










 الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
"شركة مساھمة مصرية "

 
 ٢٠١٦ مارس ٣١المركز المالى فى قائمة 

 

- ١ - 

٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥ايضاحالبيـــــــــــــان
جنيه مصريجنيه مصريرقم 

   األصول
      االصول طويلة االجل

 ٤٧٤ ٦١٠ ١٢٣ ٥١١ ٤١٨ ١٢٢]٥ب ، ٣[)بالصافى(اصول ثابتة 
 ٨٣٦ ٧٤٩ ٤ ٨٣٦ ٧٤٩ ٤]٦ج ، ٣[مشروعات تحت التنفيذ   

 ١٥٥ ٥٠٧ ٩ ١٢٩ ٧٤٧ ٩ [٧]أوراق قبض طويلة االجل 
 ٤٦٥ ٨٦٧ ١٣٧ ٤٧٦ ٩١٥ ١٣٦  اجمالي االصول طويلة االجل  

      صول المتداولةاأل
 ٣٤٥ ٠٤٤ ١٠ ٦٦٥ ٠١٥ ٩]٨ ، د٤[المخزون 

 ٢٠٠ ١٢  ٢٠٠ ١٢ ]٩[ يخ االستحقاق استثمارات محتفظ بھا حتي تار
 ٣٨٣ ٠١٢ ٤ ٣٨٣ ٠١٢ ٤]١٠ ،و٤[اعمال تحت التنفيذ      

 ٩٦٩ ٠٣٣ ٩ ١٠٢ ٢٩٦ ٧]١١ز، ٣[عمالء وأوراق قبض قصيرة االجل
٩٣٥ ٣٥٣ ٢ ٩٦٥ ٥١٠ ٣]١٢ز ، ٣[مدينون وأرصدة مدينة أخري

٤١٠ ٧٠٨ ٢٠ ٩٧٦ ٥٦١ ٢٢ [ ١٣]والصندوقالنقدية بالبنوك 
 ٢٤٢ ١٦٥ ٤٦ ٢٩١ ٤٠٩ ٤٦  صول المتداولة      اجمالي األ

 ٧٠٧ ٠٣٢ ١٨٤ ٧٦٧ ٣٢٤ ١٨٣ إجمالى األصول
      حقوق الملكية

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠ [١٥]رأس المال المصدر والمدفوع
 ١٦٥ ٦٨٤ ١٤ ١٦٥ ٦٨٤ ١٤]١٦،ل٤[االحتياطيات

 ٢٠٩ ٠٥١ ٤ ( ٥٨٧ ٠٤٣ ٥)  االرباح المرحلة / )خسائرال(
/ ( ٧٩٥ ٠٩٤ ٩) ( ٨٨٨ ٨٨٠ )   العام  صافي خسائر  الفترة

 ٥٧٩ ٦٤٠ ١٦٩ ٦٩٠ ٧٥٩ ١٦٨  حقوق الملكيةصافى 
       التزامات طويلة االجل
٨٦٦ ٩٤٦ ١٠ ٩٢٦ ٢٦١ ١١  التزامات ضريبية مؤجلة

 ٨٦٦ ٩٤٦ ١٠ ٩٢٦ ٢٦١ ١١  اجمالي االلتزامات طويلة االجل
       المتداولةااللتزامات

 ٢٦٣ ٤٤٥ ٣ ١٥١ ٣٠٣ ٣ ]ح٤ ، ١٤[دائنون وأرصدة دائنة أخري
 ٢٦٣ ٤٤٥ ٣ ١٥١ ٣٠٣ ٣  اجمالي االلتزامات المتداولة           

 ١٢٩ ٣٩٢ ٠٧٧١٤ ٥٦٥ ١٤  اجمالي االلتزامات
 ٧٠٧ ٠٣٢ ١٨٤ ٧٦٧ ٣٢٤ ١٨٣  االلتزامات واجمالي حقوق الملكية

       
 

  .ت المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معھااإليضاحا
." مرفق" المحدود الفحصتقرير    

 



 الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية
"شركة مساھمة مصرية "

 
 )األرباح أو الخسائر (قائمة الدخل

المنتھية فى 
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  ٢٠١٦ مارس ٣١ المالية الفترةعن 
 

٣١/٣/٢٠١٦٣١/٣/٢٠١٥ايضاح 
جنيه مصرييجنيه مصررقم 

      ايرادات النشاط 
 -- ٨٤٠ ٤٧٦ ١ [١٧]ايرادات نشاط االسكان

 ٦٧٨ ٣٩٣ ١ ٢١٧ ٣٢١ ١  ايرادات نشاط تشغيل الفندق
 ٦٧٨ ٣٩٣ ١ ٠٥٧ ٧٩٨ ٢  اجمالي ايرادات النشاط 

         تكاليف النشاط:يخصـــم  
 -- ( ٦٨٠ ٠٢٨ ١)  تكاليف نشاط االسكان

 ( ٥٩١ ٦١٧ ١) ( ٢٧٧ ٦٩٩ ١) [١٨]تشغيل الفندقتكاليف نشاط 
 ( ٥٩١ ٦١٧ ١) ( ٩٥٧ ٧٢٧ ٢)  اجمالي تكاليف النشاط

 ( ٩١٣ ٢٢٣ ) ١٠٠ ٧٠   األرباح الناتجة عن التشغيل 
     ) :يخصم(يضاف 

 ( ٦٩١ ٧٥٥ ١) ( ١٢٩ ٣١٧ ١) [١٩]مصروفات عمومية وادارية 
 ٩١٠ ١٤  ٢٧٥    ريخ االستحقاقايرادات استثمارات محتفظ بھا حتي تا

 ٨٦١ ١٥٨  ٦٤٤ ٣٧٧   فوائد دائنة
 -- ٠٠٢ ٤٣   ارباح رأسمالية
 ٥٢٥ ٧٩  ٣٠٠ ايرادات أخري 

--١٠ ٠٥٥  فروق تقييم عملة 
 ٦٠٦ ١٢١  ٤٢٦ ٤٠٩    للجنيهة الحاليةفرق القيم

 ( ٠٠٠ ١٦٥ ) ( ٥٠٠ ١٥٩ )  رواتب مقطوعة وبدالت حضور وانتقال مجلس االدارة
 ( ٧٠٢ ٧٦٩ ١) ( ٨٢٧ ٥٦٥ )   الضرائبصافي خسائر  الفترة قبل

       
 ( ٤٣٦ ٣٦٦ ) ( ٠٦١ ٣١٥ )  الضريبة المؤجلة 

 ( ١٣٨ ١٣٦ ٢) ( ٨٨٨ ٨٨٠ )  بعد الضرائبصافي خسائر  الفترة 
 (   ٠.١٣٤) (   ٠.٠٥٥) [٢٠] صافى خسارة الفترةوالمخفض مناألساسى نصيب السھم 

 
.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معھا   
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 الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية
 "شركة مساھمة مصرية"

 
 الشامل  قائمة الدخل

  ٢٠١٦ مارس ٣١ المنتھية فى المالية الفترةعن 
 

٣١/٣/٢٠١٦٣١/٣/٢٠١٥ايضاح 
جنيه مصريجنيه مصريرقم 

       
 ( ١٣٨ ١٣٦ ٢) ( ٨٨٨ ٨٨٠ ) لفترة  خسارة ا

 -- -- الدخل الشامل االخر
    

----  مجموع الدخل الشامل االخر عن الفترة 
 ( ١٣٨ ١٣٦ ٢) ( ٨٨٨ ٨٨٠ ) اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

    
 
.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معھا   
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 ابات المھنية الشركة الوطنية لإلسكان للنق
 "شركة مساھمة مصرية"

 
 قائمة التغير فى حقوق الملكية

  ٢٠١٦ مارس ٣١ المالية المنتھية فيالفترةعن 
 

  )خسائر(صافي الخسائر/ االرباحاحتياطي احتياطي رأس المال
االجماليالفترة المرحلةعامقانونيالمصدر والمدفوعالبيــــــــــــــان

