
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيه (جسور)النصر للتصدير واإلستيراد 

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

االصول  

االصول غير المتداولة

436693.5أصول ثابتـــــة

67520.5مشروعات تحت التنفيذ

13903511.2استثمار عقارى

00.0اصول غير ملموسة

00.0استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

195021.6استثمارات مالية متاحة

00.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.0نفقات مرسملة

00.0اصول ضريبية مؤجلة

120895816.8مجموع االصول غير المتداولة 

0.0االصول المتداولة 

00.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

385953.1مخزون

35713028.7عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

8790.1حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

12260.1دفعات مقدمة

00.0استثمارات مالية 

63919251.3نقدية وارصدة لدى البنوك

2103702283.2مجموع االصول المتداولة 

21245980100.0+1اجمالى االصول 

0.0حقوق الملكية

25900020.8رأس المال المدفوع

19798015.9االحتياطيات 

00.0المدفوعات المبنية على اسهم

18.9-234888-المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.0(-)أسهم خزينة 

275922.2فروق الترجمة

00.0فرووق التقييم

28936923.2مجموع حقوق الملكية

0.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.0سندات مصدرة

00.0قروض من البنوك

00.0قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.0التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم

00.0التزامات نظام العاملين المحدد

15520912.5مخصصات طويلة االجل

2980.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.0التزامات اخرى

15550712.5مجموع االلتزامت الغير متداولة

0.0االلتزامات المتداولة

00.0مخصصات   

40.0بنوك سحب على المكشوف

75437260.5موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

467283.8حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

00.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.0الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

00.0ضريبة الدخل المستحقة

00.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

80110464.3مجموع االلتزامات المتداولة

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



1245980100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيه(جسور)النصر للتصدير واإلستيراد 

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

265191100.0صافى ايرادات النشاط 

60.3-159839-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.0منح واعانات 

10535239.7او الخسارة / مجمل الربح 

00.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

232028.7ايرادات استثمارات مالية اخرى 

124704.7ايرادات وأرباح متنوعة

135395.1فوائد دائنة

19.2-50817-مصروفات بيع وتوزيع

29.8-79046-مصروفات ادارية وعمومية

21.7-57614-(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

00.0مخصصات انتفى الغرض منها

00.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.0ديون معدومة

2.7-7072-اعباء وخسائر متنوعة

00.0مصروفات تمويلية

8333731.4ايرادات غير عادية 

0.3-756-مصروفات غير عادية

4259516.1االرباح قبل الضريبة

28201.1 ضريبة الدخل

900.0-ضريبة مؤجلة

3968515.0ربح السنة من العمليات المستمرة

00.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

3968515.0ربح السنة  

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 

الشركة القابضة للسياحة والفنادق


