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الشركة الوطنية لالسكان للنقابات المھنية

:
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االسھام في خطة التنمية عن طريق االستثمار في المجاالت المنصوص عليھ ا
والمقررة في قانون االس تثمار وب صفة خاص ة ف ي مج االت االس كان والت شييد
غرض الشركة
والتعمير ٠
١٩٨٣/٩/١٣
تاريخ القيد بالبورصة
 ٢٥عامآ مجددة
المدة المحددة للشركة
عشرة جنيھات
القيمة االسمية للسھم
القانون الخاضع لسھم الشركة رقم  ٤٣لسنة ١٩٧٤
وتعديالته
 ١٦٠مليون جنيه
اخر راس مال مصدر
 ٣٠٠مليون جنيه
اخر راس مال مرخص به
٩٦٠٩
رقم وتاريخ القيد
 ١٦٠مليون جنيه
اخر راس مال مدفوع
١٩٨١/٤/١١
بالسجل التجاري

عالقات المستثمرين :
مدير عالقات المستثمرين

السيد المحاسب  /محمود صادق رحاب

اسم مسئول االتصال

السيد المحاسب  /عالء محمد نور الدين
 ١٨شارع شريف متفرع من شارع االھرام بمصر الجديدة
٢٤٥٢٤٥٣١
ارقام الفاكس
٢٤٥٢٤٥١٧
٢٤٥٢٤٥١٨
٢٤٥٢٤٥١٩
WWW.nch –elwatania.com
nch_elwatania@yahoo.com ، info@nch-elwatania.com

عنوان المركز الرئيسي
ارقام التليفونات

الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني
א א
اسم مراقب الحسابات
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تاريخ التعيين )وحيد عبد الغفار(

رقم القيد بالھيئة

 -١وحيد عبد الغفار وشركاه – Baker Tilly
 -٢الجھاز المركزي للمحاسبات
مارس ٢٠١٠
)(٦

تاريخ قيده بالھيئة
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العميل

اسم العميل

عدد االسھم

النسبة
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البنك االھلي المصري
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بنك مصر
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بنك قناة السويس

٢٧٦٦٣٧٤
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١٤١٦٣٥٩١
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االجمالي

ملكية اعضاء مجلس االدارة في
اسم الشركة

عدد االسھم في تاريخ القوائم
المالية

النسبة %

اليوجـــــــــد

اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

اسھم الخزينة لدي الشركة وفقا
لتاريخ الشراء

عدد االسھم وفقا الخر بيان
افصاحي سابق

اليوجــــــــد

اجمالي اسھم الخزينة

النسبة %
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الوظيفة

جھة التمثيل )ان وجدت(

الصفة

رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

--

تنفيذي

الھيثم عمر الفاروق القبرصلي

عضو مجلس ادارة

بنك قناة السويس

غير تنفيذي

حسام الدين ابراھيم الحجار

عضو مجلس ادارة

البنك االھلي المصري

غير تنفيذي

خالد اسماعيل توفيق

عضو مجلس ادارة

البنك االھلي المصري

غير تنفيذي

عماد الدين سعيد عبد العزيز

عضو مجلس ادارة

البنك االھلي المصري

غير تنفيذي

نادية محمد السعيد سويلم

عضو مجلس ادارة

بنك مصر

غير تنفيذي

ابراھيم احمد قطب البستاوي

عضو مجلس ادارة

بنك مصر

غير تنفيذي

محمد بدير العبد
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 تعيين السيد  /الھيثم عمر الفاروق القبرصلي – العضو الممثل عن بنك قناة ال سويس ب دآل م نالسيد /كمال احمد سعداوي طبقآ لخطاب بنك قناة السويس بتاريخ ٠ ٢٠١٦/٨/٧
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)عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس االدارة خالل العام (
 ١١) -جلسة( خالل العام المالي ٠ ٢٠١٦
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جھة التمثيل

االسم

االستاذ /خالد اسماعيل توفيق
االستاذة /نادية محمد السعيد سويلم

االستاذ  /ابراھيم قطب البستاوي
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البنك االھلي المصري  /رئيس اللجنة
بنك مصر
بنك مصر
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 فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي االلتزام بتطبيقھا ٠ فح ص ومراجع ة الي ات وادوات المراجع ة الداخلي ة ودراس ة تق ارير المراجع ةالداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتھا ٠
 فحص االجراءات التي تتبع مايلي - : القوائم المالية الدورية والسنوية ٠ الموازنات التقديرية ٠ اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابھم ٠ اب داء ال رأي ف ي ش أن االذن ف ي تكلي ف مراقب ي الح سابات ب أداء خ دمات ل صالحالشركة بخالف مراجعة القوائم المالية في شأن االتعاب المقدرة عنھا ٠
 دراسة تقرير مراقبي الح سابات ب شأن الق وائم المالي ة ومناق شته فيم ا ورد بھ ا م نمالحظ ات وتحفظ ات والعم ل عل ي ح ل الخالف ات ف ي وجھ ات النظ ر ب ين ادارة
ال شركة ومراق ب الح سابات وتق دم اللجن ة تق ارير رب ع س نوية عل ي االق ل ال ي
مجلس ادارة الشركة مباشرة٠
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א
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عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
ھل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
ھل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوھرية وجب معالجتھا
ھل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات الجوھرية

 ٦مرات
نعم
اليوجد
اليوجد
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متوسط عدد العاملين بالشركة خالل السنة
متوسط دخل العامل خالل السنة
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اليوجـــــــــــــد

اجمالي االسھم المتاحة وفقا لنظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
اجمالي ماتم منحه من أسھم االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خالل العام
عدد المستفدين من نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
اجمالي ماتم منحه من أسھم االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
اس ماء وص فات ك ل م ن ح صل عل ي  %٥أو أكث ر م ن اجم الي االس ھم المتاح ة
)او  % ١من رأسمال الشركة( وفقا للنظام ٠
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 بناء على قرار مجلس االدارة تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ  ٢٠١٦/٨/١٠للموافقةعلى 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 للقواعـــد
واالجراءات المنظمة  ،وذلك بالتنسيق مع الشركة المالكة واالطراف االخرى ذات الصلة بما فى
ذلك التعاقد مع مكاتب الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان المطلوبة وفقـــــــا لمتطلبات
التنفيذ وقد تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد الرسمية وتــــــــم تحديد 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 .
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 م ن ن شاطات ال شركة الرئي سية ن شاط االس كان وال ذي يمث ل مح ورآ رئي سيآ م ن مح اور تنمي ةالمجتمع والبيئة شأنه في ذلك ش أن كاف ة االن شطة االقت صادية الت ي تھ دف ال ي تح ديث وتط وير
تنمية البيئة االساسية للمجتمعات العمرانية حيث تقوم الشركة ببناء منشأت اسكان راقية متكاملة
ف ي من اطق متمي زة تت ضمن م ساحات خ ضراء وم سارات بيني ة تمث ل رئ ة للم دن ذات الكثاف ة
السكانية المرتفعة المتصاص القدر االوفر من التلوث البيئي الغير المسبوق االمر ال ذي اس تلزم
بالضرورة تصدي شركات االس كان الرائ دة لھ ذه الم شكلة بالم ساھمة ف ي تط وير البيئ ة بأف ضل
المنشأت حرصآ علي الصحة العامة شكآل ومضمونآ ٠

א
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ويتمثل فى االتـــى -:
أ  -اعمال سبق تنفيذھا  /وحدات تامة معدة للبيع
ب  -اعمال تحت التنفيــــذ
ج  -االراضــــي
/

−
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 بلغ رصيد وحدات تامة معدة للبيع في  ٢٠١٦/١/١نحو  ٨.٦١٦مليون جنيه متمثلة في م شروعنخلة المطيعي بمصر الجديدة ومشروع حافظ رمضان بمدينة نصر موضحة كاالتي - :
−١
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 تتمثل الوحدات المتبقية للمشروع في ) (٣وحدات سكنية ) ٢فيال  +شقة( باالضافة الــــي) (٣وحدات جراج بتكلفة قدرھا نحو  ٤.٨مليون جنيه ٠
 خالل العام المالي  ٢٠١٦قامت ال شركة ببي ع وح دتين س كنيتين  ،ووح دتين ج راج بتكلف ةقدرھا نحو  ٢.٨٨٦مليون جنيه وقيمة بيعية نحو  ٤.٣٨٣مليون جنيه ٠
 ھذا وقد قامت الشركة ببيع الوحدة المتبقية من عمارة نخلة المطيعي في بداية ع ام ٢٠١٧بنحو  ٢.٩مليون جنيه ٠
−٢
 تتمثل الوحدات المتبقية من الم شروع ف ي ) (٣وح دات تجاري ة باالض افة ال ي ) (١٤وح دةجراج بتكلفة قدرھا نحو  ٣.٨مليون جنيه ٠
 ونظ رآ الن الوح دات المتبقي ة معظمھ ا تج اري واداري تق در بقيم ة بيعي ة مرتفع ة  ،ھ ذاباالض افة ال ي الحال ة االقت صادية الت ي تم ر بھ ا ال بالد والت ي أدت ال ي تعث ر العم الء
والمستثمرين لتوفير السيولة الالزمة لشراء مث ل ھ ذه الوح دات ف ي الوق ت الح الي وتح اول
الشركة ب شتي الوس ائل ت سويق الوح دات المتبقي ة ودراس ة ع دة ب دائل لل سداد للت سھيل عل ي
العميل في الشراء ٠
 وقد قامت الشركة بتحويل الحكم بالوحدات التجاري ة وت م اس تالم ش ھادة ص الحية وھ ي ف يطريقھا الستخراج الرخصة بمشيئة ﷲ مما يساعد علي سرعة تسويق الوحدات ٠
 تقوم ادارة الشركة بالتفاوض مع احد البنوك لشراء ھذه الوحدات وذل ك بع د الح صول عل يالرخصة طبقآ لطلب البنك ٠

