات ومواد ووقود 

 وقطع غيار
2254373

1 

   
)بعد خصم المخصص البالـــغ 

 ( جنيه 49224قيمته  
 

 
666065 

 
 

 
 1325077 مخزون انتاج غير تام

 
 

785677  
مخزون أنتاج تام )بعد خصم 

 61142المخصص البالغ قيمته  
 جنيه(

596828 

 بعــــــــــــــــدة  28482291 
2446563

6 

 القيمه : بالجنية                      اسم الشركه : شركه صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل             



 2016/  6/  30تابــع : قائمـة المركز المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقم 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

 24465636 مـا قبلــــــــــــــــــه :  28482291 

32137869 
 703776 اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات  3655578

   25169412 

عمـالء وأوراق القبض وحسابات مدينه    
: 

 

) عمالء بعد خصم المخصص البالغ قيمته   (4) 6572688 
 جم( 322777

7740009 

 -- أوراق القبض (5) 100931 

 1733554 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات (6) 1607695 

 167600 إيرادات مستحقه التحصيل  106272 

 10916 مصروفات مدفوعه مقدمـا"  15037 

 114444 موردون )أرصدة مدينه(  7830 

 675788 حسابات مدينة أخرى (7) 949533 

9359986    10442311 

  نقدية بالبنوك والصندوق (8)  

 18982600 ودائع ضمان العتمادات مستنديه  100000 

 1062988 ودائع حـره  14376041 

 1846681 غطاء خطابات ضمان  1676303 

 9816956 حسابات جاريه بالبنوك  3676871 

 5862 نقدية بالصندوق  10256 

19839471    31715087 

 67326810 مجموع االصول المتداوله   61337326

  االلتزامات المتداوله   

  مخصصات (9)  

 102078 مخصص الضرائب المتنازع عليها  96359 

 -- مخصص مطالبات ومنازعات  -- 

  مخصصات أخرى   

 166383 مخصص مصروفات تحت التسويه  112658 

209017    268461 

     

  دائنــةبنوك    

  سحب على المكشوف  -- 

  موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:   

 285364 موردون (10) 1632210 

حسابات دائنة للشركات   9276530 
 القابضه/التابعه/الشقيقه

6086785 

 3297241 حسابات دائنه للمصالح والهيئات (11) 1275830 

 635901 دائنو التوزيعات  657767 

 1334726 مصروفات مستحقه السداد  820357 

 12224 عمالء ) أرصدة دائنه(  11341 

أقساط قروض طويله االجل تستحق السداد خالل   4500000 
 السنه الماليه التاليه

6000000 

 740988 حسابات دائنه أخــرى  1254308 

19428343    18393229 

 18661690 المتداولــــــــــةمجموع االلتزامات    19637360

 

 



 2016/  6/  30تابــع : قائمـة المركز المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقم 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

  مــــا قبلـــــــــه :   

 48665120 (2رأس المال العامل )   41699966

 51902278 ( 2+  1إجمالى االستثمار )    49140030

  يتم تمويله على النحو التالى :   

     

  حقوق الملكيــة   

 20000000 رأس المال المصدر  24200000 

  أقساط لم يطلب سدادها   

  أقساط متأخرة سدادهـا   

 20000000 رأس المال المدفوع   24200000

     

  احتياطـــــيـــــــات   

 2515911 قانونـىاحتياطى   2910373 

 3313071 احتياطى نظامــــى  4101996 

 287267 احتياطى رأسمالى  294267 

  احتياطات أخــــرى :   

  احتياطى عام   

  احتياطى سداد مساهمه الحكومه   

  احتياطى  ارتفاع اسعار االصول   

 353964 احتياطى يستثمر فى سندات حكوميه  353964 

  اصول مهـداهاحتياطى    

  احتياطى دعــم   

  احتياطى تمويل المشروعات    

 203وفقا" للقانون   %10احتياطات أخرى   1678327 
 1991لسنه 

1141623 

 1042235 أرباح  مرحلــة  1596762 

 8418913 صافى ربح )خسارة( الفترة  7875047 

18810736    17072984 

 37072984 (3الملكية )مجموع حقوق    43010736

  االلتزامات طويله االجل   

 14829294 قروض طويله االجل من الشركه القابضة (12) 6129294 

6129294 

 -- قروض طويله االجل من جهات أخرى  --

 14829294 (4مجموع االلتزامات طويله االجل )  

 51902278 ( 4+  3اجمالى االستثمار )     49140030

  

  



 قائمــة الدخـــل

 30/6/2016الى   1/7/2015عن الفترة الماليه من 
                                                                                                                                                                    

 القيمة بالجنية

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه 

  إيـراد النشاط :  

 58698764 صافى مبيعات إنتاج تام 50832966 

 -- صافى مبيعات بضائع مشتراة -- 

 -- خدمات مباعة -- 

50832966 
 -- إيرادات تشغيل للغير --

  58698764 

  تخصم منها :  

 35657271 
الوحدات تكلفه إنتاج أو شراء 

 المباعه
42068409 

(36300919) 

 657774 التكاليف التسويقيه)البيع والتوزيع( 643648

 (42726183) تكلفه ايرادات النشاط 

 15972581 مجمل الربح  14532047

    

  يضاف اليه :  

  إيرادات االستثمارات  

9225 

 9225 إيرادات استثمارت ماليه أخرى 9225

  9225 

  إيرادات وارباح أخرى  

 233448 مخصصات انتفى الغرض منها 284266 

445697 

 162804 إيرادات وأرباح متنوعه 161431

  396252 

14986969   16378058 

  يخصم منــه :  

  المصروفات االداريه  

 
رواتب مقطوعه وبدالت حضور  298476

 مجلس االدارة وانتقال أعضـــــاء
206918 

(4938160) 

