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الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 
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%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

االصول غير المتداولة

16817655.315894548.614720446.914006839.912931730.6أصول ثابتـــــة

00.042481.347601.521280.677211.8مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

00.000.000.000.000.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

11910.411910.411910.411910.311910.3استثمارات مالية متاحة للبيع

00.000.000.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة طويلة االجل

00.000.000.000.000.0اصول غير ملموسة

1910.1950.000.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.02120.114110.3اصول ضريبية مؤجلة

116955855.816447950.315315548.814359940.913964033.0مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

260.0260.0260.0260.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

6767422.36257219.19220129.44799413.76985816.5مخزون

171245.6167685.1143734.63976311.3399159.4عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

340.0740.0980.01330.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

00.000.0820.0820.08250.2دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

4970116.38292225.45390417.211920634.017278740.8نقدية وارصدة لدى البنوك

213455944.216236249.716068451.220720459.128338567.0مجموع االصول المتداولة 

2304117100326841100313839100350803100423025100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

300009.910000030.610000031.910000028.510000023.6رأس المال المدفوع

16114853.016235549.716235551.716835348.016967840.1االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

00.0139274.4264917.65961114.1(63.0)(191701)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

26235580.327628288.029484484.032928977.8(0.2)(553)مجموع حقوق الملكية

0.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.000.000.0سندات مصدرة

22300073.300.000.000.000.0قروض 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

00.04150.11530.000.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

22300073.34150.11530.000.000.0مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

72642.472642.272642.353311.5132763.1مخصصات   

00.000.000.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

3470011.45582617.1291849.35003114.37360617.4موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

3970613.19810.39560.35970.268541.6حسابات 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 

8167026.96407119.63740411.95595916.09373622.2مجموع االلتزامات المتداولة

304117100326841100313839100350803100423025100مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

00000
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%2022/2021%2021/2020%2020/2019%2019/2018%2018/2017البيــــــــــــــــان

178013100189452100126311100218369100263857100صافى ايرادات النشاط 

(70.4)(185684)(79.9)(174384)(86.4)(109110)(83.3)(157724)(87.6)(155994)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

2201912.43172816.71720113.64398520.17817329.6او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

00.0410.0420.0420.023100.9ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.0420.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

5170.325951.46050.514310.700.0إيردات وأرباح متنوعة

4420.220241.143553.437461.784603.2فوائد دائنة

(2.4)(6278)(2.5)(5361)(2.0)(2478)(2.1)(4072)(1.1)(1954)مصروفات بيع وتوزيع 

(2.2)(5740)(1.7)(3766)(2.8)(3476)(1.6)(3094)(1.5)(2656)مصروفات ادارية وعمومية

(3.1)(8194)(1.6)(3533)00.000.000.0"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

00.000.000.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.4)(1060)(0.3)(761)(0.7)(840)(0.4)(728)(0.0)(15)اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.000.0(0.2)(362)مصروفات تمويلية

5080.3930.055814.400.094333.6إيرادات غير عادية

(0.1)(392)(4.4)(9657)(5.8)(7324)(3.1)(5795)(1.2)(2117)خسائر غير عادية

163829.22279212.01366610.82612612.07675429.1األرباح قبل الضرائب

(7.0)(18342)00.000.000.000.0ضريبة الدخل 

2610.23650.211990.5(0.2)(415)00.0ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

163829.22237711.81392711.02649112.15961122.6األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

163829.22237711.81392711.02649112.15961122.6ربح السنة من العمليات المستمرة

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

163829.22237711.81392711.02649112.15961122.6ربح السنة

000000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


