


 

 

شركة مصر أنتركونتننتال 

لصناعة الجرانيت والرخام 

 )إيجي ستون( 

 شركة مساهمة مصرية 
 

 
 

 القوائم المالية 

 30/9/2020في 
  







 شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام

 م)إيجي ستون( ش. م. 

 30/9/2020قائمة الدخل عن الفترة المالية  المنتهية في 
 
رقم   

 اإليضاح
         1/1/2020من
 30/9/2020حتى

 جنيه مصري 

         1/1/2019من
 30/9/2019حتى

 جنيه مصري 

 1731735 1231222 ( 18) ايرادات النشاط 
    -يخصم منه :

 2713019 1902253 ( 15) تكلفة الحصول على االيراد 
 ( 981284) ( 671031)  مجمل الربح / الخسارة

    -يخصم منه :
 332843 209725 ( 16) مصروفات عمومية و ادارية

 ( 332843) ( 209725)  اجمالى المصروفات 
    -يضاف اليه :
 ــــــــــــــــــــ  298028  ايرادات اخرى 

 ( 1314127) ( 582728)  صافى ارباح / خسائر الفترة قبل ضريبة الدخل 
 ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   ضريبة الدخل الحالية  

 ( 1314127) ( 582728)  صافى ارباح / خسائر الفترة بعد ضريبة الدخل 
 ( 0.15) ( 0.067) ( 17) نصيب السهم فى االرباح / الخسائر 

 
 تقرير الفحص المحدود مرفق •
 متممة للقوائم المالية.( 18( إلى رقم  )  1من رقم )  المرفقةاإليضاحات  •

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام

 )إيجي ستون( ش. م. م

 30/9/2020عن الفترة المالية  المنتهية في الشامل قائمة الدخل 
 
 1/1/2020من رقم اإليضاح 

 30/9/2020حتى
 جنيه مصري 

 1/1/2019من
 30/9/2019حتى

 جنيه مصري 
 ( 1314127) ( 582728)  صافى الخسائر / االرباح الفترة بعد الضرائب 

 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ   الدخل الشامل االخر 
 ( 1314127) ( 582728)  اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

 
 تقرير الفحص المحدود مرفق •
 متممة للقوائم المالية.( 18( إلى رقم  )  1من رقم )  المرفقةاإليضاحات  •

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام شركة مصر

 )إيجي ستون( ش. م. م 

 
 المالية الفترةقائمة التغير في حقوق الملكية عن 

 30/9/2020المنتهية في 

 بــــيـــــــــــان
رأس المال  
المصدر  
 والمدفوع 

احتياطى 
 قانونى 

 خسائر مرحلة
صافي  

أرباح/خسائر 
 مرحلة

ارباح / خسائر 
 الفترة 

 االجمالى

الرصيد في  
1/1/2019 

 جنيه مصري 
8650000 

جنيه 
 مصري 

 ـــــــــــ 

 جنيه مصري 
(9444842) 

 جنيه مصري 
1303878 

 جنيه مصري 
170694 

 جنية مصرى 
9179730 

الرصيد فى  
 7165831 (582728) 1474572 (2376013) ــــــــــــــــ  8650000 30/9/2020

الرصيد في  
31/12/2019 8650000 

 
 ــــــــــــ 
 

 

(1431171) 1474572 (944842) 7748559 

العام  ارباح تحويل
 ارباحالسابق الى  
 مرحلة

 ــــــــــــــــــــــ 
 

 ـــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــــ  (944842)

 

 

 ــــــــــــــ 

 

 

 ــــــــــــــ 

 

 ــــــــــــــــــــــ  صافى ارباح الفترة 
 
 ــــــــــــــــــ 

 
 ــــــــــــــــــــــ 

 (582728) (582728) ــــــــــــــــــــــ 

الرصيد فى  
30/9/2020 8650000 

 
 ــــــــــــ 
 

 
(2376013) 1474572 (582728) 7165831 

 
 

