










 لي تقرير الفحص احملدود رد الشركة ع

 لقوائم املالية الدورية لللجهاز املركزي للمحاسبات 

  13/3/1202املنتهية يف  املالية الفرتة عن  

 ابداء الرأي املتحفظ أساس

 ظة : المالح

  ـ   اله  األساسي   النشاط   يمثل   والذي  ـ  لها  المملوك  الفندق   بيع   تأثير   لمدى  تقييم  بعمل  اإلدارة  تقم   لم
  شك  إلي   يؤدي  هام  تأكد   عدم  وجود   إلي  يشير   مما   مستقبلا   الشركة  أعمال  حجم   تقليص   على 

  وتسوية   أصولها  تحقيق  الشركة  تستطيع   ال   فقد   لذا,    االستمرار  علي  الشركة  قدرة  في  جوهري
  واإليضاحات   للشركة   المالية   بالقوائم   اإلفصاح  يتم   ولم   ،   العادية   أنشطتها  خلل  من  التزاماتها 

 .   الحقيقة هذه عن  لها  ةمتمالم

 الـــــرد 

سـيين وهمـا النشـاط العقـاري المتمثـل فـي شـرا  اراضـي نشاط الشركة يتمثل في نشـاطين رئي -
واقامة مشروعات عليها وبيعها للعمل  والنشاط السياحي )المتمثل فـي امـتلك فنـدق ميريـديان 

  0هليوبوليس( ومن ثم فل يوجد نشاط رئيسي ونشاط غير رئيسي 
 

وانمـا يسـتمر النشـاط نه بعد نجاح عملية بيع الفندق فل يعتبر هذا تقليص فـي نشـاط الشـركة او -
العقاري قائم وهو مايفسر سعي ادارة الشركة فـي البحـع عـن الفـرص الجيـدة لشـرا  اراضـي 

  0الستمرار النشاط العقاري 
 

ن ثـم فـأن االمـر مـوشك جـوهري فـي قـدرة الشـركة علـي االسـتمرار    أياليوجد لدي ادارة الشركة   -
الشــركة تسـتطيع تحقيــق اصــولها وتســوية  اليسـتدعي االفصــاح عــن ذلـك بــالقوائم الماليــة علمـ  بــأن

التزاماتها من خلل انشطتها العادية وعلــــي وجه العموم سوف تقوم ادارة الشـركة بعـد تنفيـذ عمليـة 
 الخمس سنوات القادمة بمشئية هللا  بيع الفندق باعداد دراسة مستقبلية وخطة تدفقات نقدية للشركة خلل

 

 ظة : لمالحا

  605  بمبلغ  ـ   سهليوبولي   ميريديان  فندق  ـ  لها  المملوك  الفندق  ببيع  الشركة  قامت   2021/    6/ 1 بتاريخ
 26  في  المنعقدة  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرار  على  بناء  شامل  نهائي  سعر  جنيه  مليون

 التقييمات   متوسط  من   وبأقل  المذكور   بالمبلغ  البيع  على  فقةبالموا2020/    7/  22  و2019/  12/
 .  جنيه مليون 680  نحو لغةوالبا  2019/   10/   14  بتاريخ المنعقدة بجلسته اإلدارة مجلس من المعتمدة

 رد لــــــا

من   أعلى  الصفقة  قيمة  تكون  االعلى  التقييم  دون  التقييمين  متوسط  أخذ  تم  لو  وانه  تقييمات  ثالثة  يوجد 
نحو   تقريبا  والبالغ  التقييمن  جنيه  585متوسط  االخذ   20بنحو     مليون  مع  جنيه  االعتبار    مليون  فى 

 تخفيض الدرجة السياحية للفندق من خمس نجوم الى اربع نجوم .

 

اض فى ايرادات الفندق إذا ما قورن بحجم االستثمار فيه حيث بلغ عائد الشركة فى عام فضال عن االنخف
 مليون جنيه .  10وهو أفضل مناخ للسياحة فى مصر حينها الى  2019

 

مليون جنيه ، والثانى الى سعر نحو    300لغت قيمة المزاد االول بنحو  كما أنه قد سبق وتم عقد مزادين ب
قيمة فى أفضل مناخ اقتصادى للبيع فضال عن أن قيمةالصفقة تزيد عن قيمة  ون جنيه كأعلى  ملي   415

مليون    200%  أى بزيادة قدرها نحو    45% تقريبا وعن المزاد الثانى بنحو    100المزاد االول بنسبة  
ر للمال العام  جنيه ويعتبر هذا نجاح هائل لصفقة البيع ، وإن لم تتم هذه الصفقة فيعتبر ذلك بمثابة إهدا

 وتأكل لحقوق المساهمين. 



 

-2- 

 

 

 ظة :المالح

  العامة   بالجمعية   عرضها   تم   التي  الدراسات   بخلف  ـ  للفندق  العادلة  القيمة  بدراسات   موافاتنا   عدم

 .   إليها التقييم عملية  إسناد  تم التي  الجهات  كافة  من  والمعدة  ـ 2019/  26/12  بتاريخ  المنعقدة

 الـــــرد 

متوسط  الشركة ك   إدارةالتقييمات الثالثة التي وافق عليها مجلس  هاز المركزي ب ة الج تم موافا
المقدر الساللقيمة  التقييمات  اما   ، الفندق  منها  ة الصول  الشركة صورة  لدي  يوجد  فال  بقة 

 مات . حتي االن وهي موجودة طرف لجنة التقيي

 

 ظة : المالح

  والبالغ  السابقة  األعوام   ن ع  والتأهيل   يب التدر  لصندوق   المستحق  الرصيد   بسداد   الشركة   قيام  عدم

 جنيه  مليون 1.355  نحو  المالية القوائم تاريخ فى  رصيده

 الـــــرد 

عمـل الـالزم عنـد الشركة بدراسة الموضوع واالستفسـار عنـه بـوزارة القـوي العاملـة وسـيتم    إدارةتقوم  

 زارة القوي العاملة في اقرب وقت ممكن .افاتنا برد من ومو


