
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيهشركة مصر للفنادق

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

االصول  

االصول غير المتداولة

115974964.4113059666.6110027854.2أصول ثابتـــــة

881124.917908510.625530612.6مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.0استثمار عقارى

315681.8740.06980.0اصول غير ملموسة

112360.6111230.768280.3استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

7450.07450.07440.0استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

1129141071.7132162377.9136385467.2مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

5180.04760.0560.0مخزون

26273114.626311415.528585114.1عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

1013735.6316261.9188390.9حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

2140.01890.01850.0دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

1443048.0795854.736198517.8نقدية وارصدة لدى البنوك

250914028.337499022.166691632.8مجموع االصول المتداولة 

21800550100.01696613100.02030770100.0+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

19800011.019800011.71980009.7رأس المال المدفوع

47321026.347321427.946434422.9االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

56640.300.0322401.6المرحلة (خسائر  )االرباح  10.800.0-183296-00.0الفترة (خسائر)ربح  

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

67687437.648791828.869458434.2مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

81215445.177759445.882177240.5قروض 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

816264.5981375.81158475.7التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.0التزامات اخرى

89378049.687573151.693761946.2مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

401392.2212841.3115750.6مخصصات   

00.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

1248186.91506948.924254711.9موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

30.0108300.600.0حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

00.0502913.0469212.3قروض وتسهيالت قصيرة االجل

636273.5998655.9900004.4الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

13090.100.075240.4ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

22989612.833296419.639856719.6مجموع االلتزامات المتداولة

1800550100.01696613100.02030770100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهشركة مصر للفنادق

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

267577100.063039100.0525843100.0صافى ايرادات النشاط 

12.6-66031-100.0-63031-23.8-63780-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

20379776.280.045981287.4او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

260.0260.000.0ايرادات استثمارات مالية اخرى 

27071.053398.56130.1ايرادات وأرباح متنوعة

186817.000.0131372.5فوائد دائنة

00.000.000.0مصروفات بيع وتوزيع

5.8-30554-50.8-32008-13.4-35784-مصروفات ادارية وعمومية

1.2-6516-8.5-5345-00.0(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

00.02408738.2121312.3مخصصات انتفى الغرض منها

0.00.00.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.000.000.0ديون معدومة

350.0-0.100.0-333-اعباء وخسائر متنوعة

18.8-99034-142.8-90022-44.9-120172-مصروفات تمويلية

66862.5838513.3275845.2ايرادات غير عادية 

0.3-1788-122.6-77260-0.1-340-مصروفات غير عادية

264.637535071.4-166790-7526828.1االرباح قبل الضريبة

0.500.075241.4-1309- ضريبة الدخل

3.3-17217-26.2-16506-6.2-16547-ضريبة مؤجلة

290.835060966.7-183296-5741221.5ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

290.835060966.7-183296-5741221.5ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