 

 

 

 

 



 شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام

 )إيجي ستون( ش. م. م

 30/9/2020عن الفترة المالية  المنتهية في التدفقات النقدية قائمة 
 
رقم  

 اإليضاح 
 1/1/2020من
 30/9/2020حتى

 جنيه مصري 

 1/1/2019من
 30/9/2019حتى

 جنيه مصري 
    -النقدية من انشطة التشغيل :التدفقات 

 ( 1314127) ( 582728)  صافى ارباح / الخسائر الفترة قبل الضريبة
    

 تعديالت لتسوية صافى االرباح / الخسائر  
 مع التدفقات النقدية من انشطة التشغيل 

 
  

 49890 49890 ( 8) اهالك االصول الثابتة  
  (532838 ) (1264237 ) 

  
 ( 115012) 164977  رصيد المخزون التغير فى 

 ــــــــــــــــ  ( 66819)  التغير فى رصيد المدينون و االرصدة المدينة
 17725 ( 7120)  التغير فى رصيد الدائنون و لحسابات الدائنة
 1361524 ( 441800)  صافى النقدية المتاحة من انشطة التشغيل 

    التدفقات النقدية من انشطة االستثمار  
تحصيل من بيع اصول ثابتة / مدفوعات لشراء  

 اصول ثابتة
 

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   صافى النقدية المستخدمة فى انشطة االستثمار
    -ويل :مالتدفقات النقدية من انشطة الت

 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  ( 12) بنوك سحب على المكشوف 
 ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ   صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى انشطة التمويل  
 ( 1361522) ( 441800)  صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة 

 4848642 1851095  حكمها فى بداية الفترةالنقدية ومافى 
 3487118 1409295 ( 11) النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

 

 

 



 شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام )إيجي ستون( 

 م المالية ئالسياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة للقوا

 عن السنة المالية المنتهية 
 03/9/2020في 

 
 -نبذة عن الشركة: -1

تأسست شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام )إيجي ستون( شركة  
مكتب توثيق الشركات وتم قيد الشركة بسجل تجاري   5/8/1997مساهمة مصرية بتاريخ  

مكتب سجل تجاري االستثمار وتم   10/9/1997بتاريخ  31590االستثمار تحت رقم 
 . 97الشركة ونظامها األساسي بصحيفة االستثمار سنة نشر عقد تأسيس 

 -القانون الخاضع له الشركة: -2

ــم  ــانون رقـ ــام القـ ــًا ألحكـ ــركة وفقـ ــيس الشـ ــم تأسـ ــنة  8تـ ــمانات  1997لسـ ــانون ضـ ــدار قـ بإصـ
بإصــــدار قــــانون شــــركات المســــاهمة  1981لســــنة  159وحــــوافز االســــتثمار والقــــانون رقــــم 

المســئولية المحــدودة والئحتــه التنفيذيــة وبمراعــاة وشــركات التوصــية باألســهم والشــركات ذات 
 .1992لسنة  95أحكام القانون رقم 

 غرض الشركة: -3
تصنيع الجرانيت والرخام بكافة أنواعه واستغالل المحاجر، ويتمثل نشاط الشــركة فــي إنتــاج 
وتصـــنيع الجرانيـــت والرخـــام بكافـــة أنواعـــه، والتصـــدير لمختلـــل بـــالد العـــالم، وتقـــوم الشـــركة 

التصنيع لحساب الغير حيث تتعامل مع مصانع محلية وشــركات مقــاوالت كبــرى ومقــاولي ب 
 الرخام المحليين.

