
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهمصانع النحاس المصرية:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

35714741.733398143.730807248.430229047.828776241.9أصول ثابتـــــة

50210.644810.6129222.0137132.2208963.0مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

3670.03670.03670.13680.13670.1أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

22190.322190.322190.322190.422190.3استثمارات 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

136475442.634104844.632358050.831859050.431124445.3مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

21768825.425878133.916724426.315478824.519552328.5مخزون

24142228.213966418.312850920.213940422.115020521.9عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

430.0430.0430.0430.0430.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

3540.0730.0270.01670.0530.0دفعات مقدمة

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية 

321203.8242563.2169472.7189383.0294744.3نقدية وارصدة لدى البنوك

249162757.442281755.431277049.231334049.637529854.7مجموع االصول المتداولة 

2856381100763865100636350100631930100686542100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

40000046.740000052.440000062.940000063.340000058.3رأس المال المدفوع

580946.8580947.6580949.1580959.2580948.5االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

(152.6)(1047932)(158.2)(999409)(144.7)(920506)(98.1)(749020)(68.5)(586327)المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

(85.9)(589838)(85.7)(541314)(72.7)(462412)(38.1)(290926)(15.0)(128233)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

471165.5458656.0448107.0462767.3467246.8التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

471165.5458656.0448107.0462767.3467246.8مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

181972.1169892.2154002.4127162.06790.1مخصصات   

12508614.613584617.816995526.715859825.122919333.4بنوك سحب على المكشوف

24883929.128510637.322447535.325382640.222958533.4موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

54537663.757098574.7644122101.2701828111.1770199112.2حسابات 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 

937498109.51008926132.11053952165.61126968178.31229656179.1مجموع االلتزامات المتداولة

856381100763865100636350100631930100686542100مجموع 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 جنيهمصانع النحاس المصرية:الشركة التابعة

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

87049110064624110040476910065342876860792100صافى ايرادات النشاط 

(96.6)(831364)(72.0)(619431)(108.0)(437244)(105.6)(682420)(102.9)(896049)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

339973.9294283.4(8.0)(32475)(5.6)(36179)(2.9)(25558)او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

00.000.000.0700.01700.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

00.000.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

65180.751380.8114212.8252922.9380654.4إيردات وأرباح متنوعة

890.07490.12230.100.000.0فوائد دائنة

(0.9)(7624)(1.3)(10903)(2.4)(9608)(1.9)(12242)(1.4)(12263)مصروفات بيع وتوزيع 

(11.7)(100604)(11.7)(100629)(26.6)(107588)(12.6)(81248)(5.8)(50220)مصروفات ادارية وعمومية

00.000.0(1.3)(5090)(0.1)(838)(0.1)(787)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

9330.16040.128600.76840.1120491.4مخصصات انتفى الغرض منها 

(0.3)(2388)(1.5)(13317)(0.3)(1090)(0.4)(2537)(0.2)(1775)اعباء وخسائر متنوعة

(1.9)(16487)(2.0)(16828)(5.0)(20201)(3.9)(25010)(2.9)(24985)مصروفات تمويلية

780.0530.02660.120170.200.0إيرادات غير عادية

00.000.0(1.9)(7774)(0.4)(2667)(0.5)(4112)خسائر غير عادية

(5.5)(47391)(9.2)(79617)(41.8)(169056)(23.9)(154177)(12.9)(112082)األرباح قبل الضرائب

00.000.000.000.000.0ضريبة الدخل 

(0.1)(448)(0.2)(1466)12490.210550.3(0.0)(152)ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

(5.6)(47839)(9.4)(81083)(41.5)(168001)(23.7)(152928)(12.9)(112234)األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

(5.6)(47839)(9.4)(81083)(41.5)(168001)(23.7)(152928)(12.9)(112234)ربح السنة من العمليات المستمرة

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

(5.6)(47839)(9.4)(81083)(41.5)(168001)(23.7)(152928)(12.9)(112234)ربح السنة

00000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


