 - ٢٩الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية
"شركة مساھمة مصرية"

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر٢٠١٧
.١

نبذة عن الشركة
 تأسيس الشركة
تأس ست ال شركة بموج ب ق رار ال سيد  /نائ ب رئ يس مجل س ال وزراء ووزي ر التخط يط والمالي ة واالقت صــــاد
رقــ ـم  ٣٣٥ل سنة  ١٩٨٠ال صادر بت اريخ  ١٩٨٠/١١/٢٦برأسم ـال قـــــ ـدره ) ع شرون ملي ون جني ه( طبق ا
للقانون رقم  ٤٣لسنة  ١٩٧٤وتعديالته وتم التجديد في السجل التجاري بتاريخ .٢٠٠٥/١٠/٥

 غرض الشركة
اإلسھام في خطة التنمية عن طريق االستثمار في المج االت المن صوص عليھ ا والمق ررة ف ي ق انون االس تثمار
وبصفة خاصة في مجاالت االسكان والتشييد والتعمير  ،وقد تم نشر ھذا القـ ـرار ف ي جري دة الوق ائع الم صرية
) ملحق الجريدة الرسمية ( بالعــدد رقـــم  ٢٧٧فـــــي  ٩ديسمبر .١٩٨٠

 مدة الشركة
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القيد او التجديد بالسجل التجاري  ،وتبدأ السنة المالي ة لل شركة
من أول يناير وتنتھي في آخر ديسمبر من كل عام.

.٢

عقد ادارة فندق ميريديان ھليوبوليس
 أبرمت أتفاقية تجديد عقد ادارة الفندق يوم الخميس الموافق السادس من دي سمبر لع ام  ٢٠١٢فيم ا ب ين ك ل
م ن ال شركة الوطني ة لالس كان للنقاب ات المھني ة )المال ك( وش ركة ميري ديان ) SASالم شغل( وس تاروود
العالمية للفنادق والمنتجعات )الضامن( ٠
 بدأ العقد أعتبارآ من  ٢٠١٣/١/١ولمدة  ١٥عام ومن أھم الشروط االساسية لتجديد العقد - :
 فى شھر سبتمبر  ٢٠١٦تم تغيير شركة االدارة من )ستار وود ( الى ) ماريوت العالمية (
 من أھم الشروط - :
•  % ٢من اجمالي االيرادات أتعاب أساسية لالدارة والترخيص ٠
•  % ٤م ن جمل ة االي رادات مخ صص االح الل والتجدي د ل صالح ال شركة المالك ة عل ي أن يتــ ـم توزيـ ـع
أرباح النشاط بعـــد خصم ما تقــــدم بين الشركة المالكة وشركــة االدارة كالتالي - :
 % ٩٠ oحصة الشركة المالكة .
 % ١٠ oحصة شركة االدارة .

• بعد اتمام خطة التجديدات الشاملة للفندق ي تم تحقي ق أولوي ة المال ك بح د أدن ي  ٣٠ملي ون جني ه سنويــــ ـآ –
وتــــزداد أولويـة المالك طوال مدة العقد بنسبــــــة  % ١٠كل سنة مالية ثالثة كاملة.

- ٣٠ -

.٣

أسس إعداد القوائم المالية الدورية
 ١ .٣اإللتزام بالمعايير والقوانين
 يتم اعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية.
 تم إعتماد القوائم المالية الدورية لإلصدار بواسطة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٠ / ٠٠

 ٢ .٣عملة التعامل والعرض
العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية ھي الجنيه المصري والذي يمثل عملة التعامل للشركة.

 ٣ .٣استخدام التقديرات واالفتراضات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة اس تخدام الحك م الشخ صي والتق ديرات
واالفتراض ات الت ي ت ؤثر عل ى تطبي ق ال سياسات والق يم المعروض ة لألص ول وااللتزام ات واإلي رادات
والمصروفات .تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة.
ھذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة دورية.
يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيھا إذا كان التغيير يؤثر على
ھذه الفترة فقط ،أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليھما.







 ٤ .٣قياس القيم العادلة
 يتم تحديد القيمة العادلة ل ألدوات المالي ة عل ى أس اس القيم ة ال سوقية ل ألداة المالي ة أو ألدوات مالي ة مثيل ة ف ي
تاريخ القوائم المالية بدون خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة .يتم تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء
الحالية لتلك األصول ،بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية باألسعار الحالي ة الت ي يمك ن أن ت سوى بھ ا تل ك
االلتزامات.
 في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة ل ألدوات المالي ة فإن ه ي تم تق دير القيم ة العادل ة باس تخدام
ً
مؤخرا ،واالسترشاد بالقيمة العادل ة
أساليب التقييم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت
الحالية لألدوات األخرى المشابھة بصوره جوھريه-أسلوب التدفقات النقدية المخصومة -أو أي طريقة أخ رى
للتقييم ينتج عنھا قيم يمكن االعتماد عليھا.
 عند استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم فإنه يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية على
أساس أفضل تقديرات ل إلدارة .وي تم تحدي د مع دل الخ صم الم ستخدم ف ي ض وء ال سعر ال سائد ف ي ال سوق ف ي
تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشابھة من حيث طبيعتھا وشروطھا.

.٤

اھم السياسات المحاسبية
)أ(

ترجمة العمالت األجنبية






يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل الخاصة بالشركة بسعر الصرف في تواريخ المعامالت.
األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمل ة األجنبي ة ي تم ترجمتھ ا لعمل ة التعام ل ب سعر ال صرف ف ي
تاريخ إعداد القوائم المالية.
يتم ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياس ھا بالقيم ة العادل ة بالعمل ة األجنبي ة ب سعر ال صرف الم ستخدم
عند تحديد القيمة العادلة.
يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية
بسعر الصرف في تاريخ المعاملة.
وبصفة عام ة ي تم االعت راف بف روق العمل ة ف ي األرب اح أوالخ سائروقدنتج ع ن المع امالت االجنبي ة خ سائر
فروق عملة بلغت نحو ١٥٤٥٣٣جنية خالل السنة المالية وباس تثناء ،ف روق العمل ة الناتج ة م ن ترجم ة م ا
يتم االعتراف به في بنود الدخل الشامل األخر.

