
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيهشركة صيدناوى وبيع المصنوعات

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

االصول  

االصول غير المتداولة

99142.5267854.6411337.0أصول ثابتـــــة

650.0273544.7133582.3مشروعات تحت التنفيذ

360.0360.0360.0استثمار عقارى

00.012670.200.0اصول غير ملموسة

00.000.000.0استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

7720.27720.100.0استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

16270.400.016790.3نفقات مرسملة

3370.13370.13370.1اصول ضريبية مؤجلة

1127513.2565519.8565439.7مجموع االصول غير المتداولة 

0.00.00.0االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

207685.2199923.5131512.2مخزون

35728788.849112285.050365086.0عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.0حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

8280.27490.16730.1دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

108992.796241.7114712.0نقدية وارصدة لدى البنوك

238978296.852148790.252894590.3مجموع االصول المتداولة 

2402533100.0578038100.0585488100.0+1اجمالى االصول 

0.00.00.0حقوق الملكية

38900096.638900067.3534759.1رأس المال المدفوع

151503.8154652.7154662.6االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

23.3-136318-85.1-492158-120.4-484835-المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

7.1-41690-11.2-64898-20.0-80685-مجموع حقوق الملكية

0.00.00.0االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

90002.290001.690001.5قروض 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

1940.01940.01940.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.0التزامات اخرى

91942.391941.691941.6مجموع االلتزامت الغير متداولة

0.00.00.0االلتزامات المتداولة

68601.768601.268601.2مخصصات   

00.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

466016115.8625734108.3609976104.2موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

11480.311480.211480.2حسابات 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

474024117.8633742109.6617984105.6مجموع االلتزامات المتداولة

402533100.0578038100.0585488100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهشركة صيدناوى وبيع المصنوعات

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

118463100.0161564100.0169289100.0صافى ايرادات النشاط 

42.9-72570-40.8-65878-38.0-45068-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

7339562.09568659.29671957.1او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

00.000.000.0ايرادات استثمارات مالية اخرى 

2795523.62543415.73022417.9ايرادات وأرباح متنوعة

6320.53520.23770.2فوائد دائنة

35.4-59879-32.5-52440-36.3-43018-مصروفات بيع وتوزيع

18.2-30853-27.8-44965-52.0-61619-مصروفات ادارية وعمومية

2.4-4007-00.000.0(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

0.1-230-0.1-235-0.2-261-اعباء وخسائر متنوعة

0.5-900-0.6-1038-1.0-1196-مصروفات تمويلية

1223010.33190.27910.5ايرادات غير عادية 

3.9-6555-00.000.0مصروفات غير عادية

81186.92311314.32568715.2االرباح قبل الضريبة

00.000.000.0 ضريبة الدخل

00.000.000.0ضريبة مؤجلة

81186.92311314.32568715.2ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

81186.92311314.32568715.2ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


