
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهأسكندرية للحراريات:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

6166621.95681920.35102718.54630016.33935412.3أصول ثابتـــــة

30361.135531.340551.5102023.695923.0مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

00.000.000.000.000.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

00.000.000.000.000.0استثمارات 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

00.000.000.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

16470223.06037221.55508220.05650219.94894615.4مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

13082946.513304147.412635245.813089246.09477929.7مخزون

5494219.55864520.97307926.56766723.85805718.2عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

1330.01260.01280.01630.100.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.0169115.3استثمارات مالية 

3087411.02835410.1210467.62937310.310013631.4نقدية وارصدة لدى البنوك

221677877.022016678.522060580.022809580.126988384.6مجموع االصول المتداولة 

2281480100280538100275687100284597100318829100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

19683869.919683870.219683871.419683869.219683861.7رأس المال المدفوع

191726.8192226.9209157.6217527.6205326.4االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

120393.8(0.4)(1220)00.0111104.055772.0المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

21601076.722717081.022333081.021737076.422940972.0مجموع 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

93533.387173.179112.979112.867632.1التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

93533.387173.179112.979112.867632.1مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

82912.983703.050471.850461.8229587.2مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

4540516.13431612.23343412.14153114.65120816.1موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

24210.919650.759652.2127394.500.0حسابات 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

00.000.000.000.084912.7ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

5611719.94465115.94444616.15931620.88265725.9مجموع االلتزامات المتداولة

281480100280538100275687100284597100318829100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات
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 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهأسكندرية للحراريات:الشركة التابعة

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

21302510022169210017851510016583170235891100صافى ايرادات النشاط 

(75.6)(178344)(62.7)(147787)(81.0)(144643)(78.0)(173013)(75.6)(161121)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

5190424.44867922.03387219.0180447.65754724.4او 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

14550.716470.720961.21250.181523.5إيردات وأرباح متنوعة

7970.45180.21720.1770.010090.4فوائد دائنة

(3.5)(8293)00.0(3.5)(6242)(4.0)(8893)(3.3)(7127)مصروفات بيع وتوزيع 

(8.8)(20873)(7.8)(18317)(11.5)(20464)(9.6)(21316)(9.9)(21133)مصروفات ادارية وعمومية

00.000.000.0(0.2)(500)00.0"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

00.03470.200.04520.200.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(7.7)(18160)(0.2)(412)(0.2)(440)(0.2)(538)(0.1)(219)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.000.000.0مصروفات تمويلية

5150.24470.21670.1600.000.0إيرادات غير عادية

00.0(0.3)(730)(0.8)(1374)(2.3)(5046)(1.0)(2190)خسائر غير عادية

193828.2(0.3)(701)2400211.3153456.977874.4األرباح قبل الضرائب

(3.1)(7343)(0.2)(519)(1.2)(2210)(1.9)(4235)(2.9)(6084)ضريبة الدخل 

00.000.000.000.000.0ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

120395.1(0.5)(1220)179188.4111105.055773.1األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

120395.1(0.5)(1220)179188.4111105.055773.1ربح السنة من العمليات المستمرة

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

120395.1(0.5)(1220)179188.4111105.055773.1ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


