
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

%2022/2021%2021/2020البيــــــــــــــــان

االصول غير المتداولة

12386236.813870749.0أصول ثابتـــــة

1050.05540.2مشروعات تحت التنفيذ

00.000.0استثمار عقارى

00.000.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

00.03030.1استثمارات مالية متاحة للبيع

00.000.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.0اصول غير ملموسة

00.000.0نفقات مرسملة

00.000.0اصول ضريبية مؤجلة

112396736.913956449.3مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

8742026.08107228.6مخزون

11478734.131511.1عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

00.010000.4دفعات مقدمة

00.000.0استثمارات مالية 

101693.05841120.6نقدية وارصدة لدى البنوك

221237663.114363450.7مجموع االصول المتداولة 

2336343100283198100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

19537558.119537469.0رأس المال المدفوع

4500.17270.3االحتياطيات 

00.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

55461.64527216.0المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.0فروق اعادة تقييم 

20137159.924137385.2مجموع حقوق الملكية

0.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.0سندات مصدرة

00.000.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.0قروض من البنوك

00.000.0(جهات اخرى)قروض طويلة االجل 

00.000.0التزامات نظم مزايا العاملين المحددة

00.000.0التزامات مالية من المدفوعات المبنية على أسهم

00.000.0مخصصات طويلة االجل

00.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.0التزامات اخرى

00.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

00.000.0مخصصات   

00.000.0بنوك سحب على المكشوف

13495240.1274499.7موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

200.09690.3حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

00.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.0الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

00.0134074.7ضريبة الدخل المستحقة

00.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

13497240.14182514.8مجموع االلتزامات المتداولة

336343100283198100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

  قائمة المركز المالى  
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41505100121211100صافى ايرادات النشاط 

(67.4)(81678)(89.2)(37007)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

449810.83953332.6او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

00.000.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

464911.21367511.3إيردات وأرباح متنوعة

250.116281.3فوائد دائنة

00.000.0مصروفات بيع وتوزيع 

(9.1)(11089)(3.1)(1288)مصروفات ادارية وعمومية

00.0(0.3)(139)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

00.000.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(1.6)(1928)(1.4)(589)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.0مصروفات تمويلية

00.0106128.8إيرادات غير عادية

00.000.0خسائر غير عادية

715617.25243143.3األرباح قبل الضرائب

(9.7)(11797)(3.9)(1610)ضريبة الدخل 

00.000.0ضريبة مؤجلة

00.000.0ضريبة توزيعات نقدية

554613.44063433.5األرباح بعد الضرائب

00.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

554613.44063433.5ربح السنة من العمليات المستمرة

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

554613.44063433.5ربح السنة

00.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  
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