
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيه شركة مصر للسياحة

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

االصول  

االصول غير المتداولة

16276310.018504911.115951711.0أصول ثابتـــــة

681284.2511303.1235421.6مشروعات تحت التنفيذ

67391841.372704843.651699635.8استثمار عقارى

6600.07410.022570.2اصول غير ملموسة

168111.0111390.738180.3استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

1390.01390.01390.0استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

93870.692280.669160.5نفقات مرسملة

00.049380.336080.2اصول ضريبية مؤجلة

193180657.298941259.371679349.6مجموع االصول غير المتداولة 

0.00.00.0االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

69410.466590.466650.5مخزون

65855340.464895938.965024445.0عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.0حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

9300.117040.117340.1دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

321542.0205491.2688304.8نقدية وارصدة لدى البنوك

269857842.867787140.772747350.4مجموع االصول المتداولة 

21630384100.01667283100.01444266100.0+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

1257657.71257657.51257658.7رأس المال المدفوع

196311.2196311.2196311.4االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

5.5-79282-0.3-5106-0.9-14465-المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

1309318.0878145.3941976.5مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

174101.1243771.5290712.0قروض من البنوك

125770.8125770.8125770.9قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.000.0التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم

00.000.000.0التزامات نظام العاملين المحدد

81683350.100.000.0مخصصات طويلة االجل

73930.500.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.084600050.753872837.3التزامات اخرى

85421352.488295453.058037640.2مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

77130.5127660.8191501.3مخصصات   

29840.227830.2400.0بنوك سحب على المكشوف

59457036.562923937.771706449.6موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

130000.8277271.7284392.0حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

00.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

269731.7240001.450000.3الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

64524039.669651541.876969353.3مجموع االلتزامات المتداولة

1630384100.01667283100.01444266100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهشركة مصر للسياحة

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

679273100.0292730100.0593922100.0صافى ايرادات النشاط 

85.2-505891-94.8-277541-82.8-562281-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

11699217.2151895.28803114.8او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

50.050.050.0ايرادات استثمارات مالية اخرى 

44920.7109593.7267524.5ايرادات وأرباح متنوعة

5520.12500.120330.3فوائد دائنة

1.5-9125-2.9-8382-2.2-14615-مصروفات بيع وتوزيع

12.7-75591-23.0-67276-12.5-84809-مصروفات ادارية وعمومية

1.800.0-5200-0.5-3250-(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

00.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها

00.000.000.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.000.000.0ديون معدومة

2.0-11844-1.7-5041-0.9-5885-اعباء وخسائر متنوعة

0.9-5150-1.8-5203-1.0-6867-مصروفات تمويلية

54490.81860.1143372.4ايرادات غير عادية 

350.0-0.1-294-0.1-515-مصروفات غير عادية

22.1294135.0-64807-115491.7االرباح قبل الضريبة

0.200.000.0-1684- ضريبة الدخل

0.2-1330-0.6123314.2-4159-ضريبة مؤجلة

17.9280834.7-52476-57060.8ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

17.9280834.7-52476-57060.8ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


