
 

 03/6/5302ى فى ــــس املانـــــقائًت املرك

 

 

 

 

 رقى جسئـى كهـى
 أرقاو املقارَه انبيـــــــــــــــــاٌ االيضاح

  األصول طويلــه االجل   

  االصـــول الثابتـــه (1) انتكهفه جمًع االهالك انصافى

 25355 أراضــى  25355 000 25355

 462111 نشاءات ومرافق وطرقمبانى وإ  2315623 2023651 351152

 1521216 آالت ومعدات  14591061 13113532 1655521

 190353 وسائل نقل وانتقال  551413 602536 156555

 149026 عدد وادوات  692330 501044 153296

 145555 أثاث وتجهيزات  645255 434515 210659

2613555 16693590 11215135   2611919 

  تحت التنفيذ :مشروعات    

 49954 تكوين استثمارى (2) 155000 

 -- إنفاق استثمارى (3) 141512 

304512     

  استثمارات طويله االجل   

 263590 استثمارات فى سندات حكومية (4)  263590

 95516 أصول غير ملموسه )بالصافى ( (5)  55501

  حق المعرفـه   

 3011199 (1االجل) مجموع االصول طويله   3235159

     

  االصول المتداوله   

  المخـــــزون   

 11316399 مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار  22543531 

   
غ قيمته  ـــ)بعد خصم المخصص البال

 جنية (56505
 

 155565 مخزون انتاج غير تام  1325055 

 
516929 

 
مخزون أنتاج تام )بعد خصم المخصص 

 جنية( 555553قيمته  البالغ 
544106 

 20939961 بعــــــــــــــــدة  24465636 

 

 انميًّ : تانجُيح                                      اسم الشركو : شركو صناعو الياياخ ومهماخ وسائل النقل



 5302/  6/  03تابــع : قائًـت املركس املاىل فى 

 رقى  جسئـى كهـى
 أرقاو املقارَه انبيـــــــــــــــــاٌ االيضاح

 20939961 مـا قبلــــــــــــــــــه :  24465636 

25161412 
 361413 ات مستندية لشراء سلع وخدماتاعتماد  503556

   21200254 

  عمـالء وأوراق القبض وحسابات مدينه :   

 5962563 جم( 310644) عمالء بعد خصم المخصص البالغ قيمته   (6) 5540001 

 -- أوراق القبض  -- 

 1614113 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات (5) 1533554 

 131595 ستحقه التحصيلإيرادات م  165600 

 13452 مصروفات مدفوعه مقدمـا"  10116 

 104161 موردون )أرصدة مدينه(  114444 

 405102 حسابات مدينة أخرى (9) 655599 

10442311    10214196 

  نقدية بالبنوك والصندوق (1)  

 1253513 ودائع ضمان العتمادات مستنديه  19192600 

 6509430 رهودائع حـ  1062199 

 1542344 غطاء خطابات ضمان  1946691 

 3516013 حسابات جاريه بالبنوك  1916156 

 1405 نقدية بالصندوق  5962 

31515095    20101595 

 52316245 مجموع االصول المتداوله   65326910

  االلتزامات المتداوله   

  مخصصات (10) 102059 

 165553 عليها مخصص الضرائب المتنازع  -- 

 -- مخصص مطالبات ومنازعات   

  مخصصات أخرى   

 125239 مخصص مصروفات تحت التسويه  166393 

269461    212111 

     

  بنوك دائنــة   

  سحب على المكشوف   

  موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:   

 540451 موردون (11) 295364 

 3154940 لشركات القابضه/التابعه/الشقيقهحسابات دائنة ل  6096595 

 2565960 حسابات دائنه للمصالح والهيئات (12) 3911105 

 609913 دائنو التوزيعات  635101 

 1314039 مصروفات مستحقه السداد  1334526 

 2101 عمالء ) أرصدة دائنه(  12224 

 1200000 نه الماليه التاليهأقساط قروض طويله االجل تستحق السداد خالل الس  6000000 

 565111 حسابات دائنه أخــرى  540199 

19115913    11353214 

 11666295 مجموع االلتزامات المتداولــــــــــة   11194354

 

 



