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א מ א א א א א

א٤٠א( )א
 

 الوطنية لالسكان للنقابات المھنيةالشركة  اسم الشركة
 

א :א
 

 غرض الشركة
ا االسھام في خطة التنمية عن طريق  االستثمار في المجاالت المنصوص عليھ

شييد  صفة خاصة في مجاالت االسكان والت تثمار وب والمقررة في قانون االس
 ٠والتعمير 

 ١٣/٩/١٩٨٣ تاريخ القيد بالبورصة  عامآ مجددة٢٥ المدة المحددة للشركة
 ١٩٧٤ لسنة ٤٣رقم  القانون الخاضع لسھم الشركة

 وتعديالته
 عشرة جنيھات القيمة االسمية للسھم

  مليون جنيه١٦٠ اخر راس مال مصدر  مليون جنيه٣٠٠ اخر راس مال مرخص به
رقم وتاريخ القيد   مليون جنيه١٦٠ اخر راس مال مدفوع

 بالسجل التجاري
٩٦٠٩      

١١/٤/١٩٨١ 
 

 : عالقات المستثمرين 
 

 محمود صادق رحاب/ السيد المحاسب  مدير عالقات المستثمرين

 عالء محمد نور الدين/ السيد المحاسب   االتصالاسم مسئول
  شارع شريف متفرع من شارع االھرام بمصر الجديدة١٨ عنوان المركز الرئيسي

 ٢٤٥٢٤٥١٧ ارقام التليفونات
٢٤٥٢٤٥١٨ 
٢٤٥٢٤٥١٩ 

 ٢٤٥٢٤٥٣١ ارقام الفاكس

 WWW.nch –elwatania.com الموقع االلكتروني
 0com.elwatania-nch@info  ،com.yahoo@elwatania_nch البريد االلكتروني

 
א :א

  Baker Tilly –وحيد عبد الغفار وشركاه  -١ اسم مراقب الحسابات
 الجھاز المركزي للمحاسبات -٢

 ٢٠١٠    مارس  )وحيد عبد الغفار(تاريخ التعيين 

 ٢٠/٧/١٩٩٤ ريخ قيده بالھيئةتا )٦( رقم القيد بالھيئة
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א א א א א
 
א
 

 (%)النسبة  عدد االسهم عدد املسامهني البيـــــــــــــــان
 ٩٩٫٩٠٠٣٤ ١٥٩٨٤٠٥٥ ٥٢٥ املودع بااليداع املركزيامجايل 

 ٠٫٠٩٩٦٦ ١٥٩٤٥  امجايل غري املودع بااليداع املركزي 
 ١٠٠٫٠٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠٠٠  امجايل رأس املال

    
א א א

 (%)النسبة  عدد االسهم عدد املسامهني البيـــــــــــــــان
 ٠٫٠٠٣١٣ ٥٠٠ ١ امجايل أسهم ضمان عضوية جملس االدارة
 ٨٨٫٥٢٢٤٤ ١٤١٦٣٥٩١ ٣ امجايل االسهم اململوكة للمسامهني الرئيسني

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠  مقابل حصص عينيةامجايل االسهم
 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ تنفيذآ لالتفاقياتاالسهم امدة 

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ اسهم االثابة والتحفيزامجايل 

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ )القطاع العام وقطاع االعمال (لشركة القابضةاسهم امجايل ا

 ٠٫٠٠٠٠ ٠  اسهم اخلزينة 

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ حتاد العاملني املسامهنيا

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ GDRالدولية امجايل االسهم املقابلة لشهادات االيداع 

 ٠٫٠٠٠٠ ٠ ٠ امجايل االسهم املرهو�ة

 ٠٫٠٠٣٨٨ ٦٢١ ٢ قا�و�يةامجايل االسهم امدة السباب 
 ٨٨٫٥٢٩٤٥ ١٤١٦٤٧١٢ ٦ االمجايل
 ١١٫٣٧٠٨٩ ١٨١٩٣٤٣ ٥١٩  حرة التداولاالسهم

