
ه  االلف جن مة  الق
ضاحمستهدف عام 2023/2022 ــــانرقم اال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سنوات المقارنهمتوقع  2022/2021الب

فع 2018/2019فع 2020/2019فع 2021/2020فع ح  2021/12/31 مركز ما
 االصول 

االصول الغ متداوله :
1848810767112461235513600أصول ثابته22093-1

ثمارى-- ن اس ----203752753319370تك
ثمارى-- --1548------انفاق اس

الصا )15245-2 1134--اصول غ ملموسه ( 
ع االصول الغ متداوله 37338 3886338301306171390613604مجم

االصول المتداوله
4536636165418154236941624مخزون47598-3
ه)19170-4 مته  56ألف جن الغ ق عد خصم المخصص ال 2225420640154832006016553 عمالء  (

ات مدينه لدى المصالح والهيئات2140 261537911267710582حسا
ل120 60573430274إيرادات مستحقه التحص

وفات مدفوعه مقدمـا60 7080796270م
ات مدينة أخرى 2708 26902666697654669حسا

البنوك والصندوق19620 ه  2093720808239422287321171نقد
ع االصول المتداوله91416 9399284207833178675880943مجم

13285512250811393410066494547اجما االصول128754

قائمة المركز الما   2023/6/30



  2021/6/30  (تابع) قائمة المركز الما 
ه  االلف جن مة  الق

ضاحمستهدف عام 2023/2022 ــــــــــــــــــانرقم اال سنوات المقارنهمتوقع  2022/2021الب
فع 2018/2019فع 2020/2019فع 2021/2020فع ح  2021/12/31 مركز ما

ه : حقوق المل
ع 50000 5000050000500005000024200رأس المال المدف
ات 20390-5 اط 2011620116195681805315986احت

33613361159322952208أراح (خسائر) مرحله 5312
ة 7750 ــح (خسائر) الف 54863222550497209472صا ر

ة 83452 ع حقوق المل 7896376699766658006851866مجم
امات الغ متداولة : اإلل

ضة 30150 كة القا له األجل  من ال 2942032380612961296129قروض ط
ة مؤجله 1669 امات  14191284131513661267ال

امات الغ متداوله 31819 ع اإلل 3083933664744474957396مجم
امات المتداولة : اإلل

492372450187194المخصصات 632-6
16209602977591326موردين 1230
15000100070005000اوراق دفع 3000
قة 5000 عة / الشق ضة / التا ات القا ات دائنة لل 250025001496281523840حسا
ات دائنة للمصالح والهيئات 1980 11302201195724291142حسا

7618011037898774دائنو التوزعات 76
ة ة التال ستحق السداد خالل السنه المال له األجل  860147010004000اقساط قروض ط

ات دائنة أخرى 1565 22352451265220134009حسا
امات المتداولة 13483 2305312145298251310135285مجموعات اإلل

مات 128754 ه واإلل 13285512250811393410066494547مجموعات حقوق المل

س مجلس اإلدارة     محاسب/ أحمد مصط محمد    مهندس/ محمد حس محمد         أ. د/ ممدوح محمود أحمد  ذى         رئ ف ع القطاع الما      العضو المنتدب التنف الم



ە من 2022/7/1 ح 2023/6/30 قائمه الدخل  عن الف
ه  االلف جن مة  الق

ضاحمستهدف عام 2023/2022 ــــــــــــــــــانرقم اال فع 2018/2019فع 2020/2019فع 2021/2020فع ح  2021/12/31 مركز مامتوقع  2022/2021الب
عات/ االيرادات123714 8450641237716826905066736المب

لفة الحصول ع االيراد103301- عات / ت لفة المب 49979-55130-59042-34176-70563-ت
ــح20413 139437061126401392016757مجمل ال

اسب اخرى 26767300--م
--6-------خسائر اخرى

8607143464230259ايرادات اخرى120
ــــع810- وفات بيع وتوز 487-606-672-380-760-م

ه9847- ه وعموم وفات ادار 6613-6374-6658-3518-7692-م
99-17-262---120-مخصصات مكونه140-

--75----مخصصات انت الغرض منها
وفات اخرى313- 234-368-257-112-218-م
1240558182019112391فوائد دائنه900

