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ا
صول  

ا
صول غير المتداولة

٥٣٠٣٢١١٥.٩٥٠٨٨٥١١٤.٨أصول ثابتـــــة

٠٠.٠١٧٧٧٠.١مشروعات تحت التنفيذ

٠٠.٠٠٠.٠استثمار عقارى

٢٤٣٦٠.١١٩٩٠٠.١اصول غير ملموسة

١٩٧٩٩٧٤٦٧.٧١٨١١٤٢٩٥٢.٧استثمارت فى شركات تابعة وذات سيطرة

٢٧٤٢٨٦٠.٠١٤٥٢٢٣٤.٢استثمارات مالية متاحة

٢٨٠٠٤٠.٨٣٥٧٦٩١.٠اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

٠٠.٠٠٠.٠نفقات مرسملة

٠٠.٠٠٠.٠اصول ضريبية مؤجلة

٢٨١٥٠٢١٨٤.٦٢٥٠٥٠٣٩٧٢.٩مجموع ا
صول غير المتداولة ١

ا
صول المتداولة 

٠٠.٠٠٠.٠اصول محتفظ بھا بغرض البيع

٠٠.٠٠٠.٠مخزون

١٩٠٦٨٢٥.٧١٧٧٩٥٦٥.٢عمCء واوراق قبض ومدينون أخرون

٢٤٥٧٥٥٧.٤٦٢٨٧٩٣١٨.٣حسابات مدينة مع الشركات التابعة

١٦٥٠.٠١٤٠٠.٠دفعات مقدمة

٠٠.٠٠٠.٠استثمارات مالية 

٧٤٨٠٠٢.٢١٢٦١٤٠٣.٧نقدية وارصدة لدى البنوك

٥١١٤٠٢١٥.٤٩٣٣٠٢٩٢٧.١مجموع ا
صول المتداولة ٢

٣٣٢٦٤٢٣١٠٠.٠٣٤٣٨٠٦٨١٠٠.٠اجمالى ا
صول ١+٢

حقوق الملكية

١٥٩٦٥٠٠٤٨.٠١٥٠٩٥٨٨٤٣.٩رأس المال المدفوع

٨٩٦٦٤٤٢٧.٠٨٩٦٦٤٤٢٦.١ا
حتياطيات 

٠٠.٠٠٠.٠المدفوعات المبنية على اسھم

٢٥٩٦٦٠٧.٨٨١١٢٠٢.٤ا
رباح ( خسائر )المرحلة 

٠٠.٠٤٧٩١٥٥١٣.٩ربح  (خسائر)الفترة 

٠٠.٠٠٠.٠أسھم خزينة (-)

٠٠.٠٠٠.٠فرووق التقييم

٠٠.٠٠٠.٠فروق اعادة الترجمة

٢٧٥٢٨٠٤٨٢.٨٢٩٦٦٥٠٧٨٦.٣مجموع حقوق الملكية

ا
لتزامات غيرالمتداولة

٠٠.٠٠٠.٠سندات مصدرة

١٦٥٩٩٠.٥٣١١١٩٠.٩قروض من البنوك

٠٠.٠٠٠.٠قروض من شركات قابضة او شقيقة

٠٠.٠٠٠.٠التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسھم

٠٠.٠٠٠.٠التزامات نظام العاملين المحدد

٠٠.٠٢٧١٧٣٢٧.٩مخصصات طويلة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠التزامات ضريبة مؤجلة

٠٠.٠٠٠.٠التزامات اخرى

١٦٥٩٩٠.٥٣٠٢٨٥١٨.٨مجموع ا
لتزامت الغير متداولة

ا
لتزامات المتداولة

٢٥٩٧٩٩٧.٨٠٠.٠مخصصات   

٠٠.٠٠٠.٠بنوك سحب على المكشوف

٢٩٧٢٢١٨.٩١٦٢٢٠٢٤.٧موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

٠٠.٠٠٠.٠حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

٠٠.٠٠٠.٠قروض وتسھيCت قصيرة ا
جل

٠٠.٠٠٠.٠الجزء المستحق خCل السنة من القروض طويلة ا
جل

٠٠.٠٦٥٠٨٠.٢ضريبة الدخل المستحقة

٠٠.٠٠٠.٠التزمات محتفظ بھا بغرض البيع

٥٥٧٠٢٠١٦.٧١٦٨٧١٠٤.٩مجموع ا
لتزامات المتداولة

٣٣٢٦٤٢٣١٠٠.٠٣٤٣٨٠٦٨١٠٠.٠مجموع حقوق الملكية وا
لتزامات

                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار ٦٠٩ لتعديCت الجھاز
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٦٣٣٢٥١٠٠.٠٥١٦٦٩٣١٠٠.٠صافى ايرادات النشاط 

٦.٢-٣١٩٦٥-٠٠.٠تكلفة ايرادات النشاط (تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )

٠٠.٠٠٠.٠منح واعانات 

٦٣٣٢٥١٠٠.٠٤٨٤٧٢٨٩٣.٨مجمل الربح / او الخسارة 

٠٠.٠٠٠.٠ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة / وشقيقة

٣١٨٤٥.٠٣٢٤٩٠.٦ايرادات استثمارات مالية اخرى 

٠٠.٠٠٠.٠ايرادات وأرباح متنوعة

٤٩٦٥٧.٨٦١٠٦١.٢فوائد دائنة

٠٠.٠٠٠.٠مصروفات بيع وتوزيع

١٢.٥-٦٤٧٤٢-١١٩.٦-٧٥٧٦٠-مصروفات ادارية وعمومية

٠٠.٠٠٠.٠مخصصات مكونة ( مخصصات بخCف ا
ھCك )

٠٠.٠١٠٠٠٠١.٩مخصصات انتفى الغرض منھا

٠٠.٠٠٠.٠ديون معدومة

١١٨٠.٠-٠٠.٠اعباء وخسائر متنوعة

١٨٧٠.٠-٠٠.٠مصروفات تمويلية

٤٢٠٢٥٦٦.٤٤٠٥٠٦٧.٨ايرادات غير عادية 

٠.١-٣٨٧-٠٠.٠مصروفات غير عادية

٣٧٧٣٩٥٩.٦٤٧٩١٥٥٩٢.٧ا
رباح قبل الضريبة

٠٠.٠٠٠.٠ ضريبة الدخل

١٢.٥٠٠.٠-٧٩٤٧-ضريبة مؤجلة

٢٩٧٩٢٤٧.٠٤٧٩١٥٥٩٢.٧ربح السنة من العمليات المستمرة

٠٠.٠٠٠.٠ربح ( خسائر ) السنة من العمليات غير المستمرة

٢٩٧٩٢٤٧.٠٤٧٩١٥٥٩٢.٧ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

قائمة الدخل  طبقا لقرار ٦٠٩
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