 ٩٩٫٩٠٠٣٤ ١٥٩٨٤٠٥٥ ٥٢٥ امجايل رأس املال املودع بااليداع املركزي
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 النسبة عدد االسھم اسم العميل العميل

 ٣٩.٥٧٠٩٨ ٦٣٣١٣٥٦ البنك االھلي المصري ٢٩٤٧

 ٣١.٦٦١٦٣ ٥٠٦٥٨٦١ بنك مصر ٥١٧٥

 ١٧.٢٨٩٨٤ ٢٧٦٦٣٧٤ بنك قناة السويس ٥١٧٤

 ٨٨.٥٢٢٤٥ ١٤١٦٣٥٩١ االجمالي

ملكية اعضاء مجلس االدارة في 
 اسم الشركة

عدد االسھم في تاريخ القوائم 
 المالية

 %النسبة  

   
   
  اليوجـــــــــد 
   
   
   

   اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

الشركة وفقا  م الخزينة لديھسا
 لتاريخ الشراء

عدد االسھم وفقا الخر بيان 
 افصاحي سابق

 %النسبة  

   
   
  اليوجــــــــد 
   
   
   

   اجمالي اسھم الخزينة
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א א א
                   
 الصفة )ان وجدت(جھة التمثيل  الوظيفة االســــــــــم

 تنفيذي -- رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب  محمد بدير العبد

 غير تنفيذي بنك قناة السويس عضو مجلس ادارة الھيثم عمر الفاروق القبرصلي

 غير تنفيذي البنك االھلي المصري عضو مجلس ادارة حسام الدين ابراھيم الحجار

 غير تنفيذي ھلي المصريالبنك اال عضو مجلس ادارة خالد اسماعيل توفيق

 غير تنفيذي البنك االھلي المصري عضو مجلس ادارة عماد الدين سعيد عبد العزيز

 غير تنفيذي بنك مصر عضو مجلس ادارة نادية محمد السعيد سويلم

 غير تنفيذي بنك مصر عضو مجلس ادارة ابراھيم احمد قطب البستاوي

א א א א א

سويس العضو الممثل عن – الھيثم عمر الفاروق القبرصلي /تعيين السيد  - دآل من بنك قناة ال  ب
  ٠  ٧/٨/٢٠١٦ بتاريخ بنك قناة السويس طبقآ لخطاب كمال احمد سعداوي/ السيد

 

א א :א
 
 )عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس االدارة خالل العام (
 
 ٠ ٢٠١٦لعام المالي خالل ا) ة جلس١١  (-
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א א א

 
א אא א

 ٠فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدي االلتزام بتطبيقھا  -
 
ة  - ارير المراجع ة تق ة ودراس ة الداخلي ات وادوات المراجع ة الي فحص ومراجع

  ٠ توصياتھا الداخلية ومتابعة تنفيذ 
 

  -: فحص االجراءات التي تتبع مايلي  -
 

 ٠الدورية والسنوية   القوائم المالية -  
 ٠  الموازنات التقديرية -  

 ٠   اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابھم -  
صالح - دمات ل أداء خ سابات ب ي الح ي تكليف مراقب أن االذن ف ي ش رأي ف داء ال    اب

  ٠الشركة بخالف مراجعة القوائم المالية في شأن االتعاب المقدرة عنھا 
ا من    دراسة تقرير مرا- ا ورد بھ شته فيم ة ومناق وائم المالي شأن الق قبي الحسابات ب

ين ادارة  ات النظر ب ي وجھ ات ف ي حل الخالف مالحظات وتحفظات والعمل عل
شركة  دال سابات وتق ب الح ي مومراق ل ال ي االق نوية عل ع س ارير رب ة تق  اللجن

 ٠مجلس ادارة الشركة مباشرة

א א א
 

  مرات٦ اد لجنة المراجعةعدد مرات انعق
 نعم ھل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة

 اليوجد ھل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوھرية وجب معالجتھا
 اليوجد ھل قام مجلس االدارة بمعالجة المالحظات الجوھرية

 

