
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيه"وحدة مستقلة"الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

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

االصول غير المتداولة

49130.042200.036330.032080.028950.0أصول ثابتـــــة

00.000.0179520.1306710.2317550.2مشروعات تحت التنفيذ

2577661.92543951.86464054.56464054.56464054.1استثمار عقارى

516821638.0507593235.4409408728.5430002529.7397062225.1استثمارات فى شركات تابعة 

4864443.64642193.24864443.44405683.05740933.6استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة

4452693.34709133.34060692.83540142.45031963.2استثمارات مالية متاحة للبيع

2147001.62110301.52110301.52022801.400.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.000.000.000.0اصول غير ملموسة

00.000.000.000.000.0نفقات مرسملة

10940.010790.07190.09800.035240.0اصول ضريبية مؤجلة

1657840248.4648178845.2586633940.9597815141.3573249036.3مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

00.000.000.000.000.0مخزون

150397111.1197790813.8197041213.7200250313.8186204011.8عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

288769821.3378453926.4450979731.4512827135.5708460044.8حسابات مدينة مع الشركات التابعة والشقيقة

2450.054210.010560.014040.000.0دفعات مقدمة

00.000.000.02421641.73046391.9استثمارات مالية 

261743119.3210200714.6200012613.911105507.78244055.2نقدية وارصدة لدى البنوك

2700934551.6786987554.8848139159.1848489258.71007568463.7مجموع االصول المتداولة 

21358774710014351663100143477301001446304310015808174100+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

320000023.6320000022.3320000022.3338365723.4341777921.6رأس المال المدفوع

249856218.4298397820.8317431322.1592710641.0594248537.6االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

147849110.913050279.112463718.713484669.315726589.9المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0(-)تعويضات معاش مبكر

71770535374890055276206845310659229741093292269مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.000.000.0سندات مصدرة

00.000.000.000.000.0قروض من شركات تابعة او شقيقة

290710021.4290710020.3290710020.300.010563396.7قروض 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

290710021.4290710020.3290710020.300.010563396.7مجموع االلتزامات الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

9232746.89752266.85509313.85124493.55124493.2مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

177919713.1230887616.1260391418.1262750818.2330646420.9موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

8011235.96714564.76651014.66638574.600.0حسابات دائنة للشركات التابعة 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 

350359425.8395555827.6381994626.6380381426.3381891324.2مجموع االلتزامات المتداولة

1358774710014351663100143477301001446304310015808174100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

00000

  قائمة المركز المالى  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيه"وحدة مستقلة"الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

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

0000000000صافى ايرادات النشاط 

00.000.000.000.000.0تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

00.000.000.000.000.0او الخسارة / مجمل الربح 

17293660.011256890.06523150.01143450.02248170.0ايرادات  استثمارات مالية من شركات تابعة

503750.0665350.0745790.0939250.000.0ايرادات  استثمارات مالية من شركات شقيقة

00.000.000.000.02047770.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

254460.01093700.022570.0545760.02010870.0إيردات وأرباح متنوعة

1334400.02873760.02491120.01558790.01183710.0فوائد دائنة

00.000.000.000.000.0مصروفات بيع وتوزيع 

0.0(53264)0.0(55557)0.0(53754)0.0(45515)0.0(38371)مصروفات ادارية وعمومية

0.0(230000)0.0(10000)0.0(537437)0.0(233580)0.0(708864)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

00.000.000.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها 

0.0(1049)0.0(12034)0.0(794)0.0(1035)0.0(11)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.000.000.0مصروفات تمويلية

458880.0167680.0147650.02550.0791690.0أرباح غير عادية

00.000.000.000.000.0خسائر غير عادية

12372690.013256080.04010430.03413890.05439080.0األرباح قبل الضرائب

0.0(77073)0.0(17770)0.0(68007)0.0(59524)0.0(8344)ضريبة الدخل 

0.02600.025440.0(360)0.0(15)0.0(14830)ضريبة مؤجلة

(41690)(21150)(39183)(64287)(90765)ضريبة التوزيعات النقدية

11233300.012017820.02934930.03027290.04276890.0ربح السنة من العمليات المستمرة

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

11233300.012017820.02934930.03027290.04276890.0ربح السنة

نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  


