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نشرة اكتتاب عام
 بمناسبة إصدار اسهم زيادة رأس مال »الشركة الوطنية الستثمارات سيناء«

تعلن الشركة الوطنية الستثمارات سيناء شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية عن:

دعوة للمواطنين المصريين المقيمين في محافظات شمال 
وجنوب سيناء ومدن القناة

لالكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال المصدر للشركة من مبلغ 1.400.000.000 جم )مليار وأربعمائة مليون جنيه مصري( 
إلي 2.000.000.000 جم )اثنان مليار جنيه مصري(، بزيادة نقدية قدرها 600.000.000 جم )ستمائة مليون جنيه مصري ال غير( وذلك من 
خالل إصدار أسهم جديدة عددها 6.000.000 )ستة مليون( سهم ليصبح إجمالي عدد األسهم بعد الزيادة عدد 20.000.000 )عشرون 

مليون( سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جم )مائة جنيه مصري( للسهم الواحد، وذلك على النحو التالي:



أواًل: بيانات عامة للشركة

اسم الشركة: الشركة الوطنية الستثمارات سيناء ش.م.م. *

ــه  * ــنة 1981 والئحت ــم 159 لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــة طبق ــاهمة مصري ــركة مس ــم: ش ــون المنظ ــي والقان ــكل القانون الش
ــا. ــة وتعديالتهم التنفيذي

المركز الرئيسي: مبنى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء. *

غــرض الشــركة: تنميــة شــبه جزيــرة ســيناء ويشــمل ذلــك إقامــة وتنفيــذ مشــروعات فــي كافــة مجــاالت االســتثمارات والتنميــة  *
ســواء كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو ســياحية أو إنتاجيــة أو خدميــة، وتقديــم كافــة أنــواع الدراســات واالستشــارات فــي كافــة 
المجــاالت )فيمــا عــدا مــا يتعلــق بأســواق األوراق الماليــة، وكــذا االستشــارات القانونيــة واالستشــارات والدراســات المتعلقــة بالتقييــم 
ــال  ــي مج ــة ف ــركات العامل ــطة الش ــة ألنش ــن األوراق المالي ــة ع ــارات المالي ــذا االستش ــتحواذ وك ــال واالس ــادة رأس الم ــبة زي بمناس
األوراق الماليــة والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 27 مــن قانــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذيــة( مــع مراعــاة أحــكام القوانيــن 
واللوائــح والقــرارات الســارية وبشــرط اســتصدار التراخيــص الالزمــة والحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الجهــاز الوطنــي لتنميــة 
شــبه جزيــرة ســيناء والجهــات المعنيــة وفًقــا ألحــكام القانــون رقــم 14 لســنة 2012 وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة لممارســة هــذه 
ــااًل  ــزاول أعم ــي ت ــا الت ــركات وغيره ــع الش ــوه م ــن الوج ــٍه م ــأي وج ــترك ب ــة أو تش ــا مصلح ــون له ــركة أن تك ــوز للش ــطة، ويج األنش
شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق غرضهــا فــي مصــر أو فــي الخــارج، كمــا يجــوز لهــا أن تندمــج فــي الهيئــات 

الســالفة أو تشــتريها أو ُتلحقهــا بهــا أو ُتســاهم بهــا وذلــك طبًقــا ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة.

مدة الشركة: 25 سنة تبدأ من 2016/03/08 إلى 2041/03/07. *

السنة المالية: تبدأ في األول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. *

رقم السجل التجاري وتاريخه: 6504 في 2016/03/8 - استثمار اإلسماعيلية. *

أسماء المؤسسين: *

بنك االستثمار القومي المالك لعدد 6.600.000 سهم بنسبة قدرها 47،14٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.. 1
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المالك لعدد 6.000.000 سهم بنسبة قدرها 42،86٪  من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.. 2
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء المالك لعدد 1.000.000 سهم بنسبة قدرها 7،14٪  من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.. 3
محافظة شمال سيناء المالكة لعدد 400.000 سهم بنسبة قدرها 2،86٪  من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.. 4

وجميع األسهم عادية نقدية.