 جھة التمثيل االسم
 رئيس اللجنة/  البنك االھلي المصري  خالد اسماعيل توفيق/ االستاذ
 بنك مصر نادية محمد السعيد سويلم/ االستاذة

 بنك مصر ابراھيم قطب البستاوي/ االستاذ 
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א
 

 ٥٩ السنةمتوسط عدد العاملين بالشركة خالل 
 ٣٦٤٥ متوسط دخل العامل خالل السنة

 
א א )א(א

 
 اجمالي االسھم المتاحة وفقا لنظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين

 خالل العاماجمالي ماتم منحه من أسھم االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين 
 عدد المستفدين من نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين

 اجمالي ماتم منحه من أسھم االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
ي  ن حصل عل ل م ماء وصفات ك ة% ٥اس ھم المتاح الي االس ن اجم ر م  أو أكث

ــد ٠وفقا للنظام ) من رأسمال الشركة % ١او (
ــــ
ــــ
جـــ

يو
ال

 

 
א א א א א א א א

 
 )اليوجـــــــــــــــــــــد(

 
א א א א א  א

 
     للموافقة ١٠/٨/٢٠١٦بناء على قرار مجلس االدارة تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ   -
 فى اجراءات بيع الفندق  المملوك للشركة حيث قررت الجمعية تفويض البنك البدء فى السيرعلى   
 د ـــاالھلى المصرى فى اتخاذ كافة االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الترويج والبيع وفقا للقواع  
الصلة بما فى وذلك بالتنسيق مع الشركة المالكة واالطراف االخرى  ذات ، واالجراءات المنظمة   
  ا لمتطلبات ـــــــذلك التعاقد مع مكاتب الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان المطلوبة وفق  
 م تحديد جلسة البيع بالمزاد العلنى ــــــــوقد تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد الرسمية وت التنفيذ   

يليتون ھ الساعة الثانية عشر ظھرا بفندق ٣٠/٣/٢٠١٧  بالمظاريف المغلقة يوم الخميس الموافق 
 .رمسيس وقد تم اخطار ادارة البورصة بكل ھذه االجراءات   
 
 

א א א א א
ة - اور تنمي ن مح سيآ م ورآ رئي ل مح ذي يمث كان وال شاط االس سية ن شركة الرئي شاطات ال ن ن  م

ي تحديث وتطوير المجتمع وال صادية التي تھدف ال شطة االقت ة االن بيئة شأنه في ذلك شأن كاف
تنمية البيئة االساسية للمجتمعات العمرانية حيث تقوم الشركة ببناء منشأت اسكان راقية متكاملة 
ة  دن ذات الكثاف ة للم ل رئ ة تمث سارات بيني ساحات خضراء وم ضمن م زة تت اطق متمي ي من ف

تلزم السكانية المرتفعة  ذي اس المتصاص القدر االوفر من التلوث البيئي الغير المسبوق االمر ال
ة بأفضل  ساھمة في تطوير البيئ ذه المشكلة بالم دة لھ بالضرورة تصدي شركات االسكان الرائ

  ٠المنشأت حرصآ علي الصحة العامة شكآل ومضمونآ 
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 -: ويتمثل فى االتـــى 
  وحدات تامة معدة للبيع/ اعمال سبق تنفيذھا     - أ  
    اعمال تحت التنفيــــذ  -ب 
     االراضــــي-ج 

 
א/−

 
 في مشروع مثلة  مليون جنيه مت٨.٦١٦ نحو ١/١/٢٠١٦بلغ رصيد وحدات تامة معدة للبيع في   -

  -: موضحة كاالتي  نصر ةنخلة المطيعي بمصر الجديدة ومشروع حافظ رمضان بمدين
 
א −١

 
ي ــــباالضافة ال) شقة+  فيال ٢(وحدات سكنية ) ٣( تتمثل الوحدات المتبقية للمشروع في   -

  ٠ مليون جنيه ٤.٨وحدات جراج بتكلفة قدرھا نحو ) ٣( 
 

ة ٢٠١٦م المالي خالل العا - ع وحدتين سكنيتين ، ووحدتين جراج بتكلف شركة ببي  قامت ال
 ٠  مليون جنيه٤.٣٨٣ وقيمة بيعية نحو  مليون جنيه٢.٨٨٦قدرھا نحو 

