




































    (ش.م.م)يةلمالبرايم القابضة لالستثمارات اركة ش
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتهية في المالية   الفترةالقوائم المالية المستقلة عن 

  

 

 ٢٣ من ١٩ صفحة 
 

  حسابات مدينة أخري .٨
 

٣٠/٠٩/٢٠٢٢   ٣١/١٢/٢٠٢١  

 جنيه مصري  يه مصريجن

٥٦٥ ٠٠٠ ٥٦٥ ٠٠٠  تأمينات لدي الغير   
٩٨ ٠٣١ ٤٣٥ ٧٨١ إيرادات مستحقة  

٣٣٧ ٣٥٨ ٥٦٣ ٣٧٧ مصروفات مدفوعة مقدما  
٦ ٥٦٢ ٩ ٢٧٣ ضريبة خصم من المنبع  

١ ٥٩٢ ٢٢٥ ٨٦٠  عاملينوعهد سلف   
١٠٦ ٧٣٤ ١٠٢ ٢٣٥ مدينون متنوعون   

 -- ) ٢٢  ٥٤٣(  عةالخسائر االئتمانية المتوق

١ ١١٥ ٢٧٧ ١ ٨٧٩ ١٧٢  
 

  مالال سأر .٩
   جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة    ٥٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ

يه جن  ٥سهم بقيمة اسمية    ٧٢  ٨٣٤  ٦٦٧جنيه مصرى موزعاً على    ٣٦٤  ١٧٣  ٣٣٥المصدر والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل بمبلغ  
 مصرى للسهم. 

 سهما من    ٢  ٨٣٤  ٦٦٧  على إعدام اسهم الخزينة البالغ عددها  ٢٠١٨ مارس  ٦بتاريخ    المنعقدةعادية  الجمعية العامة غير ال  توافق
رأس مال الشركة المصدر و     سهم  ٧٠  ٠٠٠  ٠٠٠التخفيض  سهم ليصبح عدد أسهم الشركة بعد    ٧٢  ٨٣٤  ٦٦٧إجمالى عدد أسهم  

 . ٢٠١٨يونيو  ٢٥رى بتاريخ وتم التاشير فى السجل التجا جنيه مصرى ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ والمدفوع بمبلغ

 فى    و المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  من    ٢٠١٩ديسمبر    ٣٠بموجب محضر  السهم  قيمة  تجزئة  الى    ٥تقرر  جنيه   ١جنيه 
االسهم   عدد  من    ٣٥٠  ٠٠٠  ٠٠٠ليصبح  بدال  ال  ٧٠  ٠٠٠  ٠٠٠سهم  هيئة  من  التصديق  وتم  بتاريخ سهم.  المالية    رقابة 

الت  ٢٠٢٠يناير  ١٢ تم  بتاريخ  و  التجاري  بالسجل  المال  ويظهر  .٢٠٢٠فبراير    ١٨أشير  النحو  رأس  على  المساهمين  بين  موزعاً 
  -التالى:

  النسبه  القيمة االسمية  عدد االسهم  االســـــــم
 % جنيه مصري  

 ١٤٫١٩  ٤٩  ٦٥٠ ٠٠٠  ٤٩  ٦٥٠ ٠٠٠ محمد فواز عبد الغني عبد السالم البشري
  ١١٫٢٨  ٣٩  ٤٦٩ ١٠٧  ٣٩  ٤٦٩ ١٠٧ اتشركة االهلي لالستثمار

  ١٠٬٢٥  ٩٧٠ ٨٧٧ ٣٥  ٣٥  ٨٧٧ ٩٧٠ ايجبشان جلف القابضة لالستثمارات المالية
 ١٠٫٠ ٣٤  ٩٨٧ ٥٠٠  ٣٤  ٩٨٧ ٥٠٠  مفهد بن حمد بن ابراهي

  ٨٬٩٠  ٣١  ١٨٠ ٧٥١  ٣١  ١٨٠ ٧٥١  محمد ماهر محمد على
  ٨٫٥٩  ٣٠  ٠٧٨ ٢٤٤  ٣٠  ٠٧٨ ٢٤٤ ميرفت محمد عزت عبد الوهاب

  ٣٦٫٧٩  ١٢٣  ٩٧٤ ٩٥١  ١٢٣  ٩٧٤ ٩٥١   ٪٥ن أقل من  مساهمون أخرو
  ١٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 
 االحتياطيات .١٠

٣٠/٠٩/٢٠٢٢  ٣١/١٢/٢٠٢١  
 جنيه مصرى  جنيه مصرى

٣  ٩٩٣ ٥٦٧ احتياطي قانوني   ٣  ٩٩٣ ٥٦٧  
٣٣  ٣٤٩ ٤٤٩ *احتياطي عام   ٣٣  ٣٤٩ ٤٤٩  

٣٧ ٣٤٣ ٠١٦  ٣٧ ٣٤٣ ٠١٦  
 

    م عبارة عن: االحتياطي العا *
جم (فقط ثمانية وعشرون مليون جنيها مصريا ال غير) هو عبارة عن عالوة اصدار أسهم تم إصدارها لزيادة   ٢٨  ٠٠٠٠  ٠٠٠مبلغ   -

 .٢٠٠٨ذ عام راس المال وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية إلضافتها لالحتياطي العام من

) هو عبارة ريون وثالثمائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيها مصرياً ال غيجم (فقط خمسة مل  ٥  ٣٤٩  ٤٤٩مبلغ   -
 عن صافي بيع أسهم الخزينة في السنوات السابقة 

  










