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المالى القطاع             

( المصرى بالجنيه القيمة )

2016/06/302015/06/30البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

2016/06/30

            600,118,422            787,327,822التابعة الشركات ارباح فى مصرالقابضة شركة حصة

            100,434,021            117,789,686 االستثمارات من الدخل صافى

4,547,905                52,046                      

                      40,286                      63,143ثابتة أصول بيع أرباح

            700,644,775            909,728,556اإلجمالى

                2,413,496                1,900,583الثابتــــــة األصول أهالك

124,091,409            43,041,879              

              21,456,388              24,490,958عموميـــــــــة مصروفات

            622,506,825            744,663,080العام ( خسائر ) أرباح صافى

                    741,657                            -العام أرباح عن المستحقة الضريبة

                    173,527                    170,680المؤجلة الضريبة إيراد

                6,047,071                6,918,339االرباح توزيعات على المستحقة الضريبة

                        3,943                            -ثابتة أصول بيع خسائر

751,410,739            629,122,026            

            629,122,026            751,410,739الضريبة قبل ( الخسائر ) االرباح

                4,607,043                7,834,867تمويليــــــــــة أعبـــــــاء

العادية غير البنود قبل ( الخسارة ) الربح صافى
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( المصرى بالجنيه القيمة )

 751,410,739  629,122,026 

 1,900,583  2,413,496 

(6,747,659)(6,615,201)

 124,041,409  38,891,879 

(117,789,686)(100,434,021)

 7,834,867  4,607,043 

 760,650,253  567,985,222 

(65,629,367)(161,860,070)

(669,757,124)(332,187,072)

 25,263,762  73,938,080 

 117,789,686  100,434,021 

 509,200  264,681 

(266,144,446)(61,774,336)

(1,992,396)(2,909,566)

(149,837,956) 36,014,800 

(7,834,867)(4,607,043)

 124,990,000  39,000,000 

(1,126,451) 776,527 

 116,028,682  35,169,484 

(8,545,512) 145,122,364 

 371,496,586  265,266,101 

(124,041,409)(38,891,879)

 238,909,665  371,496,586 

 21,909,665  5,015,776 

 217,000,000  366,480,810 

 اإلستثمار إيرادات

المدينة الفوائد

الدخل ضرائب

 العملة تحويل خسائر

المالى القطاع             

اإلهالك

 األخرى المخصصات من المكون

2016/06/30

2016/06/302015/06/30 البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات

الضرائب قبل (الخسارة ) الربح صافى

أخرى مدينة وأرصدة مدينون

اإلستثمارات إيرادات

التشغيل أنشطة(فى المستخدمة)من الناتجة النقدية التدفقات صافى

البنوك لدى وأرصدة نقدية

التشغيل أصول فى التغير قبل التشغيل ربح

المال رأس فى الزيادة

مدفوعة فوائد

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

استثمارات بيع من المحصل

ثابتة أصول بيع من المحصل

استثمارات لشراء المدفوع

ثابتة أصول لشراء المدفوع

االخرى االستثمارات فى ( الزيادة ) النقص

اإلستثمار أنشطة من النقدية التدفقات

أخرى دائنة وأرصدة دائنون

فى ( الزيادة) النقص

البنوك لدى ودائع

 الصرف أسعار فى التغيرات أثر

: فى وتتمثل الفترة أخر فى حكمها ومافى النقدية رصيد

اإلستثمار أنشطة(فى المستخدمة)من الناتجة النقدية التدفقات صافى

التمويل أنشطة(فى المستخدمة)من الناتجة النقدية التدفقات صافى

حكمها ومافى النقدية فى ( النقص ) الزيادة صافى

 الفترة أول فى حكمها ومافى النقدية رصيد

القروض سداد

االرباح توزيعات

والغير البنوك من القروض
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