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١٤٨٨٩٧٩١٥٠٠٠١٣٢٨١٧-٦٧٩٩٩٤١١٤٥٠٠٢٦٤٨١٧الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)١

إح2ل وتجديد وتطوير جزئى  فندق مينا ھاوس وتطوير القصرـ 
فندق ماريوت ـ ونتر با5س ــ فندق سيسل ـ  سويس إن العريش 
ـ  أصول المركز الرئيسى ـ أعمال إستشارية فندق الكونتنتال ـ 

نفرتارى ـ فندق دھب ـ فندق موفنبيك الفالتين اسوان

١٨٣٢٩٦١٩٦٤٠٩٩٩٢٧٢-٥٣٣٣٣١٦٣٠٣٩٢٩١١٦٥مصر للفنادق٢

اح2ل وتجديد فندق ريتز كارلتون - تطوير فندق سفير دھب -
تنفيذ برامج ال ERP مشروعات جديدة شراء حصة في مصر 
سيناء مشروع عرض الوقع ا5فترضى VR والمشاركة في 

مشرعات جديدة

إستكمال تجديد وتطوير فندق بورسعيدـ فندق رومانس 

الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق

أهم البيانات للموازنة التخطيطية أهم البيانات للموازنة التخطيطية أهم البيانات للموازنة التخطيطية أهم البيانات للموازنة التخطيطية ٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٣/٢٠٢٢
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الشركات التابعةم 

ا5ستثمارات صافى الربح / الخسارةالتصديرايرادات النشاط

اھم المشروعات المستھدفة

٥٢٤٧٦٦٨٣٥٠١٣٨٤٣-٦٣٢٤٤٩٢٩٢٧٣٠٤٨٨٥٢مصر للسياحة٣

إستكمال تجديد وتطوير فندق بورسعيدـ فندق رومانس 
ا�سكندرية ـ  أسطول النقل السياحى  ـ الحاسب ا�لى ـ فروع 

ومكاتب الشركة ـ جراجات وورش صيانة- دفعة أولى من تنفيذ 
ERP برامج ال

مشروع الصوت والضوء الواقع ا5فتراضى - أجھزة حاسب آلى٣٩٠٩١٧٠٧٣٩٥٠.٠٠٠-١٤٤٤٧-٥٠٩٥٤٩٢٧٠مصر للصوت والضوء٤

٢٥٨٧٩٩٢١٢٦٥٤٧٧٥٠١٦٠٤٠٩٤٠٧٣٧٥٨٦المعمورة للتعمير والتنمية السياحية٥
أثاث ومھمات وعدد وأدوات - تنفيذ برنامج ERP وشبكات 

معلومات ميكنة بوابات المعمورة أعمال تطوير منطقة المعمورة 
الشاطى

اح2ل وتجديد وتطوير فروع٢٧٥٦٥٨٢٨٥٥٧٤٣٣٤٠٠٣٢٧١٥٧٨١٥٢١٧١٠بيوت ا5زياء الراقية ( ھانو- بنزايون )٦

تنفيذ برامج ال ١٧٢٣٠٠١٦١٥٦٤٢٤٤٨٤٢٣١١٣٠٣٢١٤ERPصيدناوى وبيع المصنوعات المصرية٧

٢٥٣٢٧٨٧٩٧٢٩٢١٠٠٠النصر للتصدير واMستيراد (جسور)٨
مخازن الشركة بقليوب ( بناء ث2جة) - ا5ت ومعدات - وسائل 

نقل (أوناش)

تنفيذ برامج ال ١١٦٩٧٧٢٠٥٣٢١٤٢٥٠ERPالتجارية للخشاب٩

٣٠٧٥٢٣١٢٩٧٦٣٦٢٧٨٤٩٢-٢٩٧٣٧٤٠١١٣٩٣٣١٨٢٦٠٣٣ اMجمالي

من القابضة للنقل البرى والبحرى الى الشركة القابضة ٢٠٢٢فى ابريل  )مصر للتجارة الخارجية - مصر ل2ستيراد والتصدير  -التجارية لPخشاب –النصر للتصدير وا5ستيراد (شركات للتجارة الخارجية  ٤تم نقل تبعية عدد * 
وبذلك يصبح عدد الشركات التابع للشركة القابضة )    جسور( فى شركة النصر للتصدير وا5ستيراد” دفتريا“) شركة مصر ل2ستيراد والتصدير -مصر للتجارة الخارجية (تم دمج شركتى  ٢٠٢٢/٦/٢٨للسياحة والفنادق وفى 

.شركات ٩للسياحة والفنادق 


