






القيمة باأللف جنيه

 3 212
 6 600

 1 763
 11 575

 5 156
 2 000
 9 365
 4 763

 21 284

مخصص القضايا املتنازع عليها
مخصص الضرائب املتنازع عليها
مخصص مستحقات وزارة املالية

مخصصات أخرى
اإلجمــــــالى

2022/06/302021/06/30 البيــــــــــــــــــــــــــان

تتشرف السيدة االستاذة / ميرفت حطبة
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق 

ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

لشركة مصر للفنادق )ش0ت0م0م(
وذلك يوم الخميس الموافق 2022/9/15

 فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق النيل ريتزكارلتون - القاهرة - قاعة الف ليلة وليلة

1- تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وتقرير احلوكمة عن السنة املالية 2022/2021.
2- تقريــر الســادة / مراقبــى حســابات الشــركة وتقريــر تقــومي األداء للجهــاز املركــزى للمحاســبات عــن املركــز 

املالــى فــى 2022/6/30 وحســابات النتيجــة عــن الســنة املاليــة 2022/2021 ورد الشــركة عليهمــا.
3- التصديق على قائمة املركز املالى فى 2022/6/30.

4- التصديــق علــى حســابات النتيجــة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــى2022/6/30 وحســاب التوزيــع عــن الســنة 
املالية 2022/2021.

5- إبراء ذمة مجلس اإلدارة وإخالئه من املسئولية عن السنة املالية املنتهية فى 2022/6/30.

الوكالة  الوكالة ويشترط لصحة  أو  األصالة  العامة بطريق  الجمعية  له حق حضور   فأكثر  أسهم  1-كل مساهم حائز على عشرة 
ما يلى :-

أ-    أن تكون ألحد مساهمى الشركة من غير أعضاء مجلس اإلدارة  0
ب-  أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص و مصدق عليه0

2- على السادة المساهمين الراغبين فى حضور االجتماع أن يودعوا فى مقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثالثة أيام على 
المالية  إدارة سجالت األوراق  الشركة صادرا ومعتمدا من إحدى شركات  فـى رأس مال  التى بحوزتهم  األقل كشف حساب لألسهم 

وشهادة معتمدة من شركة إدارة السجالت بتجميد هذا الرصيد من  األسهم لحين  انفضاض الجميعة العامة 0
3- ال يجوز نقل ملكية األسهم اعتبارا من تاريخ نشر الدعوة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة   0

4- يمكن للسادة المساهمين الحصول على  مستندات جدول أعمال الجمعية العامة بمقر الشركة الكائن )28( ش حسين واصف 
- الدقى - الجيزة 0

5- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تسليمها بمقر الشركة الكائن )28( ش حسين واصف – 
الدقى – الجيزة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام على األقل 0

6- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة على ما ورد بجدول األعمال 0
7- يرجى الحضور قبل موعد االنعقاد بنصف ساعة على األقل 0

 والله ولى التوفيق ،

وذلك للنظر فى جدول األعمال اآلتى:

ونوجه عناية السادة املساهمني إلى مايلى:

قائمة املركزاملالى فى 2022/6/30

قائمة الدخل ) األرباح واخلسائر ( املنفردة عن السنة املالية املنتهية فى 2022/6/30

  525 843
  348 975
  375 350
  350 609

  63 040
 ) 97 915(
)166 790(
)183 296(

%734
)%456(
)%325(
)%291(

ايرادات النشاط اجلارى
صافى أرباح ) اخلسارة ( النشاط

صافى الربح ) اخلسارة( قبل الضريبة
صافى الربح ) اخلسارة ( بعد الضريبة 

القيمة باأللف جنيه

التطور 2022/20212021/2020% البيــــــــــــــــــــــــــان

ملخص تقرير مجلس اإلدارة 
إفصاح عن المخصصات 

القيمة باأللف جنيه

 347 183
 14 802

 361 985

 57 352
 22 233
 79 585

ودائع بالبنوك آلجال 
حسابات جارية بالبنوك

اإلجمــــــالى

2022/06/302021/06/30 البيــــــــــــــــــــــــــان

إفصاح عن النقدية وما فى حكمها

 1 130 596
  179 085

  11 868
   74

 1 321 623

   477
  294 928

  79 585
  374 990

 1 696 613

  198 000
  473 470

)183 553(

  487 917

  777 594
  98 137

  875 731

  21 284
  311 681
  332 965

 1 696 613

 63 040
 63 031

  9
 5 311

) 69 120(
  244

) 32 008(
) 5 346(
 24 087

) 90 022(
  54

) 166 791(

) 97 915(
)16 506(

) 68 875(
) 183 296(

)4.63(

 1 363 855

  666 915
 2 030 770

  838 526

  937 619

  254 625
 2 030 770

 525 843
 66 031

 459 812
 13 137
 26 354

  21
) 30 554(

) 6 516(
 12 131

) 99 035(

 375 350
) 7 524(
 348 975

) 17 217(
 26 375

 350 609
8.85

 1 100 277
  255 306

  7 574
   698

   56
  304 874
  3 61 985

  198 000
  428 546

)138 629(
  350 609

  821 772
  115 847

  11 575
  243 050

األصول غير املتداولـــة
أصول ثابتة )بالصافى(
مشروعات حتت التنفيذ

إستثمارات طويلة األجل ) بالصافى(
أصول غير ملموسة ) بالصافى (

مجموع األصول غير املتداولة )1(
األصول املتداولة

املخزون
عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة ) بعد خصم املخصص (

نقدية وأرصدة لدى البنوك
مجموع األصول املتداولة )2(

مجموع األصول )2+1(
حقوق امللكية

رأس املال املصدر واملدفوع
اإلحتياطيات

أرباح )خسائر ( مرحلة
صافى ربح ) خسارة ( العام
مجموع حقوق امللكية ) 3 (

اإللتزامات غير املتداولة 
قروض طويلة األجل من البنوك

ضرائب مؤجلة
مجموع اإللتزامات غير املتداولة )4(
اإللتزامات املتداولة

مخصصات
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

مجموع اإللتزامات املتداولة )5(
مجموع حقوق امللكية واإللتزامات )5+4+3(

املبيعات / اإليرادات
تكلفة املبيعات/ تكلفة احلصول على اإليراد

مجمل الربح
الدخل من اإلستثمار

مكاسب وخسائر أخرى
إيرادات أخرى

مصروفات إدارية وعمومية
مخصصات مكونة

مخصصات أنتفى الغرض منها
مصروفات متويلية

إيرادات اإلستثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
األرباح  ) اخلسارة( قبل الضريبة

مصروف ضريبة الدخل
ربح  ) خسائر( السنة من العمليات املستمرة

مصروفات ضريبية مؤجلة
ربح ) خسائر ( السنة من العمليات غير املستمرة ) بعد خصم ضريبة الدخل (

ربــــح ) خسارة ( العــــام
نسبة السهم فى األرباح / اخلسائر ) جنيه / سهم (

سنة املقارنة

مقارن 2021/6/30

القيمة باأللف جنيه

قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية فى 2022/6/30
القيمة باأللف جنيه

قائمة التغير فى حقوق امللكية عن السنة املالية املنتهية فى 2022/6/30
القيمة باأللف جنيه

القيمة باأللف جنيه

كلى

فعلى 2022/6/30  

البيــــــــــــــــــــــــــانجزئى

البيــــــــــــــــــــــــــان

) تبويب املصروفات طبقًا لوظيفتها (

 3 445
) 84 185(

 16 089
)  68(

) 64 719(
 144 304

 79 585

 198 000

 79 527
 226 330
 122 689

  
 428 546

)138 629(
 350 609
 838 526

  
44 924

350 609
 395 533

)44 924(
)44 924(

)44 924(

 198 000

 79 527
 226 330
 122 689
 44 924

 473 470
)183 553(

 487 917

 395 972
) 66 611(
) 73 338(

 26 377
 282 400

 79 585
 361 985

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
متحصالت / خسائر نتيجة تغيير فى أسعار فروق عمالت أجنبية

صافى الزيادة أوالنقص فى النقدية ومافى حكمها
 النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

رصيد النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

رأس املال املدفوع
اإلحتياطيات :