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ
 ٢٠١٦ﻭﰎ ﺍﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ ٢٠١٦/١٢/٣١

البيــــــان
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳔﻠﺔ ﺍﳌﻄﻴﻌﻲ ﻭﺣﺪﺗﲔ ﺳﻜﻨﻴﺘﲔ  +ﻭﺣﺪﺗﲔ ﺟﺮﺍﺝ
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺟﺮﺍﺝ
א

صافي الربح
التكلفة
االيراد
١.٤٩٦.٩٣٠ ٢.٨٨٥.٦٦٠ ٤.٣٨٢.٥٩٠
٦٤٢٣٣
٣٥٧٦٧
١٠٠٠٠٠
١.٥٦١.١٦٣ ٢.٩٢١.٤٢٧ ٤.٤٨٢.٥٩٠

 −א

ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ - :

א

-٨-

 -مشروع سـھل حشيـــش

*
 -يتمث ل م شروع س ھل ح شيش ف ي م ساحة ق درھا  ٣٠ال ف مت ر مرب ع م شتراه م ن ال شركـة

الم صرية للمنتجع ات ال سياحية بمنطق ة س ھل ح شيش بموج ب عق د ابت دائي بغ رض ان شاء م شروع
السكان العاملين بالفنادق السياحية بالمنطقة  ٠٠وقد تم شراء االرض بقيمة قدرھا نحو  ٤مليون جني ه
وقد تم اعادة تقييمھا من أحد المكاتب المتخصصة بقيمة قدرھا نحو  ١٢مليون جنيه ٠

 قامت الشركة المصرية للمنتجع ات ال سياحية ب بعض التغيي رات ف ي المخط ط الع ام للموق ع مم اأدي الي تغيير موقع اسكان العاملين المخصص للشركة الوطنية  ،وقد أعترض ت ال شركة عل ي
تغيير الموقع ال ذي تمتلك ه  ٠٠٠مم ا أدي ال ي وج ود خ الف ق ائم ب ين ال شركة الوطني ة وش ركة
المنتجعات السياحية  ،وقد انتھي االمر الي اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة عن طريق التحكيم طبق آ
لقرار مجلس ادارة الشركة وذلك للحفاظ علي حق الشركة في عدم تعديل موقع االرض ٠

 ومازال المشروع متداول بالقضاء لتقنين اجراءات التحكيم ٠ وم ن ناحي ة اخ ري تق وم ادارة ال شركة بالمفاوض ات م ع ادارة ال شركة الم صرية للمنتجع اتالسياحية للوصول الي أفضل الحلول ووضع بدائل لفض الخالف بينھما ٠

−א א
 عان ت ال شركة كثي رآ خ الل الع ام الم الي  ٢٠١٦م ن ص عوبة الح صول عل ي االراض يالمناس بة وذل ك ب سبب زي ادة اس عار االراض ي المعروض ة للبي ع ب شكل كبي ر اليتناس ب
والسيولة المتوفرة لدي الشركة  ٠٠٠ھذا باالضافة الي صدور قرارات بعدم ھدم العق ارات
بمختل ف م ستوياتھا وتحدي د االرتفاع ات مم ا أدي ال ي نق ص االراض ي المعروض ة للبي ع
وارتفاع أسعار المعروض ٠
 وقد قامت الشركة بمراجعة وفحص عدد كبير م ن االراض ي المعروض ة ولك ن بع د أع دادالدراسات االقتصادية لھا تبين عدم وجود عائد مناسب نتيجة الرتفاع س عر االرض ال ي ان
انتھي االمر للتفاوض علي قطعتي ارض - :
* ارض شارع حسن المأمون بمدينة نصر بمسطح ٧٥٠م ٢مع وج ود رخ صة ) ٢ب دروم
 ،وارضي واول تجاري  ،وعشرة ادوار متكررة( ٠
* ارض شارع مصطفي النحاس بمدين ة ن صر بم سطح  ٨٥٨م ٢مــ ـع وج ود رخ صة )٢
ب دروم  ،وارض ي واول تج اري  ،وع شرة ادوار متك ررة( ھ ذا وق د ت م التف اوض م ع
مالكي االرض علي كيفية السداد ٠
 ھذا وق د واف ق مجل س ادارة ال شركة عل ي ش راء ارض ح سن الم أمون وق د ت م االتف اق م عمالك االرض علي كيفية السداد ٠
 وبتاريخ  ٢٠١٧/٣/٢تم التوقيع علي العقد من الطرفين وتم سداد  ٢١ملي ون جني ه وس وفيتم سداد الـ  ١٠مليون جنيه بتاريخ ٠ ٢٠١٧/٤/٣٠
 -وتقوم الشركة االن بأتخاذ االجراءات الالزمة المكانية البدء في تنفيذ المشروع أعتبارآ من عام ٢٠١٧

–٩-

 −٢א

א

/

 حقق الفندق خالل عام  ٢٠١٦اجم الى اي رادات بلغ ت نح و  ٥٦.٨٥٥ملي ون جني ه بزي ادةع ن الفعل ي لع ام  ٢٠١٥بنح و  ١٢.١ملي ون جني ه وبن سبة ح والي  % ٢٧وزي ادة ح والي
 ٤.٩٧مليون جنيه عن المستھدف وبنسبة حوالي ٠ % ٩.٦
 بل غ ن صيب ح صة ال شركة المالك ة )اي رادات الفن دق بقائم ة ال دخل( نح و  ٧.٩٤٧ملي ونجنيه بزيادة عن الفعلي لعام  ٢٠١٦بنحو  ٤.٦٢٣مليون جنيه وبن سبة ح والي ، % ١٣٩
زيادة عن المستھدف  ١.٣١٦مليون جنيه وبنسبة نحو ٠ % ١٩.٨٥
 ھ ذا باالض افة ال ي ف روق عمل ة دائن ة م ن ح سابات الفن دق نتيج ة تحري ر س عر ال صرفوزيادة سعر الدوالر والذي حقق ايراد بقائمة الدخل بلغ نحو  ٤مليون جنيه ٠

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ  ٢٠١٦ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ٢٠١٥
البيــــــان
• اجمالي االيرادات
• نصيب حصة الشركة المالكة
• نسبة االشغال/غرف

א

א א

א

فعلي عام ٢٠١٦
٥٦.٨٥٥
٧.٩٤٧
% ٥٧.٥

القيمة بالمليون جنيه
مستھدف عام  ٢٠١٦فعلي عام ٢٠١٥

٥١.٨٨٥
٦.٦٣١
% ٥٣

٤٤.٧٥٢
٣.٣٢٤
% ٥١.٨

א

 قرر مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٦/٧/٢١الدعوة النعقاد جمعيةعمومية غير عادية علي ان يفوض السيد /رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة في
اتخاذ كافة االجراءات المنظمة لدعوة انعقاد الجمعية بصورة عاجلة للموافقة علي بدء السير
في اجراءات البيع ٠
 تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ  ٢٠١٦/٨/١٠حيث قررت الجمعية تفويض البنكاالھلي المصري في اتخاذ كافة االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الترويــــج والبيع وفقآ
للقواعد واالجراءات المنظمة وذلك بالتنسيق مع الشركة المالكة بما في ذلك التعاقد مع مكاتب
الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان المطلوبة طبقآ لمتطلبات التنفيذ ٠
 ھذا وبعد االنتھاء من كافة االجراءات التنفيذية والمنظمة تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائدالرسمية وتم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني بالمظـــاريف المغلقة يــوم الخميس الموافق
 ٢٠١٧/٣/٣٠الساعة الثانية عشر ظھرآ بفندق ھليتون رمسيس وقد تم اخطار ادارة االفصاح
بالبورصة المصرية بكل ھذه االجراءات ٠

