
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة المواسير:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

174328.8141635.6110014.883792.862762.1أصول ثابتـــــة

2280.190.080.062272.1224987.6مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

00.000.000.000.000.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

22351.122350.922351.022350.822350.8استثمارات 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

5310.38470.311460.513890.514700.5اصول ضريبية مؤجلة

12042610.3172546.8143906.2182306.13247910.9مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

7291036.911483045.010480145.410902836.716379255.1مخزون

3104715.75500321.64336218.83212610.86534222.0عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.0106613.600.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

2730.15340.22550.11740.12120.1دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

7287336.96740826.46792029.43364811.33534911.9نقدية وارصدة لدى البنوك

217710389.723777593.221633893.818563762.526469589.1مجموع االصول المتداولة 

219752910025502910023072810020386769297174100+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

11000055.711000043.111000047.711000037.011000037.0رأس المال المدفوع

2457412.4245749.62457410.7245748.3245748.3االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(122.5)(364126)(131.0)(389155)(153.4)(353923)(108.1)(275670)(130.4)(257634)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(77.2)(229552)(85.7)(254581)(95.1)(219349)(55.3)(141096)(62.3)(123060)مجموع 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

12800.64260.22110.1320.000.0(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

12800.64260.22110.1320.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

26331.327721.126441.121500.791243.1مخصصات   

2920214.84772518.777953.461562.173392.5بنوك سحب على المكشوف

2039510.3163796.44402119.1281459.53143710.6موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

267079135.2328823128.9395406171.4421965142.0478826161.1حسابات 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 

319309161.7395699155.2449866195.0458416154.3526726177.2مجموع االلتزامات المتداولة

19752910025502910023072810020386769297174100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

00000

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 

  قائمة المركز المالى  



         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر لصناعة المواسير:الشركة التابعة

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

20496410015639010012597510089626100200230100صافى ايرادات النشاط 

(74.7)(149568)(110.5)(99050)(107.0)(134850)(92.2)(144266)(96.8)(198482)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

5066225.3(10.5)(9424)(7.0)(8875)64823.2121247.8او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

780.0780.0780.1780.1790.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

34511.716871.19240.735363.920531.0إيردات وأرباح متنوعة

58832.957613.744663.527743.118860.9فوائد دائنة

(1.1)(2248)(3.0)(2702)(1.9)(2425)(1.8)(2893)(1.3)(2625)مصروفات بيع وتوزيع 

(10.1)(20287)(25.6)(22919)(15.7)(19730)(13.0)(20332)(10.5)(21430)مصروفات ادارية وعمومية

(3.9)(7737)00.0(0.1)(184)(2.2)(3430)(0.1)(235)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

00.011130.700.07730.900.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.5)(1026)(5.8)(5220)(6.2)(7845)(1.5)(2379)(1.3)(2674)اعباء وخسائر متنوعة

(0.3)(694)(0.8)(688)(2.5)(3203)(3.2)(5080)(2.1)(4291)مصروفات تمويلية

7150.300.06230.500.022591.1إيرادات غير عادية

00.0(1.9)(1681)(33.6)(42382)(3.2)(5001)(2.2)(4544)خسائر غير عادية

2494712.5(39.6)(35473)(62.4)(78553)(11.7)(18352)(9.4)(19190)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

2530.13160.22990.22430.3820.0ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

2502912.5(39.3)(35230)(62.1)(78254)(11.5)(18036)(9.2)(18937)األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

2502912.5(39.3)(35230)(62.1)(78254)(11.5)(18036)(9.2)(18937)ربح السنة من العمليات المستمرة

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

2502912.5(39.3)(35230)(62.1)(78254)(11.5)(18036)(9.2)(18937)ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