إحتياطى قانونى
إحتياطى نظامى

إحتياطى رأسمالى
إحتياطيات أخرى

أرباح / خسائرمرحلة
أرباح ) خسائر( العام

إجمالى حقوق امللكية 

2021/2020

رصيد آخر املدة النقصالزيادة رصيد أول املدة

البيــــــــــــــــــــــــــان2022/2021

البيــــــــــان

مدير عام 
نائب مدير اإلدارة

رئيس القطاع املالى

محاسب / محمود محمد مصطفى
رئيس مجلس اإلدارة

حسني رضوان
العضو املنتدب التنفيذى

عمرو عطيه

وكيل الوزارة
نائب أول مدير ادارة

مدير عام 
نائب مدير اإلدارة

وكيل الوزارة
قائم بأعمال مدير اإلدارة

) محاسبة / ماجدة ملك مينا (

)محاسبه/ مها مجيد بهي اخلولي (

) محاسبه / أمل حامد محمد (

)محاسب / أشرف عبد اهلل شعيب (

إيضاحات متممة للقـــوائم املالية فى 2022/6/30

تقرير مراقب احلسابات على القوائم املالية لشركة مصر للفنادق عن العام املالي املنتهي فى 2022/6/30 اجلهاز املركزي للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات السياحة و الفنادق

نبذة عن الشركة :- شركة مصر للفنادق شركة مساهمة مصرية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وخاضعة ألحكام القانون رقم )203( لسنة1991 
والمعدل بالقانون)185( لسنة 2020 وقد صدر قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 2021/6/15 بالتحول ألحكام القانون رقم )159( لسنة 1981

السياحية  والمنتجعات  والمشاتى  والمصايف  الفنــــادق  وبيع  وشراء  إنشاء  ذلك  فى  بما  والفندقية  السياحية  األنشطة  بكافة  القيام   : األساسى  للنظام  طبقا  الشركة  غرض 
التسلية والحدائق وغيرها  المائية ووسائل  الغوص واأللعاب  والنيلية وأندية  البحرية  الشواطئ والموانى  والتعاقد الستغالل  والكازينوهات والمطاعم والمشارب  والحمامات  
وتأثيثها وإعدادها وإداراتها وغيرها سواء بمعرفتها أو بأن تعهد إلى الغير إلدارتها واالشتراك مع الغير واالنضمام للشركات والهيئات المماثلة أو االشتراك فيها ومباشرة األعمال 

السياحية والمالية والتجارية والصناعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة سواء فى جمهورية مصر أو فى الخارج.
 أسس إعداد القوائم المالية 

أ -تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للسياسات المحاسبية الموضحة أدناه وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع 
األعمال العام والمعدل بالقانون )185( لسنة 2020 .

ب -تم عرض القوائم المالية المرفقة بالجنيه المصرى والذى يمثل عملة النشاط األساسى للشركة
أهم السياسات  المحاسبية المطبقة:-

أ -تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة المصرية المعدلة )2015( وتعديالتها الصادرة بقرار وزير االستثمار والتعاون الدولى رقم )69( لسنة 2019.
ب -تلتزم الشركة عند إعداد القوائم المالية المجمعة والدورية بمعايير المحاسبة الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم )732( لسنة 2020.

ج-السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبات خالل الفترات المالية المعروضة فى هذه القوائم المالية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية عند إعداد قائمة المركز المالى :-

-عملة التعامل والعرض :
يتم عرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصرى والتي تمثل عملة القياس المستخدمة بالشركة.

إثبات المعامالت واألرصدة بالدفاتر :
- يتم إثبات المعامالت بالدفاتر بالجنية المصرى ، كما يتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في الدفاتر بترجمة تلك المعامالت إلى الجنيه المصرى طبقاً ألسعار 

الصرف السارية في تاريخ إثبات تلك المعامالت.
- يتم تقييم أرصدة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة طبقاً ألسعار الصرف السائدة في نطاق السوق الحرة للنقد األجنبي 

في ذلك التاريخ على أن يتم إدراج ناتج إعادة القياس بقائمة الدخل.
-يتم إثبات كافة التكاليف التى تتحملها الشركة فى إنشاء األصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ وعند إنتهاء إستكمال األصل ويصبح جاهزاً لالستخدام فى الغرض 