 أهم السياسات المحاسبية المطبقة -4
 -أسس إعداد القوائم المالية: 4-1

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعــايير المحاســبية المصــرية ووفقــًا للقــوانين المصــرية 
 .2015( لسنة 110ى ضوء القرار رقم )السائدة ف

 
 



 اثبات المعامالت بالدفاتر: 4-2
تمســـك حســـابات الشـــركة بالجنيـــه المصــــري، ويـــتم إثبـــات المعـــامالت بـــالعمالت األجنبيــــة 
بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبيــة وقــت المعاملــة، وفــي تــاريخ 

األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بــالعمالت   القوائم المالية يتم إعــادة تقيــيم أرصــدة
األجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف المعلنــة فــي ذلــك بالتــاريخ مــن البنــوك التــي تتعامــل معهــا 
الشــركة، وتــدرج فــروق العملــة الناتجــة عــن المعــامالت خــالل العــام وعــن إعــادة التقيــيم فــي 

 تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.
 
 وإهالكها:  األصول الثابتة 4-3

يتم إثبات األصول الثابتة على أساس تكلفــة االقتنــاء مخصــومًا  منهــا مجمــع اإلهــالك وأي 
إضــمحالل فــي قيمتهــا، ويــتم إهــالك األصــول الثابتــة بطريقــة القســل الثابــت وتحميلــه علــى 

 قائمة الدخل وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع األصول.
 

العماار اإلنتاااجي المقاادر لكاال نااوع ماان األصااول الثابتااة لغاارض احتساااب  وفيمااا يلااي بيااان
 -اإلهالك:

 العمر اإلنتاجي المتوقع بالسنوات    بيان األصول  
 50     مباني وإنشاء ومرافق

 10     آالت ومعدات وتركيبات
 16      أثاث وتجهيزات

 5            مصاريف التأسيس
 10      أجهزة كمبيوتر

 5       سيارات
 8      آالت تصوير

 
 
 



 المخزون  4-4
يتم جرد المخزون في تاريخ المركز المالي ويتم تقييم عناصر المخزون بالتكلفة أو صــافي 
القيمة البيعية أيهما أقل، وتتمثل صافي القيمة البيعية في سعر البيع المقدر خــالل النشــاط 

 -تحديد التكلفة وفقًا لألسس اآلتية:العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلتمام ويتم  
 الخامات: -أ

على أساس تكليفتها الفعلية حتى وصولها إلى المخــازن، وتحســب التكلفــة باســتخدام طريقــة 
 الوارد أواًل يصرف أواًل.

 
 قطع الغيار والمواد والمهمات:  -ب

ريقــة علــى أســاس تكلفتهــا الفعليــة حتــى وصــولها إلــى المخــازن وتحســب التكلفــة باســتخدام ط
 الوارد أواًل يصرف أواًل.

 
 اإلنتاج الغير تام: -جا

علـــــى أســـــاس التكلفـــــة الصـــــناعية الفعليـــــة والتـــــي تشـــــتمل علـــــى تكلفـــــة الخامـــــات واألجـــــور 
الصناعية المباشرة والمصروفات واألعباء غير المباشــرة طبقــًا آلخــر مرحلــة إنتاجيــة وصــل 

 إليها اإلنتاج.
 
 اإلنتاج التام: -د

 الصناعية طبقًا لقوائم التكاليل. على أساس التكلفة
 
 -العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المدينة األخرى: 4-5

تثبت أرصدة  العمالء وأوراق القبض والمدينون واألرصدة المدينة األخرى بقيمتهــا األســمية 
مخصومًا منها أية مبالغ نتيجة اإلضمحالل في قيمة األصــول مــن المتوقــع عــدم تحصــيلها 

 معرفة الشركة.ب 
 
 



 
 -الموردين وأوراق الدفع والدائنون واألرصدة الدائنة األخرى: 4-6

تثبيــت أرصــدة المــوردين وأوراق الــدفع والــدائنون واألرصــدة الدائنــة األخــرى بقيمتهــا األســمية 
ــالقيم التــى ســيتم دفعهــا فــى المســتقبل وذلــك  كمــا يــتم االعتــراف بااللتزمــات )المســتحقات( ب