- ٣١ -

)ب( األصول الثابتة وإھالكاتھا ودراسة االعمار االنتاجية لالصول  /التكاليف الالحقة علي االقتناء
ب ١ .االعتراف والقياس
 يتم االعتراف باألص ول الثابت ة بالتكلف ة مخ صوما ً منھ ا مجم ع اإلھ الك ومجم ع خ سائراالضمحالل
)إن وجد(.
 و اذا كانت المكونات الجوھرية لبن د م ن بن ود األص ول الثابت ة لھ ا أعم ار إنتاجي ة مختلف ة ،فإن ه ي تم
المحاسبة عنھا كبنود مستقلة
 يتم استبعاد القيمة الدفترية لالصل الثابت من الدفاتر فى الحاالت االتية :ـ
ـ عندما يتم التخلص من االصل من خالل البيع
ـ عندما ال تتوقع المنشأة ايه منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه او التخلص منه
 يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر.
ب ٢ .اعادة النظر وتقييم االعمار االنتاجية لالصول
يتم اعادة النظر وتقييم االعمار االنتاجية لالصول طبقا لالھمية النسبية لالصل وقد سبق وان قامت
الشركة بالفعل فى تعديل اعمار بعض االصول مثل الحاسبات االلية  ،المبانى .
ب ٣ .التكاليف الالحقة على االقتناء
يتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األص ل بع د إس تبعاد تكلف ة ذل ك المك ون عن د تكب د ال شركة
لتكلفة اإلحالل وإذا كان من المتوقع أن ينشأ عنھا تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية للشركة ويتم اإلعتراف
بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر.
ب ٤ .اليوجد اى رھونات او ضمانات خاصة باالصول الثابتة
ب ٥ .اإلھالك
يتم إھالك قيم ة األص ل الثاب ت القابل ة لإلھ الك – والت ي تتمث ل ف ي تكلف ة األص ل مخ صوما منھ ا قيمت ه
التخريدية -وفقا)لطريقة القسط الثابت( وذلك على مدارالعمراإلنتاجي المقدرلكل نوع من أنواع األصول
الثابتة ،ويتم تحميل اإلھالك على األرباح او الخسائر..وفيما يلي بيانا ً باألعماراإلنتاجية المقدرة-:
فندق الميريديان
الشركة
البيــــان
%١.٣٤
%٢
• المباني والتركيبـــــــــــات
%٥
%٥
• ماكينات واجھزة المصاعد
%٧
-• محطات توليد الكھربـاء
%٧
-• الطلمبات واعمال الصحي
%٧.٥
-• معدات المطابخ والمغاسل
%٧.٥
%٧.٥
• وحدات التكييف المركزي
%٢٠
%٢٠
• وسائل النقل واالنتــقال
%٧.٥
%١٠
• العـــــدد واالدوات
%١٠
%١٠
• االثاث والمعدات المكتبية
%٧.٥
-• االثاث ومھمات التشغيل
%١٠
-• التليفزيونات
%١٠
-• الديكـورات
% ٣٠
% ٣٠
• الكمبيوتـر
ي تم مراجع ة طريق ة اإلھ الك واألعم ار اإلنتاجي ة والق يم التخريدي ة لألص ول الثابت ة ف ي نھاي ة ك ل فت رة
مالية ،ويتم تعديلھا إذا تطلب األمر ذلك.

)ج( مشروعات تحت التنفيذ
ي تم إثب ات الم شروعات تح ت التنفي ذ بالتكلف ة ،تت ضمن التكلف ة كاف ة التك اليف المتعلق ة مباش رة والالزم ة
لتجھيزاألصل إلى الحالة التى تسمح بتشغيله وف ى الغ رض ال ذى أقتن ى م ن أجل ه .ي تم تحوي ل الم شروعات
تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما ي تم اإلنتھ اء منھ ا وتك ون متاح ة للغ رض ال ذي إقتني ت م ن أجل ه
وتظھر المشروعات تحت التنفيذ بقائمة المركز المالى مخصوما منھا مجمع خسائر اإلضمحالل في القيمة.

 - ٣٢المخزون

)د(

 وحدات تامـــــة
 بالنسبة للوحدات التامة المعدة للبيع فتثبت بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيھما أقل .
 وتت ضمن تك اليف الوح دات التام ة تل ك التك اليف الت ي ت رتبط مباش رة بالوح دات التام ة وك ذلك ن صيبھا م ن
التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة وتتمثل صافــى القيمة البيعي ة ف ى ال سعر التق ديرى للبي ع م ن خ الل
النشاط العادى ناقصا ً التكلفة التقديرية التى يستلزمھا إتمام عملية البيع
 مھمات التشغيل

)ه(

تتمث ل مھمـ ـات الت شغيل ف ي قيمـ ـة االدوات والمھمــ ـات الالزم ة لت شغيل الفن دق مث ل )ادوات المط بخ
والصيني والفضيات والبطاطيـن والماليات  ٠٠الخ( ويتم تجديدھا واستعاض تھا ع ن طري ق الفن دق م ن ح/
رسم الخدمة وتظل قيمتھا ثابتة منذ تاريخ افتتاح الفندق.
اعمال تحت التنفيذ
يتم تقييم االعمـــال تحت التنفيذ بتكلفتھا حتي تمام المرحلة التي وصلت اليھا او صـافي القيمة البيعي ة أيھم ا
اقل.

