
 03/6/8302ى فى ــــس المالـــــقائمت المرك

 

 

 

 

 جزئـى كلـى
 رقن

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

  ول ــــــــاألص   

  غير متداولهاالصـــول ال (1) التكلفً مجمع االٌالك الصافى

 55355 أراضــى  55355  55355

 552511 ت ومرافق وطرقمبانى وإنشاءا  5494933 5121516 313313

 6426259 آالت ومعدات  52355631 14454522 6331291

 495136 وسائل نقل وانتقال  1543632 913423 356155

 531222 عدد وادوات  1315253 223532 524353

 515644 أثاث وتجهيزات  353519 525224 554335

3355412 12233433 56552243   2232513 

  التنفيذ : مشروعات تحت   

  تكوين استثمارى (5) 46629 

  إنفاق استثمارى (3) 5292331 

5145342     

     

 6622 أصول غير ملموسه بالصافى  (8)  5422

     

 2244213 الغير متداولهمجموع االصول    9236152

     

  االصول المتداوله   

  المخـــــزون   

 52599532 د ووقود وقطع غيارمخزون خامات وموا  31425126 

   
غ قيمته  ـــ)بعد خصم المخصص البال

 جنيه ( 55891
 

 1353964 مخزون انتاج غير تام  155299 

 
1525556 

 
مخزون أنتاج تام )بعد خصم المخصص 

 جنيه( 14988البالغ قيمته  
1213924 

 91913 دات مستنديه لشراء سلع وخدماتاعتما  516162 

 31259351 عــــــــــــــــدةب  33655659 

 

 انميًّ : تانجُيح                                      اسم انشركو : شركو صناعو انياياث ومهماث وسائم اننقم



 8302/  6/  03تابــع : قائمـت المركس المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقن 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

 31259351 مـا قبلــــــــــــــــــه :   33655659

  عمـالء وأوراق القبض وحسابات مدينه :   

 12433642 جم( :9918) عد خصم المخصص البالغ قيمته  عمالء ب (5) 51633353 

 -- أوراق القبض  1219135 

 1546523 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات (6) 631523 

 564535 إيرادات مستحقه التحصيل  192369 

 64349 مصروفات مدفوعه مقدمـا"  63332 

 43553 موردون )أرصدة مدينه(  -- 

 225532 ابات مدينة أخرىحس (3) 291233 

 15925135 جملـــــــــــــــــــــــــــه   54555361

  نقدية بالبنوك والصندوق (2)  

 3522222 ودائع ضمان العتمادات مستنديه  12434322 

 11445366 ودائع حـره  5552153 

 5552369 غطاء خطابات ضمان  3931355 

 5361622 حسابات جاريه بالبنوك  1631426 

 13513 نقدية بالصندوق  15565 

12639493    53244562 

 63226223 مجموع االصول المتداوله   36252423

 35932296 اجمالي االصول   26696633

     
  حقوق الملكيــة   
 54522222 رأس المال المصدر  54522222 
  أقساط لم يطلب سدادها   
  أقساط متأخرة سدادهـا   

 54522222 رأس المال المدفوع   54522222

     

  ـــــــاتياحتياطـــــ   
 3323532 احتياطى قانونـى  3954443 
 4223392 احتياطى نظامــــى  6192144 
 311333 احتياطى رأسمالى  449333 

     

  احتياطات أخــــرى :   

 353964 احتياطى يستثمر فى سندات حكوميه  353964 

 1632353 5115لسنه  647%  وفقا" للقانون 54احتياطات أخرى   5623263 

 1639331 أرباح )خسائر( مرحلــة  1242329 

 13161539 صافى ربح )خسارة( الفترة  11252363 

     

56454151    55336232 

 49536232 حقوق الملكيهمجموع    52654151

 

 



 8302/  6/  03تابــع : قائمـت المركس المالى فى 

 جزئـى كلـى
 رقن 

 االيضاح
 البيـــــــــــــــــان

أرقام 

 المقارنه

 

 49536232 مــــا قبلـــــــــه :   52654151

     