 
ام اية المتبقية من عمارة نخلة المطيعي في بدةھذا وقد قامت الشركة ببيع الوحد -  ٢٠١٧ ع

 ٠  مليون جنيه٢.٩بنحو 
 
٢− 

 
ي ) ٣(  تتمثل الوحدات المتبقية من المشروع في - ة باالضافة ال وحدة ) ١٤(وحدات تجاري
 ٠ مليون جنيه ٣.٨جراج بتكلفة قدرھا نحو   

 
ذا   - ة ، ھ ة مرتفع ة بيعي در بقيم اري واداري تق ا تج ة معظمھ دات المتبقي رآ الن الوح  ونظ

بالد ا ال ر بھ ي تم صادية الت ة االقت ي الحال افة ال الء باالض ر العم ي تعث ي أدت ال  والت
ذه الوحدات في الوقت الحالي وتحاول توفير السيولة  لوالمستثمرين ل ھ الالزمة لشراء مث

ي  سھيل عل سداد للت دائل لل دة ب ة ودراسة ع سويق الوحدات المتبقي شتي الوسائل ت الشركة ب
 ٠العميل في الشراء 

 
ة وقد قامت - م استالم الشركة بتحويل الحكم بالوحدات التجاري شھادة صالحية وھي في     وت

 ٠ مما يساعد علي سرعة تسويق الوحدات طريقھا الستخراج الرخصة بمشيئة هللا
 
ي احد البنوكتقوم ادارة الشركة بالتفاوض مع  - د الحصول عل ك بع  لشراء ھذه الوحدات وذل

  ٠الرخصة طبقآ لطلب البنك 
 

املعدة للبيع اليت مت بيعها خالل العام املايل وفيما يلي بيان يوضح تكاليف ومبيعات الوحدات 
 ٣١/١٢/٢٠١٦ ومت ادراجها بقائمة الدخل املنتهية يف ٢٠١٦

 صافي الربح التكلفة االيراد البيــــــان
 ١.٤٩٦.٩٣٠ ٢.٨٨٥.٦٦٠ ٤.٣٨٢.٥٩٠ وحدتني جراج+ مشروع خنلة املطيعي وحدتني سكنيتني  •
 ٦٤٢٣٣ ٣٥٧٦٧ ١٠٠٠٠٠ مشروع حافظ رمضان وحدة جراج • 

 ١.٥٦١.١٦٣ ٢.٩٢١.٤٢٧ ٤.٤٨٢.٥٩٠א
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א−      -: وتتمثل يف א

     مشروع سـھل حشيـــش-                 
 
*

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

صرية  للمنت شروع الم شاء م رض ان دائي بغ د ابت ب عق شيش بموج ھل ح ة س سياحية بمنطق ات ال جع
ه٤ وقد تم شراء االرض بقيمة قدرھا نحو ٠٠السكان العاملين بالفنادق السياحية بالمنطقة    مليون جني

  ٠  مليون جنيه١٢وقد تم اعادة تقييمھا من أحد المكاتب المتخصصة بقيمة قدرھا نحو 
 

ا   قامت الشركة المص- ع مم ام للموق رات في المخطط الع بعض التغيي سياحية ب رية للمنتجعات ال
ي  شركة عل أدي الي تغيير موقع اسكان العاملين المخصص للشركة الوطنية ، وقد أعترضت ال

ه  ذي تمتلك ة وشركة ٠٠٠تغيير الموقع ال شركة الوطني ين ال ائم ب ي وجود خالف ق ا أدي ال  مم
آ المنتجعات السياحية ، وقد انتھي  االمر الي اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة عن طريق التحكيم طبق

  ٠لقرار مجلس ادارة الشركة وذلك للحفاظ علي حق الشركة في عدم تعديل موقع االرض 
 

  ٠م كيلتقنين اجراءات التح ومازال المشروع متداول بالقضاء  -
 
ع اد- شركة بالمفاوضات م وم ادارة ال ري تق ة اخ ن ناحي ات ةار  وم صرية للمنتجع شركة الم  ال