 والخدمات التى تم استالمها . مقابل البضائع
 تحقق إيراد المبيعات: 4-7

يتم االعتراف بإيراد المبيعات عند انتقــال المخــاطر والمنــافع المرتبطــة بملكيــة البضــائع إلــى 
المشــتري وذلــك عنــد تســليم البضــاعة ، كمــا يــتم اثبــات قيمــة دعــم الصــادرات التــى تحصــل 

 يرادات االخرى .عليها الشركة نتيجة لتصدير منتجاتها ببند اال
 اإلضمحالل في قيمة األصول: 4-8

يتم دراسة القيمة الدفتريــة لألصــول المملوكــة للشــركة )بخــالف المخــزون( فــي تــاريخ القــوائم 
ــة وفـــي حالـــة تـــوافر مؤشـــرات تـــدل علـــى إضـــمحالل القيمـــة القابلـــة لالســـترداد لهـــذ   الماليـ

ــة  ــتم تخفـــيض قيمـ ــه يـ ــة فإنـ ــا الدفتريـ ــن قيمتهـ ــة األصـــول عـ ــا القابلـ ــول إلـــى قيمتهـ ــذ  األصـ هـ
لالســترداد ويحمــل هــذا التخفــيض علــى قائمــة الــدخل، ويــتم حســاب قيمــة اإلهــالل الســنوي 

 فيما يتعلق باألصول الثابتة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة.
لــى تقوم إدارة الشركة بشكل دوري في تاريخ القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشــرات تــدل ع

حدوث اضمحالل فــي قيمــة الخســائر والســابق االعتــراف والتــي نشــأت عــن تخفــيض القيمــة 
الدفترية لألصول في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذ  المؤشرات يعاد تقــدير قيمــة 
االضــمحالل ويـــتم عكــس قيمـــة االضـــمحالل  تســجيله فـــي الفتـــرات الســابقة بحيـــث ال تزيـــد 

صـــول عـــن صـــافي قيمتهـــا الدفتريـــة األصـــلية قبـــل تســـجيل خســـائر القيمـــة الدفتريـــة لهـــذ  األ
 االضمحالل في القيمة.

 الضرائب المؤجلة: 4-9
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل أو التزام الميزانية والناشئة عــن فــروق زمنيــة مؤقتــة 

ســاس بــين القيمــة الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات طبقــًا لألســاس المحاســبي وقيمتهــا طبقــًا لأل
الضـــريبي هـــذا ويـــتم تحديـــد قيمـــة الضـــريبة بنـــاء علـــى الطريقـــة المتوقعـــة لتحقـــق أو تســـوية 

 األصول وااللتزامات باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية.



 
ويــــتم االعتــــراف باألصــــول الضــــريبية المؤجلــــة للمنشــــأة عنــــدما يكــــون هنــــاك احتمــــال قــــوى 

ــق أربـــ  ــة تحقيـ ــذا بإمكانيـ ــاع بهـ ــا االنتفـ ــن خاللهـ ــن مـ ــتقبل يمكـ ــي المسـ ــريبة فـ ــع للضـ اح تخضـ
األصــل ويــتم تخفــيض قيمــة األصــول الضــريبية المؤجلــة بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه 

 المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية.
 :ضريبة الدخل 4-10

عـــام والضــــريبة تتضـــمن ضــــريبة الـــدخل علــــى أربـــاح أو خســــائر العـــام كــــل مـــن ضــــريبة ال
ــتثناء ضـــــريبة الـــــدخل المتعلقـــــة ببنـــــود حقـــــوق  ــا بقائمـــــة الـــــدخل باســـ ــتم إثباتهـــ المؤجلـــــة، ويـــ

 المساهمين والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق المساهمين.
هـــذا ويـــتم إثبـــات ضـــريبة الـــدخل علـــى صـــافي الـــربح الخاضـــع للضـــريبة باســـتخدام أســـعار 

 الضريبة.
 قائمة التدفقات النقدية: 4-11
م إدراج قائمــــة التــــدفقات النقديــــة وفقــــًا للطريقــــة غيــــر المباشــــرة ولغــــرض اإلعــــداد قائمــــة يــــت 