أسماء حاملي األسهم المالكين ألكثر من 5٪  من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة: *

القيمة بالجنيهالنسبةعدد األسهمأسماء حاملي األسهم

47.14660.000.000 ٪ 6.600.000بنك االستثمار القومي

42.86600.000.000 ٪ 6.000.000جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

7.14100.000.000 ٪1.000.000الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء



ــس إدارة  * ــون مجل ــي 2016/9/19 يتك ــؤرخ ف ــركة الم ــاري للش ــجل التج ــتخرج الس ــًا لمس ــركة: وفق ــس إدارة الش ــكيل مجل تش
ــن:  ــركة م الش

الدكتور/ حسن فهمي محمد أحمد حسن - رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب من ذوي الخبرة.. 1
األستاذ/ مجدي إبراهيم إمام - عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن بنك االستثمار القومي.. 2
اللواء/ ماجد محمد عادل حسن الشامي - عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. 3
المهندس/ عادل حسن على محسن - عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.. 4
األستاذ/ محمد السيد أحمد محمد عبدالعال - عضو مجلس اإلدارة ممثاًل عن محافظة شمال سيناء.. 5
األستاذ/ أحمد إبراهيم السيد سعد - عضو مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة.. 6

مراقــب حســابات الشــركة: الســيد األســتاذ/ حاتــم عبدالمنعــم محمــد منتصــر - )مكتــب الســادة/ حــازم حســن وشــركاه  *
KPMG( المقيــم فــي ك 22 طريــق مصــر االســكندرية الصحــراوي الهــرم الجيــزة.

المستشــار القانونــي للشــركة: الســيد األســتاذ/ ياســر زكــي هاشــم واألســتاذ/ وليــد إبراهيــم الدالــي بمكتــب دكتــور زكــي  *
هاشــم وشــركاه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة،  وعنوانــه 23 شــارع قصــر النيــل، القاهــرة.

 رأس مال الشركة: *
 رأس المال المرخص به: 10،000،000،000 جم )عشرة مليار جنيه مصري(

رأس المال المصدر والمدفوع: 1،400،000،000 جم )مليار واربعمائة مليون جنيه مصري(، مسدد منه مبلغ وقدره 350.000.000 جم )ثالثمائة 
وخمسون مليون جنيه مصري ال غير( يمثل نسبة 25٪ )خمسة وعشرون بالمائة( من رأس المال المصدر.

القيمة االسمية للسهم: 100 جم )مائة جنيه مصري(. *

نوع األسهم المصدرة:  أسهم نقدية عادية. *

عدد األسهم المصدرة:  14.000.000 )اربعة عشر مليون( سهم. *

ــى  * ــص حت ــة تراخي ــتصدار أي ــم اس ــم يت ــى 2016/3/8 ول ــركة ف ــيس الش ــم تأس التراخيــص التــي حصلــت عليهــا الشــركة: ت
ــه.  تاريخ

الموقــف مــن القضايــا: وفقــًا لشــهادة المستشــار القانونــي ورئيــس مجلــس إدارة الشــركة، فإنــه ال يوجــد أيــة قضايــا مرفوعــة  *
مــن أو ضــد الشــركة حتــى تاريخــه.

الرهونــات التــي حصلــت عليهــا الشــركة: تــم تأســيس الشــركة فــى 2016/3/8 وال تمتلــك أيــة أصــول وبالتالــي ال توجــد أيــة  *
رهونــات أو التزامــات ماليــة حتــى تاريخــه. 

ــة  * ــك أي ــركة ال تمتل ــإن الش ــس اإلدارة ف ــس مجل ــي ورئي ــار القانون ــهادة المستش ــًا لش التأمينــات علــى أصــول الشــركة: وفق
أصــول حتــى تاريخــه.

بيان بالعقود التي يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها: لم يتم إبرام أية عقود حتى تاريخه. *

الموقف الضريبي: تخضع الشركة ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005. *

موقــف القيــد بالبورصــة المصريــة: الشــركة غيــر مقيــدة ببورصــة األوراق الماليــة فــي الفتــرة الحاليــة، ولكــن الشــركة تنــوي  *
خــالل العاميــن المقبليــن طــرح أســهمها بالبورصــة المصريــة. 



موقــف الحفــظ المركــزي: ســوف يتــم بــدء إجــراءات الحفــظ المركــزي فــور االنتهــاء مــن االكتتــاب والتأشــير بــه فــي الســجل  *
التجــاري.