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصرينيه مصريججنيه مصري 
٣٧٤ ٧٣٥ ١٧٨ ( ٥٣٤ ٤٧٠ ٤)٧٤٣ ٥٢١ ٦٩٨٨ ٤٥٩ ٤٦٧٤ ٢٢٤ ٠٠٠١٠ ٠٠٠ ٢٠١٤١٦٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

--  ٥٣٤ ٤٧٠ ٤( ٥٣٤ ٤٧٠ ٤)------فى األرباح المرحلة  ٢٠١٤اقفال خسائرعام 
( ١٣٨ ١٣٦ ٢) ( ١٣٨ ١٣٦ ٢)-- ------٢٠١٥ مارس ٣١ تھية فىالفترة المن إجمالى الدخل الشامل عن 

٢٣٦ ٥٩٩ ١٧٦ ( ١٣٨ ١٣٦ ٢)٢٠٩ ٠٥١ ٦٩٨٤ ٤٥٩ ٤٦٧٤ ٢٢٤ ٠٠٠١٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٢٠١٥مارس ٣١الرصيد في 

٥٧٩ ٦٤٠ ١٦٩ ( ٧٩٥ ٠٩٤ ٩)٢٠٩ ٠٥١ ٦٩٨٤ ٤٥٩ ٤٦٧٤ ٢٢٤ ٠٠٠١٠ ٠٠٠ ٢٠١٥١٦٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

--  ٧٩٥ ٠٩٤ ٩( ٧٩٥ ٠٩٤ ٩)------ فى األرباح المرحلة ٢٠١٥ئر عام اقفال خسا
( ٨٨٨ ٨٨٠ ) ( ٨٨٨ ٨٨٠ )-- ------٢٠١٦ مارس ٣١ الفترة المنتھية فىإجمالى الدخل الشامل عن  

٢٠١٦ مارس ٣١الرصيد في 

 .اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معھا 
 

٦٩٠ ٧٥٩ ١٦٨ ( ٨٨٨ ٨٨٠ )( ٥٨٧ ٠٤٣ ٥)٦٩٨ ٤٥٩ ٤٦٧٤ ٢٢٤ ٠٠٠١٠ ٠٠٠ ١٦٠

 



 الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
 "شركة مساھمة مصرية"

 
 قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠١٦ مارس ٣١ المنتھية فى المالية الفترةعن 
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٣١/٣/٢٠١٦٣١/٣/٢٠١٥إيضاحالبيـــــــــــــان
صريجنيه مجنيه مصريرقم 

     التدفقات النقدية عن االنشطة التشغيلية
صافي خسائرالفترة قبل الضرائب ( ٧٠٢ ٧٦٩ ١) ( ٨٢٧ ٥٦٥ ) 

 لصافي االموال الناشئة من صافي خسائرالفترةتسويات لمطابقة 
    -: انشطة التشغيل 

 ٥٠٩ ٣٨٩ ١ ٥٦٢ ٤٠٥ ١اھالك االصول الثابتة
 -- ( ٠٠٢ ٤٣ )ارباح  رأسمالية

 ( ٩١٠ ١٤ ) ( ٢٧٥  )ايرادات استثمارات
 ( ٦٠٦ ١٢١ ) ( ٦٤٤ ٣٧٧ )فوائــد دائنــة
 -- ( ٠٥٥ ١٠ )فروق عملة

 ( ٧٠٩ ٥١٦ ) ٧٥٩  ٤٠٨التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر(أرباح  
    التغير في بنود رأس المال العامل

 ٧٣٨ ٥ (٩٧٤ ٢٣٩)جلأوراق قبض طويلة اال التغير
 -- ٦٨٠ ٠٢٨ ١ في المخزونالتغير
 ٧٠٣ ٢٣٠ ٢ ٨٦٧ ٧٣٧ ١عمالء وأوراق قبض قصيرة االجل التغير
 (٢٣٣ ٢٢٩ ١) (٣٩٩ ١٥٨ ١) واالرصدة المدينة االخريون في المدينالتغير
 (٨٢) (١١٣ ١٤٢) في الدائنون واالرصدة الدائنة االخريالتغير

صافي  ٤١٧ ٤٩٠  ٨٢٠ ٦٣٤ ١االنشطة التشغيلية  لنقدية الناتجة من االتدفقات
    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 ( ٧٧٧ ١١٥ ) ( ٧٥٧ ٢٨٥ )مدفوعات لشراء أصول ثابتة 
 -- ١٦٠ ١١٥ متحصالت من بيع اصول ثابتة

 ٧١٦ ٣٠  --متحصالت من ايرادات استثمارات
 ٦٠٦ ١٢١  ٢٨٨ ٣٧٩ ةفوائد دائنــة محصل

 ٥٤٥ ٣٦  ٦٩١ ٢٠٨ صافي التدفقات النقدية الناتجة من االنشطة االستثمارية 
 ٩٦٢ ٥٢٦  ٥١١ ٨٤٣ ١فترةصافي التغير في النقدية ومافي حكمھا خالل ال

 -- ٠٥٥ ١٠ فروق عملة 
 ١٩٠ ٣٨٣ ١٧ ٤١٠ ٧٠٨ ٢٠ فترةالنقدية ومافي حكمھا في بداية ال

 ١٥٢ ٩١٠ ١٧ ٩٧٦ ٥٦١ ٢٢)١٤( الفترة مافي حكمھا في نھايةالنقدية و
 
 
 .اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معھا
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 الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
 "شركة مساھمة مصرية"

 

  الدوريةللقوائم الماليةاإليضاحات المتممة 
 ٦٢٠١  مارس ١٣ المالية المنتھية في فترةالعن 

 
 نبذة عن الشركة .١

 تأسيس الشركة 
سيد  رار ال شركة بموجب ق صــــاد/ تأسست ال ة واالقت ر التخطيط والمالي وزراء ووزي يس مجلس ال  نائب رئ

ـم  سنة ٣٣٥رقــ اريخ ١٩٨٠ ل صادر بت ـدره ٢٦/١١/١٩٨٠ ال ـال قـــــ ه(  برأسم ون جني ا ) عشرون ملي طبق
 .٥/١٠/٢٠٠٥التجديد في السجل التجاري بتاريخ  وتعديالته وتم ١٩٧٤ لسنة ٤٣للقانون رقم 

 
 غرض الشركة 
تثمار إلا انون االس ررة في ق ا والمق سھام في خطة التنمية عن طريق االستثمار في المجاالت المنصوص عليھ

ائع المصرية دة الوق ـرار في جري     وبصفة خاصة في مجاالت االسكان والتشييد والتعمير ، وقد تم نشر ھذا القـ
 .١٩٨٠ ديسمبر ٩ فـــــي ٢٧٧ـــم بالعــدد رق) ق الجريدة الرسمية ملح( 
 

 مدة الشركة  
شركة  ة لل مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القيد او التجديد بالسجل التجاري ، وتبدأ السنة المالي

 .من أول يناير وتنتھي في آخر ديسمبر من كل عام

 
 سعقد ادارة فندق ميريديان ھليوبولي .٢

ام   ين كل ٢٠١٢أبرمت أتفاقية تجديد عقد ادارة الفندق يوم الخميس الموافق السادس من ديسمبر لع ا ب  فيم
ة  ات المھني كان للنقاب ة لالس شركة الوطني ن ال ك(م ديان ) المال ركة ميري شغل (SASوش تاروود ) الم وس

  ٠) الضامن(العالمية للفنادق والمنتجعات 
   

  -:  عام ومن أھم الشروط االساسية لتجديد العقد ١٥ ولمدة ١/١/٢٠١٣بدأ العقد أعتبارآ من  
 

 -: من أھم الشروط  

 ٠من اجمالي االيرادات أتعاب أساسية لالدارة والترخيص   % ٢ •
الل والتجدي  %٤ • رادات مخصص االح ة االي ن جمل ي أن م ة عل شركة المالك صالح ال ـع د ل ـم توزيـ يتــ

  -:  بين الشركة المالكة وشركــة االدارة كالتالي أرباح النشاط بعـــد خصم ما تقــــدم
 

o حصة الشركة المالكة  % ٩٠  . 
o حصة شركة االدارة  %١٠   . 

