
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة المطروقات:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

5812045.55017436.94383129.54286828.83966024.1أصول ثابتـــــة

1730.100.032072.239402.676734.7مشروعات 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

15829345.75017436.94703831.64680831.44733328.7مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

3101224.34587833.74233528.57104547.75165631.3مخزون

2279217.91572511.62445816.41512410.21970312.0عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

30.020.030.010.020.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

1556412.22425917.83486023.41602210.84615728.0نقدية وارصدة لدى البنوك

26937154.38586463.110165668.410219268.611751871.3مجموع االصول المتداولة 

2127664100136038100148694100149000100164851100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

11171087.511171082.111171075.111171075.011171067.8رأس المال المدفوع

93637.393646.993636.393646.393645.7االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(162.9)(268511)(183.0)(272706)(178.0)(264711)(203.9)(277335)(226.3)(288961)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(89.4)(147437)(101.8)(151632)(96.6)(143638)(114.9)(156261)(131.5)(167888)مجموع 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

00.000.000.000.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

00.000.000.000.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

27152.140112.977595.251123.474814.5مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

2634720.61910914.01539310.41961813.22490515.1موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

266490208.7269179197.9269180181.0275902185.2279902169.8حسابات 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 

295552231.5292299214.9292332196.6300632201.8312288189.4مجموع االلتزامات المتداولة

127664100136038100148694100149000100164851100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

0000

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة المطروقات:الشركة التابعة

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

781391001202311001086971003562429121112100صافى ايرادات النشاط 

(89.6)(108543)(42.1)(51006)(75.1)(81598)(74.2)(89170)(117.8)(92060)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

1256910.4(12.7)(15382)3106125.82709924.9(17.8)(13921)او 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

44835.714921.211711.16900.624502.0إيردات وأرباح متنوعة

12741.616391.435573.324302.017391.4فوائد دائنة

(1.0)(1230)(1.1)(1277)(1.3)(1454)(1.0)(1144)(1.3)(1047)مصروفات بيع وتوزيع 

(5.5)(6668)(5.3)(6364)(6.2)(6785)(6.8)(8234)(6.6)(5130)مصروفات ادارية وعمومية

(2.2)(2669)(0.0)(50)(7.9)(8614)(9.4)(11282)(10.7)(8383)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

983212.679596.618541.71226610.11000.1مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.3)(381)(0.4)(512)(0.4)(433)(0.7)(812)(1.2)(943)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.000.000.0مصروفات تمويلية

21262.72730.22440.22050.21380.1إيرادات غير عادية

(1.5)(1853)00.0(3.7)(4015)(7.8)(9326)(0.9)(680)خسائر غير عادية

41953.5(6.6)(7994)116269.71262411.6(15.9)(12389)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

00.000.000.000.000.0ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

41953.5(6.6)(7994)116269.71262411.6(15.9)(12389)األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

41953.5(6.6)(7994)116269.71262411.6(15.9)(12389)ربح السنة من العمليات المستمرة

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

41953.5(6.6)(7994)116269.71262411.6(15.9)(12389)ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