التــدفقات النقديــة يــتم تعريــف النقديــة ومــا فــي حكمهــا علــى أنهــا أرصــدة النقديــة بالصــندوق 
والشيكات تحت التحصيل والحسابات الجارية لدى البنــوك والودائــع ألجــل والتــي ال تتجــاوز 

 غراض أعداد قائمة التدفقات النقدية.ثالثة أشهر وذلك أل
 

 االحتياطيات: 4-12
يجــوز للجمعيــة العامــة بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة تكــوين االحتيــاطي القــانوني أو 

 أي احتياطيات أخرى.
 

 مكافأة نهاية الخدمة: 4-13
للتــأمين والمعاشـــات تســاهم الشــركة فـــي نظــام التأمينــات االجتماعيـــة التــابع للهيئــة القوميـــة 

ــالح العـــــاملين طبقـــــًا لقـــــانون هيئـــــة التأمينـــــات االجتماعيـــــة رقـــــم   75لســـــنة  79وذلـــــك لصـــ
وتعديالتـــه وتقـــوم الشـــركة بتحميـــل قيمـــة هـــذ  المســـاهمة ضـــمن حســـاب األجـــور والمرتبـــات 

 بقائمة الدخل ألساس االستحقاق.
 



 المصروفات: 4-14
ك المصــروفات اإلداريــة والعموميــة مــع يتم االعتراف بجميع مصــروفات النشــاط بمــا فــي ذلــ 

 تحميلها على قائمة الدخل في الفترة المالية التي تحققت فيها المصروفات.
 

 -األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها: -5
ــول الماليـــة  ــمن األصـ ــة وتتضـ ــات الماليـ ــول وااللتزامـ ــي األصـ ــركة فـ ــة للشـ ــل األدوات الماليـ تتمثـ

ــات أرصـــدة النقديـــة ولـــدى الب  ــا تتضـــمن االلتزامـ نـــوك والمـــدينون واألرصـــدة المدينـــة األخـــرى كمـ
ــم ) ــاح رقـ ــة األخـــرى ويتضـــمن اإليضـ ــدة الدائنـ ــدة بعـــض الـــدائنون واألرصـ ( مـــن 4الماليـــة أرصـ

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبة المتبعة بشأن أســس إثبــات وقيــاس أهــم 
 رادات ومصروفات.األدوات المالية وما يرتبل بها من إي 

 
 خطر تطلبات العمالت األجنبية:  -6

يتمثــل خطــر العمــالت األجنبيــة فــي التغيــرات فــي ســعر الصــرف والــذي يــؤثر علــى المــدفوعات 
ــة  ــالعمالت األجنبيـــ ــات بـــ ــول وااللتزامـــ ــيم األصـــ ــم تقـــ ــد تـــ ــة فقـــ ــالعمالت األجنبيـــ ــات بـــ والمقبوضـــ

 تاريخ الميزانية.الموضحة أعال  على أساس أسعار الصرف السائدة في 
 الموقف الضريبي: -7

 أ( ضرائب شركات األموال:
الشــركة تقــوم بتقــديم اإلقــرارات الضــريبية أي القــوائم الماليــة المســتندة إلــى حســابات منــتظم فــي 

ومــازال  2008المواعيد القانونية وتم فحــص الملــل الضــريبي للشــركة أربــاح تجاريــة حتــى عــام 
 المختصة.الملل معروضًا أمام المأمورية 

 ب( ضريبة كسب العمل:
ويــتم ســداد الضــريبة ميعادهــا حتــى  2011تم فحص الشركة عن بداية التأســيس حتــى عــام 

 هذا التاريخ.