 4571097 مصروفات إداريه أخرى 4639684

  (4778015) 

 11600043 بعــــــــــــــــــدة   10048809

  



 تابــع  : قائمــة الدخل 

 30/6/2016الى   1/7/2015عن الفترة الماليه من 

 القيمة بالجنية                                                                                                                                                   

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه 

 11600043 مـاقبلـــــــه  10048809

  أعبــاء وخسائــــر  

 
مخصصات)بخالف االهالك  89832

 ومخصصات هبوط اسعار المخزون(
181620 

 31789 أعباء وخسائر متنوعه 47477 

(137309)   (213409) 

    

9911500  
صافى أرباح النشاط قبل مصروفات 

 التمويل والفوائد الدائنه
11386634 

 -- المصروفات التمويليه  --

 1029420 الفوائد الدائنــه  961238

 12416054 النشاط  صافى أرباح  10872738

    

  يضاف اليه )يخصم منه ( :  

 22607 أرباح  )خسائر( فروق عمله 74627 

 (1168036) إيرادات)مصروفات(سنوات سابقه (1234659) 

 7000 أرباح رأسماليه 17110 

 (1365) إيرادات وأرباح)خسائر( غير عادية -- 

(1142922)   (1139794) 

 11276260 قبل ضرائب الدخل  صافى الربح  9729816

 5974 ضرائب الدخل المؤجله  (188247)

 (2863321) الحاليــه  ضرائب الدخل  (1666522)

 8418913 صافى الربــــح   7875047

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمـة توزيعات االرباح المعدله

 طبقًا لقرارات الجمعيه العامه العاديه للشركه 

 للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي

 المنعقده  30/6/2016فى 

 22/9/2016بتاريخ 

                                                                                                                                
                                                                                                                            

 القيمه بالجنيه 

 البيـــــــــــــــــــــــــــان  جزئــى كلى

 صافـى الربح 7875047 

9471809 

 السابقأرباح )خسائر( مرحله من العام  1596762

 االرباح القابله للتوزيــع 

 ويتم توزيعهـــا على النحو التالى  

 احتياطيــات  

 %5احتياطى قانونى   392897 

 %10احتياطى نظامى    785794 

 احتياطى  رأسمالى 17110 

 
  

 اربـــــاح موزعـــــــــه 

 الكيماويه (توزيعات للمساهمبن ) الشركه القابضه للصناعات  4014070 

 توزيعات للعاملين 2345578 

 مكافأه مجلس االداره 271034 

7875047 
 حصه النشاط الرياضــى 48564

  

 ارباح مرحلــه للعام التالى  1596762

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 قائمـة التدفقات النقــدية

 30/6/2016عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيض

 اح

 جزئى

القيمة 

 بالجنية

 كلى

القيمة 

 بالجنية

سنه 

 ــهالمقار

     أوال" : التدفقات النقدية من النشاط الجارى

 64773087  57077290  مبيعات نقدية ومتحصالت من العمالء

     إعانات إنتاج وتصدير محصله

 (37171780)  (32988807)  مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين

 (10626222)  (10022942)  أجــور مدفوعــه

 9175  9225  ايرادات أوراق ماليه محصله

 993607  1002094  فوائد دائنه محصله

     فوائد محليه وخارجية مدفوعه

 (11400093)  (11239398)  ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه

 671988  793979  متحصالت أخرى

 (5458902)  (5552108)  مدفوعات أخرى

 1790860 (920667)   ( صافى التدفقات النقدية من النشاط الجــــــارى :1)

   

     

ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط 

 :االستثمارى

    

 (284560)  (4972059)  مدفوعات القتناء أصول ثابته لمشروعات تحت التنفيذ

 7000  17110  عن بيع أصول ثابته متحصالت

     مدفوعات لشراء استثمارات

     متحصالت من بيع استثمارات

     إقراض طويل االجل مسددة

     تحصيل إقراض طويل األجل

 (277560) (4954949)   ( صافى التدفقات النقدية من النشاط االستثمارى2)

 1513300 (5875616)   بعــــــــــــــــــدة

  



 تابع : قائمـة التدفقات النقــدية 

 30/6/2016عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيض

 اح

 جزئى

القيمة 

 بالجنية

 كلى

القيمة 

 بالجنية

سنه 

 هالمقارن

 1513300 (5875616)   مــا قبلــــــــــــــــة

     

     النقديــة من النشاط التمويلى :ثالثـا" : التدفقات 

     متحصالت عن أصدار ستندات

 12000000    متحصالت من قروض طويله االجل

 (2700000)  (6000000)  سداد قروض طويله االجل

     متحصالت من  قروض قصيرة االجل

     سداد قروض قصيرة االجل

     متحصالت من إصدار أسهم نقدية

     المسدد لشراء الشركة جانبا" من أسهمها المتحصل 

     إعادة بيع الشركة جنبا" من أسهمها

     توزيعات حصه الدوله مدفوعه خالل العام

 9300000 (6000000)   ( صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلــــى3)

     

     التغير فى حركة النقدية خالل السنة الماليه

(1( + )2(+ )3)   (11875616) 10813300 

 20901787 31715087   رصيد النقدية أول السنه الماليه

 31715087 19839471   رصيد النقدية آخر السنه الماليه

 (1846681) (1676303)   يطرح خطابات الضمان

يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات 

 مستنديه

  (100000) (23947600) 

 5920806 18063168   النقديه المتاح آخر السنــه رصيد

 

*  تم استبعاد قيمة أرصـدة خطابات الضمان والودائع لضمان االعتمادات المستنديه  من رصيد 

 النقدية على اعتبار أنها مبالغ مقيـــدة وغير محـررة. 


