
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهمصر لأللومنيوم:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

259988824.3241864421.3228672919.3221050322.5225716617.4أصول ثابتـــــة

241450.21306861.2864050.71448591.5821780.6مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

338510.3338510.3338510.3338510.3338510.3أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

3225163.03225162.8225160.2225160.2520740.4استثمارات مالية متاحة للبيع

75080.100.000.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.000.0201260.200.0اصول غير ملموسة

12500.02500.000.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

1298915827.9290594725.6242950120.5243185524.8242526918.7مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

320357029.9578451951.0642352454.3366908837.4598773046.1مخزون

137137412.8126419611.1130481011.0129625213.2199475415.4عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

35410.0120990.1136880.1155820.2207170.2حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

7370.09890.04040.013970.014560.0دفعات مقدمة

266931824.9113141710.0120483710.2193579819.7174867613.5استثمارات مالية 

4689614.42504522.24571173.94677794.88070366.2نقدية وارصدة لدى البنوك

2771750172.1844367274.4940438079.5738589675.21056036981.3مجموع االصول المتداولة 

2107066591001134961910011833881100981775110012985638100+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

110000010.3165000014.5165000013.9165000016.8165000012.7رأس المال المدفوع

376281735.1477792742.1358961030.3357449236.4357873427.6االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

291972427.34824844.300.0282760.3252320219.4المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

778254172.7691041160.9523961044.3525276853.5775193659.7مجموع حقوق الملكية

االلتزامات 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

3948443.72939552.62882752.42786572.81624281.3التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

3948443.72939552.62882752.42786572.81624281.3مجموع االلتزامات الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

4052403.82975912.6731540.6147430.27516715.8مخصصات   

2132902.010313099.1217939018.47635777.8207333116.0بنوك سحب على المكشوف

191074417.8281635324.8405345234.3350800635.7224627217.3موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.000.000.000.000.0حسابات 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

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

252927423.6414525336.5630599653.3428632643.7507127439.1مجموع االلتزامات المتداولة

107066591001134961910011833881100981775110012985638100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

0000

 لتعديالت الجهاز609 قائمة المركز المالي طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهمصر لأللومنيوم:الشركة التابعة

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

13502466100121902341007254540100113684217914481892100صافى ايرادات النشاط 

(74.8)(10825450)(78.1)(11308387)(126.4)(9170195)(96.5)(11765916)(76.8)(10368329)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

600340.4365644225.2(26.4)(1915655)313413723.24243183.5او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.01791531.22585911.8شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

5436294.04393793.62110622.900.000.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

9760.09760.0839761.2157760.19760.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

375260.3459800.41006481.4515960.4475510.3إيردات وأرباح متنوعة

205470.243330.044340.184840.1285010.2فوائد دائنة

(1.0)(138357)(1.0)(144973)(1.7)(125805)(1.1)(133008)(0.7)(99099)مصروفات بيع وتوزيع 

(0.9)(133318)(0.6)(86277)(1.1)(77767)(0.6)(71662)(0.5)(65348)مصروفات ادارية وعمومية

(6.3)(919046)(0.2)(29764)(0.2)(13772)(0.8)(93244)(1.5)(203955)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

1991321.51399001.12070002.9399000.3359500.2مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.6)(85925)(0.3)(49341)(0.5)(36352)(0.4)(46559)(0.1)(14953)اعباء وخسائر متنوعة

(0.2)(21951)(0.4)(61901)(1.4)(102397)(0.4)(48131)(0.1)(10758)مصروفات تمويلية

311180.2286250.2454570.6691530.539260.0إيرادات غير عادية

(0.5)(70285)(0.0)(249)(0.3)(19594)(0.2)(26394)(0.6)(83427)خسائر غير عادية

515910.4266305518.4(22.6)(1638765)348952525.86645135.5األرباح قبل الضرائب

(1.9)(277845)(0.2)(32934)(0.5)(37716)(1.6)(194474)(5.9)(790770)ضريبة الدخل 

168350.11008880.856800.196190.11162290.8ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

282760.2250143917.3(23.0)(1670801)271559020.15709274.7األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

282760.2250143917.3(23.0)(1670801)271559020.15709274.7ربح السنة من العمليات المستمرة

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

282760.2250143917.3(23.0)(1670801)271559020.15709274.7ربح السنة

075000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