  الغير متداولهااللتزامات    

 561618: قروض طويله االجل من الشركه القابضة (9) 6159594 
  قروض طويله االجل من جهات أخرى   
 561618: الغير متداولهوع االلتزامات مجم   

6159594     
  المتداولهااللتزامات    
  مخصصات (12) 159622 
 653765 مخصص الضرائب المتنازع عليها   
  مخصص مطالبات ومنازعات   
  مخصصات أخرى   
 18859 مخصص مصروفات تحت التسويه  65326 

 :75937 جملـــــــــــه   555326
     
  بنوك دائنــة   
  سحب على المكشوف   
  موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:   
 8:536: موردون (11) 5243243 
 56853415 حسابات دائنة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقه  19695991 
 67678:7 حسابات دائنه للمصالح والهيئات (15) 3355495 
 5978:: دائنو التوزيعات  355225 
 5486769 مصروفات مستحقه السداد  1122692 
 79668 عمالء ) أرصدة دائنه(  44163 
 -- أقساط قروض طويله االجل تستحق السداد خالل السنه الماليه   -- 
 6787:59 حسابات دائنه أخــرى  5341332 

 51181868 جملـــــــــــه   59623226
 646:99:8 داولهمجموع االلتزامات المت   59913195

     

 

    
    

 :3917481 حقوق الملكيه وااللتزاماتمجموع    26696633

  



 

 قائمــت الدخـــل

 03/6/8302الى   0/7/8307عه الفترة الماليً مه 
 انقيمت بانجنيت                                                                                                                                                                    

 البيـــــــــــــــــان رقن االيضاح كلـى
أرقام 

  المقارنه

 89558855 المبيعات/ االيرادات  :9:45856

 (76658394) تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على االيراد  (7381:151)

 64:64881 ربحمجمل ال  58953643

 44 الدخل من االستثمار  44

 578444 مكاسب اخري  44

 (14531) خسائر اخري (57) (68138)

 386374 ايراداث اخري (58) 968386

 (78:673) مصروفاث بيع وتىزيع  (855:37)

 (9:67877) مصروفاث اداريو وعمىميو  (9659774)

 (658741) مخصصاث مكىنو  (36996)

 547:81 صصاث انتفً انغرض منهامخ  584934

    

 (784196) مصروفاث اخري (59) (197854)

 5:74816 فىائذ دائنو  5316616

 :68197 ارباح / خسائر فروق عمهو  84:7

    

 :5:14:58 االرباح قبم انضريبو  58748175

 (7388:83) مصروف ضريبت انذخم  (768:5:8)

 
 

  ياث غير انمستمرهانسنو من انعمهربخ ) خسائر(   

 () بعد خصم ضريبة الدخل       
 

    

 575:5971 السنهربح    554983:3

 8.6 نصيب السهم من االرباح (:5) 7.8

          



 

 
 

 قائمـت توزيعاث االرباح المقترحً

 03/6/8302فى 

                                                                                                                                
 انميًّ تانجُيّ                                                                                                                            

 انثيـــــــــــــــــــــــــــاٌ  جزئــى كلى

 نزتخصافـٗ ا 554983:3 

5681159: 

 أرتاح )خسائز( يزدهّ يٍ انعاو انساتك 5884781

 االرتاح انماتهّ نهرٕسيــع 

 ويتم تىزيعهـــا عهً اننذى انتانً  

 ادتياطيــاث  

 %5ادرياطٗ لإََٗ   996178 

 %01ادرياطٗ َظايٗ    5549833 

 ادرياطٗ  رأسًانٗ 44 

 
 0990نسُّ  312ٌَٕ % طثما" نهما01ادرياطياخ اخزٖ 335695

 اربـــــاح مىزعـــــــــو 

 ذٕسيعاخ نهًساًْثٍ ) انشزكّ انماتضّ نهصُاعاخ انكيًأيّ ( 9:38636 

 ذٕسيعاخ نهعايهيٍ 6836187 

 يكافأِ يجهس االدارِ 849165 

554983:3 
 انزياضــٗ دصّ انُشاط 35969

  