 5302/  6/  03تابــع : قائًـت املركس املاىل فى 

 رقى  جسئـى كهـى
 هأرقاو املقارَ انبيـــــــــــــــــاٌ االيضاح

  مــــا قبلـــــــــه :   

 40641162 (2رأس المال العامل )   49142456

 43541150 ( 2+  1إجمالى االستثمار )    51351614

  يتم تمويله على النحو التالى :   

     

  حقوق الملكيــة   

 20000000 رأس المال المصدر  20000000 

  أقساط لم يطلب سدادها   

  تأخرة سدادهـاأقساط م   

 20000000 رأس المال المدفوع   20000000

     

  ـــــــاتياحتياطـــــ   

 2213035 احتياطى قانونـى  2515111 

 2505320 احتياطى نظامــــى  3313051 

 256515 احتياطى رأسمالى  295265 

  احتياطات أخــــرى :   

  احتياطى عام   

  ه الحكومهاحتياطى سداد مساهم   

  احتياطى  ارتفاع اسعار االصول   

 353164 احتياطى يستثمر فى سندات حكوميه  353164 

  احتياطى اصول مهـداه  -- 

  احتياطى دعــم  -- 

  احتياطى تمويل المشروعات   -- 

 551323 1111لسنه  203%  وفقا" للقانون 10احتياطات أخرى   1141623 

 1042235 مرحلــةأرباح    1042235 

 6099262 صافى ربح )خسارة( الفترة  5916241 

16550320    13412656 

 33412656 (3مجموع حقوق الملكية )   36550320

  االلتزامات طويله االجل   

 10321214 قروض طويله االجل من الشركه القابضة (13) 14921214 

14921214 

 -- قروض طويله االجل من جهات أخرى  

 10321214 (4مجموع االلتزامات طويله االجل )  

 43541150 ( 4+  3اجمالى االستثمار )     51351614

 

                                                    رئيس مجلس االداره والعضـى المنتدب                                                       رئيس القطاع المالً                

  
 

                                                دكتىر مهندس/ مصطفــً القـاضـــً                                                     محاسة/ جمال الثردخينـــــً          



 
 قائًــت اندخـــم

 03/6/5302اىل   0/7/5302عٍ انفرتة املانيه يٍ 
 القيمح تالجنيح                                                                                                                                                                    

 أرقاو املقارَه انبيـــــــــــــــــاٌ جسئـى كهـى
  إيـراد النشاط :  

 30639335 صافى مبيعات إنتاج تام 59089603 

 -- صافى مبيعات بضائع مشتراة -- 

 -- خدمات مباعة -- 

59089603 
 -- إيرادات تشغيل للغير --

  30639335 

  تخصم منها :  

 55066059 تكلفه إنتاج أو شراء الوحدات المباعه 30609368 

(30600595) 

 053630 ع(التكاليف التسويقيه)البيع والتوزي 056663

 (53055666) تكلفه ايرادات النشاط 

 50555335 مجمل الربح  55860595

    

  يضاف اليه :  

  إيرادات االستثمارات  

8005 

 8005 إيرادات استثمارت ماليه أخرى 8005

  8005 

  إيرادات وارباح أخرى  

 3336 مخصصات انتفى الغرض منها 055339 

580050 

 565308 ات وأرباح متنوعهإيراد 500963

  565868 

50569659    

 50089566 يخصم منــه :  

  المصروفات االداريه  

 
رواتب مقطوعه وبدالت حضور وانتقال  060859

 مجلس االدارة أعضـــــاء
069855 

(3669655) 

 3660555 مصروفات إداريه أخرى 3565686

  (3095556) 

 9356006 ــــــدةبعــــــــــــ   55066635



 

 قائًــت اندخمتابــع  :  
 03/6/5302اىل   0/7/5302عٍ انفرتة املانيه يٍ 

 القيمح تالجنيح                                                                                                                                                     

 أرقاو املقارَه انبيـــــــــــــــــاٌ جسئـى كهـى

 9356006 مـاقبلـــــــه  55066635

  أعبــاء وخسائــــر  

 
مخصصات)بخالف االهالك ومخصصات هبوط  595006

 اسعار المخزون(
586555 

 38530 أعباء وخسائر متنوعه 55698 

055368   (036685) 