ــح ذات  * ــن  واللوائ ــًا للقواني ــري وفق ــة المص ــركة بالجني ــة للش ــم المالي ــد القوائ أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة: تع
ــة. ــة المتبع ــبة المصري ــر المحاس ــة  ومعايي العالق

صافي حقوق المساهمين: وفقًا ألخر قوائم مالية معتمدة في 2016/8/31  بمبلغ: 354921719 جنيه مصري. *

طريقــة توزيــع الربــح الصافــي للشــركة: وفقــًا لنــص المــادة 55 مــن النظــام األساســي للشــركة تــوزع اربــاح الشــركة الصافية  *
ســنويًا بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى وفقــًا للقانــون ومعاييــر المحاســبة المصريــة المتبعــة كمــا 

: يلي

اقتطــاع مبلــغ يــوازي 5٪  مــن األربــاح لتكويــن االحتياطــي القانونــي ويقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ مجمــوع االحتياطــي قــدراً . 1
يــوازي 50٪  مــن رأس مــال الشــركة المصــدر ومتــى نقــص االحتياطــي تعيــن العــودة إلــى االقتطــاع.

ــا . 2 ــركة وتعتمده ــس إدارة الش ــا مجل ــي يضعه ــد الت ــًا للقواع ــركة طبق ــن بالش ــى العاملي ــاح عل ــك األرب ــن تل ــبة 10٪  م ــع نس توزي
ــن. ــنوية للعاملي ــور الس ــوع األج ــاوز مجم ــا ال يج ــة وبم ــة العام الجمعي

توزيــع حصــة أولــى مــن األربــاح قدرهــا 5٪ علــى المســاهمين فــي رأس مــال الشــركة تحســب علــى أســاس المدفــوع مــن قيمــة . 3
اســهمهم.

إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في األرباح بشرط أال تزيد عن 10٪ من باقي األرباح الصافية.. 4
سداد نسبة 10٪ على األكثر من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة. . 5
ويــوزع الباقــي مــن األربــاح بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى . 6

الســنة الماليــة المقبلــة أو يكــون بــه االحتياطــي غيــر عــادي أو مــال الســتهالك غيــر عــادي.
وللجمعيــة العامــة الحــق فــي توزيــع كل أو بعــض األربــاح التــي تكشــف عنهــا القوائــم الماليــة الدوريــة التــي تعدهــا الشــركة علــى أن 

يكــون مرفقــًا بهــا تقريــر عنهــا مــن مراقــب الحســابات.

ثانيًا: بيانات االكتتاب العام
تنفيــذاً لقــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الصــادر بتاريــخ 2016/9/4 والمعتمــد مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار والمناطــق الحــرة بتاريــخ 

9/21/ 2016. والتــي قــررت اآلتــي :-

»الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة المصــدر بمبلــغ وقــدره 600.000.000 جــم )ســتمائة مليــون جنيــه مصــري( لمســاهمين جدد . 1
عــن طريــق االكتتــاب العــام وذلــك فــي حــدود رأس المــال المرخــص بــه والبالــغ 10.000.000.000 جــم )عشــرة مليــار جنيــه مصــري ال غيــر( 

ليصبــح رأس المــال المصــدر بعــد الزيــادة مبلــغ 2.000.000.000 جــم )اثنيــن مليــار جنيــه(.
ــن . 2 ــا م ــة العتماده ــراءات الالزم ــة اإلج ــاذ كاف ــرح واتخ ــرة الط ــداد نش ــي إع ــركة ف ــس إدارة الش ــض مجل ــى تفوي ــة عل “الموافق

ــا “. ــالت عليه ــال أي تعدي ــة وادخ ــات المعني ــة الجه ــة وكاف ــة المالي ــة للرقاب ــة العام الهيئ
ــة وعــدم رغبتهــم فــي الدخــول فــي االكتتــاب فــي . 3 ــازل عــن حقــوق األولوي “موافقــة جميــع المســاهمين القدامــى علــى التن

ــاة للدخــول فــي الشــركة. ــادة” حتــى يتيــح الفرصــة ألهالــي ســيناء ومــدن القن أســهم الزي
“الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تعديــل المادتيــن )6 و7( مــن النظــام االساســي للشــركة وفقــًا لمــا سيســفر عنــه . 4

االكتتــاب.