  ٠ل الي أفضل الحلول ووضع بدائل لفض الخالف بينھما والسياحية للوص
 

 
א− א

 
ت - شركة  عان الي ال ام الم الل الع رآ خ ي ٢٠١٦كثي ي االراض صول عل عوبة الح ن ص  م

ب  ر اليتناس شكل كبي ع ب ة للبي ي المعروض عار االراض ادة اس سبب زي ك ب بة وذل المناس
ارات ٠٠٠والسيولة المتوفرة لدي الشركة   ھذا باالضافة الي صدور قرارات بعدم ھدم العق

ي ا أدي ال ات مم د االرتفاع ستوياتھا وتحدي ف م ع بمختل ة للبي  نقص االراضي المعروض
  ٠وارتفاع أسعار المعروض 

 
داد  الشركة قامت  وقد - د أع بمراجعة وفحص عدد كبير من االراضي المعروضة ولكن بع

ي ان الدراسات االقتصادية لھا تبين عدم وجود عائد مناسب نتيجة الرتفاع سعر االرض  ال
   -:  علي قطعتي ارض ضانتھي االمر للتفاو

 
دروم ٢( مع وجود رخصة ٢م٧٥٠ض شارع حسن المأمون بمدينة نصر بمسطح ار*    ب

 ٠)  ، وارضي واول تجاري ، وعشرة ادوار متكررة
 

ة نصر بمسطح *   ـع وجود رخصة ٢ م٨٥٨ارض شارع مصطفي النحاس بمدين  ٢( مــ
ررة شرة ادوار متك اري ، وع دروم ، وارضي واول تج ع ) ب اوض م م التف د ت ذا وق ھ

  ٠ض علي كيفية السداد مالكي االر
 

اق مع - م االتف د ت أمون وق ي شراء ارض حسن الم شركة عل د وافق مجلس ادارة ال   ھذا وق
 ٠مالك االرض علي كيفية السداد 

 
ه وسوف ٢١من الطرفين وتم سداد  تم التوقيع علي العقد ٢/٣/٢٠١٧وبتاريخ   - ون جني  ملي

  ٠ ٣٠/٤/٢٠١٧ مليون جنيه بتاريخ ١٠يتم سداد الـ 
 
   ٢٠١٧أعتبارآ من عام وتقوم الشركة االن بأتخاذ االجراءات الالزمة المكانية البدء في تنفيذ المشروع   -



- ٩ – 
 
 
א−٢ /א
 

رادات بلغ ٢٠١٦خالل عام حقق الفندق   - الى اي ه ٥٦.٨٥٥  نحوتاجم ون جني ادة  ملي بزي
ي عن ا ام لفعل ه ١٢.١حو بن ٢٠١٥لع ون جني والي ملي سبة ح والي % ٢٧ وبن ادة ح  وزي
 ٠ %  ٩.٦ عن المستھدف وبنسبة حوالي مليون جنيه ٤.٩٧

 
ة   - شركة المالك صيب حصة ال غ ن دخل(بل ة ال دق بقائم رادات الفن ون  ٧.٩٤٧نحو ) اي  ملي

سبة حوالي   مليون جنيه٤.٦٢٣نحو  ب٢٠١٦عن الفعلي لعام  بزيادة جنيه  ،  %١٣٩وبن
  ٠ % ١٩.٨٥ وبنسبة نحو  مليون جنيه١.٣١٦ادة عن المستھدف زي

 
ة - ة دائن روق عمل ي ف افة ال ذا باالض ن   ھ دقم سابات الفن صرف ح عر ال ر س ة تحري  نتيج

 ٠ مليون جنيه ٤وزيادة سعر الدوالر والذي حقق ايراد بقائمة الدخل بلغ نحو 
  القيمة بالمليون جنيه                                                                    ٢٠١٥ والفعلي للعام املاضي ٢٠١٦ل العام املايل خالواملستهدف وفيما يلي بيان مقارن بنشاط الفندق الفعلي  