- ١٠ -

מא
*

א

א

א מא

א

فيما يلى عرض الھم بنود نتائج االعمال للعام المالي - : ٢٠١٦
القيمة بالمليون جنيه
٢٠١٥
٢٠١٦
البيـــــــــــــــــان
تكاليف
ايرادات
تكاليف
ايرادات
٠.٠٧٦
٠.١٥
٢.٩٢
٤.٤٨
 نشاط االسكان٧.٠١
٣.٣٢
٧.٤٨
٧.٩٥
 نشاط الفندق -مجمل الربح

א

*
-

*

- ٣.٦٢

٢.٠٣

א

البيــــــــــــان
اوراق قبض قصيرة وطويلة االجل بالتكلفة المستھلكة
اعمال تحت التنفيذ
المخـــــــــــــــزون
رأس المال العامل

א

القيمة بالمليون جنيه
٢٠١٥
٢٠١٦
١٦.٩
١١.٨٩
٤.٠٠
٤.٠٠
١٠.٠٤
٧.١٢
٥٠.٨٧٥
٤٢.٧٢

א

بأسـتعراض قائمة التدفقات النقديـة نجــد أن رصــيد النقديــة فى  ٢٠١٦/١٢/٣١قد بلغ نحو
مليون جنيه
 ٢٥.٢٢٤مليون جنيه موضحا كاالتـــــى -:
عام ٢٠١٥
عام ٢٠١٦
 بلغ صافى النقدية المتبقى بعد تحقيق ايرادات نشاط التشغيل٣.١٧٠
٥.٣٩٧
وخصم المصروفات الخاصة به حوالــى
 كما بلغ صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االســــــتثماروالمتمثلة فى االصول الثابتة المضافة ومقبوضات االصول
)(٢.٢٢٢
المستبعدة ومقبوضات استثمارات أ .مالية حوالـى
بينما بلغ صافى النقديه المستخدمه فى األنشطه
التمويليه حوالى

١.٢٥١
ــــــــــــــــــــ
٤.٤٢٦
ينتج زياده فى النقديــة بلــغ حوالـــــــــى
وبأضافة ارباح فروق العملة والنقدية في اول الفترة ٢٠.٧٩٨
ــــــــــــــــــــ
א

א

٢٥.٢٢٤

)(١.٣٨٨

١.٦١٥
ــــــــــــــــــ
٣.٣٩٧
١٧.٣١١
ــــــــــــــــــ
٢٠.٧٠٨

- ١١ -

א

א

א

א

א

٢٠١٥

٢٠١٦

* راس المال العامــل

٥٠.٨٧٥

٤٢.٧٢

* أجمالى حقوق الملكيـة
* االصول الثابتة ) بالصافى(

١٦٩.٨٧٩
١٢١.٣٦٣

١٦٩.٦٤٠
١٢٣.٦١٠

 -ھذا يعنى أن مجموع االصول المتداولة تفوق الخصوم المتداولة بھذه القيمة

 ھذا يعنى أن حقوق الملكية تفوق االصول الثابتة بقيمة قدرھا  ٤٨.٥١٦مليون جنيه خالل عام ٢٠١٦ ھذه الدالالت تفيد بأن جميع المؤشرات والنسب المالية للشركة تعتبـــــرمؤشرات جيــــدةللتعبير عن كفاءة الشركة من جميع االوجه ٠

١/٧

א

א

وھى توضح مدى كفاءة واستمرارية التوازن النسبى للھيكل التمويلى للشركة

 ١/١/٧أجمالى حقوق الملكية /صافى االستثمارت

٢/٧

א

١ /٣/٧

٤/٧

א

وھى توضح مدى كفاءة توزيع االستثمارات على االصول

١ /٢ /٧

٣/٧

א

% ٩٣.٣٩

%٩٣.٩٣

א
א

أجمالى االصول المتداولة  /أجمالى االصــول

א

) ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ (

معدل دوران المدينون والحسابات المدينـــــــة
) المبيعات  /المدينون والحسابات المدينــة (

א א

% ٢٩.٥٢

% ٢٥.٠٩

 ١.٨٦مرة

 ١.٥مرة

א

وھى توضح مدى امكانية تغطية االصول لحقوق الملكية
١/٤/٧
٢ /٤ /٧

٥/٧

االصول الثابتة بالصافى  /حقوق الملكيــة
االصول المتداولـة  /حقوق الملكيـة

א

% ٧١.٤٤
% ٣٢.٣١

% ٧٢.٨٧
% ٢٧.٢١

א

وھى توضح مدى قدرة الشركة على أداء التزاماتھا الجارية
 ١/٥/٧رأس المال العامل
االصول المتداولـة  -االلتزامات المتداولة

 ٥٠.٨٧٥مليون جنيه

 ٤٢.٧٢مليون جنيه

- ١٢ -

א
 االنتھ اء م ن ت سويق الوح دات المتبقي ه م ن م شروع ح افظ رم ضان )وح دات تجاري ةوادارية( والت ي تبل غ قيمتھ ا البيعي ة نق دآ نح و  ١٤ملي ون جني ه وتحوي ل الحك م للوح دات
التجارية الي رخصة لتسھيل وسرعة بيعھا ٠
 البت فى أرض مشروع سھل حشيش بعد االنتھاء من نتيجة لجنة التحكيم خالل الفــترةالقادمة بأذن ﷲ أو الوصول مع شركة المنتجعات السياحية لحل سلمي ٠
 البدء في تنفيذ مشروع ارض حسن المأمون بمدينة نصر ٠  -البحث عن اراضي جديدة للشركة ٠א

–א א

א

א

א

א

א

א

 كافة االصول الثابتة للشركة والسيما العقارية منھا )المب اني واالراض ي( تتمت ع بق يم م ضافةقد تزيد عن ثالثة امثال القيمة الدفترية وذلك نتيجة ارتفاع مع دل الت ضخم  ٠٠٠ھ ذا يعن ي أن
ماتملكه الشركة من أصول ثابتة بالقيم السوقية يزيد عن ثالثة اضعاف صافي القيم ة الدفتري ة
الحالية )بعد خصم مجمع االھالك( ٠

�ﺴﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ٠
البيـــــــــــــــــان
-١

-٢

ايرادات االسكان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي االيرادات
ايرادات الفندق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي االيرادات

٢٠١٦
% ٣٦

% ٦٤

٢٠١٥
% ٤.٣٠

% ٩٥.٧٠

* حجم التصدير

)اليوجد(

* بيان بالتبرعات

)اليوجد(

* بيان االسھم والسندات التي تم اصدارھا خالل السنة

)اليوجد(

-١٣-

א

א

א מא

)اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻻﻟف ﺟﻧﻳﻪ (

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

البيـــان
 -االصول الثابتة بالتكلفــــــة

١٨٩٢١٢

٢٠٦١٣٦

٢٠٦٨٩٠

٢٠٩٨٢٩

٢١٢١٢٩

 -مشروعات تحت التنفــــــيذ

١٧٨٠٨

٤٨٩٢

٤٧٥٠

٤٧٥٠

٤٧٥٠

٦٦٣

٦٦٣

٦٦٣

١٢

--

 -استثمارات طويلة وقصيرة االجـــل

-א

א

• اعمال تحت التنفـــــيذ

٢٩٦٠٩

٤٠١٢

٤٠١٢

٤٠١٢

٤٠١٢

• وحدات تامـــة

٢١٨٠٥

٢٧٩٠٥

٨٧٣٦

٨٦١٦

٥٦٩٥

• اصول متداولة اخري وحسابات مدينة طويلة االجل

١٦٨٧٤

٣٤٠٤٤

٤٧١٣٧

٤٣٠٣٢

٥٠٠٩٠

א

٢٧٥٩٧١

٢٧٧٦٥٢

٢٧٢١٨٨

٢٧٠٢٥١

٢٧٦٦٧٦

١٦٠ ٠٠٠

١٦٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

١٦٠٠٠٠

 -مجمع االھـالك

٧٤٣٠٧

٧٦٤٥٥

٨٠٧٤٧

٨٦٢١٩

٩٠٧٦٦

 -احتياطـيات

١٤٦٢٠

١٤٦٢٠

١٤٦٨٤

١٤٦٨٤

١٤٦٨٤

- ٦٣٥

١٢٩٠

-٤٤٧٠

- ٩٠٩٥

٢٣٨

 -خسائر /ارباح مرحـلة

٧٩٣١

٧٢٩٦

٨٥٢١

٤٠٥١

- ٥٠٤٤

 -التزامات متداولـة

١٣٠٧٨

٩٧٥١

٣٠٢٦

٣٤٤٥

٤٠١٣

 -التزامات طويلة االجل

٦٦٧٠

٨٢٤٠

٩٦٨٠

١٠٩٤٧

١٢٠١٩

٢٧٥٩٧١

٢٧٧٦٥٢

٢٧٢١٨٨

٢٧٠٢٥١

٢٧٦٦٧٦

א

 -راس المال المدفـوع

-

خسائر/ارباح العام )قبل خصم%٥أ٠قانوني(

א

א
א

א

א
א

ختم الشركة ،

א
)(٤٠

א
א
٢٠١٦/١٢/٣١
٠
א א

א

א

א

א

א

א

א

א

- ١٧ -

א

א

א

א

א
٢٠١٦/١٢/٣١
א
א
=============

:
א
 عدم قيام الشركة بتحميل المصروفات بقيمة االضمحالل في رصيد المشروعات تحت التنفيذ البالغ قيمته ٤.٧مليون جنيه المتمثلة في اعمال تصميمات تجديدات الفندق بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم
) (٣١اضمحالل قيمة االصول ٠