)و(

العمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى
يتم اإلثبات األولي للعمالء وأوراق القبض والم دينون بالقيم ة العادل ة م ضافا ً إليھ ا تكلف ة المعامل ة المباش رة
ويتم القياس الالحق لھ ا بالتكلف ة الم ستھلكة باس تخدام س عر الفائ دة الفعل ى ويخ صم منھ ا خ سائر االنخف اض
المقدرة فى قيمتھا.

)ز(

تحقق اإليراد
 يقاس االيراد بالقيمة العادل ة للمقاب ل الم ستلم أو الم ستحق للمن شأة وي درج الف رق ب ين القيم ة العادل ة والقيم ة
االسمية للمقابـل كايرادات عوائ د عل ى أس اس ن سبة زمني ة أخ ذاً ف ى االعتب ار مع دل العائ د الم ستھدف عل ى
األصل .
 يتم اإلعتراف بإيراد بيع الوحدات عند تحويل المخاطر والعوائد االساس ية لملكي ة الوح دة للم شتري ويح دث
عادة عند عند تسليم الوحدة للعميل وإستيفاء شروط تحقق اإليراد والمتمثلة فيما يلي-:
 (١أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر لملكية الوحدة الي المشتري .
 (٢اال تحتفظ المنشأة بحق التدخل االداري المستمر .
 (٣أن يمكن قياس االيراد بشكل دقيق .
 (٤أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة الي المنشأة.
 (٥امكانية تحديـــد قيمـــة التكاليف التي تحملتھا أو ستتحملھا المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

)ح( الموردون وأوراق الدفع والدائنون
يتم االثبات االولى للموردون والدائنون واوراق الدفع بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق لھا بالتكلفة المستھلكة
باستخدام سعر الفائدة الفعلي.

)ط (

تكلفة االقتراض
بالن سبة لتك اليف اإلقت راض والمتعلق ة مباش رة بإقتن اء أو إن شاء أص ول ثابت ة تك ون مؤھل ة للرس ملة في تم
رسملتھا عل ي األص ول المتعلق ة بھ ا حت ي ت اريخ إع داد ھ ذه األص ول لإلس تخدام ،وي تم التوق ف نھائي ا ً ع ن
الرسملة عن دما ي تم اإلنتھ اء م ن ك ل األن شطة الجوھري ة الالزم ة إلع داد األص ول الثابت ة المؤھل ة للرس ملة
لإلستخدام فى الغرض الذى أنشأت من أجله ھذا ويتم إثبات تكلفة اإلقتراض األخرى كمصروف في الفت رة
التي تحققت فيھا .

- ٣٣ -

)ي( ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة







تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر الفترة كل من ضريبة ال دخل وال ضريبة المؤجل ة ،وي تم إثباتھ ا
بقائمة الدخل باستثناء ض ريبة ال دخل المتعلق ة ببن ود حق وق الملكي ة والت ي ي تم إثباتھ ا مباش رة ض من حق وق
الملكية.
ھذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافى ال ربح الخاض ع لل ضريبة باس تخدام أس عار ال ضريبة ال سارية ف ي
تاريخ إعداد القوائم المالية الدورية باإلضافة إلى الفروق الضريبية الخاصة بالفترات السابقة.
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألص ول وااللتزام ات
طبقا ً لألساس المحاسبي وقيمتھا طبقا ً لألساس الضريبي .ھذا ويتم تحديد قيم ة ال ضريبة المؤجل ة بن اءاً عل ى
الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية ق يم األص ول وااللتزام ات باس تخدام أس عار ال ضريبة ال سارية ف ي ت اريخ
إعداد القوائم المالية الدورية.
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون ھن اك احتم ال ق وي بإمكاني ة تحقي ق أرب اح
تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل .ويتم تخفيض قيم ة األص ول ال ضريبية
المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل الفترات التالية.

)ك( المصروفات العمومية واالدارية
يتم اإلعتراف بجميع مصروفات التشغيل وك ذلك الم صروفات العمومي ة واالداري ة والم صروفات األخ رى
وإدراجھا بقائمة األرباح او الخسائر في الفترة المالية التي تحققت فيھا تلك المصروفات.
)ل (

اإلحتياطيات
 بالنسبة لالحتياطي القانوني
فيتم تكوينه طبقا ً للنظام األساسي للشركة حيث يجنب  %٥م ن ص افي األرب اح لتك وين االحتي اطي الق انوني
ويجوز إيقاف تجنيب ھذه المبالغ متى وصل ھذا االحتياطي إل ى  %٥٠م ن قيم ة رأس الم ال الم صدر .ي تم
استئناف تجنيب  %٥من األرباح السنوية متى قل االحتياطي عن  %٥٠من قيمة رأس المال المصدر.
 اما االحتياطي العام فقد تم تغذيته من االتي - :
• احتياطي ارتفاع اسعار االصول الثابتـ ـة واالحتي اطي الرأس مالي والل ـذان تــ ـم ض مھما ال ي االحتي اطي
العام في عام .٢٠٠٣
• وي ستخدم االحتي اطي الع ام فيم ا يك ون اوف ي بم صالح ال شركة وفق ا الحك ام الم ادة ) (٥٣م ن النظ ام
االساسي للشركة المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد  ٢٧٧في  ٩ديسمبر . ١٩٨٠