    

55590053  
اط قبل مصروفات التمويل والفوائد صافى أرباح النش

 الدائنه
9566560 

 -- المصروفات التمويليه  

 905506 الفوائد الدائنــه  5608306

 8655088 النشاط  صافى أرباح  50350653

    

  يضاف اليه )يخصم منه ( :  

 8500 أرباح  )خسائر( فروق عمله 00066 

 (850005) هإيرادات)مصروفات(سنوات سابق (5509650) 

 56656 أرباح رأسماليه 6666 

 -- إيرادات وأرباح)خسائر( غير عادية (5505) 

(5558683)   (850655) 

 9500839 قبل ضرائب الدخل  صافى الربح  55060006

 (39039) ضرائب الدخل المؤجله  5863

 (5890359) الحاليــه  ضرائب الدخل  (5595895)

 0699000 حصافى الربــــ   6980038

             

 رئيس القطاع المالً                                                                رئيس مجلس االدارج والعضى المنتدب         

  

 

 مصطفً القاضـًمحاسة/ جمال الثردخينـــً                                                                دكتىر مهندس/     



 
 

 قائًـت تىزيعاث االرباح املقرتحه
 03/6/5302فى 

                                                                                                                                
 انميًّ تانجُيّ                                                                                                                            

 انثيـــــــــــــــــــــــــــاٌ  جزئــى كلى

 صافـٗ انزتخ 6980038 

9859393 

 أرتاح )خسائز( يزدهّ يٍ انعاو انساتك 5630055

 االرتاح انماتهّ نهرٕسيــع 

 لًويتم تىزيعهـــا علً النحى التا  

 احتياطيــاخ  

 %5ادرياطٗ لإََٗ   583300 

 %01ادرياطٗ َظايٗ    699805 

 ادرياطٗ  رأسًانٗ 6666 

 
 0990نسُّ  312% طثما" نهمإٌَ 01ادرياطياخ اخزٖ 550663

 ارتـــــاح مىزعـــــــــو 

 ذٕسيعاخ نهًساًْثٍ ) انشزكّ انماتضّ نهصُاعاخ انكيًأيّ ( 5309695 

 ذٕسيعاخ نهعايهيٍ 0505555 

 يكافأِ يجهس االدارِ 090360 

(6980038) 
 انزياضــٗ دصّ انُشاط 50530

  

 ارتاح يزدهــّ نهعاو انرانٗ  (5630055)

--   

   

   

 



 
 قائًـت انتدفقاث انُقــديت

 03/6/5302عٍ انفرتة املانيه املُتهيت فى 
 

 رقى انبيـــــــــــــــــــاٌ
 االيضاح

 ىجسئ
 انقيًت باجلُيت

 كهى
 انقيًت باجلُيت

 سُه املقارَــه

     أوال" : التدفقاخ النقديح من النشاط الجاري

 53028848  78662146  يثيعاخ َمديح ٔيرذصالخ يٍ انعًالء

     إعاَاخ إَراج ٔذصديز يذصهّ

 (37228105)  (26060641)  يشرزياخ َمديح ٔيدفٕعاخ نهًٕرديٍ

 (9693286)  (01737333)  أجــٕر يدفٕعــّ

 9335  9065  ايزاداخ أٔراق يانيّ يذصهّ

 922348  992716  فٕائد دائُّ يذصهّ

     فٕائد يذهيّ ٔخارجيح يدفٕعّ

 (4516379)  (00811192)  ضزائة ٔرسٕو يدفٕعّ ٔذأييُاخ اجرًاعيّ

 573583  760944  يرذصالخ أخزٖ

 (5090177)  (5854913)  يدفٕعاخ أخزٖ

 2408424 0691471   ( صافً التدفقاخ النقديح من النشاط الجــــــاري :1)

   

     

ثانيا: التدفقاخ النقديح من النشاط 

 :االستثماري

    