 ٢٠١٥فعلي عام  ٢٠١٦مستھدف عام  ٢٠١٦فعلي عام  البيــــــان
 ٤٤.٧٥٢ ٥١.٨٨٥ ٥٦.٨٥٥ اجمالي االيرادات •
 ٣.٣٢٤ ٦.٦٣١ ٧.٩٤٧ نصيب حصة الشركة المالكة •
  %٥١.٨  %٥٣  %٥٧.٥ غرف/نسبة االشغال •

 
א א א א א

 
الدعوة النعقاد جمعية  ٢١/٧/٢٠١٦شركة في جلسته المنعقدة بتاريخ   قرر مجلس ادارة ال-

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة في/ عمومية غير عادية علي ان يفوض السيد
اتخاذ كافة االجراءات المنظمة لدعوة انعقاد الجمعية بصورة عاجلة للموافقة علي بدء السير 

  ٠في اجراءات البيع 
 
 حيث قررت الجمعية تفويض البنك ١٠/٨/٢٠١٦  تم انعقاد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ -

الترويــــج والبيع وفقآ     االھلي المصري في اتخاذ كافة االجراءات التنفيذية الخاصة بعملية 
 مع مكاتب قد بما في ذلك التعالكة    للقواعد واالجراءات المنظمة وذلك بالتنسيق مع الشركة الما

  ٠    الخبرة والتثمين واالستشارات وتشكيل اللجان المطلوبة طبقآ لمتطلبات التنفيذ 
 
تم االعالن عن بيع الفندق بالجرائد   ھذا وبعد االنتھاء من كافة االجراءات التنفيذية والمنظمة -

وم الخميس الموافق ــاريف المغلقة يـــ    الرسمية وتم تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني بالمظ
 الساعة الثانية عشر ظھرآ بفندق ھليتون رمسيس وقد تم اخطار ادارة االفصاح ٣٠/٣/٢٠١٧  
 ٠بالبورصة المصرية بكل ھذه االجراءات   



- ١٠ - 
 

א מ א א א א מ
 
א*

 -  : ٢٠١٦الھم بنود نتائج االعمال للعام المالي فيما يلى عرض   
                                                                              القيمة بالمليون جنيه

 تكاليف ايرادات تكاليف ايرادات البيـــــــــــــــــان ٢٠١٥ ٢٠١٦
 ٠.٠٧٦ ٠.١٥ ٢.٩٢ ٤.٤٨   نشاط االسكان-
 ٧.٠١ ٣.٣٢ ٧.٤٨ ٧.٩٥   نشاط الفندق-
 - ٣.٦٢ ٢.٠٣ مجمل الربح  -

 
א* א

 بالمليون جنيه                                                                                           القيمة
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيــــــــــــان

 ١٦.٩ ١١.٨٩   اوراق قبض قصيرة وطويلة االجل بالتكلفة المستھلكة-
 ٤.٠٠ ٤.٠٠   اعمال تحت التنفيذ-
 ١٠.٠٤ ٧.١٢   المخـــــــــــــــزون-
 ٥٠.٨٧٥ ٤٢.٧٢   رأس المال العامل-

א* א
   قد بلغ نحو٣١/١٢/٢٠١٦ض قائمة التدفقات النقديـة نجــد أن رصــيد النقديــة فى سـتعرابأ

                          مليون جنيه                                     -:موضحا كاالتـــــى   مليون جنيه ٢٥.٢٢٤     
 ٥٢٠١عام   ٦٢٠١عام                                                                                                                                        

    بلغ صافى النقدية المتبقى بعد تحقيق ايرادات نشاط التشغيل              -
 ٣.١٧٠   ٥.٣٩٧         وخصم المصروفات الخاصة به حوالــى          

 

 صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االســــــتثمار  كما بلغ -
 والمتمثلة فى االصول الثابتة المضافة ومقبوضات االصول

)١.٣٨٨( )      ٢.٢٢٢   ( مالية حوالـى    . ت استثمارات أالمستبعدة ومقبوضا
   

 

