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  األصــــــــول    

مجمع  الصافى

 االهالك

  االصـــول الغير متداوله (1) التكلفه

 55355 أراضــى  55355  55355

 313313 مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق  5424052 5522022 523262

 6331221 آالت ومعدات  53555256 15252332 15535556

 356155 وسائل نقل وانتقال  1543630 1263415 102556

 524353 عدد وادوات  1315142 251350 362015

 554335 أثاث وتجهيزات  350513 554623 523612

13522550 12362623 33362135   3355412 

  مشروعات تحت التنفيذ :   

 46622 تكوين استثمارى  - 

 5220331 إنفاق استثمارى  - 

-     

     

 5422 أصول غير ملموسه بالصافى  (2)  4522

     

 2036152 مجموع االصول الغير متداوله   13623350

     

  االصول المتداوله   

  المخـــــزون   

 31425126 مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار  33332236 

  جنيه ( 55811)بعد خصم المخصص البالـــغ قيمته     

 24331  
 155222 مخزون انتاج غير تام

 
5244235 

 
خصم المخصص البالغ قيمته  مخزون أنتاج تام )بعد 

 جنيه( 522225

1505556 

 
 516160 اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات  1513235

 33655652 بعــــــــــــــــدة  41653311 

القيمه :                                       اسم الشركه : شركه صناعه اليايات ومهمات وسائل النقل

 بالجنية



 

 33655652 مـا قبلــــــــــــــــــه :   41653311

  عمـالء وأوراق القبض وحسابات مدينه :   

 51633353 جم( 11182عمالء بعد خصم المخصص البالغ قيمته  )  (3) 16555546 

 1212135 أوراق القبض  -- 

 631503 حسابات مدينه لدى المصالح والهيئات (4) 505350 

 120362 إيرادات مستحقه التحصيل  534535 

 63330 مصروفات مدفوعه مقدمـا"  32432 

 -- موردون )أرصدة مدينه(  15353 

 021233 حسابات مدينة أخرى (5) 655023 

 54555361 جملـــــــــــــــــــــــــــه   10140132

  نقدية بالبنوك والصندوق (6)  

 12434322 مستنديهودائع ضمان العتمادات   12252222 

 5552153 ودائع حـره  3125112 

 3231355 غطاء خطابات ضمان  4326153 

 1631406 حسابات جاريه بالبنوك  3155030 

 15565 نقدية بالصندوق  12503 

51131441    10632423 

 36052403 مجموع االصول المتداوله   02245231

 06626633 اجمالي االصول   24546652

     

  حقوق الملكيــة   

 54522222 رأس المال المصدر  54522222 

  أقساط لم يطلب سدادها   

  أقساط متأخرة سدادهـا   

 54522222 رأس المال المدفوع   54522222

     

  احتياطـــــيـــــــات   

 3254443 احتياطى قانونـى  4523305 

 6122144 احتياطى نظامــــى  3526251 

 442333 احتياطى رأسمالى  442333 

     

  احتياطات أخــــرى :   

 353264 احتياطى يستثمر فى سندات حكوميه  353264 

 5623263 5115لسنه  222%  وفقا" للقانون 52احتياطات أخرى   3330314 

 1042302 أرباح )خسائر( مرحلــة  5523200 

 11250363 الفترةصافى ربح )خسارة(   2435434 

     

53665553    56454151 

 52654151 مجموع حقوق الملكيه   51065553
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 52654151 مــــا قبلـــــــــه :   51065553

     

  االلتزامات الغير متداوله   

 2521216 قروض طويله االجل من الشركه القابضة (3) 6152524 

 225122 التزامات ضريبه مؤجله (0) 1566343 

 2622616 مجموع االلتزامات الغير متداوله   3326241

     

  االلتزامات المتداوله   

  مخصصات (2)  

 511282 عليهامخصص الضرائب المتنازع   152602 

  مخصص مطالبات ومنازعات   

  مخصصات أخرى   

 21622 مخصص مصروفات تحت التسويه  34513 

 221282 جملـــــــــــه   124123

     

  بنوك دائنــة   

  سحب على المكشوف   

  موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه:   

 2266262 موردون (12) 1356360 

 51211115 حسابات دائنة للشركات القابضه/التابعه/الشقيقه  53042342 

 2221611 حسابات دائنه للمصالح والهيئات (11) 1141412 

 621282 دائنو التوزيعات  333345 

 5528212 مصروفات مستحقه السداد  1333033 

 66526 عمالء ) أرصدة دائنه(  52323 

 -- أقساط قروض طويله االجل تستحق السداد خالل السنه الماليه   4222222 

 2521821 حسابات دائنه أخــرى  5535445 

 21212222 جملـــــــــــه   35222225

 21285281 مجموع االلتزامات المتداوله   35505225

     

 

    

    

 82212226 مجموع حقوق الملكيه وااللتزامات   24546652

  

  



 

   

 
     

 قائمــت الدخـــل

 03/6/9302الى   0/7/9302عه الفترة الماليه مه 

 المُمة بالجنُة                                                                                                                                                                    

 أرقام المقارنه  البيـــــــــــــــــان رقن االيضاح كلـى

 65101065 المبيعات/ االيرادات  22621212

 (26612151) تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول على االيراد  (61168125)