 (682658)  (348571)  يدفٕعاخ اللرُاء أصٕل ثاترّ نًشزٔعاخ ذذد انرُفيذ

 21651  6111  يرذصالخ عٍ تيع أصٕل ثاترّ

     ء اسرثًاراخيدفٕعاخ نشزا

     يرذصالخ يٍ تيع اسرثًاراخ

     إلزاض طٕيم االجم يسددج

     ذذصيم إلزاض طٕيم األجم

 (602118) (366571)   ( صافٗ انردفماخ انُمديح يٍ انُشاط االسرثًار3ٖ)

 2010428 0502211   تعــــــــــــــــــدج



 

 قائًـت انتدفقاث انُقــديتتابع :  
 03/6/5302ة املانيه املُتهيت فى عٍ انفرت

 
 رقى انبيـــــــــــــــــــاٌ

 االيضاح
 جسئى

 انقيًت باجلُيت
 كهى

 انقيًت باجلُيت
 سُه املقارَــه

 2010428 0502211   مــا قثلــــــــــــــــح

     

     ثالثـا" : التدفقاخ النقديــح من النشاط التمىيلً :

     يرذصالخ عٍ أصدار سرُداخ

   03111111  يرذصالخ يٍ لزٔض طٕيهّ االجم

 (3311111)  (3611111)  سداد لزٔض طٕيهّ االجم

     يرذصالخ يٍ  لزٔض لصيزج االجم

     سداد لزٔض لصيزج االجم

     يرذصالخ يٍ إصدار أسٓى َمديح

     انًسدد نشزاء انشزكح جاَثا" يٍ أسًٓٓا انًرذصم 

     ثا" يٍ أسًٓٓاإعادج تيع انشزكح جُ

     ذٕسيعاخ دصّ اندٔنّ يدفٕعّ خالل انعاو

 (3311111) 9211111   ( صافً التدفقاخ النقديح من النشاط التمىيلــــ3ً)

     

     التغير فً حركح النقديح خالل السنح الماليو

(0( + )3(+ )2)   01402211 910428 

 09999952 31910646   رصيد انُمديح أٔل انسُّ انًانيّ

 31910646 20605146   رصيد انُمديح آخز انسُّ انًانيّ

 (0583288) (0487740)   يطزح خطاتاخ انضًاٌ

تضًاٌ اعرًاداخ  ٔدساب جارٖ يطزح ٔدائع

 يسرُديّ

  (32986711) (9352592) 

 01015451 5931417   رصيد انُمديّ انًراح آخز انسُــّ

 

يٍ رصيد انُمديح عهٗ  ٔانٕدائع نضًاٌ االعرًاداخ انًسرُديّ  خطاتاخ انضًاٌ *  ذى اسرثعاد ليًح أرصـدج

 .ـزرجثار أَٓا يثانغ يميـــدج ٔغيز يذاعر



 
 قائًت انتغري فى حقىق املهكيت

 03/6/5302عٍ انفرتة املُتهيت فى 
 انميًّ تانجُيّ                                                                                                                  

 رقى انبيــــــــــــاٌ
 رصيد أخر املدة انُقص انسيــادة رصيد أول املدة االيضاح

 06666666   06666666  راس المال المصدر

      أقساط لم يطلب سدادهـا

      أقساط متأخر سدادهــا

 06666666   06666666  رأس المال المدفـــوع

      اتياالحتياط

 0555855  560960 0055655  احتياطى قانونى

 5555665  065655 0666506  احتياطى نظامى

 096006  56656 050556  احتياطى رأسمالى

      احتياطات أخرى

      احتياطى عام

      احتياطى سداد مساهمة الحكومة

      احتياطى ارتفاع اسعار االصول

 555803  666 555803  ى يستثمر فى سندات حكوميةاحتياط

      احتياطى اصول مهداه

      احتياطى دعم

      احتياطى تمويل المشروعات

 5535005  586566 655505  % وفقـــا"56ات أخرى)ياحتياط

      (5885اسنه 065للقانون رقم 

       

 6055950  5508066 0090558  جملـــــــــــــــــــــــــــة

 5630055 0699000  6556386  أرباح)خسائر( مرحلــه

 6980038  6980038   صافى ربح )خساره( الفتــرة

 50556506 0699000 8005800 55350050  االجمـــــــــــــــــالى

 