القيمة بالجنيهالنسبةعدد األسهمأسماء حاملي األسهم

660.000.000 47.14 ٪ 6.600.000بنك االستثمار القومي

42.86600.000.000 ٪ 6.000.000جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

7.14100.000.000 ٪ 1.000.000الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء

“الموافقــة باإلجمــاع علــى الدراســة المعــدة مــن مجلــس اإلدارة وكــذا تقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بتحديــد القيمــة العادلــة . 5
ــهم الزيادة«. ألس

ثالثًا: بيانات عامة عن الزيادة

 مقدار الزيادة المخصصة للمصريين في محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن القناة:  *
600.000.000 جم )ستمائة مليون جنيه مصري(.    

نوع االكتتاب: اكتتاب عام *

عدد األسهم قبل الزيادة: 14.000.000 )أربعة عشر مليون( سهم. *

عدد أسهم الزيادة: 6.000.000 سهم )ستة مليون( سهم. *

عدد األسهم بعد الزيادة: 20.000.000 سهم )عشرون مليون( سهم. *

نوع األسهم:  6 مليون اسهم عادية نقدية.  *

القيمة االسمية: 100 جم )مائة جنيه مصري( للسهم الواحد. *

 كيفية تغطية األسهم المطروحة لالكتتاب العام:  *
يتم تغطيتها عن طريق المواطنين المصريين المقيميين في محافظات شمال وجنوب سيناء ومدن القناه )بورسعيد 

واالسماعلية والسويس(. 

مــدى إعمــال حقــوق األولويــة للمســاهمين القدامــى: بموجــب محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة  *
المنعقــدة بتاريــخ 2016/9/4 تنــازل جميــع المســاهمين القدامــى عــن إعمــال حقــوق األولويــة نحــو االكتتــاب فــي اســهم زيــادة راس 

المــال. 

أســماء حاملــي األســهم المالكيــن ألكثــر مــن 5٪ مــن أســهم الشــركة ونســبة مــا يملكــه كل منهــم فــي  *
رأس مــال الشــركة:



رابعًا: شروط االكتتاب

الحــق فــي االكتتــاب: يحــق للمواطنيــن المصرييــن المقيميــن فــي محافظــات شــمال وجنــوب ســيناء ومــدن القنــاة )بورســعيد  *
واالســماعيلية والســويس( االكتتــاب فــي اســهم زيــادة راس المــال.

يكــون حــق الرفــض والقبــول فــي االكتتــاب فــي أســهم الزيــادة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم 159 لســنة 1981 والئحتــه التنفيذيــة  *
ــم 14  ــيناء رق ــرة س ــبه جزي ــي ش ــة ف ــة المتكامل ــون التنمي ــكام قان ــة وأح ــه التنفيذي ــنة 1992 والئحت ــم 95 لس ــون رق ــكام القان وأح

ــنة 2015. ــم 95 لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 2012 المع لس

الشروط الواجب توافرها في المكتتبين:  *

أن يكون المكتتب شخص طبيعي.. 1
أن يكون المكتتب متمتع بالجنسية المصرية.. 2
أن يكون مقيم في شمال أو جنوب سيناء أو مدن القناة )بورسعيد واالسماعلية والسويس(.. 3

شــروط الســداد: يتــم ســداد كامــل قيمــة االكتتــاب البالغــة 100 جــم )مائــة مصــري( للســهم )القيمــة االســمية للســهم الواحــد(  *
وتقبــل القيمــة نقــداً.

موعد االكتتاب: يتم فتح باب االكتتاب اعتباراً من 6 / 11 / 2016 ولمدة 30 يوم تنتهي في 5 / 12 / 2016 . *

ويجوز غلق باب االكتتاب بعد عشرة ايام على االقل في حال تمام تغطية االكتتاب  *
الحد األدنى لالكتتاب: 50 سهم )خمسون( سهم.  *
الحد األقصى لالكتتاب: 50.000 سهم )خمسون ألف( سهم.  *

موقــف أســهم الزيــادة مــن األربــاح: ألســهم الزيــادة الحــق فــي توزيعــات األربــاح وذلــك وفقــًا لمــا تقــره  الجمعيــة العامــة  *
العاديــة للشــركة.