 
ك بحبعد اتمام خطة التجديدات الشاملة للفندق يتم  • ة المال ق أولوي ه٣٠د أدني تحقي ون جني ـآ   ملي  –سنويــــ

 .كل سنة مالية ثالثة كاملة % ١٠  ةـــــــزداد أولويـة المالك طوال مدة العقد بنسبــوتـ
 



 "شركة مساھمة مصرية"الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
 ٢٠١٦ مارس  ٣١ عن الفترة المالية المنتھية في  الدوريةضاحات المتممة للقوائم الماليةاإلي
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  الدوريةأسس إعداد القوائم المالية .٣
 القوانين واإللتزام بالمعايير ١. ٣

 .ًيتم اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية 
 ٢٠١٦ مايو ١٩ة الشركة بتاريخ تم إعتماد القوائم المالية الدورية لإلصدار بواسطة مجلس إدار 

 
 عملة التعامل والعرض ٢. ٣

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

 استخدام التقديرات واالفتراضات ٣. ٣
م ال  ديرات يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحك شخصي والتق

رادات  ات واإلي ول وااللتزام ة لألص يم المعروض سياسات والق ق ال ى تطبي ؤثر عل ي ت ات الت واالفتراض
 . بھا في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة. والمصروفات

 .ھذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات 
 .ات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة دوريةراجعة التقديريتم إعادة م 
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
 

 لقيم العادلةقياس ا ٤. ٣
ة في   ة مثيل ة أو ألدوات مالي ألداة المالي سوقية ل ة ال ى أساس القيم ة عل ألدوات المالي يتم تحديد القيمة العادلة ل

يتم تحديد قيم األصول المالية بأسعار الشراء . تاريخ القوائم المالية بدون خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة
ك الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحد ا تل سوى بھ ي يمكن أن ت ة الت يد قيمة االلتزامات المالية باألسعار الحالي

 . االلتزامات
ة باستخدام   ة العادل دير القيم تم تق ه ي ة فإن ألدوات المالي في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة ل

ة أساليب التقييم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت  ًمؤخرا، واالسترشاد بالقيمة العادل
أو أي طريقة أخرى -أسلوب التدفقات النقدية المخصومة -الحالية لألدوات األخرى المشابھة بصوره جوھريه

 .للتقييم ينتج عنھا قيم يمكن االعتماد عليھا
النقدية المستقبلية على عند استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم فإنه يتم تقدير التدفقات  

إلدارة سوق في . أساس أفضل تقديرات ل سائد في ال سعر ال ستخدم في ضوء ال دل الخصم الم د مع تم تحدي وي
 .تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشابھة من حيث طبيعتھا وشروطھا

 
 اھم السياسات المحاسبية .٤

  ترجمة العمالت األجنبية )أ (
 . بسعر الصرف في تواريخ المعامالتبالشركةنبية بعملة التعامل الخاصة يتم ترجمة المعامالت األج 
سعر الصرف في   ة التعامل ب ا لعمل تم ترجمتھ ة ي ة األجنبي األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمل

 .تاريخ إعداد القوائم المالية
ة بالع  ة العادل ستخدم يتم ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياسھا بالقيم سعر الصرف الم ة ب ة األجنبي مل

 .عند تحديد القيمة العادلة
األجنبية  يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملة 

 .بسعر الصرف في تاريخ المعاملة
اح أوالخسائر  ة في األرب روق العمل راف بف تم االعت ة ي ة الناتجة من وب.  وبصفة عام روق العمل تثناء، ف اس

 .في بنود الدخل الشامل األخر ترجمة ما يتم االعتراف به
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 التكاليف الالحقة علي االقتناء / األصول الثابتة وإھالكاتھا ودراسة االعمار االنتاجية لالصول  )ب (
 القياس االعتراف و ١. ب

ا مجمع اإلھال  ة مخصوما منھ ة بالتكلف  ضمحاللاالك ومجمع خسائرًيتم االعتراف باألصول الثابت
 .)إن وجد(
تم   ه ي ة، فإن ة مختلف ار إنتاجي ا أعم ة لھ ود األصول الثابت د من بن و اذا كانت المكونات الجوھرية لبن

 المحاسبة عنھا كبنود مستقلة 
 .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر 

 
 حقة على االقتناءالتكاليف الال ٢. ب

شركة يتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل د ال د تكب ك المكون عن ة ذل تبعاد تكلف د إس  بع
يتم اإلعتراف  وذا كان من المتوقع أن ينشأ عنھا تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية للشركةلتكلفة اإلحالل وإ

.و الخسائرأألرباح الصيانة األخرى في قائمة ا وبجميع تكاليف اإلصالح
 

 اإلھالك  ٣. ب
ة لإلھالك  ه –يتم إھالك قيمة األصل الثابت القابل ا قيمت ة األصل مخصوما منھ ل في تكلف  والتي تتمث

وذلك على مدارالعمراإلنتاجي المقدرلكل نوع من أنواع األصول ) لطريقة القسط الثابت(وفقا-التخريدية 
 -:ًيلي بيانا باألعماراإلنتاجية المقدرة وفيما.. الخسائراإلھالك على األرباح او الثابتة، ويتم تحميل

 

فندق الميريديانالشركةالبيــــان
     %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 •

 
ا ة اإلھالك واألعم ة طريق تم مراجع رة ي ة كل فت ة في نھاي ة لألصول الثابت يم التخريدي ة والق ر اإلنتاجي
 .مالية، ويتم تعديلھا إذا تطلب األمر ذلك

 
 مشروعات تحت التنفيذ )ج (

ة  رة والالزم ة مباش اليف المتعلق ة التك ة كاف ضمن التكلف ة، تت ذ بالتكلف ت التنفي شروعات تح ات الم تم إثب ي
هلتجھيزاألصل إلى الحالة التى تسمح بتشغيل ى من أجل ذى أقتن ل المشروعات . ه وفى الغرض ال تم تحوي ي

ا وتكون  اء منھ تم اإلنتھ هتحت التنفيذ إلى بند األصول الثابتة عندما ي ذي إقتنيت من أجل  متاحة للغرض ال
 . في القيمةخسائر اإلضمحاللتظھر المشروعات تحت التنفيذ بالميزانية مخصوما منھا مجمع و
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 المخزون )د (
 ةوحدات تامـــــ 

 . أيھما أقل  البيعية صافي القيمةبالنسبة للوحدات التامة المعدة للبيع فتثبت بالتكلفة أو 
صيبھا من   ذلك ن ة وك رتبط مباشرة بالوحدات التام ي ت اليف الت ك التك ة تل اليف الوحدات التام وتتضمن تك

سعــالتكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة وتتمثل صاف ة فى ال ع من خالل ى القيمة البيعي ديرى للبي ر التق
 ًالنشاط العادى ناقصا التكلفة التقديرية التى يستلزمھا إتمام عملية البيع 

 

 مھمات التشغيل 

ل  دق مث شغيل الفن ة لت ـات الالزم ـة االدوات والمھمــ ي قيمـ شغيل ف ـات الت ل مھمـ بخ (تتمث ادوات المط
دق من حويتم ت)  الخ٠٠والصيني والفضيات والبطاطيـن والماليات  ق الفن / جديدھا واستعاضتھا عن طري

 . رسم الخدمة وتظل قيمتھا ثابتة منذ تاريخ افتتاح الفندق
 

 اعمال تحت التنفيذ )ه (
ا  يتم تقييم االعمـــال تحت التنفيذ بتكلفتھا حتي تمام المرحلة التي وصلت اليھا او صـافي القيمة البيعية أيھم

