
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة الكوك والكيماويات االساسيه:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

1614279.61263937.21220458.11072337.2688845.0أصول ثابتـــــة

597263.5969425.61073387.11087407.31084037.9مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

971605.8971605.6931806.2931806.2936716.8أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

4910.04910.04910.04910.000.0استثمارات 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

131880418.932098618.432305421.530964420.727095819.8مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

44582326.477452044.454194236.036808824.614760510.8مخزون

43114025.560055434.452085634.654026836.140461829.5عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

6390.012380.112950.14030.000.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

49162929.1489922.81183447.927981118.754705839.9نقدية وارصدة لدى البنوك

2136923181.1142530481.6118243778.5118857079.3109928180.2مجموع االصول المتداولة 

216880351001746290100150549110014982141001370239100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

28000016.628000016.028000018.628000018.728000020.4رأس المال المدفوع

55789133.058823033.758823039.158823039.358823042.9االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(44.7)(612921)(17.9)(267882)(16.9)(254436)228861.4346832.0المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

86077751.090291351.761379440.860034840.125530918.6مجموع 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

144180.9112790.6104030.792360.678420.6التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

144180.9112790.6104030.792360.678420.6مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

37154422.019644111.216208610.81313068.835644826.0مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

44129626.163565736.471920847.875732450.575064054.8موردون 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 

81284048.283209847.688129458.588863059.3110708880.8مجموع االلتزامات المتداولة

16880351001746290100150549110014982141001370239100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

0000

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام
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%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

22210741001761867100888073100840027120699034100صافى ايرادات النشاط 

(82.6)(577419)(125.9)(879824)(141.8)(1259397)(94.4)(1663295)(86.5)(1921935)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

12161517.4(5.7)(39797)(41.8)(371324)29913913.5985725.6او الخسارة / مجمل الربح 

356001.6418042.4474005.3457566.514592020.9شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

90.090.090.0240.07093110.1ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

32200.137280.213624115.314840.2223983.2إيردات وأرباح متنوعة

148940.7105610.669560.870551.000.0فوائد دائنة

(1.5)(10252)(1.2)(8465)(0.7)(6536)(1.0)(17369)(0.5)(11203)مصروفات بيع وتوزيع 

(16.6)(116182)(5.4)(37809)(4.3)(38312)(2.6)(46139)(2.5)(55585)مصروفات ادارية وعمومية

00.000.000.0(1.7)(30707)(1.3)(29740)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

36320.2522303.0150001.7103171.500.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(80.2)(560547)(0.4)(2619)(2.3)(20521)(0.3)(4825)(0.1)(3014)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.000.000.0مصروفات تمويلية

8970.0153240.926650.359250.800.0إيرادات غير عادية

00.0(1.2)(8673)(0.6)(5418)(0.1)(1962)(0.2)(4325)خسائر غير عادية

(46.7)(326117)(3.8)(26802)(26.3)(233840)25352411.41212266.9األرباح قبل الضرائب

(1.9)(13198)(0.7)(4576)00.0(0.2)(4180)00.0ضريبة الدخل 

4460.031390.28760.111670.200.0ضريبة مؤجلة

00.000.0(0.5)(4740)00.000.0ضريبة توزيعات نقدية

(48.5)(339315)(4.3)(30211)(26.8)(237704)25397011.41201856.8األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

(48.5)(339315)(4.3)(30211)(26.8)(237704)25397011.41201856.8ربح السنة من العمليات المستمرة

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

(48.5)(339315)(4.3)(30211)(26.8)(237704)25397011.41201856.8ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


