
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيه شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

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

االصول  

االصول غير المتداولة

717526.7676546.8625576.2أصول ثابتـــــة

36340.358330.670560.7مشروعات تحت التنفيذ

120071.1118311.2121021.2استثمار عقارى

00.000.000.0اصول غير ملموسة

93370.993370.900.0استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

6400.16400.199771.0استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

1973709.1952959.6916929.1مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

18394417.317412517.515051814.9مخزون

74768970.266225066.668445267.6عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.0حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

170.0160.0220.0دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

368143.5626746.3863438.5نقدية وارصدة لدى البنوك

296846490.989906590.492133590.9مجموع االصول المتداولة 

21065834100.0994360100.01013027100.0+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

14307413.414307414.414307414.1رأس المال المدفوع

13445912.613755613.814152414.0االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

10260.110250.110260.1المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

27855926.128165528.328562428.2مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

00.000.000.0قروض 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

12260.113790.112590.1التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.0التزامات اخرى

12260.113790.112590.1مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

99370.931530.379680.8مخصصات   

00.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

77611272.870817371.271817670.9موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.000.000.0حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

00.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.000.0الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

78604973.771132671.572614471.7مجموع االلتزامات المتداولة

1065834100.0994360100.01013027100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

245138100.0212654100.0247879100.0صافى ايرادات النشاط 

42.4-105208-45.2-96014-49.4-121140-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

12399850.611664054.814267157.6او الخسارة / مجمل الربح 

104934.300.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

00.080753.851442.1ايرادات استثمارات مالية اخرى 

3260.115530.714170.6ايرادات وأرباح متنوعة

17380.717810.839331.6فوائد دائنة

2.2-5377-2.6-5426-2.2-5443-مصروفات بيع وتوزيع

19.1-47425-21.3-45254-18.9-46363-مصروفات ادارية وعمومية

00.000.000.0(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

20750.89830.58470.3مخصصات انتفى الغرض منها

00.000.000.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.000.000.0ديون معدومة

0.8-2075-3.7-7800-2.7-6621-اعباء وخسائر متنوعة

670.0-480.0-810.0-مصروفات تمويلية

54012.254982.647361.9ايرادات غير عادية 

80.000.000.0-مصروفات غير عادية

8551534.97600235.710380441.9االرباح قبل الضريبة

7.22621510.6-15313-6.8-16712- ضريبة الدخل

0.11200.0-153-1700.1ضريبة مؤجلة

517-127-1042-ضريبة أرباح االسهم

6793127.76040928.47822631.6ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

6793127.76040928.47822631.6ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