 .اقل
 

 نة األخرىالعمالء والمدينون واألرصدة المدي )و (
ة المباشرة  ة المعامل ا تكلف ة مضافا إليھ ة العادل دينون بالقيم ًيتم اإلثبات األولي للعمالء وأوراق القبض والم
ا خسائر االنخفاض  ى ويخصم منھ دة الفعل ستھلكة باستخدام سعر الفائ ة الم ا بالتكلف ويتم القياس الالحق لھ

 .المقدرة فى قيمتھا
 

 تحقق اإليراد )ز (
ستلم أو يقاس االيراد ب  ل الم ة للمقاب ين القيمة العادل رق ب درج الف شأة وي ة المستحق للمن ة والقيم ة العادل القيم

ذا ة أخ سبة زمني ى أساس ن د عل ى ًاالسمية للمقابـل كايرادات عوائ د المستھدف عل دل العائ ار مع  فى االعتب
 . األصل 

ة الوحدة للمشتريالعوائد االس ويتم اإلعتراف بإيراد بيع الوحدات عند تحويل المخاطر  يحدث  واسية لملكي
  -:المتمثلة فيما يلي وإستيفاء شروط تحقق اإليراد وعادة عند عند تسليم الوحدة للعميل

 .تري أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر لملكية الوحدة الي المش )١
 .أة بحق التدخل االداري المستمر اال تحتفظ المنش )٢
 .ن يمكن قياس االيراد بشكل دقيق أ )٣
 . يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة الي المنشأةأن )٤
 .بالمعاملة بشكل دقيق يتعلق امكانية تحديـــد قيمـــة التكاليف التي تحملتھا أو ستتحملھا المنشأة فيما  )٥

 
 أوراق الدفع والدائنون والموردون )ح (

فع بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق لھا بالتكلفة المستھلكة يتم االثبات االولى للموردون والدائنون واوراق الد
 .باستخدام سعر الفائدة الفعلي

 
 تكلفة االقتراض  )ط (

تم  ملة في ة للرس ون مؤھل ة تك شاء أصول ثابت اء أو إن رة بإقتن ة مباش راض والمتعلق اليف اإلقت سبة لتك بالن
ذه األ اريخ إعداد ھ ي ت ا حت ة بھ ي األصول المتعلق ا عن رسملتھا عل تم التوقف نھائي ًصول لإلستخدام، وي

ة للرسملة  ة المؤھل ة إلعداد األصول الثابت ة الالزم شطة الجوھري اء من كل األن تم اإلنتھ دما ي الرسملة عن
رة  وھذالإلستخدام فى الغرض الذى أنشأت من أجله  يتم إثبات تكلفة اإلقتراض األخرى كمصروف في الفت

 .التي تحققت فيھا 
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 الضريبة المؤجلةو ضريبة الدخل )ي (
ا   تم إثباتھ ة، وي ضريبة المؤجل تتضمن ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر الفترة كل من ضريبة الدخل وال

وق  ا مباشرة ضمن حق تم إثباتھ ة والتي ي وق الملكي ود حق ة ببن دخل المتعلق بقائمة الدخل باستثناء ضريبة ال
 .الملكية

سارية في ھذا ويتم إثبات ضريبة الدخل على صافى الربح  ضريبة ال ضريبة باستخدام أسعار ال  الخاضع لل
 .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 وااللتزامات  
ى . ًسبي وقيمتھا طبقا لألساس الضريبيًطبقا لألساس المحا اءا عل ة بن ضريبة المؤجل ة ال ًھذا ويتم تحديد قيم

اريخ  سارية في ت ضريبة ال يم األصول وااللتزامات باستخدام أسعار ال الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية ق
 .إعداد القوائم المالية الدورية

اح ويتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عن  ق أرب ة تحقي وي بإمكاني ال ق اك احتم دما يكون ھن
ضريبية . تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللھا االنتفاع بھذا األصل ة األصول ال ويتم تخفيض قيم

 .المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل الفترات التالية
 

 المصروفات العمومية واالدارية )ك (
ةي ة واالداري ذلك المصروفات العمومي  المصروفات األخرى وتم اإلعتراف بجميع مصروفات التشغيل وك
 .إدراجھا بقائمة األرباح او الخسائر في الفترة المالية التي تحققت فيھا تلك المصروفاتو
 

 اإلحتياطيات  )ل (

 بالنسبة لالحتياطي القانوني  
وين% ٥ يجنب ًفيتم تكوينه طبقا للنظام األساسي للشركة حيث اح لتك انوني  من صافي األرب اطي الق االحتي

ى  ال المصدر%٥٠ويجوز إيقاف تجنيب ھذه المبالغ متى وصل ھذا االحتياطي إل ة رأس الم تم .  من قيم ي
 .من قيمة رأس المال المصدر% ٥٠ من األرباح السنوية متى قل االحتياطي عن % ٥استئناف تجنيب 

 
 -: تغذيته من االتي اما االحتياطي العام فقد تم  

ـم  • ـذان تــ اطي الرأسمالي والل ـة واالحتي اطي اضمھما احتياطي ارتفاع اسعار االصول الثابتـ ي االحتي ل
 .٢٠٠٣العام في عام 

ي بم • ون اوف ا يك ام فيم اطي الع ستخدم االحتي ادة وي ام الم ا الحك شركة وفق ام ) ٥٣(صالح ال ن النظ م
  .١٩٨٠ ديسمبر ٩في  ٢٧٧االساسي للشركة المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 

 
  العاملين مزايا نظم )م (

 التامينات األجتماعية  
م   ٧٩ًتساھم الشركة فى نظام التأمينات اإلجتماعية لصالح العاملين بھا طبقا لقانون التأمينات اإلجتماعية رق

ساب اوتحمل الشركة ھذه المساھمة علي قائمة  وتعديالته ١٩٧٥لسنة  لدخل طبقا الساس اإلستحقاق مع احت
سنوات  قيمة مكافأة ترك الخدمة لمن تخطى نظام المعاش القانونى طبقا للقانون نصف شھر عن السنة فى ال

.اد عن ذلكزالخمس االولى وشھر عن السنة فيما 
 

 صندوق تامين العاملين  
املين % ١٠يمة تقوم الشركة بسداد ما ق وم الع صندوق ويق ا لنظام ال من اجر االشتراك شھريا والمحدد طبق

 جنيه مصرى عن الفترة ٦٩ ٨٢٦من نفس االجر شھريا وقد قامت الشركة بسداد مبلغ % ٧بسداد ما قيمتة 
ن  اير ١م ى ٢٠١٦ ين ارس ٣١ ال سابات ٢٠١٦ م ن ح صلة ع صندوق منف ة لل ول المالي أن االص ا ب  علم

 الشركة 
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 ئمة التدفقات النقديةقا )ن (
دفقات عرض  ويتم إعداد ة الت ر المباشرة ، وألغراض إعداد قائم ة غي ا للطريق ة طبق دفقات النقدي ة الت ًقائم

ع ألجل  وك ودائ ة وبن وك حسابات جاري صندوق وبن ة بال ا النقدي ا في حكمھ ة وم النقدية، يتضمن بند النقدي
. لمدة ال تزيد عن ثالثة شھور   

  توزيعات األرباح )س (
 . المالية التى يتم فيھا اإلعالن عن تلك التوزيعاتالفترة توزيعات األرباح كالتزامات فى  إثباتيتم

 
 االضمحالل في قيمة األصول )ع (

 األصول المالية  ١. ع

ر   اك حدث أو أكث ًيتم اعتبار األصل المالي مضمحال إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى أن ھن
دفقات النقد ى الت لبي عل أثير س ه ت تخدام األصلل ن اس درة م ستقبلية المق ة الم سارة . ي اس خ تم قي ي

ة ة الدفتري ين القيم الفرق ب ستھلكة ب ة الم م قياسه بالتكلف الي ت ة بأصل م ة  واالضمحالل المتعلق القيم
ي لألصل دة الفعل درة باستخدام سعر الفائ ستقبلية المق اس خسائر . الحالية للتدفقات النقدية الم تم قي ي