)م(

نظم مزايا العاملين
 التامينات األجتماعية
تساھم الشركة فى نظام التأمينات اإلجتماعية لصالح العاملين بھا طبقا ً لقانون التأمينات اإلجتماعي ة رق م ٧٩
لسنة  ١٩٧٥وتعديالته وتحمل الشركة ھذه المساھمة علي قائمة الدخل طبقا الساس اإلستحقاق مع احت ساب
قيمة مكافأة ترك الخدمة لمن تخطى نظام المعاش القانونى طبقا للقانون نصف شھر عن السنة ف ى ال سنوات
الخمس االولى وشھر عن السنة فيما زاد عن ذلك.
 صندوق تامين العاملين
تقوم الشركة بسداد ما قيمة  %١٠من اجر االشتراك شھريا والمح دد طبق ا لنظ ام ال صندوق ويق وم الع املين
بسداد ما قيمت ة  %٧م ن نف س االج ر ش ھريا وق د قام ت ال شركة ب سداد مبل غ  ١٥٦٧٤٦جني ه م صرى ع ن
الفترة من  ١يناير  ٢٠١٧الى ٣١ديسمبر ٢٠١٧علما بأن االصول المالية للصندوق منفصلة عن حسابات الشركة

- ٣٤ -

)ن( قائمة التدفقات النقدية
يتم إعداد وعرض قائم ة الت دفقات النقدي ة طبق ا ً للطريق ة غي ر المباش رة  ،وألغ راض إع داد قائم ة الت دفقات
النقدية ،يتضمن بند النقدي ة وم ا ف ي حكمھ ا النقدي ة بال صندوق وبن وك ح سابات جاري ة وبن وك ودائ ع ألج ل
لمدة ال تزيد عن ثالثة شھور.

)س( توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح كالتزامات فى السنة المالية التى يتم فيھا اإلعالن عن تلك التوزيعات.
)ع(

االضمحالل في قيمة األصول
ع ١ .األصول المالية







يتم اعتبار األصل المالي مضمحالً إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إل ى أن ھن اك ح دث أو أكث ر
ل ه ت أثير س لبي عل ى الت دفقات النقدي ة الم ستقبلية المق درة م ن اس تخدام األص ل .ي تم قي اس خ سارة
االض محالل المتعلق ة بأص ل م الي ت م قياس ه بالتكلف ة الم ستھلكة ب الفرق ب ين القيم ة الدفتري ة والقيم ة
الحالية للتدفقات النقدية الم ستقبلية المق درة باس تخدام س عر الفائ دة الفعل ي لألص ل .ي تم قي اس خ سائر
االضمحالل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع باستخدام القيمة العادلة السائدة.
يتم إجراء اختبار االضمحالل لألصول المالية الھامة ب ذاتھا عل ى م ستوى ك ل أص ل ب صفة م ستقلة.
وبالنسبة لألص ول المالي ة األخ رى فإن ه ي تم إج راء اختب ار االض محالل عل ى م ستوى ك ل مجموع ة
لألصول المالية المتبقية على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.
يتم االعتراف بكافة خسائر االضمحالل في قائمة الدخل ،ھذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلق ة
بأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقا ً ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.
ي تم إلغ اء خ سائر االض محالل إذا ك ان يمك ن رب ط ھ ذا اإللغ اء بطريق ة موض وعية لح دث وق ع بع د
االعتراف بخسائر االضمحالل .األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستھلكة واألصول المالية التي
تعتبر أداة مديونية يتم االعتراف باإللغاء في قائمة الدخل.

ع ٢ .األصول غير المالية






ت تم مراجع ة الق يم الدفتري ة لألص ول غي ر المالي ة لل شركة بخ الف المخ زون واألص ول ال ضريبية
المؤجلة فى تاريخ كل قوائم مالية دورية لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر لالضمحالل.
يتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المولدة للنقد تزي د ع ن
قيمته اإلستردادية .تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمك ن تحدي دھا م ن األص ول الت ى
تول د ت دفقات نقدي ة داخل ة وتك ون م ستقلة ب شكل كبي ر ع ن الت دفقات النقدي ة الداخل ة م ن غيرھ ا م ن
األصول أو مجموعات األصول .يتم االعتراف بخسائر االضمحالل فى قائمة الدخل.
تتمث ل القيم ة اإلس تردادية لألص ل أو للوح دة المول دة للنق د ف ى قيمت ه اإلس تخدامية أو قيمت ه العادل ة
ناقصا ً تكاليف البيع أيھما أكبر.
ي تم مراجع ة خ سائر اإلض محالل المعت رف بھ ا ف ى الفت رات ال سابقة لألص ول األخ رى ف ى ت اريخ
القوائم المالية دورية .وفى حالة وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودھا .يتم عك س أث ر
خسائر االضمحالل وذلك ف ي الح دود الت ي ال تتج اوز فيھ ا القيم ة الدفتري ة لألص ل قيمت ه الت ي ك ان
سيتم تحديدھا )بعد خصم اإلھالك( لو لم يتم االعتراف بخسارة االضمحالل.

)ف( ارقام المقارنة

يتم اعادة تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا ً لتتماشي م ع التغي رات ف ي الع رض الم ستخدم ف ي
العام المالى .

 - ٣٦.٦

مشروعات تحت التنفيذ
بل غ رص يد م شروعات تح ت التنفي ذ والخاص ة بالتجدي دات ال شاملة للفن دق ف ى ٣١دي سمبر  ٢٠١٧مبل غ
صفر جنيه مصرى .
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٤ ٥٢٤ ١٦١
٠
أتعاب وأستشارات ونصميمات )تجديد الفندق (
مصروفات أخرى
٢٢٥ ٦٧٥
٠
٤ ٧٤٩ ٨٣٦
٠

.٧

أوراق قبض طويلة االجل
بلغ رصيد أوراق القبض طويلة االجل بالتكلفة الم ستھلكة والت ي تمث ل القيم ة االس مية مخ صوم منھ ا فوائ د القيم ة
الحالية للجنيه فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ وقدره  ١٣٩٤٨٠٩جنيه مصرى ويتمثل فيما يلى -:

اوراق قبض طويلة االجل  /القيمة االسـمية
يخصم :ـ
فرق القيمة الحالية للجنيه

.٨

٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
١٥٩٤٢٥٢

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٨٢٢١٨٤

)(١٩٩٤٤٣
١٣٩٤٨٠٩

)(٩١٢٤٧٣
٤٩٠٩٧١١

المخـزون
بلغ رصيد المخزون فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ١٦٩٦١٤٦جنيه مصرى ويتمثل فيما يلي - :
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٥٦٩٥٠٢٨
٢٦٨٢٥٦
 وحدات تامــة مھمات تشغيل١ ٤٢٧ ٨٩٠
١٤٢٧٨٩٠
٧١٢٢٩١٨
١٦٩٦١٤٦

.٩

أعمال تحت التنفيذ
بلغ رصيد أعمال تحت التنفيذ في٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ٣٥٦٣٩٢٠٧جنيـه مصرى موضحآ كاالتي - :
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
ـــ
٣١٦٢٦٨٢٤
ـ ارض مشروع حسن المأمون م نصر *
 أرض مشروع سھل حشيش **٤ ٠١٢ ٣٨٣
٤ ٠١٢ ٣٨٣
٤ ٠١٢ ٣٨٣
٣٥٦٣٩٢٠٧
* يتمثل مشروع حسن المأمون فى قطعة ارض مساحتھا  ٧٥٠م  ٢بشارع حسن مأمون مدينة نصر م ع رخ صة  ٢ب دروم
وارض ى واول تج ارى وع شرة ادوار متك ررة وتبل غ قيم ة االرض  ٣١ملي ون جني ة وب اقى التك اليف تتمث ل م صروفات
التسجيل وتعديل فى الرسومات وھذا وقد تم طرح مناقصة المشروع وتم الترسية على شركة كونبيلد وسيتم ب دء تنفي ذ الم شروع ف ى
اوائل العام المالى  ٢٠١٨على ان يتم االنتھاء من تنفيذ المشروع بعد عشرون شھر من بداية التنفيذ.

** يتمثل مشروع سھل حشيش في مساحة قدرھا  ٣٠الف متر مرب ع م شتراه م ن ال شركـة الم صرية للمنتجع ات ال سياحية
بمنطقة سھل حشيش بموجب عقد ابتدائي بغرض انشاء مشروع السكان العاملين بالفنادق ال سياحية بالمنطق ة  ٠٠وق د ت م
شراء االرض بقيمة قدرھا نحو  ٤مليون جنيه .

 - ٣٧ قامت الشركة المصرية للمنتجع ات ال سياحية ب بعض التغيي رات ف ي المخط ط الع ام للموق ع مم ا أدي ال ي تغيي ر موق عاسكان العاملين المخصص للشركة الوطنية  ،وقد أعترض ت ال شركة عل ي تغيي ر الموق ع ال ذي تمتلك ه  ٠٠٠مم ا أدي
الي وجود خ الف ق ائم ب ين ال شركة الوطني ة وش ركة المنتجع ات ال سياحية  ،وق د انتھ ي االم ر ال ي اتخ اذ االج راءات
القانونية الالزمة عن طريق التحكيم طبقآ لقرار مجلس ادارة الشركة وذلك للحفاظ عل ي ح ق ال شركة ف ي ع دم تع ديل
موقع االرض .
 ومازال االمر متداول بالقضاء لتقنين اجراءات التحكيم . وم ن ناحي ة اخ ري تق وم ادارة ال شركة بالمفاوض ات م ع ادارة ال شركة الم صرية للمنتجع ات ال سياحية للوص ول ال يأفضل الحلول ووضع بدائل لفض الخالف بينھما .

.١٠

عمالء واوراق قبض قصيرة االجل
بلغ رصيد عمالء وأوراق قبض قصيرة االجل بالصافي ف ى ٣١دي سمبر  ٢٠١٧مبل غ  ٥٨٤٢٨٢٩جني ه م صرى
ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
مدينو بيـع عقارات
١٦٤٧٦٦٢
١٤٣١٩٠٢
اوراق قبض قصيرة االجل  /القيمة االسمية
٧٣٢٨٣٩٤
٤٥٧١٠٣٢
شيكات تحت التحصيل
٣٣٨٤٥٩٠
٢٥٦٢٢١
١٢٣٦٠٦٤٦
٦٢٥٩١٥٥
يخصم - :
االنخفاض فى قيمة مدينو بيع عقارات
)(١٦٦١٢٥
)(٢١٧٤١١
فرق القيمة الحالية للجنيه
)(٣٥٠١٢٦
)(١٩٨٩١٥
)(٥١٦٢٥١
)(٤١٦٣٢٦
١١٨٤٤٣٩٥
٥٨٤٢٨٢٩

.١١

مدينون وأرصدة مدينة أخرى
بلـغ رصيد مدينون وأرصـدة مدينة اخـرى فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبــلــغ  ٦٢٤٩٠٥٤جنية مصرى ويتمث ل فيم ا
يلى -:
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٥٩١٢٧٠٦
٥١٩٦٧٧٤
حسابات المريديان
مصروفات مدفوعة مقدما ً
٣٨٢٩٧٨
٣١٤٩٣٩
٤٦٣٨٧
٤٦٣٨٧
تأمينات لدي الغير
١٥٨٠٣٨
٥٠٦٤٥٦
ايرادات مســتحقة
٩٠٠٠٠
٢٥٠٠٠
دفعات مقدمـة
٧٥١٨٥
٧٥١٨٥
غطاءات خطابات ضمان
ارصدة مدينة اخـرى
٣٧٣٨٤
٩٧٤١١
٦٧٠٢٦٧٨
٦٢٦٢١٥٢
يخصم :
انخفاض في ارصدة مدينة اخري
)(١٧٧٤٨
)(١٣٠٩٨
٦٦٨٤٩٣٠
٦٢٤٩٠٥٤

 - ٣٨.١٢

مستحق اطراف ذات عالقة
بلغ الرصيد المستحق طرف بنك قتاة السويس فى٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ١٦٠٠٠٠٠جنيه مصرى ويتمثل فيم ا
يلى :
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٠
١٦٠٠٠٠٠
باقى المستحق على بنك قناة السويس
عدد  ٣وحدات ادارى و ٣وحدات جراج