 -: 9/2020/ 03خالل الفترة المنتهية فى  بيان األصول الثابتة وإهالكاتها  -8
 

 اراضى   بيان 
مبانى 
 االجمالى االت تصوير سيارات اجهزة كمبيوتر  سيسأمصاريف ت اثاث وتجهيز   االت ومعدات  وانشاءات

تكلفة االصل فى 
 15432966 ـ 5120 ـ 273900 ـ 10065 ـ 7678 ـ 89161 ـ 11054756  2517548  1474738 - 1/1/2020

 ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــ  - االضافات خالل الفترة 
اجمالى التكلفة فى  

 15432966 ـ 5120 ـ 273900 ـ 10065 ـ 7678 ـ 89161 ـ 11054756 ـ 2517548  1474738 - 30/9/2020

مجمع االهالك فى 
 12524685 ـ 5119 ـ 273899 ـ 10064 ـ 7677 ـ 89160 ـ 11006227 ـ 1132539 - ــــــــــــــــــــــــ  - 1/1/2020

 49890 - ـــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــ  - ــــــــــــــــــــــ  - 12126  37764 - ــــــــــــــــــــــ  - اهالك الفترة 
مجمع االهالك فى 

 12574575 ـ 5119 ـ 273899 ـ 10064 ـ 7677  89160 - 11018353 - 1170303 - ــــــــــــــــــــــــ  - 30/9/2020

صافى القيمة الدفترية  
 2858391 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 36403 ـ 1347245 ـ 1474738 - 30/9/2020فى 

صافى القيمة الدفترية  
 2908281 ـ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1385009 ـ 1385009 ـ 1474738 - 31/12/2019فى 



 
 المخزون: -9

 البيان 
30/9/2020 

 جنيه مصري 
31/12/2019 

 جنيه مصري 
 772312 513832 خامات رئيسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ خامات مساعدة
 1032055 1125558 إنتاج تام
 1804367 1639390 اإلجمالي

 
 : المدينون وارصدة مدينة متنوعة   -10

 30/9/2020 البيان 
 جنيه مصري 

31/12/2019 
 جنيه مصري 

مصـــلحة الضـــرائب خصـــم مـــن 
 234309 234368 المنبع سنوات سابقة

مصـــلحة الضـــرائب خصـــم مـــن 
 59 ـــــــــــــــــــــ المنبع فترة حالية

 957168 957168 مدينون )أقساط سلع رأسمالية(
 400 400 تأمينات لدى الغير
القيمة  مصلحة ضرائب 

 ـــــــــــــــــــــــ 66819 المضافة 

ضرائب ارباح تجارية تحت 
 التسوية

 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 1191936 1258755 اإلجمالي 
 
 



 النقدية وما في حكمها:  -11
 30/9/2020 البيان 

 جنيه مصري 
31/12/2019 

 جنيه مصري 
 636553 996419 نقدية بالخزينة
 1214542 412876 نقدية بالبنوك

 1851095 1409295 اإلجمالي
 
 
 

 -بنوك تسهيالت : -12
 30/9/2020 البيان 

 جنيه مصري 
31/12/2019 

 جنيه مصري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ تسهيالت بنك االستثمار العربى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ اإلجمالي
 
 

 -دائنون حسابات جارية دائنة : -13
 

 30/9/2020 البيان 
 جنيه مصري 

31/12/2019 
 جنيه مصري 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ حسابات جارية دائنة
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ عمالء دفعات مقدمة

 7120 ـــــــــــــــــــــــ مصلحة الضرائب القيمة المضافة
 7120 ـــــــــــــــــــــــ اإلجـــــــمــــالـــــــــــــــــي

 



 رأس المال:  -41
جنيه   100جنيه والقيمة اإلسمية للسهم الواحد  4000000تأسست الشركة برأس مال مرخص به 

ورأس مال   2009مليون جنيه مصري عام  50مصري وتم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 
 المصدر كما يلي: الشركة 

 جنيه   600000   -اإلصدار األول: -1
بإصــدار عــدد  1997بموجــب قــرار الهيئــة العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة تــم تأســيس الشــركة فــي 