 بينما بلغ صافى النقديه المستخدمه فى األنشطه
 ١.٦١٥  ١.٢٥١                 التمويليه حوالى                              

           ــــــــــــــــــ                                                                 ــــــــــــــــــــ
 ٣.٣٩٧  ٤.٤٢٦بلــغ حوالـــــــــى         ة ــالنقدي فى زيادهينتج          
 ١٧.٣١١  ٢٠.٧٩٨      ارباح فروق العملة والنقدية في اول الفترةوبأضافة         

       ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــ                                                             

٢٥.٢٢٤٢٠.٧٠٨אא



- ١١ - 
 

א א א א
א   

                                                                                  ٥٢٠١ ٦٢٠١
                     ٤٢.٧٢  ٥٠.٨٧٥                                          المال العامــلراس*

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

١٦٩.٦٤٠  ١٦٩.٨٧٩                           أجمالى حقوق الملكيـة*
١٢٣.٦١٠     ١٢١.٣٦٣                  )بالصافى( بتة االصول الثا* 
  

 

 ٢٠١٦ خالل عام جنيه مليون ٤٨.٥١٦ ھذا يعنى أن حقوق الملكية تفوق االصول الثابتة بقيمة قدرھا  -     
 

 دةــــمؤشرات جيوالنسب المالية للشركة تعتبـــــرھذه الدالالت  تفيد بأن جميع المؤشرات   -
 ٠كة من جميع االوجه رة الشللتعبير عن كفاء 

                                       
א٧/١   א

 ية التوازن النسبى للھيكل التمويلى للشركةراروھى توضح مدى كفاءة واستم              
 

 %٩٣.٩٣   % ٩٣.٣٩          صافى االستثمارت / الملكية    أجمالى حقوق ٧/١/١              
          
א٧/٢ א א

 توزيع االستثمارات على االصولوھى توضح مدى كفاءة               
 

  %٢٥.٠٩   %٢٩.٥٢      ـول  الى االصـأجم/     أجمالى االصول المتداولة ٧/٢/١            
                 

א٧/٣ )النشاط  كفاءة  مؤشرات (א
 ة        والحسابات المدينـــــــان المدينون ر      معدل دو٧/٣/١        

  مرة١.٥   مرة١.٨٦            )  ــة المدينون والحسابات المدين/ ات المبيع                     (  

א٧/٤ א א א
  امكانية تغطية االصول لحقوق الملكية وھى توضح مدى

  % ٧٢.٨٧   %٧١.٤٤               حقوق الملكيــة  /      االصول الثابتة بالصافى ٧/٤/١
  %٢٧.٢١   %٣٢.٣١                         ةلملكيـحقوق ا/      االصول المتداولـة ٧/٤/٢       

אא٧/٥
 قدرة الشركة على أداء التزاماتھا الجاريةوھى توضح مدى 

 

رأس المال العامل    ٧/٥/١          
 مليون جنيه ٤٢.٧٢   مليون جنيه ٥٠.٨٧٥              االلتزامات المتداولة   - ة                 االصول المتداولـ

 



- ١٢ - 
 

א
 

اء     - ن االنتھ شروع م ن م ه م دات المتبقي سويق الوح ضان ت افظ رم ة ( ح دات تجاري وح
دآ نحو ) وادارية ة نق ا البيعي غ قيمتھ ي تبل ون ١٤والت ه ملي م للوحدات  جني ل الحك وتحوي

 ٠التجارية الي رخصة لتسھيل وسرعة بيعھا 
 

 ترة ــى أرض مشروع سھل حشيش بعد االنتھاء من نتيجة لجنة التحكيم خالل الففت بال   - 
  ٠أو الوصول مع شركة المنتجعات السياحية لحل سلمي  القادمة بأذن هللا     

 

  ٠البدء في تنفيذ مشروع ارض حسن المأمون بمدينة نصر   -
 
 ٠  البحث عن اراضي جديدة للشركة -  -

 
א א–א א א א א א  א

 
اني واالراضي(  كافة االصول الثابتة للشركة والسيما العقارية منھا - ع بق) المب م مضافة يتتمت