א

 -سيتم عمل الالزم بعد االنتھاء من عملية بيع الفندق  ،علمآ بأن ھذه المصروفات تعتبر ضمن عملية البيع٠

:
א
 عدم قيام الشركة بتكوين مخصص بقيمة الضرائب العقارية المستحقة علي مبني فندق الميريديان طبقآلقانون الضريبة العقارية رقم  ١٩٦لسنة  ٢٠٠٨والمعدل بالقانون رقم  ١٠٣لسنة  ٢٠١٢والساري
احكامه اعتبارآ من  ٢٠١٣/٧/١بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم ) (٢٨المخصصات
وااللتزامات المحتملة واالصول المحتملة واكتفاء الشركة بحساب قيمة الضريبة وفقآ لقانون الضريبة
العقارية قبل االلغاء ٠

א
 لم نفاد بأيه تقديرات حتي تاريخه تخص الضرائب العقارية للفندق ولم ترد من وزارة المالية او وزارةالسياحة اية تعليمات بخصوص المنشأت السياحية ويتم المتابعة مع الجھات المختصة ولعمل الالزم ٠

א

א

 فسوف تقوم الشركة بارسال الدراسات الخاصة بالتقييم فور االنتھاء من االجراءات التنفيذية للبيع وفقآ لرأيالمستشار القانوني مع العلم بأن ماتم من اجراءات خاصة بالبيع يرجع الدارة االستثمار بالبنك االھلي
المفوضة من قبل الجمعية العمومية الغير عادية المؤرخة  ٢٠١٦/٨/١٠في اتخاذ كافة االجراءات المنظمة
لعملية البيع  ٠٠٠ھذا وان كان ھناك فترة زمنية بين اعداد الدراسات وبين البدء في اجراءات البيع فأن ذلك
يرجع الي الحالة االقتصادية بصفة عامة وكذلك مالئمة الدراسات للتوقيت المناسب للطرح باالضافة الي
القرارات الصادرة العامة التي اثرت علي الحالة االقتصادية ٠

- ٢٠ -

א
א

א

א
א

א

א
א
=============

א
٢٠١٦/١٢/٣١

:

 طبقآ لما موضح بااليضاح رقم ) (٦من االيضاحات المتممة للقوائم المالية بلغت قيمة مشروعات تحتالتنفيذ مبلغ  ٤.٧مليون جم متوقفة من سنوات سابقة تتمثل في قيمة مصروفات تصميمات واستشارات
واخري خاصة بتجديدات الفندق المزمع بيعه وفقآ لما ھو وارد بالفقرة االيضاحية ادناه بما يشير الي
وجود خسائر اضمحالل في تلك القيمة ٠

א

 -سيتم عمل الالزم بعد االنتھاء من عملية بيع الفندق  ،علمآ بأن ھذه المصروفات تعتبر ضمن عملية البيع٠

:
א
 لم يتم تدعيم مخصص االلتزامات الضريبية بقيمة الضريبة العقارية المتوقعة عن مباني الفندق المملوكللشركة وفقآ لقانون الضريبة العقارية رقم  ١٩٦لسنة  ٢٠٠٨والذي تقرر العمل به اعتبارآ من  ١يوليو
٠ ٢٠١٣

א
 لم نفاد بأيه تقديرات حتي تاريخه تخص الضرائب العقارية للفندق ولم ترد من وزارة المالية او وزارةالسياحة اية تعليمات بخصوص المنشأت السياحية ويتم المتابعة مع الجھات المختصة لعمل الالزم ٠

- ٢١ -

- ٢٢ -

- ٢٣ -

- ٢٤ -

- ٢٥ -

 - ٢٦اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتھية في ٣١ديسمبر ٢٠١٦
.١

نبذة عن الشركة
 تأسيس الشركة
تأسست الشركة بموجب قرار السيد  /نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية واالقت صــــاد
رقــ ـم  ٣٣٥ل سنة  ١٩٨٠ال صادر بت اريخ  ١٩٨٠/١١/٢٦برأسم ـال قـــــ ـدره ) ع شرون ملي ون جني ه(
طبقا للقانون رقم  ٤٣لسنة  ١٩٧٤وتعديالته وتم التجديد في السجل التجاري بتاريخ .٢٠٠٥/١٠/٥

 غرض الشركة
اإلس ھام ف ي خط ة التنمي ة ع ن طري ق االس تثمار ف ي المج االت المن صوص عليھ ا والمق ررة ف ي ق انون
االستثمار وبصفة خاصة في مجاالت االسكان والت شييد والتعمي ر  ،وق د ت م ن شر ھ ذا القـ ـرار ف ي جري دة
الوقائع المصرية ) ملحق الجريدة الرسمية ( بالعــدد رقـــم  ٢٧٧فـــــي  ٩ديسمبر .١٩٨٠

 مدة الشركة
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ت اريخ القي د او التجدي د بال سجل التج اري  ،وتب دأ ال سنة المالي ة
للشركة 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 ديسمبر لعام  ٢٠١٢فيما ب ين
ك ل م ن ال شركة الوطني ة لالس كان للنقاب ات المھني ة )المال ك( وش ركة ميري ديان ) SASالم شغل(
وستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات )الضامن( ٠
 بدأ العقد أعتبارآ من  ٢٠١٣/١/١ولمدة  ١٥عام ومن أھم الشروط االساسية لتجديد العقد - :
 من أھم الشروط - :
•  % ٢من اجمالي االيرادات أتعاب أساسية لالدارة والترخيص ٠
•  % ٤من جملة االيرادات مخصص االحالل والتجديد لصالح الشركة المالكة علي 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 يتم تحقيق أولوية المالك بحد أدني  ٣٠مليون جني ه سنويــــ ـآ
– وتــــزداد أولويـة المالك طوال مدة العقد بنسبــــــة  % ١٠كل سنة مالية ثالثة كاملة.

 - ٢٧.٣

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 ٢٠١٧/٣/٢٢

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

 ٣ .٣استخدام التقديرات واالفتراضات
يتطل ب إع داد الق وائم المالي ة وفق ا لمع ايير المحاس بة الم صرية م ن 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
واإليرادات والمصروفات .تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا ف ي ض وء الخب رة ال سابقة وعوام ل
أخرى متنوعة.
ھذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة دورية.
يتم االعتراف بالتغيير ف ي التق ديرات المحاس بية ف ي الفت رة الت ي ي تم تغيي ر التق دير فيھ ا إذا ك ان التغيي ر
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 لألدوات المالية على أساس القيم ة ال سوقية ل ألداة المالي ة أو ألدوات مالي ة مثيل ة
ف ي ت اريخ الق وائم المالي ة ب دون خ صم أي تك اليف بي ع م ستقبلية مق درة .ي تم تحدي د ق يم األص ول المالي ة
بأس عار ال شراء الحالي ة لتل ك األص ول ،بينم ا ي تم تحدي د قيم ة االلتزام ات المالي ة باألس عار الحالي ة الت ي
يمكن أن تسوى بھا تلك االلتزامات.
 ف ي حال ة ع دم وج ود س وق ن شطة لتحدي د القيم ة العادل ة ل ألدوات المالي ة فإن ه ي تم تق دير القيم ة العادل ة
ً
مؤخرا ،واالسترشاد
باستخدام أساليب التقييم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت
بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المشابھة بصوره جوھريه-أسلوب التدفقات النقدية المخ صومة -
أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنھا قيم يمكن االعتماد عليھا.
 عن د اس تخدام أس لوب الت دفقات النقدي ة المخ صومة كأس لوب للتقي يم فإن ه ي تم تق دير الت دفقات النقدي ة
المستقبلية عل ى أس اس أف ضل تق ديرات ل إلدارة .وي تم تحدي د مع دل الخ صم الم ستخدم ف ي ض وء ال سعر
السائد في السوق في 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 بالعملة األجنبية يتم ترجمتھا لعمل ة التعام ل ب سعر ال صرف
في تاريخ إعداد القوائم المالية.
ي تم ترجم ة األص ول وااللتزام ات الت ي ي تم قياس ھا بالقيم ة العادل ة بالعمل ة األجنبي ة ب سعر ال صرف
المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.
يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غي ر النقدي ة الت ي ي تم قياس ھا بالتكلف ة التاريخي ة بالعمل ة
األجنبية بسعر الصرف في تاريخ المعاملة.
وبصفة عامة يتم االعتراف بف روق العمل ة ف ي األرب اح أوالخ سائر .وباس تثناء ،ف روق العمل ة الناتج ة
من ترجمة ما يتم االعتراف به في بنود الدخل الشامل األخر.