 سهم تم االكتتاب فيهم بالكامل. 6000
 جنيه 8050000    اإلصدار الثاني: -2

ســوية األرصــدة الدائنــة للمؤسســين وذلــك تم زيادة رأس مال الشــركة المصــدر بت   18/10/2007بتاريخ  
 جنيه وتم االكتتاب بالكامل بتاريخ وتم سدادها بالكامل. 1سهم بقيمة السهم  8050000بإصدار  

 جنيه 8650000 إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع
ــًا آلخــــر تعــــديل  مليــــون جنيــــه والمصــــدر مســــدد بالكامــــل  50وأصــــبح رأس المــــال المــــرخص بــــه طبقــ

 يلي:  وملخصه كما
 

 30/9/2020 البيان
 جنيه مصري 

31/12/2019 
 جنيه مصري 

 50000000 50000000 رأس المال المرخص به
 رأس المال المصدر

 8650000 8650000 )رأس المال الغير مدفوع( -

 8650000 8650000 رأس المال المدفوع
 
 
 
 
 



جنيـه مصـري موزعـًا علـى عـدد  8650000    30/9/2020وبذلك بلغ رأس المـال الشـركة المصـدر والمـدفوع فـي 
 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري وجميعها أسهم  8650000

 نقدية وبيانها كاآلتي:

 القيمة االسمية بالجنيه المصري  عدد األسهم االسم والجنسية 
 1614667.00 1614667 أسامة سالمة علي -1
 909166.00 909166 حسن سالمة علي -2
 1614667.00 1614667 جمال سالمة علي -3
 1297500.00 1297500 وائل محمد سالمة علي  -4
 1297500.00 1297500 زياد محمد سالمة علي -5
 302750.00 302750 زينب حسين توفيق -6
 605500.00 605500 سالمة محمد سالمة علي -7
 302750.00 302750 رانيا محمد سالمة علي  -8
 705500.00 705500 متداولةاسهم  -9

 8650000 8650000 اإلجمالي

 
 -تكلفة النشاط: -15

 30/9/2020 البيان
 جنيه مصري 

30/9/2019 
 جنيه مصري 

 2186884 1804367 مخزون اول المدة
    -يضاف :

 1315505 1725150 مصروفات التشغيل
 1500400 ــــــــــــــــــ مشتريات
 12126 12126 اهالكات
  -يخصم :

 2301896 1639390 مخزون اخر المدة
 1902253 2713019 
 



 -: مصاريف إدارية و عمومية  -16

 

 30/9/2020 البيان
 جنيه مصري 

30/9/2019 
 جنيه مصري 

 220400 81600 اجور ومرتبات 
 37764 37764 اهالكات ادارية

 32400 27050 تامينات اجتماعية
 3718 21280 رسوم حكومية واشتراكات 

تليفــــــون وبريــــــد ودمغــــــة و ميــــــاة و 
 4517 4537 ادوات كتابية 

 5907 ـــــــــــــــ ضيافة واستقبال واكراميات ونثريات
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ انتقاالت ومواصالت وسفريات 

 4200 5950 صيانة
 25000 8921 م.متنوعة

 18000 18000 اتعاب مهنية
 2750 2750 دعاية واعالن

 687 1873 م . بنكية
 332843 209725 االجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ح / الخسائر خالل الفترة:انصيب السهم فى االرب  -17

 

 30/9/2020 البيان 
 جنيه مصري 

30/9/2019 
 جنيه مصري 

 (1314127) ( 582728) صافى الربح / الخسارة الفترة
 8650000 8650000 اسهم راس المال

 (0.15) (0.067) نصيب السهم فى الربح / الخسارة
 

 -المبيعات : -18

 عبارة عن مبيعات الشركة من الجرانيت و الرخام تام الصنع الى السوق المحلى و التصدير وهى 

 جنية مصرى. 509482ومبيعات تصدير بمبلغ  جنية مصرى721740عبارة عن مببعات محلى بمبلغ  
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