 .لقة بأصل مالي متاح للبيع باستخدام القيمة العادلة السائدةاالضمحالل المتع
ستقلة  صفة م ى مستوى كل أصل ب . يتم إجراء اختبار االضمحالل لألصول المالية الھامة بذاتھا عل

ى مستوى كل مجموعة  ار االضمحالل عل تم إجراء اختب ه ي ة األخرى فإن وبالنسبة لألصول المالي
 .ستوى المجموعات التي تشترك في خصائص خطر االئتمانلألصول المالية المتبقية على م

يتم االعتراف بكافة خسائر االضمحالل في قائمة الدخل، ھذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة  
 .ًبأصل مالي متاح للبيع المثبتة مسبقا ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل

ذا  ط ھ ان يمكن رب اء خسائر االضمحالل إذا ك د يتم إلغ ع بع ة موضوعية لحدث وق اء بطريق  اإللغ
األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستھلكة واألصول المالية التي . االعتراف بخسائر االضمحالل

اء خسائر االضمحالل . تعتبر أداة مديونية يتم االعتراف باإللغاء في قائمة الدخل يتم االعتراف بإلغ
 . تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكيةلألصول المالية المتاحة للبيع والتي

 
 األصول غير المالية ٢. ع

ضريبية   زون واألصول ال شركة بخالف المخ ة لل ر المالي ة لألصول غي يم الدفتري ة الق تم مراجع ت
 . المؤجلة فى تاريخ كل قوائم مالية دورية لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر لالضمحالل

إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المولدة للنقد تزيد عن يتم االعتراف بخسارة االضمحالل  
ى . قيمته اإلستردادية دھا من األصول الت تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحدي

ن  ا م ة من غيرھ ة الداخل دفقات النقدي ر عن الت شكل كبي ستقلة ب ون م ة وتك ة داخل دفقات نقدي د ت تول
 .يتم االعتراف بخسائر االضمحالل فى قائمة الدخل. األصولاألصول أو مجموعات 

ة   ه العادل تخدامية أو قيمت ه اإلس ى قيمت د ف دة للنق دة المول تردادية لألصل أو للوح ة اإلس ل القيم تتمث
 .ًناقصا تكاليف البيع أيھما أكبر

ا  ى ت سابقة لألصول األخرى ف رات ال ى الفت ا ف رف بھ سائر اإلضمحالل المعت ة خ تم مراجع ريخ ي
ر . وفى حالة وجود مؤشرات النخفاض الخسارة أو عدم وجودھا. القوائم المالية دورية يتم عكس أث
ان  وخسائر االضمحالل ي ك ه الت ة لألصل قيمت ة الدفتري ا القيم ي ال تتجاوز فيھ ذلك في الحدود الت

 .لو لم يتم االعتراف بخسارة االضمحالل) بعد خصم اإلھالك(سيتم تحديدھا 
            

 قام المقارنةار )ف (

رات في  ال ع التغي عرض المستخدم في ً يتم اعادة تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضروريا لتتماشي م
 .الفترة الحاليه
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- ١٢ - 

 األصول الثابتة .٥
 -: موضحا كما يلي  جنيه مصرى ٥١١ ٤١٨ ١٢٢ مبلغ ٢٠١٦  مارس٣١في  بلغ صافي رصيد االصول الثابتة

 

االت ومعداتمباني وانشاءاتاالراضيـانالبي
 وسائل نقل
عدد وادواتوانتقال

عدات اثاث وم
ديكورات الفندقتشغيل

 اثاث ومھمات
االجماليحاسبات اليةمكتبية

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

          

 ٠٤٤ ٨٢٩ ٢٠٥٢٠٩ ٠٧٨ ٦ ١٣٧ ٥٢٧ ٢٧٠١ ٤٧٧ ٥٢٦٧ ٠٥٤ ٢٤٩١٦ ٧٨٤  ٦٧١ ٤٣٠ ٤٥٣٢ ٦٥٣ ٧٢١٣٩ ٣٧٢ ٨١٢١٣٢ ٤٥٠ ١/١/٢٠١٦٣التكلفة في 
 ٧٥٧ ٢٨٥ ٥٨٦ ٧١  ١٠٥ ١٧ ٩٢٠ ١٢ ١٥٠ ٤١ ٢٧٩ ١٢  --٧١٧ ١٣٠  -- --االضافات خالل الفترة

 ( ٢٧٥ ٣١٧ )( ٩٢٥ ٢٠١ ) -- -- -- -- ( ٣٥٠ ١١٥ ) -- -- --االستبعادات خالل الفترة
 ٥٢٦ ٧٩٧ ٨٦٦٢٠٩ ٩٤٧ ٥ ٢٤٢ ٥٤٤ ١٩٠١ ٤٩٠ ٦٧٦٧ ٠٩٥ ٥٢٨١٦ ٧٩٦  ٣٢١ ٣١٥ ١٧٠٢ ٧٨٤ ٧٢١٣٩ ٣٧٢ ٨١٢١٣٢ ٤٥٠ ٣١/٣/٢٠١٦٣التكلفة في 

             
 ٥٧٠ ٢١٨ ٨٦٣٨٦ ٢١٨ ٤ ٦٦٦ ١٧٣ ٦٤٣١ ٠١٤ ٨٣١٥ ١٤٩ ٧٣٢١٢ ٥٠٩  ٨٥٧ ٢٧٦ ٢٢٣٢ ٠٩٨ ٧٥٥٢٤ ٧٧٦ ٣٦ --١/١/٢٠١٦مجمع االھالك في 

 ٥٦٢ ٤٠٥ ٧٥٣١ ١١١  ٠٢٤ ٢٦ ٤٦٨ ١١٩ ٥٢٣ ١٥٢ ٦٧٣ ١١  ٠٦٧ ٥ ٢٨٢ ٤٦٠ ٧٧٢ ٥١٨  --إھالك الفترة
 ( ١١٧ ٢٤٥ )( ٩٢٥ ٢٠١ ) -- -- -- -- ( ١٩٢ ٤٣ ) -- -- --مجمع إھالك األستبعادات 

 ٠١٥ ٣٧٩ ٦٩١٨٧ ١٢٨ ٤ ٦٩٠ ١٩٩ ١١١١ ١٣٤ ٣٥٤٥ ٣٠٢ ٤٠٥١٢ ٥٢١  ٧٣٢ ٢٣٨ ٥٠٥٢ ٥٥٨ ٥٢٧٢٤ ٢٩٥ ٣٧ --٣١/٣/٢٠١٦مجمع االھالك في 
 ٥١١ ٤١٨ ١٧٥١٢٢ ٨١٩ ١ ٥٥٢ ٣٤٤ ٠٧٩ ٣٥٦ ٣٢٢٢ ٧٩٣ ١٢٣٣ ٢٧٥  ٥٨٩ ٧٦ ٦٦٥ ٢٢٥ ١٧٧١٥ ٠٧٧ ٨١٢٩٥ ٤٥٠ ٣١/٣/٢٠١٦٣الصافي في 
 ٤٧٤ ٦١٠ ١١٥١٢٣ ٣٨٦  ٣٦٩ ٣٧٦ ٧٢٦ ٦٧٥ ٣٦٤٢ ١٩١ ٨٠٠٤ ٣٠٦  ٨٨٦ ٢٠٥ ٣٥٦ ٨٧٨ ٠٥٦١٦ ٧٦١ ٨١٢٩ ٤٥٠ ٣١/١٢/٢٠١٥٣الصافي في 

 

 ً.مليون جنيه وال توجد لدي الشركة أصول متوقفة عن االستخدام أو أصول معطلة مؤقتا  ٢٧.١٣١ بمبلغ  ًبلغت التكلفة التاريخية لألصول المھلكة دفتريا بالكامل ومازالت تستخدم*  
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- ١٣ - 

 روعات تحت التنفيذ مش .٦
ى  دق ف شاملة للفن دات ال ة بالتجدي ذ والخاص ت التنفي شروعات تح يد م غ رص ارس ٣١بل غ ٢٠١٦ م   مبل