 58156226 مجمل الربح  52612621

 22 الدخل من االستثمار  22

 22 مكاسب اخري (52) 222616

 (28168) اخري خسائر  

 128662 اَرادات اخري (52) 218228

 (655262) مصروفات بُغ وتىزَغ  (686566)

(2252222) 
 (1251222) مصروفات ادارَو وػمىمُو 

 مخصصات مكىنو  (11222)
(62112) 

 562162 مخصصات انتفً الغرض منها  

    

 (112652) مصروفات اخري (56) (222165)

 5612212 دائنوفىائذ   2212151

(1658) 
 8222 ارباح / خسائر فروق ػملو 

   
 

 56226125 االرباح لبل الضرَبو  52226526

 (2262526) مصروف ضرَبة الذخل  (2615212)

 
 

  السنو من الؼملُات غُر المستمرهربخ ) خسائر(   

 ) بعد خصم ضريبة الدخل (      
 

 
  

 

 55218626 ربح السنه   1662666

 2.6 نصيب السهم من االرباح (51) 2.6

          

  



 قائمــت الدخل الشامل

 03/6/9302الى   0/7/9302عه الفترة الماليه مه 

 المُمة بالجنُة                                                                                                                                                     

 البيـــــــــــــــــان القيمه
أرقام 

 المقارنه 

1662666 
 ربخ السنو

 
55218626 

  االخرالذخل الشامل  

 
 فروق الؼملو الناتجو ػن ترجمة الؼملُات االجنبُو

 
 

  االستثمارات المالُو المتادو للبُغ 

  تغطُة التذفك النمذٌ 

  االرباح )الخساره( االكتىراَة من نظم المساَا المذذده للمؼاشات 

  نصُب المنشأه من  الذخل الشامل االخر فٍ الشركات الشمُمو 

  المتؼلمو بؼناصر الذخل الشامل االخريضرَبة الذخل  

   

  مجمىع الذخل الشامل االخر ػن السنو بؼذ خصم الضرَبو  

 55218626 اجمالٍ الذخل الشامل ػن السنو 1662666

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمـت التدفقاث الىقــديت

03/6/9302عه الفترة الماليه المىتهيت فى   

جزئى بالجىيه  رقم االيضاح البيان

 المصرى

 كلى

 القيمت بالجىيت

 سىه المقاروــه

     أوال" : التدفقات النقدية من النشاط الجارى

 15225265  82225851  مبيعات نقدية ومتحصالت من العمالء

 --  --  إعانات إنتاج وتصدير محصله

(62182282)  مشتريات نقدية ومدفوعات للموردين   (22222162)  

مدفوعــهأجــور    (52251166)   (52111512)  

 --  --  ايرادات أوراق ماليه محصله

 5185511  2516215  فوائد دائنه محصله

 --  --  فوائد محليه وخارجية مدفوعه

(58252621)  ضرائب ورسوم مدفوعه وتأمينات اجتماعيه   (52616862)  

  828662  615668  متحصالت أخرى

(1266126)  مدفوعات أخرى   (6121682)  

( صافى التدفقات النقدية من النشاط الجــــــارى 1)

: 

  2281268 (2156865)  

   

     

     ثانيا: التدفقات النقدية من النشاط االستثمارى:

مدفوعات القتناء أصول ثابته لمشروعات تحت 

 التنفيذ

 (6125252)   (2286512)  

   266582  متحصالت عن بيع أصول ثابته

     مدفوعات لشراء استثمارات

     متحصالت من بيع استثمارات

     إقراض طويل االجل مسددة

     تحصيل إقراض طويل األجل

( صافى التدفقات النقدية من النشاط االستثمارى2)    (6516626)  (2286512)  

(5628212)   بعــــــــــــــــــدة  (1221222)  

  



تابع : قائمـت التدفقاث الىقــديت   

03/6/9302عه الفترة الماليه المىتهيت فى   

 

 رقم البيـــــــــــــــــــان

االيضا

 ح

 جزئى

القيمت 

 بالجىيت

 كلى

القيمت 

 بالجىيت

سىه 

 المقاروــه

(5628212)   مــا قبلــــــــــــــــة  (1221222)  

     

     ثالثـا" : التدفقات النقديــة من النشاط التمويلى :

     متحصالت عن أصدار ستندات

     متحصالت من قروض طويله االجل

     سداد قروض طويله االجل

   52222222  متحصالت من  قروض قصيرة االجل

(2222222)  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

( صافى التدفقات النقدية من النشاط التمويلــــى3)    6222222 2 

     

(2125166)   صافى التغير فى حركة النقدية خالل الفترة  (1221222)  

     

 22866122 58221616   رصيد النقدية أول السنه الماليه

 58221616 25565665   رصيد النقدية آخر السنه الماليه

(6612516)   يطرح خطابات الضمان  (2165222)  

(52222222)   ودائع بضمان اعتمادات مستنديه  (52626222)  

 6222861 2211286   رصيد النقديه المتاح آخر الفترة

 

 