تلقي االكتتاب: *
يتم تلقي االكتتاب عن طريق بنك مصر من خالل الفروع التالية:   *

اواًل: فروع البنك بمحافظتي شمال وجنوب سيناء 

عنوان الفرعالفرعالمنطقة

شمال 
سيناء

19 ش 26 يوليو – أمام المجلس – العريشالعريش

59 ش المعتز باهلل – حي وسط البلد – السوق – بئر العبد – القنطرة شرقوكالة بئر العبد



جنوب 
سيناء

رأس سدر – طريق شرم الشيخ الدولىرأس السدر

ش العروبة – أبو رديسأبو رديس

ش الشهيد احمد حمدى – طور سيناء طور سيناء

سانت كاترين – السوق التجارىسانت كاترين 

ش الميناء – ميناء نويبع البحرىنويبع

شرم الشيخ – منطقة البنوك – هضبة ام السيدشرم الشيخ

خليج نعمة – شرم الشيخ – بجوار قهوة الفيشاوىخليج نعمة

المشربة-دهبدهب 

ثانيًا: فروع مدن القنال )بورسعيد-اإلسماعيلية-السويس(

عنوان الفرعالفرعالمنطقة

مدن القنال

برج الخليج 32 ش الجمهورية وبابل  – بورسعيدبورسعيد شارع الجمهورية

ش 23 يوليو – باألربعين – امام مسجد أبو العزائم – السويسالسويس

بورسعيد السلطان حسين
6 ش فلسطين )السلطان حسين سابقا( تقاطع ش حافظ إبراهيم – امام الممشى 

السياحي – بورسعيد

ش التحرير وفريد ندا -االسماعيليةاإلسماعيلية

ش الجيش مدينة القنطرة غرب بمحافظة اإلسماعيليةالقنطرة غرب

جامعة قناة السويس الطريق الدائري – اإلسماعيليةجامعة قناة السويس

ثالثًا: فروع محافظة القاهرة الكبرى

عنوان الفرعالفرع

151 ش محمد فريد – القاهرةالقاهرة 

21 ش إبراهيم اللقانى – م الجديدة – القاهرةروكسى 

الكيلو 28 طريق مصر اإلسكندرية الصحراوى امام مدخل القرية الذكية القرية الذكية

ويتم اإليداع في حساب الشركة رقم 101/ 600600/1 بالجنيه المصري وفقًا لنموذج اإليداع المعد من البنك متلقي االكتتاب. *



خامسًا: المستندات المطلوبة 
من جانب البنك متلقى االكتتاب:

عدد )2( صورة من بطاقة الرقم القومي.. 1
هذا ويتم تقديم األصل لالطالع.

التخصيص
ســيتم التخصيــص بمــا يتفــق وأحــكام القانــون رقــم 95 لســنة 1992والئحتــه التنفيذيــة، اذا جــاوز االكتتــاب عــدد االســهم المطروحــة 
ــي  ــام إل ــاب الع ــي االكتت ــاب ف ــة لالكتت ــهم المطروح ــي األس ــن إجمال ــب بي ــبة والتناس ــب  بالنس ــكل مكتت ــص ل ــراء تخصي ــيتم إج س
إجمالــي األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا بحيــث ال يترتــب علــى ذلــك إقصــاء المكتتــب فــي الشــركة أيــًا كان عــدد األســهم التــي 

أكتتــب فيهــا مــع مراعــاة جبــر الكســور لصالــح صغــار المكتتبيــن فــي ضــوء الحــد األدنــى الــوارد بالنشــرة وشــروط الســداد.
ويقوم البنك برد المبالغ الزائدة الناتجة عن االكتتاب في اسهم الزيادة  من خالل الفروع متلقية االكتتاب:

حق الرجوع في االكتتاب العام واسترداد القيمة المسددة تحت حساب االكتتاب:
يجــوز لمقــدم طلــب االكتتــاب الرجــوع عــن طلبــه واســترداد قيمــة مــا ســدده خــالل فتــرة تلقــي طلبــات االكتتــاب ولحيــن غلــق 
ــبة  ــت نس ــغ اى كان ــترداد المبل ــاب او اس ــب االكتت ــي طل ــوع ف ــه الرج ــوز ل ــاب ال يج ــاب االكتت ــق ب ــة غل ــي حال ــاب، وف ــاب االكتت ب

ــرة. ــوارد بالنش ــغ ال ــام رد المبال ــدا نظ ــا ع ــة فيم التغطي

سادسًا: المدة والحاالت التي يجب فيها على الجهة التي تلقت االكتتاب رد المبالغ إلى 
المكتتبين

الحاالت *

في حالة تغطية االكتتاب بأكثر من قيمة الزيادة المطلوبة.. 1
في حالة عدم موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن قبول المكتتب.. 2

المدة *
يتــم رد المبالــغ للمكتتبيــن فــور اســتصدار قــرار الجهــاز الوطنــي لتنميــة شــبه جزيــرة ســيناء بتغطيــة االكتتــاب فــي زيــادة رأس مــال 

الشــركة.