 - ٢٨)ب( األصول الثابتة وإھالكاتھا ودراسة االعمار االنتاجية لالصول  /التكاليف الالحقة علي االقتناء
ب ١ .االعتراف والقياس
 يتم االعتراف باألصول الثابتة بالتكلفة مخصوما ً منھا مجمع اإلھالك ومجمع خسائراالضمحالل )إن وجد(.

 و اذا كانت المكونات الجوھري ة 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 األصل بعد إستبعاد تكلف ة ذل ك المك ون عن د تكب د ال شركة
لتكلف ة اإلح الل وإذا ك ان م ن المتوق ع أن ين شأ عنھ ا ت دفق منفع ة اقت صادية م ستقبلية لل شركة وي تم
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 قيمة األصل الثابت القابل ة لإلھ الك – والت ي تتمث ل ف ي تكلف ة األص ل مخ صوما منھ ا قيمت ه
التخريدي ة -وفق ا)لطريق ة الق سط الثاب ت( وذل ك عل ى م دارالعمراإلنتاجي المق درلكل ن وع م ن أن واع
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
يتم مراجعة طريقة 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 ت سمح بت شغيله وف ى الغ رض ال ذى أقتن ى م ن أجل ه .ي تم تحوي ل الم شروعات
تحت التنفيذ إلى بند األصول الثابت ة عن دما ي تم اإلنتھ اء منھ ا وتك ون متاح ة للغ رض ال ذي إقتني ت م ن أجل ه
وتظھر المشروعات تحت التنفيذ بالميزانية مخصوما منھا مجمع خسائر اإلضمحالل في القيمة.

 - ٢٩المخزون

)د(

 وحدات تامـــــة
 بالنسبة للوحدات التامة المعدة للبيع فتثبت بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيھما أقل .
 وتتضمن تكاليف الوحدات التامة تلك التكاليف التي ترتبط مباشرة بالوحدات التامة وكذلك نصيبھا م ن
التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة وتتمثل صافـ ـى القيم ة البيعي ة ف ى ال سعر التق ديرى للبي ع م ن
خالل النشاط العادى ناقصا ً التكلفة التقديرية التى يستلزمھا إتمام عملية البيع
 مھمات التشغيل

)ه(

تتمثل مھمــات التشغيل 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 واستعاضتھا عن طريق الفندق من
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 القيم ة البيعي ة
أيھما اقل.

)و(

العمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى
ي تم اإلثب ات األول ي للعم الء وأوراق الق بض والم دينون بالقيم ة العادل ة م ضافا ً إليھ ا تكلف ة المعامل ة
المباشرة ويتم القياس الالحق لھا بالتكلفة المستھلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلى ويخصم منھ ا خ سائر
االنخفاض المقدرة فى قيمتھا.

)ز(

تحقق اإليراد
 يق اس االي راد بالقيم ة العادل ة للمقاب ل الم ستلم أو الم ستحق للمن شأة وي درج الف رق ب ين القيم ة العادل ة
والقيم ة االس مية للمقاب ـل ك ايرادات عوائ د عل ى أس اس ن سبة زمني ة أخ ذاً ف ى االعتب ار مع دل العائ د
المستھدف على األصل .
 يتم اإلعتراف ب إيراد بي ع الوح دات عن د تحوي ل المخ اطر والعوائ د االساس ية لملكي ة الوح دة للم شتري
ويحدث 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
بالنسبة لتكاليف اإلقتراض والمتعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أص ول ثابت ة تك ون مؤھل ة للرس ملة في تم
رسملتھا علي األصول المتعلقة بھا حتي تاريخ إعداد ھذه األصول لإلستخدام ،ويتم التوقف نھائيا ً ع ن
الرس ملة 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 لإلس تخدام ف ى الغ رض ال ذى أن شأت م ن أجل ه ھ ذا وي تم إثب ات تكلف ة اإلقت راض األخ رى
كمصروف في الفترة التي تحققت فيھا .

 - ٣٠)ي( ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
 تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر الفترة كل من ضريبة الدخل وال ضريبة المؤجل ة ،وي تم إثباتھ ا
بقائمة الدخل باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية والتي يتم إثباتھا مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 ھذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافى الربح 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 لألصول وااللتزام ات
طبقا ً لألساس المحاسبي وقيمتھا طبقا ً لألساس الضريبي .ھذا ويتم تحديد قيمة 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 ھناك احتم ال ق وي بإمكاني ة تحقي ق أرب اح
تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل .ويتم تخفيض قيمة 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 وكذلك المصروفات العمومية 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  %٥من صافي األرب اح لتك وين االحتي اطي الق انوني
ويجوز إيقاف تجنيب ھذه المبالغ متى وصل ھذا االحتياطي إلى  %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 ارتف اع اس عار االص ول الثابتـ ـة واالحتي اطي الرأس مالي والل ـذان تــ ـم ض مھما ال ي االحتي اطي
العام في عام .٢٠٠٣
• ويستخدم االحتياطي العام فيما يكون اوفي بمصالح الشركة وفقا الحكام المادة ) (٥٣من النظ ام االساس ي
للشركة المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد  ٢٧٧في  ٩ديسمبر . ١٩٨٠

)م(

نظم مزايا العاملين
 التامينات األجتماعية
تساھم الشركة فى نظام التأمينات اإلجتماعية لصالح العاملين بھا طبق ا ً لق انون التأمين ات اإلجتماعي ة رق م
 ٧٩لسنة  ١٩٧٥وتعديالته وتحمل الشركة ھذه المساھمة علي قائم ة ال دخل طبق ا الس اس اإلس تحقاق م ع
احتساب قيمة مكافأة ترك الخدمة لمن تخطى نظام المعاش القانونى طبقا للق انون ن صف ش ھر ع ن ال سنة
فى السنوات الخمس االولى وشھر عن السنة فيما زاد عن ذلك.
 صندوق تامين العاملين
تق وم ال شركة ب سداد م ا قيم ة  %١٠م ن اج ر االش تراك ش ھريا والمح دد طبق ا لنظ ام ال صندوق ويق وم
الع املين ب سداد م ا قيمت ة  %٧م ن نف س االج ر ش ھريا وق د قام ت ال شركة ب سداد مبل غ  ١٧٩٠٧٨جني ه
م صرى ع ن الفت رة م ن  ١ين اير  ٢٠١٦ال ى ٣١دي سمبر  ٢٠١٦علم ا ب أن االص ول المالي ة لل صندوق
منفصلة عن حسابات الشركة .

 - ٣١)ن( قائمة التدفقات النقدية
ي تم إع داد وع رض قائم ة الت دفقات النقدي ة طبق ا ً للطريق ة غي ر المباش رة  ،وألغ راض إع داد قائم ة
التدفقات النقدية ،يتضمن بند النقدية وما في حكمھا النقدي ة بال صندوق وبن وك ح سابات جاري ة وبن وك
ودائع ألجل لمدة ال تزيد عن ثالثة شھور.

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

االضمحالل في قيمة األصول
ع ١ .األصول المالية
 يتم اعتبار األص ل الم الي م ضمحالً إذا ك ان ھن اك دلي ل موض وعي ي شير إل ى أن ھن اك ح دث أو
أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من استخدام األصل .يتم قياس خ سارة
االضمحالل المتعلقة بأصل مالي تم قياسه بالتكلف ة الم ستھلكة ب الفرق ب ين القيم ة الدفتري ة والقيم ة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة 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 بذاتھا على مستوى كل أصل بصفة م ستقلة.
وبالنسبة لألصول المالية األخرى فإنه يتم إجراء اختب ار االض محالل عل ى م ستوى ك ل مجموع ة
لألصول المالية المتبقية على مستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمان.
 ي تم االعت راف بكاف ة خ سائر االض محالل ف ي قائم ة ال دخل ،ھ ذا وي تم تحوي ل الخ سائر المجمع ة
المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقا ً ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.
 يتم إلغاء خسائر االضمحالل إذا كان يمكن رب ط ھ ذا اإللغ اء بطريق ة موض وعية لح دث وق ع بع د
االعتراف بخسائر االضمحالل .األصول المالي ة الت ي تق اس بالتكلف ة الم ستھلكة واألص ول المالي ة
التي تعتبر أداة مديونية يتم االعتراف باإللغاء في قائمة الدخل.
ع ٢ .األصول غير المالية
 تتم 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 الدفتري ة لألص ل أو وحدت ه المول دة للنق د تزي د
عن قيمته اإلستردادية .تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحديدھا من األص ول
التى تولد تدفقات نقدية داخلة وتكون مستقلة ب شكل كبي ر ع ن الت دفقات النقدي ة الداخل ة م ن غيرھ ا
من األصول أو مجموعات األصول .يتم االعتراف بخسائر االضمحالل فى قائمة الدخل.
 تتمثل القيمة 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.
 يتم مراجعة خسائر 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 النخف اض الخ سارة أو ع دم وجودھ ا .ي تم عك س
أثر خسائر االضمحالل وذلك في الحدود التي ال تتج اوز فيھ ا القيم ة الدفتري ة لألص ل قيمت ه الت ي
كان سيتم تحديدھا )بعد خصم اإلھالك( لو لم يتم االعتراف بخسارة االضمحالل.

