
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة السيارات:الشركة التابعة

%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

االصول غير المتداولة

2299725.02194630.62086730.52145718.05708715.3أصول ثابتـــــة

00.000.000.04489337.714646839.2مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

28903.128904.028904.228902.4148904.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

10781.210781.510781.610780.910780.3استثمارات مالية متاحة للبيع

00.000.000.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.000.000.000.0اصول غير ملموسة

00.000.000.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.000.093922.5اصول ضريبية مؤجلة

12696529.32591436.12483536.37031859.022891561.3مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

3752040.82018228.11332619.564815.44170711.2مخزون

1521816.61336418.6996214.61429512.04022810.8عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

00.0350.000.000.0170.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

1224313.31220217.02020229.62805423.56236916.7نقدية وارصدة لدى البنوك

26498170.74578363.94349063.74883041.014432138.7مجموع االصول المتداولة 

2919461007169710068325100119148100373236100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

350000380.7350000488.2350000512.3350000293.8414500111.1رأس المال المدفوع

5114755.65326374.35407079.15900649.56378617.1االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(270.4)(1009164)(342.2)(407707)(550.7)(376293)(504.4)(361639)(383.1)(352209)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(142.2)(530878)4893853.24162458.12777740.712991.1مجموع حقوق الملكية

0.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.000.000.0سندات مصدرة

00.000.000.000.000.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.000.000.000.0قروض من البنوك

00.000.000.000.000.0(جهات اخرى)قروض طويلة االجل 

00.000.000.000.000.0التزامات نظم مزايا العاملين المحددة

00.000.000.000.000.0التزامات مالية من المدفوعات المبنية على أسهم

00.000.000.000.000.0مخصصات طويلة االجل

00.000.000.000.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

00.000.000.000.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

1701318.526763.739765.826762.24028510.8مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

1898120.62033928.41610023.62251118.98598423.0موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

70147.670589.82047230.09266277.8777845208.4حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

00.000.000.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.000.000.000.0الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

4300846.83007341.94054859.311784998.9904114242.2مجموع االلتزامات المتداولة

919461007169710068325100119148100373236100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

00000

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة السيارات:الشركة التابعة

%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

65231003350100366810059761005099100صافى ايرادات النشاط 

(1413.3)(72064)(75.9)(4536)(68.6)(2516)(66.4)(2226)(67.9)(4431)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

(1313.3)(66965)209232.1112433.6115231.4144024.1او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

00.000.000.000.000.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

289144.39243275.94248115.8494982.814905292.3إيردات وأرباح متنوعة

152923.4160347.9124934.1197733.1301259.1فوائد دائنة

(218.4)(11137)(3.4)(206)(5.0)(185)(9.1)(305)(7.6)(495)مصروفات بيع وتوزيع 

(1346.3)(68647)(526.7)(31473)(523.7)(19209)(612.3)(20512)(319.6)(20849)مصروفات ادارية وعمومية

(958.2)(48861)00.000.000.000.0"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

110717.000.000.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(67.7)(3450)(36.3)(2170)(60.1)(2203)(44.7)(1497)(16.6)(1080)اعباء وخسائر متنوعة

(0.4)(21)00.000.000.000.0مصروفات تمويلية

2864.4314593.9139137.9504584.45562109.1إيرادات غير عادية

(72.6)(3701)00.000.0(3.4)(114)(0.1)(4)خسائر غير عادية

(3516.4)(179303)(342.0)(20438)(369.6)(13557)(218.3)(7313)(222.6)(14523)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

00.000.000.000.09392184.2ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

(3332.2)(169911)(342.0)(20438)(369.6)(13557)(218.3)(7313)(222.6)(14523)األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

(3332.2)(169911)(342.0)(20438)(369.6)(13557)(218.3)(7313)(222.6)(14523)ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.000.000.0(بعد خصم ضريبة الدخل)ربح السنة من العمليات غيرالمستمرة 

(3332.2)(169911)(342.0)(20438)(369.6)(13557)(218.3)(7313)(222.6)(14523)ربح السنة

000000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