سابعًا: أسباب زيادة رأس المال وخطة الشركة في استخدام األموال المتحصلة من 
االكتتاب وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام األموال

تنــوي الشــركة الدخــول فــي عــدة اســتثمارات عامــة وذلــك وفقــًا لمعاييــر اللجنــة المنبثقــة مــن مجلــس إدارة 
الشــركة بشــأن تحديــد المشــروعات االســتثمارية وجدواهــا االســتثمارية.



كما تنوي الشركة الدخول في االستثمارات التالية:

االستثمار في القطاعات ذات الكثافة في اليد العاملة، لتوفير فرص عمل ألبناء سيناء وجذب كثافة سكانية من محافظات . 1
القناة والوادي.

التكامل مع مشروع إقليم قناة السويس الجديد.. 2
التركيز علي فرص التصدير لجلب وتوفير عملة أجنبية.. 3
استثمار ما لدى سيناء من ميزات تنافسية وموارد طبيعية لتحقيق تنمية متوازنة.. 4
تحقيق التكامل بين أطراف العملية التنموية بسيناء. . 5
توفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية. . 6

القطاعات المستهدفة:
تستهدف الشركة قطاعات: الصناعة، الزراعة، السياحة والتعدين والخدمات مع اعطاء اهتمام خاص للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة. 
التعريف بسيناء

الموقع:  *

لقــد كــرم اهلل ســيناء وعظــم مــن شــأنها بــأن جعلهــا مهبطــًا للرســاالت، ومســرًى لألنبيــاء، كمــا أثبــت التاريــخ علــى مــر العصــور، أ. 
األهميــة االســتراتيجية لشــبه جزيــرة ســيناء، إذ تقــع فــي ملتقــى ثــالث قــارات هــي أســيا وأوروبــا وإفريقيــا.

وتقــع شــبه جزيــرة ســيناء فــي الشــمال الشــرقي لجمهوريــة مصــر العربيــة، وتأخــذ شــكل مثلــث فــي القســم الجنوبــي ب. 
منهــا يحــده مــن الشــرق خليــج العقبــة والحــدود الدوليــة، ومــن الغــرب خليــج الســويس وقنــاة الســويس ومــن الجنــوب البحــر 

األحمــر، ومــن الشــمال ســاحل البحــر المتوســط. 
وإذا أردنــا أن نترجــم الجغرافيــا بلغــة األرقــام. يبلــغ طــول ســواحل ســيناء 700كــم. فســيناء التــي تبلــغ 6.1٪  فقــط مــن مســاحة ج. 

مصــر تســتأثر بنحــو 29.1٪  مــن ســواحلها لهــذا ينخفــض »معامــل القاريــة« فــي ســيناء كثيــراً إذا مــا قــورن بنظيــره فــي مصــر 
ككل. 

األرض: *

 المساحةأ. 
تبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء )61000 كم2( وتتكون من جزئين:

الجــزء الشــمالي: يبــدو كشــكل رباعــي ضلعــه الشــمالي بطــول )200 كــم( علــى ســاحل البحــر المتوســط والجنوبــي بطــول  *
)210 كــم( يمثلــه الخــط المــار بيــن رأســي خليــج )الســويس- العقبــة( مــن الشــمال، أمــا الضلــع الشــرقي فهــو خــط الحــدود 
ــور  ــن ب ــويس م ــاة الس ــه قن ــي تمثل ــع الغرب ــم(، والضل ــول )220 ك ــًا بط ــا جنوب ــى طاب ــمااًل حت ــح ش ــن رف ــر م ــية لمص السياس

ســعيد شــمااًل حتــى الســويس جنوبــًا بطــول )178 كــم( بمســاحة )27564 كــم2(. 
ــيناء  * ــمال س ــي لش ــع الجنوب ــل الضل ــذي يمث ــي ال ــط الوهم ــى الخ ــه عل ــتند قاعدت ــث تس ــن مثل ــارة ع ــي: عب الجــزء الجنوب

ــرق.  ــرب وخليــج العقبــة مــن الشـ ورأس المثلــث يقــع فــي رأس محمــد بينمــا ضلعــا المثلــث همــا خليــج الســويس مــن الغـ
بمســاحة )33436 كــم2(.