دل التضخم  ي أن ٠٠٠قد تزيد عن ثالثة امثال القيمة الدفترية وذلك نتيجة ارتفاع مع ذا يعن  ھ
ة ال ة ماتملكه الشركة من أصول ثابتة بالقيم السوقية يزيد عن ثالثة اضعاف صافي القيم دفتري

  ٠) بعد خصم مجمع االھالك(الحالية 
 

 �٠سبة حجم االعمال وصايف الربح أو اخلسائر موزعة علي خمتلف النشاطات الرئيسية للشركة 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ البيـــــــــــــــــان
            ايرادات االسكان-١

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االيرادات              اجمالي 

٣٦%  
 
٤.٣٠%  

             ايرادات الفندق-٢
            ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               اجمالي االيرادات 
٦٤%  

 
٩٥.٧٠%  

 
 

 )اليوجد(       حجم التصدير     *  
 

 )اليوجد(       بيان بالتبرعات     *  
 

 )اليوجد(  ي تم اصدارھا خالل السنة بيان االسھم والسندات الت     *  
 
 
 



-١٣-   
  

א א מ א א                                             
                 )نيه جبااللف القيمة (                                                                                       

 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ البيـــان

 ٢١٢١٢٩ ٢٠٩٨٢٩ ٢٠٦٨٩٠ ٢٠٦١٣٦ ١٨٩٢١٢ ةــــــ االصول الثابتة بالتكلف- 

 ٤٧٥٠ ٤٧٥٠ ٤٧٥٠ ٤٨٩٢ ١٧٨٠٨ مشروعات تحت التنفــــــيذ - 

 -- ١٢ ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٦٣   استثمارات طويلة وقصيرة االجـــل-

א -       א

 ٤٠١٢ ٤٠١٢ ٤٠١٢ ٤٠١٢ ٢٩٦٠٩ يذـــــاعمال تحت التنف •

 ٥٦٩٥ ٨٦١٦ ٨٧٣٦ ٢٧٩٠٥ ٢١٨٠٥ ةـــوحدات تام •

 ٥٠٠٩٠ ٤٣٠٣٢ ٤٧١٣٧ ٣٤٠٤٤ ١٦٨٧٤  وحسابات مدينة طويلة االجلاخري اصول متداولة •

א  ٢٧٦٦٧٦ ٢٧٠٢٥١ ٢٧٢١٨٨ ٢٧٧٦٥٢ ٢٧٥٩٧١א

 ١٦٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ١٦٠١٦٠٠٠٠ ٠٠٠ وعـراس المال المدف -

 ٩٠٧٦٦ ٨٦٢١٩ ٨٠٧٤٧ ٧٦٤٥٥ ٧٤٣٠٧ مجمع االھـالك -

 ١٤٦٨٤ ١٤٦٨٤ ١٤٦٨٤ ١٤٦٢٠ ١٤٦٢٠ ياتـاحتياط -

  ٢٣٨ - ٩٠٩٥ -٤٤٧٠ ١٢٩٠ - ٦٣٥ )قانوني٠أ%٥قبل خصم (ارباح العام/خسائر  -

 - ٥٠٤٤ ٤٠٥١ ٨٥٢١ ٧٢٩٦ ٧٩٣١ لةـارباح مرح/خسائر  -

 ٤٠١٣ ٣٤٤٥ ٣٠٢٦ ٩٧٥١ ١٣٠٧٨ ةـالتزامات متداول -

 ١٢٠١٩ ١٠٩٤٧ ٩٦٨٠ ٨٢٤٠ ٦٦٧٠ التزامات طويلة االجل -

א  ٢٧٦٦٧٦ ٢٧٠٢٥١ ٢٧٢١٨٨ ٢٧٧٦٥٢ ٢٧٥٩٧١א
 

 
אא א אאאא א א

א א٣١/١٢/٢٠١٦א אא
א)٤٠(א ٠א

 
                                             ختم الشركة ،         

                                                                       


