
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالنصر للتعدين:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

1005653.41855355.61825255.41660824.71420033.8أصول ثابتـــــة

2094207.11729435.21835855.51753735.01787934.8مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

321131.1221140.7221140.7221140.6221140.6أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

1587485.41208963.61181563.51210003.51418203.8استثمارات مالية متاحة للبيع

75080.375070.275070.275080.275080.2اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.000.000.000.0اصول غير ملموسة

68830.261940.255750.2161090.5144990.4نفقات مرسملة

00.000.000.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

151523717.451518915.551946215.550818614.550673713.6مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

130817744.2163892349.2223069066.5234836667.0177861947.8مخزون

50372217.056643817.044977213.457512016.442228011.3عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

27520.164710.200.025820.17200.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

10740.01850.014440.06620.025860.1دفعات مقدمة

1922936.539486511.8498101.500.055007114.8استثمارات مالية 

43408614.72123846.41024443.1722882.146061312.4نقدية وارصدة لدى البنوك

2244210482.6281926684.5283416084.5299901885.5321488986.4مجموع االصول المتداولة 

229573411003334455100335362210035072041003721626100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

60000020.360000018.060000017.960000017.160000016.1رأس المال المدفوع

120913740.9131004639.3131004739.1136774239.0141276138.0االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

00.000.02233526.73001298.641373811.1المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

180913761.2191004657.3213339963.6226787164.7242649965.2مجموع 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

5630.05160.014260.000.000.0(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

5630.05160.014260.000.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

29674010.03117409.33117409.32812038.02777427.5مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

75929925.799491929.884216725.187817525.083592122.5موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.000.000.000.000.0حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة

00.000.000.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

530.0480.0460.000.000.0الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

915493.11171863.5648441.9799552.31814644.9ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

114764138.8142389342.7121879736.3123933335.3129512734.8مجموع االلتزامات المتداولة

29573411003334455100335362210035072041003721626100مجموع 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 للتعدين:الشركة التابعة

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

1117425100134930310098852010013334851002155673100صافى ايرادات النشاط 

(70.9)(1527550)(67.6)(901366)(64.1)(633591)(54.1)(729722)(62.2)(694898)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

42252737.861958145.935492935.943211932.462812329.1او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

211761.91205118.9384793.9107030.8425712.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

91470.8116650.9269392.7634064.8796043.7إيردات وأرباح متنوعة

821147.3286372.1100981.000.000.0فوائد دائنة

(3.8)(81992)(6.3)(83592)(7.8)(77464)(3.0)(39971)(4.2)(46419)مصروفات بيع وتوزيع 

(2.8)(60621)(4.3)(57134)(6.4)(62875)(8.8)(118922)(9.0)(100455)مصروفات ادارية وعمومية

(1.0)(21278)(0.2)(2374)(0.3)(2741)(5.0)(67851)(20.0)(223147)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

670456.000.034810.4330652.5208201.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.6)(12025)(1.2)(16020)(1.5)(15002)(1.8)(24896)(0.5)(5211)اعباء وخسائر متنوعة

00.0(0.0)(90)(0.0)(17)(0.0)(14)(0.0)(15)مصروفات تمويلية

303602.72870.0224102.300.000.0إيرادات غير عادية

00.000.0(1.0)(10041)(0.6)(8202)(1.7)(18773)خسائر غير عادية

23834921.352082538.628819629.238008328.559520227.6األرباح قبل الضرائب

(8.4)(181464)(6.0)(79954)(6.6)(64844)(8.7)(117186)(8.2)(91549)ضريبة الدخل 

00.000.000.000.000.0ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

14680013.140363929.922335222.630012922.541373819.2األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

14680013.140363929.922335222.630012922.541373819.2ربح السنة من العمليات المستمرة

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

14680013.140363929.922335222.630012922.541373819.2ربح السنة

003723000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


