
 30/6/2017قائمةالمركـــــز المالــــى فى 

 

 

 

 جزئـى لـى
 رقم

 االيضاح
 ـــــــــانالبيــــ

أرقام 

 المقارنه

 

  األصــــــــول    

  االصـــول الغير متداوله (1) التكلفه مجمع االهالك الصافى

 25355 أراضــى  25355 000 25355

250211 2162414 2412625  
مبانى وإنشاءات ومرافق 

 وطرق
281866 

 6091238 آالت ومعدات  20371893 13885034 6486859

 398062 وسائل نقل وانتقال  1243638 751502 492136

 145167 عدد وادوات  1221006 649998 571008

 211494 أثاث وتجهيزات  680904 468260 212644

8038213 17917208 25955421   7153182 

  مشروعات تحت التنفيذ :   

  تكوين استثمارى   

  إنفاق استثمارى   

     

 263580 استثمارات فى سندات حكومية  000 000

 23302 أصول غير ملموسه بالصافى  (2)  6600

     

 7440064 مجموع االصول الغير متداوله   8044813

     

  االصول المتداوله   

  المخـــــزون   

 28599570  
مخزون خامات ومواد ووقود 

 وقطع غيار
27030549 

   
)بعد خصم المخصص البالـــغ 

 جنيه ( 73469قيمته  
 

 666065 مخزون انتاج غير تام  1353964 

 
1013904 

 
خصم  مخزون أنتاج تام )بعد

المخصص البالغ قيمته  
 جنيه( 54327

785677 

اعتمادت مستندية لشراء سلع   91913 
 وخدمات

3655578 

 32137869 بعــــــــــــــــدة  31059351 

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



 2017/  6/  30تابــع : قائمـة المركز المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقم 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

 32137869 مـا قبلــــــــــــــــــه :   31059351

  عمـالء وأوراق القبض وحسابات مدينه :   

) عمالء بعد خصم المخصص البالغ قيمته   (3) 10473640 
 جم( 219088

6572688 

 100931 أوراق القبض  000 

 1607695 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات (4) 1246507 

 106272 إيرادات مستحقه التحصيل  264575 

 15037 مصروفات مدفوعه مقدمـا"  64349 

 7830 موردون )أرصدة مدينه(  47523 

 949533 حسابات مدينة أخرى (5) 885578 

 9359986 جملـــــــــــــــــــــــــــه   12982172

  نقدية بالبنوك والصندوق (6)  

 100000 مستنديهودائع ضمان العتمادات   7500000 

 14376041 ودائع حـره  11445366 

 1676303 غطاء خطابات ضمان  2520369 

 3676871 حسابات جاريه بالبنوك  2361608 

 10256 نقدية بالصندوق  17217 

23844560    19839471 

 61337326 مجموع االصول المتداوله   67886083

 68777390 اجمالي االصول   75930896

     
  حقوق الملكيــة   
 24200000 رأس المال المصدر  24200000 
  أقساط لم يطلب سدادها   
  أقساط متأخرة سدادهـا   

 24200000 رأس المال المدفوع   24200000

     

  احتياطـــــيـــــــات   
 2910373 احتياطى قانونـى  3303270 
 4101996 احتياطى نظامــــى  4887790 
 294267 احتياطى رأسمالى  311377 

     

  احتياطات أخــــرى :   

 353964 احتياطى يستثمر فى سندات حكوميه  353964 

لسنه  203وفقا" للقانون   %10احتياطات أخرى   1678327 
1991 

1678327 

 1596762 أرباح )خسائر( مرحلــة  1639771 

 7875047 الفترةصافى ربح )خسارة(   13161539 

     

25336038    18810736 

 43010736 مجموع حقوق الملكيه   49536038

 

 



 2017/  6/  30تابــع : قائمـة المركز المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقم 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

 43010736 مــــا قبلـــــــــه :   49536038

     

  االلتزامات الغير متداوله   

 6129294 قروض طويله االجل من الشركه القابضة (7) 6129294 

  قروض طويله االجل من جهات أخرى   

 6129294 مجموع االلتزامات الغير متداوله   6129294

     

  االلتزامات المتداوله   

  مخصصات (8)  

 96359 مخصص الضرائب المتنازع عليها  217321 

  مخصص مطالبات ومنازعات   

  مخصصات أخرى   

 112658 مخصص مصروفات تحت التسويه  98415 

 209017 جملـــــــــــه   315736

     

  بنوك دائنــة   

  سحب على المكشوف   

  موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:   

 1632210 موردون (9) 686172 

 9276530 دائنة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقهحسابات   12817091 

 1275830 حسابات دائنه للمصالح والهيئات (10) 2323863 

 657767 دائنو التوزيعات  661538 

 820357 مصروفات مستحقه السداد  1042325 

 11341 عمالء ) أرصدة دائنه(  35224 

أقساط قروض طويله االجل تستحق السداد خالل السنه   -- 
 الماليه 

4500000 

 1254308 حسابات دائنه أخــرى  2383615 

 19428343 جملـــــــــــه   19949828

 19637360 مجموع االلتزامات المتداوله   20265564

     