)ف( ارقام المقارنة

يتم اعادة تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا ً لتتماشي مع التغيرات في الع رض الم ستخدم
في الفترة الحاليه.
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* بلغت التكلفة التاريخية لالصول المھلكة دفتريا بالكامل ومازالت تستخدم فى ٣١ديسمبر  ٢٠١٦نحو ٢٩.٩١مليون جنيه وال توجد لدى الشركة اصول متوقفة عن االستخدام او اصول معطلة مؤقتا
* بلغت تكلفة األصول الثابته لفندق مريديان ھليوبوليس المملوك للشركة مبلغ ٢٠٥٧٩٨٦٦٧.٢٧جنيه مصرى بصافى قيمه دفتريه مبلغ  ١١٨٢٣٥٥٩٧.٥٠جنيه مصرى
االجراءات التى تمت لعملية بيع الفندق
* قرر مجلس ادارة الشركة فى جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١يوليو  ٢٠١٦الدعوة النعقاد جمعية عمومية غير عاديةعلى ان يفوض السيد  /رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة فى اتخاذ كافة االجراءات
المنظمة لدعوة انعقاد الجمعية العمومية بصورة عاجلة للموافقة على بدء السير فى اجراءات البيع
* تم انعقاد جمعية عمومية غيرعادية بتاريخ ١٠اغسطس  ٢٠١٦حيث قررت الجمعية تفويض البنك االھلى المصرى فى اتخاذ كافة االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الترويج والبيع وفقا للقواعد واالجراءات
المنظمة وذلك بالتنسيق مع الشركة المالكة بما في ذلك التعاقد مع مكاتب الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان المطلوبة طبقا لمتطلبات التنفيذ ٠
* ھذا وبعد االنتھاء من كافة االجراءات التنفيذية تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد الرسمية وتم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني بالمظاريف المغلقة يوم الخميس ٣٠مارس  ٢٠١٧الساعة الثانية عشر ظھرآ
بفندق ھيلتون رمسيس وقد تم اخطار ادارة االفصاح بالبورصة المصرية بكل ھذه االجراءات ٠

- ٣٣ -

 .٦مشروعات تحت التنفيذ
بل غ رص يد م شروعات تح ت التنفي ذ والخاص ة بالتجدي دات ال شاملة للفن دق ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ
 ٤ ٧٤٩ ٨٣٦جنيه مصرى .
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٤ ٥٢٤ ١٦١
٤ ٥٢٤ ١٦١
أتعاب وأستشارات ونصميمات )تجديد الفندق (
مصروفات أخرى
٢٢٥ ٦٧٥
٢٢٥ ٦٧٥
٤ ٧٤٩ ٨٣٦
٤ ٧٤٩ ٨٣٦

 .٧أوراق قبض طويلة االجل
بلغ رصيد أوراق القبض طويلة االجل بالتكلفة المستھلكة والتي تمثل القيمة االسمية مخ صوم منھ ا فوائ د
القيمة الحالية للجنيه فى  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦مبلغ وقدره ٤٩٠٩٧١١جنيه مصرى ويتمثل فيما يلى -:

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

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٨٢٢١٨٤

٢٠١٥/١٢/٣١
جنيه مصرى
١١ ٦٩٢ ٧٠٣

)(٩١٢٤٧٣
٤٩٠٩٧١١

)(٢ ١٨٥ ٥٤٨
٩ ٥٠٧ ١٥٥

 .٨المخـزون
بلغ رصيد المخزون فى  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦مبلغ  ٧١٢٢٩١٨جنيه مصرى ويتمثل فيما يلي - :

 وحدات تامــة -مھمات تشغيل

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٦٩٥٠٢٨
١ ٤٢٧ ٨٩٠
٧١٢٢٩١٨

٢٠١٥/١٢/٣١
جنيه مصرى
٨ ٦١٦ ٤٥٥
١ ٤٢٧ ٨٩٠
١٠ ٠٤٤ ٣٤٥

 .٩استثمارات محتفظ بھا حتي تاريخ االستحقاق
بل غ رص يد اس تثمارات مح تفظ بھ ا حت ي ت اريخ االس تحقاق ف ى٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ صفـــ ـر جني ه
مصرى ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١٢ ٢٠٠
سندات اسكان
-١٢ ٢٠٠
-تتمث ل س ندات االس كان ف ي تل ك ال سندات ال صادرة م ن البن ك المرك زي الم صري ذات ت واريخ اس تحقاق س نوية
)تستحق في ديسمبر من كل عام( بسعر فائ دة البن ك المرك زي  ،وق د حقق ت ھ ذه ال سندات عائ د خ الل الفت رة بل غ
حوالي ١٠٩٨جنيه مدرج بقائمة الدخل.

- ٣٤ -

 .١٠أعمال تحت التنفيذ
بلغ رصيد أعمال تحت التنفيذ في ٣١ديسمبر  ٢٠١٦مبلغ  ٤ ٠١٢ ٣٨٣جنيـه مصرى موضحآ كاالتي - :

 -أرض مشروع سھل حشيش **

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٤ ٠١٢ ٣٨٣
٤ ٠١٢ ٣٨٣

٢٠١٥/١٢/٣١
جنيه مصرى
٤ ٠١٢ ٣٨٣
٤ ٠١٢ ٣٨٣

** يتمثل مشروع سھل حشيش في مساحة قدرھا  ٣٠ال ف مت ر مرب ع م شتراه م ن ال شركـة الم صرية للمنتجع ات
السياحية بمنطقة سھل حشيش بموجب عقد ابت دائي بغ رض ان شاء م شروع الس كان الع املين بالفن ادق ال سياحية
بالمنطق ة  ٠٠وق د ت م ش راء االرض بقيم ة ق درھا نح و  ٤ملي ون جني ه وق د ت م اع ادة تقييمھ ا م ن أح د المكات ب
المتخصصة بقيمة قدرھا نحو  ١٢مليون جنيه .
 قامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ببعض التغيي رات ف ي المخط ط الع ام للموق ع مم ا أدي ال ي تغيي رموقع اسكان الع املين المخ صص لل شركة الوطني ة  ،وق د أعترض ت ال شركة عل ي تغيي ر الموق ع ال ذي تمتلك ه
 ٠٠٠مما أدي الي وجود خالف قائم بين الشركة الوطنية وشركة المنتجعات السياحية  ،وقد انتھي االم ر ال ي
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة عن طريق التحكيم طبقآ لقرار مجلس ادارة الشركة وذلك للحفاظ علي ح ق
الشركة في عدم تعديل موقع االرض .
-

ومازال المشروع متداول بالقضاء لتقنين اجراءات التحيكم .

-

ومن ناحية اخري تقوم ادارة الشركة بالمفاوضات م ع ادارة ال شركة الم صرية للمنتجع ات ال سياحية للوص ول
الي أفضل الحلول ووضع بدائل لفض الخالف بينھما .

