
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيه (ايجوث  )المصرية للسياحة والفنادق :شركة 

%2022/2021%2021/2020%2020/2019البيــــــــــــــــان

االصول  

االصول غير المتداولة

268574568.4271490170.3252340959.8أصول ثابتـــــة

3192458.13300948.53813959.0مشروعات تحت التنفيذ

860.0860.0850.0استثمار عقارى

123270.3105800.390230.2اصول غير ملموسة

3678089.43758639.700.0استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

77920.200.03745008.9استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

1339300386.4343152488.8328841278.0مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

62040.250790.150390.1مخزون

3327768.53220738.356127213.3عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

5380.000.02200.0حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

5870.000.014970.0دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

1919374.91051852.73619808.6نقدية وارصدة لدى البنوك

253204213.643233711.293000822.0مجموع االصول المتداولة 

23925045100.03863861100.04218420100.0+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

105150026.8105150027.296150022.8رأس المال المدفوع

140534035.8140534036.4132462131.4االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

800622.01082852.82074364.9المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

253690264.6241622862.5249355759.1مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

2065375.33181248.21824274.3قروض من البنوك

00.000.000.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.000.0التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم

00.000.000.0التزامات نظام العاملين المحدد

00.000.000.0مخصصات طويلة االجل

00.000.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.003.700.0التزامات اخرى

2065375.331812412.01824274.3مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

47796712.248054112.447170111.2مخصصات   

00.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

55974014.33805469.889802321.3موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.01245233.200.0حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

1438993.71438990.01726994.1قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.0130.0الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

118160630.1112950925.5154243636.6مجموع االلتزامات المتداولة

3925045100.03863861100.04218420100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيه(ايجوث  )المصرية للسياحة والفنادق :شركة 

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

566979100.0114500100.01086925100.0صافى ايرادات النشاط 

18.7-202926-30.9-35343-3.1-17351-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

54962896.97915769.188399981.3او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

139862.527072.450800.5ايرادات استثمارات مالية اخرى 

17248830.4121426106.0168271.5ايرادات وأرباح متنوعة

173003.156334.981260.7فوائد دائنة

0.1-796-0.7-764-0.1-462-مصروفات بيع وتوزيع

17.5-190632-266.9-305592-87.1-494096-مصروفات ادارية وعمومية

5.2-56342-1.2-1359-0.1-822-(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

00.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها

0.00.00.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.000.000.0ديون معدومة

5.2-56033-25.6-29258-4.1-23272-اعباء وخسائر متنوعة

3.1-33187-23.5-26884-8.1-45816-مصروفات تمويلية

8200.189767.8101510.9ايرادات غير عادية 

0.2-1977-2.6-2939-2.7-15177-مصروفات غير عادية

130.058521653.8-148897-17457730.8االرباح قبل الضريبة

2.500.0858087.9-14451- ضريبة الدخل

0.1-1302-00.000.0ضريبة مؤجلة

130.049810645.8-148897-16012628.2ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

130.049810645.8-148897-16012628.2ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