المنشأ من أجله عندئذ يتم تحويل التكاليف إلى بند األصول الثابتة.
-يتم إدراج االستثمارات فى الشركات التي تمتلك فيها الشركة بنسبة مؤثرة من أسهم رأس مال تلك الشركات والتى تمكنها من تحقيق السيطرة أو السيطرة من خالل التأثير 
المالي واإلداري أو طبقاً لمعيار نسبة المساهمة وحق التصويت ضمن االستثمارات فى شركات تابعة ، حيث تثبت تلك االستثمارات بالتكلفة – تكلفة االقتناء – فى تاريخ 
إصدار أمر الشراء ، ويتم تخفيض تكلفة تلك اإلستثمارات بقيمة اإلنخفاض الغير مؤقت – إن وجد – تحميالً على قائمة الدخل وذلك لكل إستثمار على حده. مع تكوين 
مخصص هبوط أوراق مالية لمواجهة احتماالت االنخفاض غير المؤقت فى قيمتها ويظهر ضمن حساب مخصصات بخالف اإلهالك ويتم خصمها من رصيد االستثمارات فى 
األسهم والسندات وإثباتها كأصول غير متداولة بالقوائم المالية. -تلتزم الشركة بما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم )23( فقرات )118 ، 122( من حيث اإلفصاح عن إجمالى 

القيمة الدفترية ومجمع اإلستهالك والرصيد المتبقى.
 - يتم إثبات المدينون والحسابات المدينة األخرى بالقيمة األسمية مخصوماً منها أية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها والتى يتم تقديرها فى نهاية السنة عندما يكون من غير المحتمل 
تحصيل المبالغ بالكامل كما يتم تخفيض قيمة المدينون بقيمة الديون الرديئة عند تحديدها ، هذا ويتم إثبات الحسابات المدينة األخرى بالتكلفة ناقصاً خسائر اإلنخفاض فى القيمة.
- وفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصرى رقم )28( فقرة )14( يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام قانونى أو تعاقدى قائم أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث 

فى الماضى ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع إقتصادية يتم إستخدامها لسداد ذلك اإللتزام ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ اإللتزام .
- يتم إثبات الدائنون والحسابات الدائنة األخرى بالقيمة األسمية كما يتم االعتراف بااللتزامات )المستحقات( بالقيمة التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى تم استالمها.
- تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للشركة ، يتم إثبات اإليراد بقائمة الدخل عند إستالم القوائم المالية شهرياً من شركات اإلدارة المديرة 

للفنادق المملوكة للشركة ولكازينو األلعاب ووفقاً لما جاء بمعيار المحاسبة المصرى رقم )48( الوارد بقرار وزير االستثمار والتعاون الدولى  رقم )69( لسنة 2019.
التوقيت ويشار عادة إلى هذه  -يتم تطبيق قاعدة اإلستحقاق عند إثبات اإليرادات والمصروفات ويتم اإلعتراف باإليرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة فى نفس 

العملية على أنها مقابلة اإليرادات بالمصروفات ، وعادة ما يمكن قياس المصروفات بدرجة يعتمد عليها . 
- تم مراعاة االحاطة بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 بتاريخ 2022/4/27 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية )معيار 13- آثار التغيرات 

في أسعار صرف العمالت األجنبية ( معالجة محاسبية خاصة أختيارية للتعامل مع االثار المترتبة علي تحريك أسعار صرف العمالت االجنبية.
-هدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال الحفاظ على قدرة الشركة على اإلستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم 
المالية وتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال بغرض تخفيض تكلفة رأس المال أو إصدار أسهم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة على الشركة التى 

تعتبرها الشركة كأهم أولوياتها إرتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفوائد.
-يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإستخدام الطريقة المباشرة وتشتمل على أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية بالبنوك والودائع قصيرة األجل وأذون الخزانة 

قصيرة األجل والنقدية بالصندوق والسلف المستديمة.
هيكل رأس المال : حدد رأس المال المرخص به 250 مليون جنيه ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 198 مليون جنيه موزعة على عدد 39.6 مليون سهم القيمة اإلسمية 

للسهم 5 جنيه وتم تداول األسهم طبقاً للقيمة اإلسمية ) بعد التجزئة ( إعتباراً من 2019/10/24 
- قيد األسهم بالبورصة : تم إعادة قيد أسهم الشركة ببورصة األوراق المالية في 2013/11/13

- الرهونات والحقوق :ال يوجد أى رهونات أو حيازة على أصول الشركة.
- الموقف الضريبى للشركة :- الشركة منتظمة فى تقديم اإلقرار الضريبى وتم تقديم اإلقرارات لمأمورية ضرائب مركز كبار الممولين حتى آخر سنة مالية فى 2021/6/30 

وتم سداد الضريبة الواردة باإلقرارات الضريبية بالكامل خالل السنة التالية للسنة المقدم عنها اإلقرار الضريبى والمعتمد من مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات.