١٦٠٠٠٠٠

.١٣

٠

نقدية بالبنوك والصندوق
بلغ رصيد النقدية لدى البنوك والصندوق فى٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ٢٣٦٠٥١٠٨جنيه مصرى ويتمثل فيما يلى
:
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
أ ـ بنوك مدينة
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١٩٨٠٠٠٠٠
٢٣٢٠٠٠٠٠
ودائع الجل) ال تزيد عن ثالثة اشھر (
٥٤٢٣٧٥١
٤٠٥١٠٨
بنوك – حسابات جارية
٢٣٦٠٥١٠٨

.١٤

٢٥٢٢٣٧٥١

رأس المـــال
١٤ـ ١رأس المال المرخص به
يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ  ٣٠٠مليون جنيه وذلك وفقا الحك ام الم ادة ال سادسة م ن ق رار رئ يس الھيئ ة
العام ة لالس تثمار والمن اطق الح رة رق م  ١٠٦٥ل سنة  ١٩٩٩ال صادر بت اريخ  ١٩٩٩/٤/٢٨وال ذي ت م ن شره
بصحيفة االستثمار بالعدد  – ٢٢٨٨السنة الخامسة بتاريخ . ١٩٩٩/٥/٢٤

١٤ـ ٢رأس المال المصدر والمدفوع
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ  ١٦٠مليون جنيه موزع ة عل ي  ١٦ملي ون س ھم القيم ة االس مية لل سھم
ع شرة جنيھ ات منھ ا م ا قيمت ه نح و  ١٥٧.٨١٢ملي ون جني ه بالعمل ة المحلي ة وم ا يع ادل  ٢.١٨٨ملي ون جني ه
بالعملة االجنبية  ،وذلك ايضا بموجب احكام المادة السادسة من قرار رئيس الھيئة العام ة لالس تثمار والمن اطق
الحرة رقم  ١٠٦٥لسنة  ١٩٩٩المشار اليھا آنفا .

وفيما يلي تطور الزيادات التي طرأت علي رأس المال المصدر:

االصدار االول لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم  ٣٣٥لسنة ١٩٨٠
االصدار الثاني لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم ١١٠لسنة ١٩٨٨
االصدار الثالث لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم  ١٠٢لسنة  ،١٩٨٩رقم  ٨لسنة ١٩٩٢
االصدار الرابع لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم  ٤١٥لسنة ١٩٩٣
االصدار الخامس لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم  ١٠٦٥لسنة ١٩٩٩
وبـذلك يكون اجمالي رأس المال المصدر لالصدارات الخمس المبينة عاليه ھو  ١٦٠مليون جنيه.

القيمة
) بااللف جنيه(
٢٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
١٥ ٠٠٠
٦٤ ٤٦٦
٥٥ ٥٣٤
١٦٠ ٠٠

 – ٣٩.١٥ھيكل المساھمين
وفيما يلي بيان بھيكل رأس المال في ٣١ديسمبر :٢٠١٧
المساھمين
البنك األھلى المصرى
بنك مصر
بنك قناة السويس
بنك ناصر اإلجتماعى
أخرون

.١٦

نسبة
المساھمة
%٣٩,٥٧
%٣١,٦٦
%١٧,٢٩
%٣,٢٥
%٨,٢٣
%١٠٠

عدد األسھم
٦ ٣٣١ ٨٥٦
٥ ٠٦٥ ٨٦١
٢ ٧٦٦ ٣٧٤
٥٢٠ ٠٠٠
١ ٣١٥ ٩٠٩
١٦ ٠٠٠ ٠٠٠

القيمة األسمية
جنيه مصرى
٦٣ ٣١٨ ٥٦٠
٥٠ ٦٥٨ ٦١٠
٢٧ ٦٦٣ ٧٤٠
٥ ٢٠٠ ٠٠٠
١٣ ١٥٩ ٠٩٠
١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠

االحتياطيات
بلغ رصيد االحتياطيات في ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ ١٤٦٨٤١٦٥جنيه مصري ويتمثل في االتي - :
٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١٠ ٢٢٤ ٤٦٧
١٠٢٢٤٤٦٧
احتياطي قانوني
احتياطي عام
٤ ٤٥٩ ٦٩٨
٤ ٤٥٩ ٦٩٨
١٤ ٦٨٤ ١٦٥
١٤٦٨٤١٦٥

.١٧

الخسائر المرحلة
بلـــغ رصيـــد الخسائر فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ ٧٧٤٢٤٢٤جنيه مصرى ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
)(٥٠٤٣٥٨٧
رصيد الخسائر المرحلة فى٢٠١٦/١٢/٣١
)(٢٩٣٦٩٦٣
فرق تسويات االلتزامات الضريبية المؤجلة عن سنوات سابقة حتى ٢٠١٦
)(٧٩٨٠٥٥٠
االجمالى
٢٣٨١٢٦
اقفال ارباح العام فى ٢٠١٦
٧٧٤٢٤٢٤
رصيد الخسائر المرحلة فى ٢٠١٧/١٢/٣١

 .١٧دائنون وأرصدة دائنة أخرى
بلـــغ رصيـــد الدائنـون وأرصــدة دائنــــة أخـــري فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ ٢٦١٤٨٤٠جنيه مصرى ويتمثل
فيما يلى :
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٢٨٠٢٧٥
٢٨٠٢٧٥
تأمينات للغير )تأمين محالت الفندق(
١٣٥٥٢٧٧
١٣٥٥٢٧٧
مبالغ محتجزة ) (%١صندوق التدريب /وزارة القوي العاملة
٤٤٨٨٢٧
٢٤١٣٤
مستحقات عاملين **
٦٤٢٦٤٨
٩٠٢٦٠٦
مصروفات مستحقة أخري
٣٠٨٢١
٧٩٥٢
ضرائب مستحقة
أرصدة دائنة متنوعة
٤٥٨٦٧
٤٤٥٩٦
٢٨٠٣٧١٥
٢٦١٤٨٤٠

 - ٤٠** بلغ رص يد م ستحقات الع املين ف ي  ٢٠١٧/١٢/٣١مبل غ  ٢٤١٣٤جني ه م صرى وھ و يمث ل قيم ة م ستحقات الع املين
الذين تجاوزت أعمارھم الستون عامآ وذلك طبقآ للمادة ) (٢٦م ن ق انون العم ل رق م ) (١٢ل ذلك فھ ي تعتب ر الت زام
قانوني علي الشركة .