 .١١عمالء واوراق قبض قصيرة االجل
بل غ رص يد عم الء وأوراق ق بض ق صيرة االج ل بال صافي ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ ١١٨٤٤٣٩٥
جنيه مصرى ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٥/١٢/٣١ ٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١ ٥٦٨ ٧٨٨
١٦٤٧٦٦٢
مدينو بيـع عقارات
٧ ٧٥٦ ٣٧٩
٧٣٢٨٣٩٤
اوراق قبض قصيرة االجل  /القيمة االسمية
شيكات تحت التحصيل
١١٨ ٥١١
٣٣٨٤٥٩٠
٩ ٤٤٣ ٦٧٨
١٢٣٦٠٦٤٦
يخصم - :
)(٤٤ ٩٧٦
)(١٦٦١٢٥
االنخفاض فى قيمة مدينو بيع عقارات
فرق القيمة الحالية للجنيه
)(٣٦٤ ٧٣٣
)(٣٥٠١٢٦
)(٥١٦٢٥١

)(٤٠٩ ٧٠٩

١١٨٤٤٣٩٥

٩ ٠٣٣ ٩٦٩

- ٣٥ -

 .١٢مدينون وأرصدة مدينة أخرى
بلـغ رصيد مدينون وأرص ـدة مدين ة اخ ـرى ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبــلـ ـغ  ٦٦٨٤٩٣٠جني ة م صرى
ويتمثل فيما يلى -:
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١ ٧٥١ ٥٦٢
٥٩١٢٧٠٦
حسابات المريديان
ً
٣٥٢ ٨٥٦
٣٨٢٩٧٨
مصروفات مدفوعة مقدما
٤٩ ٧٣٨
٤٦٣٨٧
تأمينات لدي الغير
٧٥ ٢٨٨
١٥٨٠٣٨
ايرادات مســتحقة
٢٥ ٠٠٠
٩٠٠٠٠
دفعات مقدمـة
٧٥ ١٨٥
٧٥١٨٥
غطاءات خطابات ضمان
ارصدة مدينة اخـرى
٤٢ ٥٥٤
٣٧٣٨٤
٢ ٣٧٢ ١٨٣
٦٧٠٢٦٧٨
يخصم :
انخفاض في ارصدة مدينة اخري
)(١٨ ٢٤٨
)(١٧٧٤٨
٢ ٣٥٣ ٩٣٥
٦٦٨٤٩٣٠

 .١٣نقدية بالبنوك والصندوق
بل غ رص يد النقدي ة ل دى البن وك وال صندوق ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ  ٢٥٢٢٣٧٥١جني ه م صرى
ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
أ ـ بنوك مدينة
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١٥ ١٠٠ ٠٠٠
١٩٨٠٠٠٠٠
ودائع الجل) ال تزيد عن ثالثة اشھر (
٥ ٦٠٨ ٤١٠
٥٤٢٣٧٥١
بنوك – حسابات جارية
٢٥٢٢٣٧٥١

.١٤

٢٠ ٧٠٨ ٤١٠

رأس المـــال
١٤ـ ١رأس المال المرخص به
يبل غ رأس الم ال الم رخص ب ه مبل غ  ٣٠٠ملي ون جني ه وذل ك وفق ا 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 ب صحيفة االس تثمار بالع دد  – ٢٢٨٨ال سنة الخام سة بت اريخ
. ١٩٩٩/٥/٢٤

١٤ـ ٢رأس المال المصدر والمدفوع
يبل غ رأس الم ال الم صدر والم دفوع مبل غ  ١٦٠ملي ون جني ه موزع ة عل ي  ١٦ملي ون س ھم القيم ة
االسمية للسھم عشرة جنيھات منھا ما قيمت ه نح و  ١٥٧.٨١٢ملي ون جني ه بالعمل ة المحلي ة وم ا يع ادل
 ٢.١٨٨مليون جنيه بالعمل ة االجنبي ة  ،وذل ك اي ضا بموج ب احك ام الم ادة ال سادسة م ن ق رار رئ يس
الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  ١٠٦٥لسنة  ١٩٩٩المشار اليھا آنفا .
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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

 ١٤ـ  ٣ھيكل المساھمين
وفيما يلي بيان بھيكل رأس المال في  ٣١ديسمبر :٢٠١٦
المساھمين
البنك األھلى المصرى
بنك مصر
بنك قناة السويس
بنك ناصر اإلجتماعى
أخرون

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

 .١٥االحتياطيات
بلغ رصيد االحتياطيات في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦مبلغ  ١٤ ٦٨٤ ١٦٥جنيه مصري ويتمثل في االتي - :
٢٠١٥/١٢/٣١ ٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
١٠ ٢٢٤ ٤٦٧
١٠ ٢٢٤ ٤٦٧
احتياطي قانوني
احتياطي عام
٤ ٤٥٩ ٦٩٨
٤ ٤٥٩ ٦٩٨
١٤ ٦٨٤ ١٦٥ ١٤ ٦٨٤ ١٦٥

 .١٦دائنون وأرصدة دائنة أخرى
بلــ ـغ رصيــ ـد الدائن ـون وأرصـ ـدة دائنـــ ـة أخــ ـري ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ  ٢٨٠٣٧١٥جني ه
مصرى ويتمثل فيما يلى :
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٢٦٤ ٩٧٥
٢٨٠٢٧٥
تأمينات للغير )تأمين محالت الفندق(
١ ٣٥٥ ٢٧٧
١٣٥٥٢٧٧
مبالغ محتجزة ) (%١صندوق التدريب /وزارة القوي العاملة
٤٥٨ ٦٨٧
٤٤٨٨٢٧
مستحقات عاملين **
١ ٣٠١ ٩٩٤
٦٤٢٦٤٨
مصروفات مستحقة أخري
١٨ ٤٦٣
٣٠٨٢١
ضرائب مستحقة
أرصدة دائنة متنوعة
٤٥ ٨٦٧
٤٥٨٦٧
٣ ٤٤٥ ٢٦٣
٢٨٠٣٧١٥
** بلغ رصيد مستحقات العاملين في  ٢٠١٦/١٢/٣١مبلغ  ٤٤٨٨٢٧جنيه م صرى وھ و يمث ل قيم ة م ستحقات
العاملين الذين تجاوزت أعمارھم الستون عامآ وذلك طبقآ للم ادة ) (٢٦م ن ق انون العم ل رق م ) (١٢ل ذلك
فھي تعتبر التزام قانوني علي الشركة .
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 .١٧ايرادات نشاط االسكان
بلغت إيرادات نشاط األسكان عن الفترة المالية المنتھية فى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ  ٤٤٨٢٥٩٠جني ه
مصري وتتمثل فيما يلى-:
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
اجمـــالي المبيعات )وحدات تامــة(
١٤٩٦٣١
٤٤٨٢٥٩٠
١٤٩٦٣١
٤٤٨٢٥٩٠

 .١٨تكاليف نشاط تشغيل الفندق
بلغ ت تك اليف ن شاط ت شغيل الفن دق ع ن الفت رة المالي ة المنتھي ة ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ
٧٤٨١٦٧٠جنيه مصري وتتمثل فيما يلى-:

اھالكات
مصروفات تأمين الفندق
ضرائب عقاريه
مصروفات تجديد
أتعاب وإستشارات
مصروفات متنوعة
اعالنات
األجــــــور
أجور مباشره
أجور غير مباشره

٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٩٧٨٥٨٧
٢٧٨٨٩٤
١٠٩٥٧٦
٢١٨٣٦٤
٣٢٨٧٥٠
٠
٩٦٣٧١

٢٠١٥/١٢/٣١
جنيه مصرى
٥٥٠٦٩٥٢
٣٠٦٥٣١
١٠٩٥٧٦
٩٨٥٠١
٤٦١١٤٢
٥٦٥٠
٠

٩٨١٢٦
٣٧٣٠٠٢
٧٤٨١٦٧٠

١٣٠١٠٠
٣٩٥٦٢٦
٧٠١٤٠٧٨

 .١٩المصروفات العمومية واالدارية
بلغ ت الم صروفات العمومي ة واألداري ة ع ن الفت رة المالي ة المنتھي ة ف ى  ٣١دي سمبر  ٢٠١٦مبل غ
 ٥٩٢٦٦٢٧جنيه مصري وتتمثل فيما يلى-:
٢٠١٥/١٢/٣١ ٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
٤٩١٥١٢٠
٤٢٩١٢٤٣
أجور ومرتبات
١٤٠٤٠٠
١٢١٢٥٢
اھالكات االصول
٢٠٥٥٠٠
٤٢٧٥٠٠
أتعاب وأستشارات
٠
٧٠٩
مصروفات قضائية
١١٥٦٤٢
١٣٥٩٦٩
ادوات كتابية ومطبوعات وبريد /تليفونات/انترنت/كھرباء
١٦٧٥٩٨
١٣٦٦٩٢
أعالنات
٦٣٥١٢
١٢٣٥٧
مصروفات بنكية
١٥٦٣٦٩
١٨٣٩٣٩
صيانة وتراخيص وتأمين سيارات وشركة ونقل نقدية
٤٤٤٠١
٣٥٨٦٣
صيانة )مباني واالت ومعدات وأثاث وادوات كھربائية(
٣٦٦٩٩٦
٣٧٠٠٠٠
رسوم القيد بالبورصة وغرفة المقاصة  /اشتراكات
م ٠ادارية متنوعة
٢١٨٥٨٠
٢١١١٠٣
٦٣٩٤١١٨
٥٩٢٦٦٢٧

 .٢٠االيرادات االخري

- ٣٨ -

بلغت االيرادات االخري عن الفترة المالية المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦مبلغ  ٤٠٦٠٢٠٥جنيه تمضنآ
مبلغ  ٣٩٩٤٠٧٤جنيه فروق تقييم العمالت االجنبية الرصــدة االصول وااللتزامـــات ذات الطبيعة النقدية
للفندق المملوك للشركة والتي تم اثباتھا بميزانية الفندق لحساب الشركة مباشرة طبقآ لعقد اتفاق االدارة ٠