.مصرى جنيه   ٨٣٦ ٧٤٩ ٤
 ٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ١٦١ ٥٢٤ ٤ ١٦١ ٥٢٤ ٤ )تجديد الفندق (أتعاب وأستشارات ونصميمات 
 ٦٧٥ ٢٢٥ ٦٧٥ ٢٢٥ أخرىمصروفات 

 ٨٣٦ ٧٤٩ ٤ ٨٣٦ ٧٤٩ ٤ 

 
 أوراق قبض طويلة االجل .٧

قبض طويلة االجل بالتكلفة المستھلكة والتي تمثل القيمة االسمية مخصوم منھا فوائد القيمة البلغ رصيد أوراق 
 -:ويتمثل فيما يلى جنيه مصرى ١٢٩ ٧٤٧ ٩مبلغ وقدره  ٢٠١٦ مارس ٣١ الحالية للجنيه فى

  
 ٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٠١٥٢
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ٧٠٣ ٦٩٢ ١١ ٧٠٣ ٦٩٢ ١١مية ـالقيمة االس/ اوراق قبض طويلة االجل 
   ـ:يخصم 

)٥٤٨ ١٨٥ ٢()٥٧٤ ٩٤٥ ١( فرق القيمة الحالية للجنيه
 ١٥٥ ٥٠٧ ٩ ١٢٩ ٧٤٧ ٩ 

 
 

 
 المخـزون  .٨

    -: ما يلي  جنيه مصرى ويتمثل في٦٦٥ ٠١٥ ٩مبلغ  ٢٠١٦ مارس ٣١بلغ رصيد المخزون فى 
  

 ٣١/٣/٦٢٠١٣١/١٢/٢٠١٥
جنيه مصرىجنيه مصرى 
 ٤٥٥ ٦١٦ ٨ ٧٧٥ ٥٨٧ ٧  وحدات تامــة-
 ٨٩٠ ٤٢٧ ١ ٨٩٠ ٤٢٧ ١  مھمات تشغيل -

 ٣٤٥ ٠٤٤ ١٠ ٦٦٥ ٠١٥ ٩ 
 
 استثمارات محتفظ بھا حتي تاريخ االستحقاق  .٩

غ٢٠١٦ارس  م٣١بلغ رصيد استثمارات محتفظ بھا حتي تاريخ االستحقاق فى  ه مصرى ٢٠٠ ١٢ مبل  جني
:ويتمثل فيما يلى 

   ٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ٢٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١٢سندات اسكان  
 ٢٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١٢ 
 

واريخ  استحقاق سنوية  ستحق (تتمثل سندات االسكان في تلك السندات الصادرة من البنك المركزي المصري ذات ت ت
ه ٢٧٥بسعر فائدة البنك المركزي ، وقد حققت ھذه السندات عائد خالل الفترة بلغ حوالي )  عامفي ديسمبر من كل  جني
 .مدرج بقائمة الدخل
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- ١٤ - 

 أعمال تحت التنفيذ .١٠
-: موضحآ كاالتي  مصرى ـهجني ٣٨٣ ٠١٢ ٤ مبلغ٢٠١٦ مارس ٣١بلغ رصيد أعمال تحت التنفيذ في 

 ٣١/٣/٦٢٠١٣١/١٢/٥٢٠١
ىجنيه مصرجنيه مصرى 
 ٣٨٣ ٠١٢ ٤ ٣٨٣ ٠١٢ ٤**  أرض مشروع سھل حشيش -
 ٣٨٣ ٠١٢ ٤ ٣٨٣ ٠١٢ ٤ 

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

ة بالمنطقة السياحية بمنطقة سھل حشيش بموجب عقد ابتدائي بغرض انشاء مشروع السكان العاملين بالفنادق السياحي
ة ٤ وقد تم شراء االرض بقيمة قدرھا نحو ٠٠ ا من أحد المكاتب المتخصصة بقيم ادة تقييمھ م اع  مليون جنيه وقد ت

  . مليون جنيه١٢قدرھا نحو 
 

ع  - ر موق قامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ببعض التغييرات في المخطط العام للموقع مما أدي الي تغيي
ه اسكان العاملين ال ذي تمتلك ع ال ر الموق ي تغيي شركة عل د أعترضت ال ة ، وق ا ٠٠٠مخصص للشركة الوطني  مم

اذ  ي اتخ ر ال ي االم د انتھ سياحية ، وق ات ال ركة المنتجع ة وش شركة الوطني ين ال ائم ب الف ق ود خ ي وج أدي ال
اظ ك للحف شركة االجراءات القانونية الالزمة عن طريق التحكيم طبقآ لقرار مجلس ادارة الشركة وذل ي حق ال  عل

 .في عدم تعديل موقع االرض 
 

 .القضاء لتقنين اجراءات التحيكم ومازال المشروع متداول ب -
 

ي  - سياحية للوصول ال ومن ناحية اخري تقوم ادارة الشركة بالمفاوضات مع ادارة الشركة المصرية للمنتجعات ال
 . ووضع بدائل لفض الخالف بينھما أفضل الحلول

 
 
 قصيرة االجلض عمالء واوراق قب .١١

صافي فى  غ رصيد عمالء وأوراق قبض قصيرة االجل بال ل٢٠١٦ مارس ٣١بل ه  ١٠٢ ٢٩٦ ٧غمب جني
        :مصرى ويتمثل فيما يلى 

  ٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ٧٨٨ ٥٦٨ ١ ٣٩٠ ٥٦٩ ١ مدينو بيـع عقارات
 ٣٧٩ ٧٥٦ ٧ ٩٦٩ ٩٥١ ٥القيمة االسمية/ اوراق قبض قصيرة االجل 

 ٥١١ ١١٨ ٠٠٠ ١٥شيكات تحت التحصيل
                                                     ٦٧٨ ٤٤٣ ٩ ٣٥٩ ٥٣٦ ٧ 

  -: يخصم 
)٩٧٦ ٤٤()٩٧٦ ٤٤(االنخفاض فى قيمة مدينو بيع عقارات

)٧٣٣ ٣٦٤()٢٨١ ١٩٥( فرق القيمة الحالية للجنيه
 )٧٠٩ ٤٠٩()٢٥٧ ٢٤٠(
 ٩٦٩ ٠٣٣ ٩ ١٠٢ ٢٩٦ ٧ 



 "شركة مساھمة مصرية"الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
 ٢٠١٦ مارس  ٣١ عن الفترة المالية المنتھية في  الدوريةضاحات المتممة للقوائم الماليةاإلي

- ١٥ -

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى .١٢
ة اخـرى  فى  دينون وأرصدة مدين ـغ  ٢٠١٦ مارس ٣١بلغ رصيد م ل ٩٦٥ ٥١٠ ٣ مبــلـ  مصرى ويتمث

-:فيما يلى 
٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥

جنيه مصرىجنيه مصرى
 ٥٦٢ ٧٥١ ١ ٥٥١ ٦٩٦ ٢حسابات المريديان

 ٨٥٦ ٣٥٢ ٧٦٢ ٢٩٨ًمصروفات مدفوعة مقدما
 ٧٣٨ ٤٩ ٧٣٨ ٤٩تأمينات لدي الغير
 ٢٨٨ ٧٥ ٩١٩ ٧٣ايرادات مســتحقة

 ٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٢٧٢دفعات مقدمـة
 ١٨٥ ١٨٥٧٥ ٧٥غطاءات خطابات ضمان

 ٥٥٤ ٤٢ ٥٥٨ ٦٢ارصدة مدينة اخـرى 
١٨٣ ٣٧٢ ٢ ٢١٣ ٥٢٩ ٣ 

 :  يخصم 
 )٢٤٨ ١٨( )٢٤٨ ١٨(    انخفاض في ارصدة مدينة اخري

٩٣٥ ٣٥٣ ٢ ٩٦٥ ٥١٠ ٣ 

 والصندوق البنوك بنقدية  .١٣
جنيه مصرى ويتمثل  ٢٢ ٥٦١ ٩٧٦ مبلغ ٢٠١٦  مارس ٣١ فى  والصندوقلبنوك النقدية لدى ابلغ رصيد 