رأي متحفظ
و فيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم الماليه فمن رأينا أن القوائم الماليه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز 
المالي للشركة في 2022/6/30 و عن ادائها المالي و تدفقاتها النقديه عن السنة الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ و ذلك طبقا لمعايير المحاسبه 

المصرية و في ضوء القوانين و اللوائح المصرية ذات العالقة .
تقرير عن المتطلبات القانونيه و التنظيمية االخرى :

تمسك الشركة حسابات ماليه منتظمة تتضمن لما نص القانون و نظام الشركة على وجوب اثباته فيها و قد وجدت القوائم الماليه متفقة مع ما هو 
وارد بتلك الحسابات و قد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة طبقا لالصول المرعيه .

البيانات الماليه الواردة بتقرير مجلس االدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذيه متفقة مع ماهو وارد بدفاتر 
الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

السادة / مساهمي شركة مصر للفنادق 
راجعنا القوائم المالية لشركة مصر للفنادق )ش0ت0م0م( خاضعة ألحكام قانون قطاع االعمال رقم )203( لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 
)185( لسنة 2020 و الئحته التنفيذية و المتمثلة  في قائمة المركز المالي في 2022/6/30 و البالغ مجموع أصولها نحو 2031 مليون جنيه و 
قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب يبلغ نحو 351 مليون جنيه  عن الفترة الماليه المنتهيه في ذات التاريخ و البالغ صافي الخسارة بعد الضرائب 
نحو )351( مليون جنيه و كذا قوائم الدخل الشامل و التدفقات النقديه و التغير في حقوق الملكيه عن السنة الماليه المنتهيه في ذلك التاريخ و 

ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة و غيرها من االيضاحات .
مسئوليه إدارة الشركة عن القوائم الماليه 

هذه القوائم الماليه مسئوليه إدارة الشركة ، فاالدارة مسئولة عن إعداد و عرض القوائم الماليه عرضا عادال و واضحا وفقا لمعايير المحاسبة 
المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئوليه ادارة الشركة تصميم و تنفيذ و الحفاظ على رقابه داخليه ذات صلة بإعداد و 
عرض القوائم الماليه عرضا عادال و واضحا خاليه من أي تحريفات هامة و مؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ و كما تتضمن هذه المسئوليه 

إختيار السياسات المحاسبيه المالئمة و تطبيقها و عمل التقديرات المحاسبيه المالئمة للظروف.
مسئولية مراقب الحسابات 

تنحصر مسئوليتنا في ابداء الرأي على هذه القوائم الماليه في ضوء مراجعتنا لها و قد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية  وفي ضوء القوانين 
المصرية السارية ، و تتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم الماليه خاليه من أي تحريفات هامة و مؤثرة .
و تتضمن أعمال المراجعة أداء اجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم و االيضاحات في القوائم الماليه ، و تعتمد االجراءات التي تم 
إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب و يشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم الماليه سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، 
و لدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابه الداخليه ذات الصله بقيام المنشأه بإعداد القوائم الماليه  والعرض العادل  الواضح 
لها وذلك لتصميم اجراءات مراجعة مناسبه للظروف و لكن ليس بغرض إبداء رأي كفاءة الرقابه الداخليه في المنشأء ، و تشمل عمليه المراجعة 
ايضا تقييم مدى مالئمة السياسات و التقديرات  المحاسبية الهامة التي اعدت بمعرفة االدارة و كذا سالمة العرض الذي قدمت به القوائم الماليه .

و اننا نرى أن ادلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافيه و مناسبة تعد اساسا مناسبا البداء رأينا على القوائم الماليه .
قمنا باالشراف على اعمال لجان الجرد السنوي في 2022/6/30 وفقا لقرار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق رقم )3( بسنة 2022 

وفي حدود االمكانيات المتاحة ووفقا لألصول المرعيه .

دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
وذلك يوم اخلميس املوافق 2022/9/15

رئيس مجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق

رئيس اجلمعية العامة
“ ميرفت حطبة “