اح / خسائر فروق عمله 10-11-21-0--ار
ه10323 ل ال اح ق 7253432372781274612264االر
ة2323- 2157-2927-1824-1101-1632-ة الدخل الحال

ائب المؤجله 250- 635-99-50--135-ال
ــح السنه7750 54863222550497209472ر

اح1.3 ب السهم من االر 111.42.7نص



ه  االلف جن مة  الق
ــام 2023/2022 ــ ــ ــ ــــانمستهدف عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع 2021/2022الب ــــى 2021/2020فع ح  2021/12/31 مركز مامتوقـ ــــى 2020/2019فعلـ فعلــــى 2019/2018فعلـ

ــح السنة 7750 54863222550497209472ر
الدخل الشامل االخر

ه ات االجن فروق العمله الناتجه عن ترجمة العمل
ه المتاحه للبيع ثمارات المال االس

ة التدفق النقدي تغط
ا المحددە للمعاشات ة من نظم المزا تورا اح (الخسارە) اال االر

قه ات الشق شأە من  الدخل الشامل االخر  ال ب الم نص
عنا الدخل الشامل االخرى ة الدخل المتعلقه 

ه  عد خصم ال ع الدخل الشامل االخر عن السنه  مجم
54863222550497209472اجما الدخل الشامل عن السنه7750

ە من 2022/7/1 ح 2023/6/30 ــامل  عن الف ــ ــ ــ ــ قائمه الدخل الشـ



ة  2023/6/30  ة المنته ە المال حه)  عن الف قائمة توزعات االراح (المق
ه  االلف جن مة  الق

ـــــــــــــــــان  مستهدف عام 2023/2022ب

ــــع  ل للتوز ــح  القا 7750صا ال
ــاح المرحلــه من العام السابق  1951األر

تم توزعهــا ع النحو التا  9701و
ـــــــات اط احت

ا قانو %5 388احت

ـــــــــاح  موزعـــــــه ار
ه ) ماو ضه للصناعات ال كه القا مـ ( ال عــات للمسا 2500توز

ـــن 930توزعات للعامل
3818

ــــاقـــى  5883ال

أفأە مجلس االدارە 5% 197م
ــاح مرحلــه للعام التالــــــى 5686ار



ه  قائمة التدفقات النقد
ه  االلف جن مة  الق

ــــــــــــــــــان   جز ب
ل : شغ شطة ال ــه - ا أوًال : التدفقــات النقد

ه ومتحصالت من العمــالء عات نقد 114649مب
ــه ومدفوعات للموردين ات نقد 61986-مش

21340-اجــور مدفوعــه 
900فوائد دائنه محصــله

17320-ائب ورسوم مدفوعــه
2530متحصــالت اخرى
3540-مدفوعات اخــرى

ل شغ شطة ال ه من ا 13893صا النقد
ثمار : شطة االس ه من ا ـا : التدفقات النقد ثان

ذ وعات تحت التنف 3210-مدفوعات القتناء أصول ثابته وم
متحصالت من بيع أصول ثابته 

ثمار شطة االس ه من ا 3210-      صا التدفقات النقد
ل : شطة التم ــــه من ا ثالثا : التدفقات النقد

له االجل 12000-سداد قروض ط
له اإلجل  -متحصالت من قروض ط
ة اإلجل  -متحصالت من قروض قص

شطة التم  ه من ا 12000-صا التدفقات النقد
ة  ه خالل الف 1317-صا التغ  حركه النقد

ه ه أول السنه المال د النقد 20937رص
ه ه آخر السنه المال د النقد 19620رص

ات الضمان  ح خطا 3450-ط
ة  ند ضمان اعتمادات مس 4540-ودائع 

ة ه المتاح اخر الف د النقد 11630رص



ة قائمة التغ  حقوق المل
ه  االلف جن مة  الق

ــــــــــــــــــان  ادة 44743ب 45107النقص ال
5000050000راس المال 

ات  اط 0االحت
ا قانو %5 57092745983احت

ا نظا  91789178احت
ا رأسما  11051105احت
ات اخرى  اط 41244124احت

20116274020390الجمله 
336119515312اراح خسائر مرحله 

ة  548622647750اراح الف
ع  789634489083452مجم
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