 

    

    

 68777390 مجموع حقوق الملكيه وااللتزامات   75930896

 

 

 

 

 



 قائمــة الدخـــل

 30/6/2017الى   1/7/2016عن الفترة الماليه من 
                                                                                                                                                                    

 القيمة بالجنية

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه 

  إيـراد النشاط :  

 50832966 صافى مبيعات إنتاج تام 52827749 

  صافى مبيعات بضائع مشتراة 000 

  خدمات مباعة 00 

52835599 
  إيرادات تشغيل للغير 7850

  50832966 

  تخصم منها :  

 35657271 شراء الوحدات المباعهتكلفه إنتاج أو  31888873 

(32560987) 

 643648 التكاليف التسويقيه)البيع والتوزيع( 672114

 (36300919) تكلفه ايرادات النشاط 

 14532047 مجمل الربح  20274612

    

  يضاف اليه :  

  إيرادات االستثمارات  

 

 9225 إيرادات استثمارت ماليه أخرى 

   

  وارباح أخرىإيرادات   

 284266 مخصصات انتفى الغرض منها 103689 

418034 

 161431 إيرادات وأرباح متنوعه 314345

  14986969 

20692646    

  يخصم منــه :  

  المصروفات االداريه  

 
رواتب مقطوعه وبدالت حضور  313034

 مجلس االدارة وانتقال أعضـــــاء
298476 

(5623433) 

 4639684 مصروفات إداريه أخرى 5310399

  (4938160) 

 10048809 بعــــــــــــــــــدة   15069213



 تابــع  : قائمــة الدخل

 30/6/2017الى   1/7/2016عن الفترة الماليه من 

 القيمة بالجنية                                                                                                                                                    

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه 

 10048809 مـاقبلـــــــه  15069213

  أعبــاء وخسائــــر  

 
مخصصات)بخالف االهالك ومخصصات  218309

 هبوط اسعار المخزون(
89832 

 47477 أعباء وخسائر متنوعه 50950 

(269259)   (137309) 

    

14799954  
صافى أرباح النشاط قبل مصروفات التمويل 

 والفوائد الدائنه
9911500 

  المصروفات التمويليه  

 961238 الفوائد الدائنــه  1630492

 10872738 النشاط  صافى أرباح  16430446

    

  يضاف اليه )يخصم منه ( :  

 74627 أرباح  )خسائر( فروق عمله 249536 

 (1234659) إيرادات)مصروفات(سنوات سابقه 178383 

 17110 أرباح رأسماليه 138000 

 000 إيرادات وأرباح)خسائر( غير عادية (90179) 

475740   (1142922) 

 9729816 قبل ضرائب الدخل  صافى الربح  16906186

 (188247) ضرائب الدخل المؤجله  (213157)

 (1666522) الحاليــه  ضرائب الدخل  (3531490)

 7875047 صافى الربــــح   13161539

             

          

 

 

 

 

 

 



 قائمـة توزيعات االرباح المقترحه

 30/6/2017فى 

                                                                                                                                
 القيمه بالجنيه                                                                                                                          

 البيـــــــــــــــــــــــــــان  جزئــى كلى

 صافـى الربح 13161539 

14801310 

 أرباح )خسائر( مرحله من العام السابق 1639771

 االرباح القابله للتوزيــع 

 ويتم توزيعهـــا على النحو التالى  

 احتياطيــات  

 %5احتياطى قانونى   651177 

 %10احتياطى نظامى    1302354 

 احتياطى  رأسمالى 138000 

 
 1991لسنه  203طبقا" للقانون  %10احتياطيات اخرى 928736

 اربـــــاح موزعـــــــــه 

 توزيعات للمساهمبن ) الشركه القابضه للصناعات الكيماويه ( 7240947 

 توزيعات للعاملين 2327676 

 االدارهمكافأه مجلس  488808 

13161539 
 حصه النشاط الرياضــى 83841

  

 ارباح مرحلــه للعام التالى  1639771

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قائمـة التدفقات النقــدية

 30/6/2017عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيضا

 ح

 جزئى

القيمة 

 بالجنية

 كلى

القيمة 

 بالجنية

سنه 

المقارنــ

 ه

     أوال" : التدفقات النقدية من النشاط الجارى

 57077290  55398349  مبيعات نقدية ومتحصالت من العمالء

 --  --  إعانات إنتاج وتصدير محصله

 (32988807)  (22624228)  مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين

 (10022942)  (10190550)  أجــور مدفوعــه

 9225  --  ايرادات أوراق ماليه محصله

 1002094  1248345  فوائد دائنه محصله

 --  --  فوائد محليه وخارجية مدفوعه

 (11239398)  (11397659)  ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه

 793979   1368600  متحصالت أخرى

 (5552108)  (4546838)  مدفوعات أخرى

 (920667) 9256019   التدفقات النقدية من النشاط الجــــــارى :( صافى 1)

   

     