 .٢١نصيب السھم من صافى أرباح  /خسائر العام
تم احتساب نصيب السھم من صافى رب ح الع ام باس تخدام طريق ة المتوس ط الم رجح لع دد االس ھم القائم ة
خالل العام وذلك على النحو التالى :ــ
٢٠١٥/١٢/٣١
٢٠١٦/١٢/٣١
جنيه مصرى
جنيه مصرى
)(٩٠٩٤٧٩٥
٢٣٨١٢٦
صافى ربح  /خسارة العام
المتوسط المرجح لعدد االسھم
١٦ ٠٠٠ ٠٠٠
١٦ ٠٠٠ ٠٠٠
نصيب السھم من صافي الربح /الخسارة ) جنيه  /السھم (
) (٠ .٥٦٨جم/سھم
 ٠.٠١٥جم/سھم
٢٢ـ االطراف ذوى عالقة
ـ بناء على قرار مجلس االدارة تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ  ٢٠١٦/٨/١٠للموافقة على البــــدء فى
السير فى اجراءات بيع الفندق المملوك للشركة حيث قررت الجمعية تفويض البنك االھلى المصرى فــــى اتخاذ
كافة االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الترويج والبيع وفقا للقواعد واالجراءات المنظمة  ،وذلك بالتنسيق مــــع
الشركة المالكة واالطراف االخرى ذات الصلة بما فى ذلك التعاقد مـــــع مكاتب الخبــــرة والتثمين واالستشارات
وتشكيل اللجان المطلوبة وفقا لمتطلبات التنفيذوقد تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد الرسمية وتم تحديد جلسة البيع
بالمزاد العلنى بالمظاريف المغلقة يوم الخميس الموافق  ٢٠١٧/٣/٣٠الساعة الثانيــــــة عشر ظھرا بفندق ھيليتون
رمسيس وقد تم اخطار ادارة البورصة بكل ھذه االجراءات .
ـ يتم ايداع شيكات العمالء بالبنك االھلى المصرى وبنك الشركة المصرفية العربية وفقا للقواعد المعمول بھا فى البنوك.

٢٣ـ الموقف الضريبي
تزامنا مع صدور قانون الضرائب رقم  ٩١لسنة  ٢٠٠٥قامت الشركة بأنھاء جميـــع المشاكل الخاصة بالضرائب
)أ(

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

)ب(

الضريبة الموحدة

)ج(

الضرائب العقارية

)أ(

الملف التجاري الخاص بالنشاط
تم دمج نشاط االسكان والنشاط السياحي المتمثل ف ي فن دق ميري ديان ھليوب وليس ف ي مل ف واح د اعتب ارآ
من ) 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 أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠٠٧حتي  ٢٠١٠تم الفح ص وت م عم ل لجن ه داخلي ه وت م ح ل معظ مأوجه الخالف وتم سداد دفعة تحت حساب االلتزامات ال ضريبية الت ى وافق ت عليھ ا ال شركة م ن وج ه
نظرھا ھذا وقد تم الطعن على نماذج السداد الواردة للشركة لح ين االنتھ اء م ن الفح ص الفعل ى لفن دق
مريديان ھليوبوليس عن تلك السنوات .

 - ٣٩ أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١١حتي  ٢٠١٥فقد تم الفحص و لم يرد تقرير الفحص حتى تاريخه .)ب(

الضريبة الموحدة
 تم الفحص والسداد وال توجد أية التزامات تجاه ھذه الضريبة حتي عام . ٢٠١٠ أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١١حتى  ٢٠١٢تم الفحص وانتھ ى ال ى وج ود أوج ه خ الف وت م طل باالحالة الى اللجنة الداخلية ولم تنتھى بعد
 -أما بالنسبة للسنوات من  ٢٠١٣الي  ٢٠١٥لم يتم الفحص حتى تاريخه.

)ج( الضرائب العقارية
قامت الشركة بسداد الضرائب العقارية الخاصة بال شركة حت ي تاريـ ـخ  ٢٠١٦/١٢/٣١وبالن سبة للفن دق
حتي تاريخ  ، ٢٠١٣/٦/٣٠أما السنوات التالية فتم تقديرھا طبقآ الخر مطالبة تم سدادھا .

 ٢٤ـ 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 .

 ٢ـ القضايا المرفوعه ضد الشركه
ـ ال يوجد أى خالف أو قضايا بين الشركه و أى جھه حكوميه .
ـ القضايا المرفوعه ضد الفندق من بعض العاملين بفندق ميريديان ھليوبوليس إلدخال الشركه بإعتبارھا مالكه
للفندق مع شركة الميريديان العالميه المسئوله عن جميع مستحقات العاملين بالفندق و قد صدرت عدة أجكام
برفض الدعاوى المرفوعه و بالتالى من المحتمل رفض باقى الدعاوى  ...أى كلھا محتملة الكسب للشركه .

٢٥ـ األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بھا
٢٥ـ١القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والعمالء والمدينون واألرصدة المدين ة األخ رى
والموردون وأوراق الدفع والدائنون واألرصدة الدائنة األخرى والق روض والت سھيالت البنكي ة  .وق د ت م تقي يم
تلك األدوات طبقا ً للسياسات المحاسبية المبينة فى اإليضاح رقم ).(٣
 ٢٥ـ٢خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في عدم مقدرة العمالء الممنوح لھ م االئتم ان عل ى س داد الم ستحق عل يھم وتواج ه ال شركة
ھذا الخطر من خالل الحصول على شيكات ضمان من العمالء تغطى قيمة االئتمان الممنوح لھؤالء العم الء أو
احتجاز تأمين منھم ٠

 - ٤٠٢٥ـ٣خطر سعر الفائدة
يتمثل ھذا الخطر ف ى التغي ر ف ى أس عار الفوائ د البنكي ة عل ى اإلق راض والت سھيالت البنكي ة وال ذي ق د
يؤثر عل ى نت ائج ن شاط ال شركة  ،وتق وم ال شركة باس تخدام األم وال المتاح ة ل ديھا )ق در اإلمك ان( ف ي
تخفيض األرصدة المستحقة عليھا للبنوك.
 ٤/٢٥خطر العمالت األجنبية
يتمث ل خط ر العم الت األجنبي ة ف ي التغيي رات ف ي س عر ال صرف وال ذي ي ؤثر عل ى الم دفوعات
والمقبوض ات ب العمالت األجنبي ة وتعتم د ال شركة عل ى أن تتجن ب وج ود مرك ز مك شوف للعم الت
األجنبية مما يخفض ھذا الخطر إلى الحد األدنى.

٢٦ـ إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية
خالل عام  ٢٠١٥تم إصدار نسخة معدلة من معايير المحاسبة المصرية تت ضمن بع ض مع ايير المحاس بة
الجديدة وتعديالت على بعض المعايير ،وقد ت م الب دء بالعم ل بھ ا للفت رات المالي ة الت ي تب دأ بع د أول ين اير
 ، ٢٠١٦وفيما يلى بيان أھم التعديالت التي تمت على القوائم المالية الدورية في :٢٠١٦/١٢/٣١
المعايير الجديدة أو المعدلة
معيار مصري )(١
عرض القوائم المالية

ملخص الھم التعديالت
قائمة المركز المالى
• عرض رأس المال العامل ال يتطلبه المعي ار كم ا •
ت م اس تبعاد النم وذج اإلرش ادي للق وائم المالي ة
المرف ق م ع إص دار  ٢٠٠٦وال ذى ك ان يظھ ر
عرض رأس المال العامل.

التأثير المحتمل على القوائم المالية الدورية

ت م إع ادة ع رض قائم ة المرك ز الم الى
لتتماشى مع التعديالت بالمعيار.

قائمة الدخل )األرباح أو الخسائر(  /وقائمة الدخل الشامل

معيار مصري )(١٠
األصول الثابتة وإھالكاتھا

• على المنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخل
والمصروفات التي تم االعتراف بھا خالل
الفترة في قائمتين منفصلتين إحداھما تعرض •
مكونات الربح أو الخسارة )قائمة دخل( والثانية
تبدأ بالربح أو الخسارة وتعرض عناصر الدخل
الشامل األخرى.
• ع رض حرك ة األص ول الثابت ة وإھالكاتھ ا •
باإلي ضاحات المتمم ة للق وائم المالي ة للفت رتين
)الفترة الحالية وفترة المقارنة(.

ت م إض افة قائم ة جدي دة )قائم ة ال دخل
الشامل( للفترة والفترة المقابلة.
ت م إع ادة ع رض أرق ام المقارن ة
الخاص ة باألص ول الثابت ة ف ي
اإلي ضاحات المتمم ة للق وائم المالي ة
لتتماش ى م ع التع ديالت المطلوب ة
بالمعيار.

