الشركة الشرقية الوطنية

Sharkia National Company

لألمن الغذائي

For Food Security
) ( S.A.E
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الســادة  /البورصت المصريت

تحريرا في 2027/2/6

عنايت  /مدير عام ادارة اإلفصاح
تحيه طيبه وبعد,,,,
مرفق لسيادتكم طية صىرة ضىئية من المؤشرات المالية عن الفترة المالية المنتهية فى
 1132/31/13والتي تم اعتمادها من مجلس اإلدارة بجلسته المنعقد بتاريخ .1137/1/2
وتفضلوا بقبول فائك االحترام
رئيس مجلس اإلدارة
طارق عبد الحميد الجندي

اإلدارة  :الزقازيق – مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع  :الكيلو  2,433طريق بلبيس – العاشر من رمضان

 تليفون  – )300( 4034022 – 4039032 :فاكس )300( 4029032 :– فاكس)300( 4933203 :
 تليقون )300( 4933200 : Website: www.elsharkyaelwatanya.com
 E-mail: info@elsharkyaelwatanya.com

الشركة الشرقية الوطنية

Sharkia National Company

لألمن الغذائي

For Food Security
) ( S.A.E
Capital issued and paid 81963560 L.E
C.R : 47172 – Zagazig

(ش.م.م) طبقا ً للقانون  9=1لسنـ9199ــة
رأس المال المصدر و المدفوع 991>;=>8
س  .ت  – <797: :الزقازيق

شركة :الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
ممخص نتائج األعمال عن السنة  /الفترة المنتهية فى 1132/ 31 / 13
أولا :المؤشرات المالية
(أ) قائمة الدخل عن السنة  /الفترة المنتيية فى 1036/ 31 / 13
عن الفترة

عن الفترة

نسبة التغير

الحالية

المقارنة

%

اإليرادات  /المبيعات

05000

05003

3501

مجمل الربح (الخسارة)

5811310

()8,911,018

()0560

نسبة مجمل الربح إلى اإليرادات  /المبيعات

16133811

()303065115

()0506

صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من األنشطة

1093163

()9115590

()0513

صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من األنشطة غير

0

0

0

المستمرة

المستمرة (إن وجدت)
صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
النصيب األساسى لمسيم فى األرباح  /الخسائر
النصيب المخفض لمسيم فى االرباح /الخسائر (ان وجد)
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(ب) قائمة المركز المالى فى 1036/ 31 / 13
فى تاريخ

فى تاريخ

نسبة التغير

المركز المالى

المركز المالى

صافى رأس المال العامل

11193161

13009105

3505

حقوق الممكية

10336313

86038150

3500

رأس المال المدفوع

13961060

13961060

0

االحتياطيات

1505136

1505136

0

()1103316

33811

()831508

5581106

()1561513

()0501

أخرى

0

0

0

أسيم خزينة

0

0

0

األرباح الخسائر المرحمة
ربح خسارة الفترة

لمعام السابق

%

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة  /الفترة المنتيية فى 1036 /31 / 13
عن الفترة

عن الفترة

نسبة التغير

الحالية

المقارنة

%

التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التشغيل

1108113

3186801

3511

التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة االستثمار

9398301

()13309190

()0555

0

()3151910

00

التدفقات النقدية من(إلى) أنشطة التمويل
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ثاني ا :األحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى اآلن وتستوجب اإلفصاح :

ال يوجد
إقــــــرار
نقر بأن البيانات المدونة أعاله مستخرجة من القوائم المالية لمشركة التى تم إصدارىا من مجم ــس اإلدارة المنعقد بتاريخ
 1038/1/6ولم يصدر عنيا تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعيد باإلفصاح الفورى لمييئة والبورصة عن أى تغيير يط أر عمى

ىذه البيانات فور حدوثو لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتى نتعيد بإرساليا فور صدور تقرير مراقب الحسابات عمييا

وبحد اقصى قبل بداية جمسة تداول اليوم التالى وفقاً لمتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقري اًر "

نظيفاً"

مسئول عالقات المستثمرين

رئيس مجمس اإلدارة

التاريخ 1038/ 1 /6
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