 .١٨القطاعات التشغيليه
تم تحديد القطاعات التشغيلية بالشركة بنشاط الفندق واالسكان وقد بلغ مجمل ربح نشاط الشركة عن السنة المالي ة
المنتھية فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ ٢١١٢٩٨٩٧جنيه مصري طبقا لما يلى -:
الفنـــــــــــــــدق

االســــــــــكان

اجمـــــــــــــــالى

ايرادات النشاط
تكاليف النشاط
٠مجمل ربح

١٥١٤٣٠٣٣
)(٧٢٩٤٤١٤
٧٨٤٨٦١٩

١٩٠٠٨٦٢٣
)(٥٧٢٧٣٤٥
١٣٢٨١٢٧٨

٣٤١٥١٦٥٦
)(١٣٠٢١٧٥٩
٢١١٢٩٨٩٧

اصول النشاط

٢٠٧١٧٥١٣٩

ضمن اصول الشركة

** تحليل تكاليف نشاط تشغيل الفندق
بلغت تكاليف نشاط تشغيل الفندق عن الفترة المالية المنتھية فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ٧٢٩٤٤١٤جنيه
مصري وتتمثل فيما يلى-:

اھالكات
مصروفات تأمين الفندق
ضرائب عقاريه
مصروفات تجديد
أتعاب وإستشارات
مصروفات متنوعه
فروق عمله
اعالنات
األجــــــور
أجور مباشره
أجور غير مباشره

٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٨٠٤٠٦١
٢٥٨٠٢٠
١٠٩٥٧٦
٢٥٣٨٢٩
١٨١٥٠٠
٦٥٦٢
١٥٤٥٣٤
-

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٩٧٨٥٨٧
٢٧٨٨٩٤
١٠٩٥٧٦
٢١٨٣٦٤
٣٢٨٧٥٠
٩٦٣٧١

٧٧٠٠
٥١٨٦٣٢
٧٢٩٤٤١٤

٩٨١٢٦
٣٧٣٠٠٢
٧٤٨١٦٧٠

 .١٩اضمحالل فى مشروعات تحت التنفيذ
بلغت قيمة اضمحالل مشروعات تحت التنفيذ فى نشـــاط الفندق عن السنة المالية المنتھية فى ٣١ديسمبر
 ٢٠١٧مبلغ  ٤٧٤٩٨٣٦جنية تتمثل فيما يلى :ـ
٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٠
٤٧٤٩٨٣٦
اضمحالل مشروعات تحت التنفيذ

 - ٤١ .٢٠المصروفات العمومية واالدارية
بلغ ت الم صروفات العمومي ة واألداري ة ع ن الفت رة المالي ة المنتھي ة ف ى ٣١دي سمبر  ٢٠١٧مبل غ
 ٧٤٥٦٠٦٤جنيه مصري وتتمثل فيما يلى-:
٢٠١٦/١٢/٣١ ٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٤٢٩١٢٤٣
٤٩٩٥١٤١
أجور ومرتبات
١٢١٢٥٢
١٢٤٠٥٣
اھالكات االصول
٤٢٧٥٠٠
٣٢٦٩٧٥
أتعاب وأستشارات
٧٠٩
٢٨٩٨
مصروفات قضائية
١٣٥٩٦٩
١٧٤٣٤٣
ادوات كتابية ومطبوعات وبريد /تليفونات/انترنت/كھرباء
١٣٦٦٩٢
٧٠٨١٧٤
أعالنات
١٢٣٥٧
١٩٩٣٤
مصروفات بنكية
١٨٣٩٣٩
١٩٦٤٦٣
صيانة وتراخيص وتأمين سيارات وشركة ونقل نقدية
٣٥٨٦٣
٤١٠١٨
صيانة )مباني واالت ومعدات وأثاث وادوات كھربائية(
٣٧٠٠٠٠
٣٥٤٢٩٣
رسوم القيد بالبورصة وغرفة المقاصة  /اشتراكات
م ٠ادارية متنوعة
٢١١١٠٣
٥١٢٧٧٢
٥٩٢٦٦٢٧
٧٤٥٦٠٦٤