     :ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط االستثمارى

 (4972059)  (888930)  مدفوعات القتناء أصول ثابته لمشروعات تحت التنفيذ

 17110  138000  متحصالت عن بيع أصول ثابته

     استثماراتمدفوعات لشراء 

     متحصالت من بيع استثمارات

     إقراض طويل االجل مسددة

     تحصيل إقراض طويل األجل

 (4954949) (750930)   ( صافى التدفقات النقدية من النشاط االستثمارى2)

 (5875616) 8505089   بعــــــــــــــــــدة



 تابع : قائمـة التدفقات النقــدية                                                 
 30/6/2017عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيض

 اح

 جزئى

القيمة 

 بالجنية

 كلى

القيمة 

 بالجنية

سنه 

 المقارنــه

 (5875616) 8505089   مــا قبلــــــــــــــــة

     

     ثالثـا" : التدفقات النقديــة من النشاط التمويلى :

     متحصالت عن أصدار ستندات

     متحصالت من قروض طويله االجل

 (6000000)  (4500000)  سداد قروض طويله االجل

     متحصالت من  قروض قصيرة االجل

     سداد قروض قصيرة االجل

     أسهم نقدية متحصالت من إصدار

     المسدد لشراء الشركة جانبا" من أسهمها المتحصل 

     إعادة بيع الشركة جنبا" من أسهمها

     توزيعات حصه الدوله مدفوعه خالل العام

 (6000000) (4500000)   ( صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلــــى3)

     

 (11875616) 4005089   السنة الماليهالتغير فى حركة النقدية خالل 

(1( + )2(+ )3)     

 31715087 19839471   رصيد النقدية أول السنه الماليه

 19839471 23844560   رصيد النقدية آخر السنه الماليه

 (1676303) (2520369)   يطرح خطابات الضمان

يطرح ودائع وحساب جارى بضمان اعتمادات 

 مستنديه

  (7500000) (100000) 

 18063168 13824191   رصيد النقديه المتاح آخر السنــه

 

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

 النقدية على اعتبار أنها مبالغ مقيـــدة وغير محـررة.

 

 

 

 

 

 



 

 قائمة االنتاج والقيمة المضـافه

 30/6/2017الفترة الماليه المنتهية فى عن 

 

 القيمة بالجنية                                                                                                                          

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه

  إيرادات النشاط :  

 50871618 إجمالى مبيعات إنتاج تام 52857526 

 000 اجمالى مبيعات بضائع مشتراة 000 

 000 خدمات مباعــه 000 

 000 ايرادات تشغيل للغير 7850 

52865376   50871618 

  يضاف اليهــا  

 256121 مشغوالت داخليه 220483 

 379292 مخلفات إنتاج 505956 

    

  اول المدة(-البيع)آخر المدةالتغير فى المخزون بسعر   

 (659012) تغير مخزون انتاج غير تام 687899 

 (70399) تغير مخزون انتاج تام 338752 

1753090   (93998) 

54618466   50777620 

  يخصم منــه :  

 000 مشتريات بضائع بغرض البيع  000

 000 االنتاج االجمالى بسعر السوق  54618466

    

  منه: يخصم  

851670  
 االهــالك واالستهالك

 
629540 

 50148080 االنتاج الصافى بسعر السوق  53766796



 تابــع : قائمة االنتاج والقيمة المضـافه 

 30/6/2017عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 

 القيمة بالجنية                                                                                                                         

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه

 50777620 االنتاج االجمالى بسعر السوق  54618466

    

  يخصم منـــه:  

  ضرائب ورسوم سلعيه :  

 335493 رسوم جمركيــه 239822 

 211828 ضرائب ورسوم أخرى)غير مباشرة على النشاط( 687445 

927267   547321 

 50230299 االنتاج االجمالى بتكلفه عوامل االنتاج  53691199

  يخصم منـــه :  

24335382  
تكلفه السلع والخدمات الوسيطة)بدون ضرائب 

 ورسوم الشراء(
27339379 

 22890920 القيمة المضافه االجماليه  29355817

    

  يخصم منهــا  

 629540 االهالك واالستهالك  851670

 22261380 القيمة المضافه الصافيه  28504147

    

  



 تابــع : قائمة االنتاج والقيمة المضـافه

 30/6/2017عن الفترة الماليه المنتهية فى 

 

 

 القيمة بالجنية                                                                                                                         

 البيـــــــــــــــــان جزئـى كلـى
أرقام 

 المقارنه

  توزيعات القيمــه المضافــه  

  )عوائــد عوامل االنتاج (  

  االجـــــــــــــور -1  

 10469741 أجور نقديـه 11204076 

 862616 مزايا عينية 1022528 

 1311380 تأمينات اجتماعيه 1406621 

13633225   12643737 

  ايجارات العقارات)أراضى ومبانى( -2  

  إيجار فعلــى  

  فرق االيجـار  

    

  الفوائـــــــد -3  

  فوائد فعليه 000 

 6889566 فرق الفوائد المحسوبه 9378205 

9378205   6889566 

    

 2728077 ربــح )عجز( االنتاج -4  5492717

28504147   22261380 

 