 ارتاح يزدهــّ نهعاو انرانٗ  5884781

   

   

   

 



 

 

 قائمـت التدفقاث الىقــديت

 03/6/8302عه الفترة الماليً المىتٍيت فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيضا

 ح

 جسئى

القيمت 

 بالجىيت

 كلى

القيمت 

 بالجىيت

سىً 

المقاروــ

 ي

     أوال" : انتذفقاث اننقذيت من اننشاط انجاري

 55299259  50120150  يثيعاخ َمديح ٔيرذصالخ يٍ انعًالء

 --  --  إعاَاخ إَراج ٔذصديز يذصهّ

 (33135339)  (21123951)  يشرزياخ َمديح ٔيدفٕعاخ نهًٕرديٍ

 (01091551)  (01599053)  أجــٕر يدفٕعــّ

 --  --  ايزاداخ أٔراق يانيّ يذصهّ

 0359255  0590059  فٕائد دائُّ يذصهّ

 --  --  فٕائد يذهيّ ٔخارجيح يدفٕعّ

 (00295159)  (01595951)  ائة ٔرسٕو يدفٕعّ ٔذأييُاخ اجرًاعيّضز

  0219111  929552  يرذصالخ أخزٖ

 (5551929)  (5529593)  يدفٕعاخ أخزٖ

 9351109 (3505950)   ( صافً انتذفقاث اننقذيت من اننشاط انجــــــاري :1)

   

     

نيا: انتذفقاث اننقذيت من اننشاط ثا

 :االستثماري

    

 (999921)  (3195093)  يدفٕعاخ اللرُاء أصٕل ثاترّ نًشزٔعاخ ذذد انرُفيذ

 029111    يرذصالخ عٍ تيع أصٕل ثاترّ

     يدفٕعاخ نشزاء اسرثًاراخ

     يرذصالخ يٍ تيع اسرثًاراخ

     إلزاض طٕيم االجم يسددج

     ذذصيم إلزاض طٕيم األجم

 (551921) (3195093)   ٍ انُشاط االسرثًارٖ( صافٗ انردفماخ انُمديح ي3)

 9515199 (5315112)   بعــــــــــــــــــذة



 
 قائمـت التدفقاث الىقــديتتابع :  

 03/6/8302عه الفترة الماليً المىتٍيت فى 

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيض

 اح

 جسئى

القيمت 

 بالجىيت

 كلى

القيمت 

 بالجىيت

سىً 

المقاروــ

 ي

 9515199 (5315112)   مــا قبهــــــــــــــــت

     

     ثانثـا" : انتذفقاث اننقذيــت من اننشاط انتمىيهً :

     يرذصالخ عٍ أصدار سرُداخ

     يرذصالخ يٍ لزٔض طٕيهّ االجم

 (5511111)    سداد لزٔض طٕيهّ االجم

     يرذصالخ يٍ  لزٔض لصيزج االجم

     االجمسداد لزٔض لصيزج 

     يرذصالخ يٍ إصدار أسٓى َمديح

     انًسدد نشزاء انشزكح جاَثا" يٍ أسًٓٓا انًرذصم 

     إعادج تيع انشزكح جُثا" يٍ أسًٓٓا

     ذٕسيعاخ دصّ اندٔنّ يدفٕعّ خالل انعاو

 (5511111) --   ( صافً انتذفقاث اننقذيت من اننشاط انتمىيهــــ5ً)

     

 5115199 (5315112)   دركت اننقذيت خالل انسنت انمانيوانتغير فً 

(0( + )3(+ )2)     

 09929550 32955511   رصيد انُمديح أٔل انسُّ انًانيّ

 32955511 09129595   رصيد انُمديح آخز انسُّ انًانيّ

 (3531219) (2950233)   يطزح خطاتاخ انضًاٌ

يطزح ٔدائع ٔدساب جارٖ تضًاٌ اعرًاداخ 

 يسرُديّ

  (01525211) (5511111) 

 02935090 5322955   رصيد انُمديّ انًراح آخز انسُــّ

 

 
  