:فيما يلى 
٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥
جنيه مصرىنيه مصرىج

 ١٥ ١٠٠ ٠٠٠ ١٥ ١٠٠ ٠٠٠ودائع الجل
٥ ٦٠٨ ٧٤١٠ ٤٣٧ ٧٥٢ حسابات جارية –بنوك 

 -- ٢٤ ٢٢٤نقدية بالصندوق 
٢٠ ٧٠٨ ٢٢٤١٠ ٥٦١ ٩٧٦

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى .١٤
مصرى  جنيه ٣ ٣٠٣ ١٥١ مبلغ ٢٠١٦ مارس ٣١بلـــغ رصيـــد الدائنـون وأرصــدة دائنــــة أخـــري فى 

:ويتمثل فيما يلى 
٣١/٣/٢٠١٦٣١/١٢/٢٠١٥

جنيه مصرىجنيه مصرى
 ٩٧٥ ٢٦٤ ٥٠٠ ٢٠٨ ) تأمين محالت الفندق (لغيرلتأمينات 

 ٢٧٧ ٣٥٥ ١ ٢٧٧ ٣٥٥ ١ وزارة القوي العاملة/صندوق التدريب %) ١(مبالغ محتجزة 
 ٦٨٧ ٤٥٨ ٦٨٧ ٤٥٨ ** مستحقات عاملين
 ٩٩٤ ٣٠١ ١ ٦٢٢ ٢٠٤ ١أخري  ةمصروفات مستحق
 ٤٦٣ ١٨ ١٩٨ ٣٠ ضرائب مستحقة 

 ٨٦٧ ٤٥ ٨٦٧ ٤٥أرصدة دائنة متنوعة
٢٦٣ ٤٤٥ ٣ ٣ ٣٠٣ ١٥١ 

ي ** املين ف ستحقات الع غ رصيد م غ ٣١/٣/٢٠١٦ بل ه ٦٨٧ ٤٥٨ مبل ستحقات  مصرى جني ة م ل قيم و يمث  وھ
ا آ للم م ) ٢٦(دة العاملين الذين تجاوزت أعمارھم الستون عامآ وذلك طبق انون العمل رق ذلك فھي ) ١٢(من ق ل

.عتبر التزام قانوني علي الشركة ت
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- ١٦ - 

 رأس المـــال  .١٥
 رأس المال المرخص به  ١. ١٥

غ  ه مبل يس ٣٠٠يبلغ رأس المال المرخص ب رار رئ سادسة من ق ادة ال ام الم ا الحك ك وفق ه وذل ون جني  ملي
م  سنة ١٠٦٥الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رق اريخ ١٩٩٩ ل صادر بت م ٢٨/٤/١٩٩٩ ال ذي ت  وال

 . ٢٤/٥/١٩٩٩ السنة الخامسة  بتاريخ – ٢٢٨٨نشره بصحيفة االستثمار بالعدد 
 

 رأس المال المصدر والمدفوع  ٢. ١٥

غ  دفوع مبل ال المصدر والم غ رأس الم ي ١٦٠يبل ه موزعة عل ون جني ة االسمية ١٦ ملي ون سھم القيم  ملي
ادل ١٥٧.٨١٢و للسھم عشرة جنيھات منھا ما قيمته نح ا يع ة وم ون ٢.١٨٨ مليون جنيه بالعملة المحلي  ملي

تثمار  ة لالس ة العام يس الھيئ رار رئ جنيه بالعملة االجنبية ،  وذلك ايضا بموجب احكام المادة السادسة من ق
  . المشار اليھا آنفا ١٩٩٩ لسنة ١٠٦٥والمناطق الحرة رقم 

 
 :المال المصدروفيما يلي تطور الزيادات التي طرأت علي رأس 

 

 القيمة 
)بااللف جنيه( 

   ٢٠ ٠٠٠ ١٩٨٠ لسنة ٣٣٥االصدار االول لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم 
     ٥ ٠٠٠ ١٩٨٨لسنة ١١٠االصدار الثاني لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم 
    ١٥ ٠٠٠ ١٩٩٢ لسنة ٨، رقم ١٩٨٩ لسنة ١٠٢االصدار الثالث لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم 
    ٦٤ ١٩٩٣٤٦٦ لسنة ٤١٥االصدار الرابع لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم 

   ٥٥ ١٩٩٩٥٣٤ لسنة ١٠٦٥االصدار الخامس لرأس المال بموجب القرار الوزاري رقم 
  ١٦٠  ٠٠٠.  مليون جنيه١٦٠وبـذلك يكون اجمالي رأس المال المصدر لالصدارات الخمس المبينة عاليه ھو 

 
 ھيكل المساھمين ٣. ١٥

  : ٢٠١٦ مارس ٣١وفيما يلي بيان بھيكل رأس المال في 
 

نسبة المساھمين
ميةقيمة األسالعدد األسھمالمساھمة

 جنيه مصرى
 ٥٦٠ ٣١٨ ٦٣ ٨٥٦ ٣٣١ ٦%٣٩,٥٧البنك األھلى المصرى 

 ٦١٠ ٦٥٨ ٥٠ ٨٦١ ٠٦٥ ٥%٣١,٦٦بنك مصر
 ٧٤٠ ٦٦٣ ٢٧ ٣٧٤ ٧٦٦ ٢%١٧,٢٩يسبنك قناة السو

 ٠٠٠ ٢٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥٢٠%٣,٢٥بنك ناصر اإلجتماعى 
 ٠٩٠ ١٥٩ ١٣ ٩٠٩ ٣١٥ ١%٢٢،٨أخرون 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦%١٠٠ 
 
 االحتياطيات .١٦

 -: ويتمثل في االتي مصري  جنيه  ١٦٥ ٦٨٤ ١٤ مبلغ ٢٠١٦ مارس ٣١ في اتبلغ رصيد االحتياطي
   ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/٣/٢٠١٦
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ٤٦٧ ٢٢٤ ١٠ ٤٦٧ ٢٢٤ ١٠احتياطي قانوني
 ٦٩٨ ٤٥٩ ٤ ٦٩٨ ٤٥٩ ٤احتياطي عام

 ١٦٥ ٦٨٤ ١٤ ١٦٥ ٦٨٤ ١٤ 
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- ١٧ - 

 ايرادات نشاط االسكان   .١٧
ة عن إيرادات نشاط األسكانبلغت  رة المالي ة فى الفت ل ٢٠١٦ مارس ٣١ المنتھي ه  ١ ٤٧٦ ٨٤٠  غمب جني

 -:يما يلىمصري وتتمثل ف
   ٣١/٣/٦٢٠١٣١/٣/٥٢٠١
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 -- ٨٤٠ ٤٧٦ ١ )ةــوحدات تام(الي المبيعات ـــاجم
 ٨٤٠ ٤٧٦ ١ -- 

   
 تكاليف نشاط تشغيل الفندق .١٨

غ ٢٠١٦ مارس ٣١ المنتھية فى الفترة المالية عن تكاليف نشاط تشغيل الفندقبلغت  ه ١ ٦٩٩ ٢٧٧ مبل  جني
 -:ا يلىمصري وتتمثل فيم

 

   ٣١/٣/٦٢٠١٣١/٣/٥٢٠١
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ١٢٩ ٣٥٦ ١ ٤٦٢ ٣٧٠ ١ اھالكات  
 ٦٠٣ ٩٧ ٦٠٣ ٩٧ مصروفات تأمين الفندق