 .٢١االيرادات االخري

بلغت االيرادات االخري عن االسنة المالية المنتھية في ٣١ديسمبر  ٢٠١٧مبلغ  ١١٤٤٥٢جنيه
 .٢٢نصيب السھم من صافى أرباح العام
تم احتساب نصيب السھم من صافى ربح العام باستخدام طريقة المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة خ الل الع ام
وذلك على النحو التالى :ــ
٢٠١٦/١٢/٣١
٢٠١٧/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٢٣٨١٢٦
٨١٠١٥١٤
صافى ربح العام
المتوسط المرجح لعدد االسھم
١٦ ٠٠٠ ٠٠٠
١٦ ٠٠٠ ٠٠٠
نصيب السھم من صافي الربح ) جنيه  /السھم (
 ٠.٠١٥جم/سھم
 ٠.٥٠٦جم/سھم
٢٣ـ االطراف ذوى عالقة
ـ بناء على قرار مجلس االدارة تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ  ٢٠١٦/٨/١٠للموافقة على البدء فى السير
فى اجراءات بيع الفندق المملوك للشركة حيث قررت الجمعية تفويض البنك االھلى المصرى فى اتخاذ كافة
االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الترويج والبيع وفقا للقواعد واالجراءات المنظمة  ،وذلك بالتنسيق مع الشركة
المالكة واالطراف االخرى ذات الصلة بما فى ذلك التعاقد مع مكاتب الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان
المطلوبة وفقا لمتطلبات التنفيذوقد تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد الرسمية وتم انعقاد جلسة البيع بالمزاد العلنى
بالمظاريف المغلقة يوم الخميس الموافق  ٢٠١٧/٣/٣٠الساعة الثانية عشر ظھرا بفندق ھيليتون رمسيس وقد تم اخطار
ادارة البورصة بكل ھذه االجراءات وانتھت الجلسة بعدم بيع الفندق.
ـ قامت الشركة ببيع عدد ثالثة وحدات ادارية وعدد ٤وحدات جراج بمشروع حافظ رمضان باجمالى مبلغ  ١٦مليون جنية
وذلك لبنك قناة السويس احد مساھمى الشركة وقد قام بسداد  ١٤.٤مليون جنية فور التعاقد وباقى مبلغ ١.٦مليون جنية
عند االنتھاء من التسجيل علما بان المعاملة مع االطراف ذات العالقة تمت بنفس سياسات البيع المتبعة مع باقى العمالء
ـ يتم ايداع شيكات العمالء ببنك قناة السويس باالضافة الى بنك الشركة المصرفية العربية وفقا للقواعدالمعمول بھا فى البنوك.

- ٤٢ -

٢٤ـ الموقف الضريبي
تزامنا مع صدور قانون الضرائب رقم  ٩١لسنة  ٢٠٠٥قامت الشركة بأنھاء جميـــع المشاكل الخاصة بالضرائب
•

الملف التجاري الخاص بالنشاط
 نشاط االسكان. -النشاط السياحي الخاص بفندق ميريديان ھليوبوليس٠.

•

الضريبة الموحدة

•

الضرائب العقارية

•

الملف التجاري الخاص بالنشاط
ت م دم ج ن شاط االس كان والن شاط ال سياحي المتمث ل ف ي فن دق ميري ديان ھليوب وليس ف ي مل ف واح د اعتب ارآ م ن
) ٢٠٠٥/١/١وتم الفحص والتسوية والسداد حتي عام . (٢٠٠٤
السنوات عام  ٢٠٠٥وعام ٢٠٠٦

•

•

 تم الفحص والسداد وال يوجد اى التزامات ضريبية على الشركة لمصلحة الضرائب
 أم ا بالن سبة لل سنوات م ن  ٢٠٠٧حت ي  ٢٠١٠ت م الفح ص وت م عم ل لجن ه داخلي ه وت م ح ل معظ م أوج ه
الخالف وتم سداد دفعة تحت حساب االلتزامات الضريبية التى وافقت عليھا الشركة من وجه نظرھا ھذا وقد تم
الطعن على نماذج السداد الواردة للشركة لحين االنتھاء من الفحص الفعلى لفندق مري ديان ھليوب وليس ع ن تل ك
السنوات .
 أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١١حتي  ٢٠١٥ورد تقرير الفح ص وق د قام ت ال شركة ب الطعن علي ه وت م عم ل
لجنة داخلية لمراجعة اوجه الخالف وتم تحدي د اوج ه الخ الف والت ى تخ ص الفن دق حي ث قام ت اللجن ة بع رض
الموضوع على لجنة داخليه متخصصه لحين االنتھاء من الفحص الفعلى للفندق وسوف يتم االنتھاء منھ ا خ الل
عام  ٢٠١٨بمشيئة ﷲ .
 أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١٧ ، ٢٠١٦فى نھاية ابريل من عام  ٢٠١٧تم ارس ال االق رار ال ضريبى للع ام
المالى  ٢٠١٦وكانت الضريبة ال ش يء ول م ي تم الفح ص حت ى تاريخ ه  ،بالن سبة لع ام  ٢٠١٧س وف ي تم اع داد
االقرار وارساله لمركز كبار الممولين قبل نھاية .٢٠١٧
الموحدة
 تم الفحص والسداد وال توجد أية التزامات تجاه ھذه الضريبة حتي عام . ٢٠١٢
 أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١٣حتى  ٢٠١٤تم االنتھاء من الفحص ولم نفاد بالنتيجة حتى تاريخه
 أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١٥الي  ٢٠١٦لم يتم الفحص حتى تاريخه.
الضرائب العقارية
قامت الشركة بسداد الضرائب العقارية الخاصة بالشركة حتي تاريــخ  ٢٠١٧/١٢/٣١وبالنسبة للفندق حتي
تاريخ  ، ٢٠١٣/٦/٣٠أما السنوات التالية فتم عمل مخصص بنفس نسبة الزيادة فى الضرائب العقارية التى تم
تقديرھا لمقــر الشركة

 ٢٥ـ الموقف القضائى للشركه :
.١

ـ القضايا المرفوعه من الشركه :
أ ـ مطالبات ماليه :
ـ جميع القضايا المرفوعه من الشركه مطالبات ماليه لعمالء الشركه المتأخرين عن سداد بعض
األقساط المستحقه عليھــم  ...و يقــوم العمالء بســداد معظــم المديونيات عند البدء فى اإلجراءات
القانونيه نحو رفع دعوى جنحة إصدار شيكات بدون رصيد وھى بذلك كلھا محتملة الكسب .
ب ـ دعوى تحكيم عن أرض مشروع سھل حشيش :
ـ قامت الشركه برفع دعوى تحكيم ضد شركةالمنتجعات السياحيه بشأن أرض الشركه بمشروع
سھل حشيش و مازال الموضوع فى إجراءات التقنين و سيتم كسب الدعوى بمشيئة ﷲ لصالح الشركه .

