
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالدلتا للصلب:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

8345122.96010313.2565958.731063029.831281430.0أصول ثابتـــــة

43161.29688221.329820145.817404216.729099327.9مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

9070.29070.29070.100.06620.1أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

15750.415750.315750.215750.215750.2استثمارات 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

19024924.715946735.135727854.848624746.660604458.1مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.0137313.014880.211180.111180.1اصول محتفظ بها لغرض البيع

19061352.214264331.420834032.025654124.634207832.8مخزون

4730813.06663714.76811910.5399353.8631376.1عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

580.0170.0280.0580.000.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

3686510.17171215.8164622.5482624.6302722.9نقدية وارصدة لدى البنوك

227484475.329474064.929443745.234591433.243660541.9مجموع االصول المتداولة 

2365093100454207100651715100832161801042649100+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

15000041.115000033.015000023.015000014.415000014.4رأس المال المدفوع

27310.727310.627320.427320.327320.3االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(19.9)(207407)(19.8)(206005)(29.8)(194123)(32.4)(146963)(18.1)(66151)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(5.2)(54675)(5.1)(53273)(6.4)(41391)8658023.757681.3مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.000.000.0سندات مصدرة

00.013417929.500.000.000.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

180.000.000.000.000.0قروض 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

20110.620110.420110.320110.200.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

20290.613619030.020110.320110.200.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

70681.9120682.7120681.9120681.2118231.1مخصصات   

10018927.46544214.4374025.7394853.8383803.7بنوك سحب على المكشوف

11486631.58107017.819146829.424810023.836397234.9موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

5436114.915366933.845015769.158467656.168314965.5حسابات 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 

27648475.731224968.7691095106.088432984.81097324105.2مجموع االلتزامات المتداولة

365093100454207100651715100833067801042649100مجموع 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 جنيهالدلتا للصلب:الشركة التابعة

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

4872821001673591002392410068135572945767100صافى ايرادات النشاط 

(93.1)(880156)(65.8)(621868)(106.0)(25363)(108.3)(181191)(110.9)(540212)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

594876.3656116.9(6.0)(1439)(8.3)(13832)(10.9)(52930)او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

550.0550.0550.2550.01430.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

128542.672084.3522321.882830.968650.7إيردات وأرباح متنوعة

26810.652363.1395316.525140.376140.8فوائد دائنة

(0.1)(1217)(0.2)(1765)(8.8)(2101)(1.1)(1799)(0.4)(1887)مصروفات بيع وتوزيع 

(5.6)(53162)(4.4)(41864)(110.6)(26456)(19.7)(32936)(4.7)(22713)مصروفات ادارية وعمومية

00.000.000.0(4.2)(7000)00.0"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

170.000.000.020290.244160.5مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.6)(5365)(0.8)(7128)(114.7)(27446)(19.9)(33336)00.0اعباء وخسائر متنوعة

(0.1)(827)00.0(17.0)(4078)(3.7)(6137)(1.4)(6751)مصروفات تمويلية

10000.21970.1315713.225070.300.0إيرادات غير عادية

(0.0)(6)00.000.0(0.1)(112)00.0خسائر غير عادية

241182.6240722.5(205.4)(49132)(49.3)(82456)(13.9)(67674)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

00.000.000.000.020110.2ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

241182.6260832.8(205.4)(49132)(49.3)(82456)(13.9)(67674)األرباح بعد الضرائب

00.028011.700.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

241182.6260832.8(205.4)(49132)(47.6)(79655)(13.9)(67674)ربح السنة من العمليات المستمرة

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

241182.6260832.8(205.4)(49132)(47.6)(79655)(13.9)(67674)ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


