
         وزارة قطاع االعمال العام

   مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركــــة القابضــــة للصنـاعـات المعدنية 

القيمة بااللف جنيهالسبائك الحديدية:الشركة التابعة

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

االصول غير المتداولة

1108338.212976512.012452011.413902111.81290457.8أصول ثابتـــــة

268072.0185551.7158791.5186521.6228801.4مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.000.000.0استثمار عقارى

169291.3169291.6169291.6169291.4169291.0أخرى/ استثمارات فى شركات شقيقة 

00.000.000.000.000.0استثمارات مالية متاحة للبيع

46480.346470.446470.446470.446470.3اقراض 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

115921711.816989615.716197514.917924915.217350110.6مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.000.000.000.000.0اصول محتفظ بها لغرض البيع

29291421.639043736.066524661.146535639.646204928.1مخزون

21578515.923093521.311274410.420597717.531305419.0عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.000.000.0حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة

7460.16020.114500.117800.29440.1دفعات مقدمة

23548317.419294817.800.000.000.0استثمارات مالية 

44927533.21006049.314663813.532344227.569440842.2نقدية وارصدة لدى البنوك

2119420388.291552684.392607885.199655584.8147045589.4مجموع االصول المتداولة 

213534201001085422100108805310011758041001643956100+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

1000007.41000009.21000009.21000008.51000006.1رأس المال المدفوع

34359425.436310433.527297925.127297923.227397016.7االحتياطيات 

00.000.000.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

278462.1278462.6258482.4431663.753875932.8المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.000.000.0فروق اعادة تقييم 

47144034.849095045.239882736.741614535.491272955.5مجموع 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

149231.1173321.6177891.6168601.4153690.9التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0التزامات اخرى

149231.1173321.6177891.6168601.4153690.9مجموع االلتزامات الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

16962212.518650917.213680812.612622410.720380712.4مخصصات   

00.0979119.0101930.900.000.0بنوك سحب على المكشوف

54734640.426005424.052443648.240211234.21516179.2موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.000.000.021446318.221026212.8حسابات 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

15008911.1326663.000.000.01501729.1ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.000.000.0التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

86705764.157714053.267143761.774279963.271585843.5مجموع االلتزامات المتداولة

13534201001085422100108805310011758041001643956100مجموع 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 جنيهالسبائك الحديدية:الشركة التابعة

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

15647681001181517100505066100973895432266068100صافى ايرادات النشاط 

(63.2)(1432953)(40.1)(909648)(113.9)(575501)(84.2)(995400)(57.8)(904758)تكلفة انتاج أو شراء الوحدات المباعة

642472.883311536.8(13.9)(70435)66001042.218611715.8او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.000.000.0شقيقة/ايرادات  استثمارات مالية من شركات قابضة

366752.3439383.794781.900.0940.0ايرادات  استثمارات مالية أخرى

6040.01520.000.000.000.0شقيقة/قابضة/فوائد اقراض شركات تابعة

7700.092570.88100.253090.228080.1إيردات وأرباح متنوعة

388332.5152801.361891.264460.3182500.8فوائد دائنة

(2.7)(60954)(1.6)(35271)(6.2)(31209)(3.9)(45669)(2.7)(42465)مصروفات بيع وتوزيع 

(1.6)(36219)(0.9)(20567)(5.0)(25022)(2.6)(30703)(1.8)(28077)مصروفات ادارية وعمومية

(4.7)(106348)00.0(0.5)(2289)(2.3)(27155)(6.2)(97500)"مخصصات بخالف االهالك"مخصصات مكونة 

450002.900.0502439.9103180.500.0مخصصات انتفى الغرض منها 

00.0(0.3)(5815)(0.3)(1480)(0.3)(3372)(0.0)(158)اعباء وخسائر متنوعة

00.0(0.1)(1306)(0.7)(3562)(0.4)(4313)00.0مصروفات تمويلية

27890.21180.0133952.76800.0456532.0إيرادات غير عادية

(0.4)(8959)(0.2)(5147)(7.1)(35786)(0.9)(11025)(0.0)(4)خسائر غير عادية

188940.868744030.3(17.8)(89668)61647739.413262511.2األرباح قبل الضرائب

(6.6)(150172)00.000.0(2.8)(32665)(9.6)(150089)ضريبة الدخل 

9300.014910.1(0.1)(457)(0.2)(2409)(0.1)(1907)ضريبة مؤجلة

00.000.000.000.000.0ضريبة توزيعات نقدية

198240.953875923.8(17.8)(90125)46448129.7975518.3األرباح بعد الضرائب

00.000.000.000.000.0المرحل الحتياطى رأسمالى

198240.953875923.8(17.8)(90125)46448129.7975518.3ربح السنة من العمليات المستمرة

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

198240.953875923.8(17.8)(90125)46448129.7975518.3ربح السنة

08000.000.0نصيب السهم األساسى والمخفض فى االرباح

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل  

 لتعديالت الجهاز609 طبقا لقرار 