 ٣٩٤ ٢٧ ٣٩٤ ٢٧ ضرائب عقاريه
 -- ٧٣ ١٥٠  مصروفات تجديد  

 ٧٥٠ ١٨ ٧٥٠ ١٨ إستشارات  وأتعاب
   األجــــــور

 ٢٥٩ ٣١ ٤٧٠ ٢٦ أجور مباشره
 ٤٥٦ ٨٦ ٤٤٨ ٨٥ جور غير مباشره أ

 ٥٩١ ٦١٧ ١ ٢٧٧ ٦٩٩ ١ 
 
 المصروفات العمومية واالدارية .١٩

ت  ةبلغ ة واألداري صروفات العمومي ن الم ة ع رة المالي ى الفت ة ف ارس ٣١ المنتھي غ ٢٠١٦ م  مبل
 -: جنيه مصري وتتمثل فيما يلى١ ٣١٧ ١٢٩

   ٣١/٣/٦٢٠١٣١/٣/٥٢٠١
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 ٢٢٥ ٠٥٥ ١ ٦٥٥ ٨٨٤  رتبات   أجور وم
 ٣٨٠ ٣٣ ١٠٠ ٣٥ اھالكات االصول
 ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠ ٤١ أتعاب وأستشارات
 -- ٧٠٩ مصروفات قضائية

 ٠٢٠ ٣٤ ٣٠٥ ٢٧ كھرباء /انترنت/تليفونات/ ادوات كتابية ومطبوعات وبريد
 ١٩٨ ١١٠ ٧٠٧ ١١٧ أعالنات

 ٧٢٦ ٤٣ ٣٥٢ ٤ مصروفات بنكية
 ١٢٩ ٥٧ ٩٤٩ ٤٧ يارات وشركة ونقل نقديةصيانة وتراخيص وتأمين س

 ٤١٥ ٧ ٧٦٨ ٨ ) مباني واالت ومعدات وأثاث وادوات كھربائية(صيانة 
 ١٠٠ ٣٤٦ ٥٠٠ ٨٧ اشتراكات/ رسوم القيد بالبورصة وغرفة المقاصة 

 ٤٩٨ ٢٦ ٠٨٤ ٦٢  ادارية متنوعة٠م
 ٦٩١ ٧٥٥ ١ ١٢٩ ٣١٧ ١ 

   
 
 
 
 
 



 "شركة مساھمة مصرية"الشركة الوطنية لإلسكان للنقابات المھنية 
 ٢٠١٦ مارس  ٣١ عن الفترة المالية المنتھية في  الدوريةضاحات المتممة للقوائم الماليةاإلي
 

- ١٨ - 

 ةالفتر خسائرنصيب السھم من صافى .٢٠
باستخدام طريقة المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة خالل العام ام احتساب نصيب السھم من صافى خسائرت

         ــ:وذلك على النحو التالى  العام 
 ٣١/٣/٢٠١٦٣١/٣/٢٠١٥
جنيه مصرىجنيه مصرى 

 )٢ ١٣٦ ١٣٨( )٨٨٠ ٨٨٨(لفترةصافى خسائرا
 ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد االسھم 

 سھم/  جم)٠. ١٣٤( سھم/ جم)٠ .٠٥٥( )السھم  / هجني( الخسارة صافي نصيب السھم من 
 
 الموقف الضريبي  .٢١

م  ضرائب رق انون ال ع صدور ق ا م سنة ٩١تزامن اء جمي٢٠٠٥ ل شركة بأنھ ت ال ـ قام شاكل الخاصة ــ ع الم
.بالضرائب 

 الملف التجاري الخاص بالنشاط  )أ (
 .سكان  نشاط اال-       
 ٠. الخاص بفندق ميريديان ھليوبوليس  النشاط السياحي-       

 الضريبة الموحدة )ب (
 الضرائب العقارية  )ج (

 
 الملف التجاري الخاص بالنشاط )أ (

ارآ من دمجتم  وليس في ملف  واحد اعتب ديان ھليوب دق ميري ل في فن سياحي المتمث شاط ال  نشاط االسكان والن
  .)٢٠٠٤داد حتي عام تم الفحص والتسوية والسو (١/١/٢٠١٥

 

 ٤٢٠١ وحتي عام ٢٠٠٥السنوات من عام 
رار ٢٠٠٥بداية من عام  - ديم االق شركة بتق د قامت ال دآ وق آ واح  أصبح نشاط االسكان والنشاط السياحي ملف

  ، كما قامت الشركة بسداد ٢٠٠٥ لسنة ٩١الضريبي عن السنوات سابقة الذكر طبقا لقانون الضرائب رقم 
 . كل سنة طبقآ لالقرار الضريبي المقدم ضريبة الدخل عن

ة ونتج ع  أوجه الخالفوتم حل وتم عمل لجنة داخلية ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥تم الفحص لسنتي  - ا عدم وجود أي نھ
 .أوعية ضريبية 

 .جارى الفحص ولم ينتھى حتى تاريخه ٢٠١٠ حتي ٢٠٠٧أما بالنسبة للسنوات من  -
 . الفحص حتي تاريخه  فلم يتم٢٠١٤ حتي ٢٠١١أما بالنسبة للسنوات من  -

 

  ٥٢٠١عام 
 . لمأمورية الضرائب ٢٠١٦ شھر ابريل فىوتقديمه االنتھاء من االقرار الضريبى      تم 

 
 الضريبة الموحدة )ب (

  .٢٠٠٨ تجاه ھذه الضريبة حتي عام تم الفحص والسداد وال توجد أية التزامات -
اءوجد اوجه اويتم الفحص   ٢٠١٠، ٢٠٠٩ من أما بالنسبة للسنوات - تم االنتھ ا ختالف لم ي ا منھ م احالتھ  وت

 .الي لجنة داخلية 
 .ب االحالة الي اللجنة الداخلية وتم طل  تم الفحص ٢٠١٢ حتى ٢٠١١أما بالنسبة للسنوات من  -
 . لم يتم الفحص ٢٠١٥ الي ٢٠١٣ من أما بالنسبة للسنوات -

 
  الضرائب العقارية  )ج (

ة  ـخ الخاصة قامت الشركة بسداد الضرائب العقاري ي تاريـ شركة حت ي ٣٠/٦/٢٠١٤بال دق حت سبة للفن    وبالن
 .ت التالية فتم تقديرھا طبقآ الخر  مطالبة تم سدادھا  ، أما السنوا٣٠/٦/٢٠١٣تاريخ 
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- ١٩ - 

 .٢٢ األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بھا

 ١. ٢٢ القيمة العادلة لألدوات المالية 
البنوك   ة ب دة النقدي ي أرص ة ف ل األدوات المالي ة تتمث دة المدين دينون  واألرص الء والم صندوق والعم وال

ة  سھيالت البنكي ة األخرى والقروض والت دائنون واألرصدة الدائن دفع وال . األخرى والموردون وأوراق ال
 ).٣(ًوقد تم تقييم تلك األدوات طبقا للسياسات المحاسبية المبينة فى اإليضاح رقم 

 
 ٢. ٢٢ خطر االئتمان

دم ي ع ان ف ل خطر االئتم ه يتمث يھم وتواج ستحق عل داد الم ى س ان عل م االئتم وح لھ الء الممن درة العم  مق
وح  ان الممن ة االئتم الء تغطى قيم ن العم يكات ضمان م ى ش ن خالل الحصول عل ذا الخطر م شركة ھ ال

 .لھؤالء العمالء أو احتجاز تأمين منھم 
  

 ٣. ٢٢ خطر سعر الفائدة
د البنكي ر فى أسعار الفوائ ؤثر يتمثل ھذا الخطر فى التغي د ي ذي ق ة وال سھيالت البنكي راض والت ى اإلق ة عل

شركة  شاط ال ائج ن ى نت ديھا  و،عل ة ل وال المتاح تخدام األم شركة باس وم ال ان(تق در اإلمك يض ) ق ي تخف ف
 .األرصدة المستحقة عليھا للبنوك

 
خطر العمالت األجنبية  ٤. ٢٢ 

ؤثر ع ذي ي دفوعات والمقبوضات يتمثل خطر العمالت األجنبية في التغييرات في سعر الصرف وال ى الم ل
ذا  ا يخفض ھ ة مم بالعمالت األجنبية وتعتمد الشركة على أن تتجنب وجود مركز مكشوف للعمالت األجنبي

    .الخطر إلى الحد األدنى
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