التقسيم اإلداري لسيناء:ب. 
منــذ بدايــة عــام 1979 قســمت ســيناء إلــى محافظتيــن همــا شــمال ســيناء وعاصمتهــا العريــش وجنــوب ســيناء وعاصمتهــا  *



ــماعيلية  ــة اإلس ــرق ومنطق ــرة ش ــم القنط ــعيد وض ــة بورس ــى محافظ ــة إل ــهل الطين ــم س ــم معظ ــع ض ــيناء م ــور س ط
الجديــدة )شــرق اإلســماعيلية( إلــى محافظــة اإلســماعيلية وقســم الشــط إلــى محافظــة الســويس.

ُبعد األمن القومي والتنمية: *
أن قضيــة البعــد األمنــي لســيناء - رغــم أهميتهــا القصــوى- ال يجــب أن تعرقــل إطالقــًا أيــة جهــود لتنميتهــا وتعميرهــا، فالعوامــل 

األمنيــة يجــب أن تفســح الطريــق الواعــي للتنميــة، والمهــم أن نحقــق التــوازن الدقيــق بيــن التنميــة واألمــن.

ارتكازات التنمية واالستثمار في سيناء: *
تهــدف الشــركة التكامــل مــع المشــروعات القائمــة فــي ســيناء بشــكل عــام كنقــاط جــذب رئيســية لالســتثمار المحلــي واألجنبــي 
ومــا يرتبــط بهــا مــن حركــة عمرانيــة وعمليــات تنميــة واســتثمار فــي دائــرة نشــاط هــذه المشــروعات، مــع مالحظــة التوزيــع المكاني 
ــذه  ــم ه ــن أه ــيناء. وم ــوب س ــمال وجن ــي ش ــن محافظت ــودة بي ــة المنش ــة المتوازن ــق والتنمي ــو يتواف ــى نح ــروعات عل ــذه المش له

المشــروعات العمالقــة:

مشروع ترعة السالم: يستهدف استصالح400 ألف فدان وإقامة تجمعات صناعية بمواقع االستصالح.. 1
مشــروع وادي التكنولوجيــا: والمخطــط بمحافظــة اإلســماعيلية شــرق قنــاة الســويس علــى مســاحة 17 ألــف فــدان . 2

لتوطيــن الصناعــات ذات التقنيــات العاليــة والمراكــز البحثيــة المتخصصــة. وبــدأ الشــروع فــي هــذا األمــر تزامنــًا مــع افتتــاح قنــاة 
ــي 2015/8/6. ــدة ف ــويس الجدي الس

مشــروع تنميــة قنــاة الســويس والمنطقــة الحــرة ومينــاء تــداول الحاويــات وأنشــطة التخزيــن شــرق . 3
التفريعــة: بمحافظــة بورســعيد علــى مســاحة 12 ألــف فــدان.

األخذ بمفهوم االنتشار المركز في إطار مناطق تنمية متكاملة:
ــة -  ــياحة - زراع ــة )س ــة متنوع ــز اقتصادي ــا ركائ ــر به ــي تتوف ــة الت ــق التنمي ــي مناط ــتثمار ف ــة لالس ــاء أولوي ــركة إعط ــتهدف الش تس
صناعــة - تعديــن( بمــا يحقــق تكامــل منظومــة التنميــة، مثــل الشــريط الســاحلي للبحــر المتوســط مــن شــرق بورفــؤاد بمحافظــة 
بورســعيد وحتــى رفــح بمحافظــة شــمال ســيناء، وكــذا مناطــق التنميــة في وســط وجنــوب ســيناء التــي تســمح امتداداتها باالســتفادة 

مــن وفــورات النطــاق والتكتــل فــي إقامــة نشــاط اقتصــادي متكامــل. 

تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات والمرافق لتوطين مجموعة عريضة من الصناعات:
ــع  ــمات كل موق ــة وس ــق وطبيع ــي تتواف ــات الت ــة باالحتياج ــق الحالي ــل المناط ــادة تأهي ــة إلع ــع الدول ــل م ــركة العم ــتهدف الش تس
بمــا يحقــق الجــذب المكانــي المنشــود للنشــاط الصناعــي ويحفــز علــى إقامــة مســتقرات ســكانية جديــدة بهــذه المناطــق أو علــى 
مقربــة منهــا. ومــن أمثلــة هــذه المناطــق الصناعيــة متعــددة األغــراض )بئــر العبــد/ العريــش( والمنطقــة الصناعيــة بمدينــة أبــو زنيمــة 

بجنــوب ســيناء.

االستغالل االقتصادي المناسب لموارد الثروة والقيمة المضافة:
ــاة  ــريع مراع ــتنزاف الس ــا دون االس ــاظ عليه ــع الحف ــيناء، م ــة بس ــوارد المتاح ــة الم ــتغالل كاف ــي اس ــل عل ــركة العم ــتهدف الش تس
العتبــارات التــوازن بيــن األجيــال الحاليــة واألجيــال المســتقبلية )المــوارد المائيــة - المــوارد البتروليــة والتعدينيــة(، مــع تنميــة مناطــق 
االســتغالل ككيانــات اقتصاديــة ومراكــز تنميــة واســتثمار تلتــف حولهــا التجمعــات الســكانية وتعمــل علــي تطويــر القيمــة المضافــة 

لمــوارد ســيناء.
تأكيد فاعلـية التصنيع الزراعـي كركيزة أساسـية للتنمـية االقتصادية واالجتماعية:



ــتصالح  ــروعات اس ــإن مش ــك، ف ــع، لذل ــة للتصني ــة، والالزم ــادر الداعم ــد المص ــكان وأح ــي للس ــذاء الرئيس ــة الغ ــوارد الزراعي ــل الم تمث
ــرة  ــًا كبي ــق فرص ــذي يخل ــرح وال ــي المقت ــاج الزراع ــع لإلنت ــات التصني ــع متطلب ــل م ــيق الكام ــار التنس ــي إط ــم ف ــب أن تت ــي، يج األراض

ــر.   للتصدي

دعم القدرة التصديرية:
يعتبــر النشــاط التصديــري لســيناء أهــم أهــداف التنميــة واالســتثمار ســواء كان ذلــك فــي مجــال المنتجــات الصناعيــة عاليــة الجــودة 
والتقنيــة، أو فــي المجــال الخدمــي، ونخــص بالذكــر المنتجــات الرئيســية مثــل األســمنت والســماد والزجــاج والمنتجــات األخــرى ذات 
ــن  ــماك م ــع األس ــح، وتصني ــش ورف ــي العري ــن منطقت ــة م ــة القيم ــة مرتفع ــة المصنع ــالت الزراعي ــذا، الحاص ــة وك ــات المتقدم التقني
بحيــرة البردويــل وخليــج الســويس، والثــروات الحيوانيــة والتــي ينمــو الطلــب عليهــا بصفــة مطــردة، والخامــات الرســوبية والتعدينيــة 

والمنتجــات الصناعيــة التصديريــة مــن المناطــق الصناعيــة.

االرتكاز على مجهـودات القطاع الخاص لالستثمار والتنمية:
تســتهدف الشــركة االعتمــاد علــى القطــاع الخــاص عــن طريــق المشــاركة المباشــرة او التكامــل مــن خــالل نمــوذج  المطــور الرئيســي 

فــي القطاعــات والمشــروعات المســتهدفة.
وتســتهدف الشــركة االســتثمار فــي القطاعــات )الصناعــة، الســياحة، والخدمــات مــع اعطــاء اهتمــام خــاص للمشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة(

أمثلة للمشروعات المستقبلية للشركة المقترح تنفيذها:

القطاع الصناعي: *

مصنع خزنات فيبر جالس . 1
مشروع انتاج ) عصائر، مربات، تجفيف فاكهة( . 2
مصنع استخالص زيت الزيتون . 3
مشروعات منتجات بالستيكية )اغطية للصوبات الزراعية، خراطيم ري، اكياس بالستيك(.. 4
مشروع تجفيف البلحوانتاج التمر . 5
مصنع اعالف . 6
مصنع رخام . 7
مصنع الزجاج والكريستال . 8
مصنع انتاج اجولة بالستيك . 9
مجمع لتقطيع ونشر الرخام وثقله . 10

قطاع االنتاج الحيواني والزراعي: *

مجزر الى للدواجن . 1
استصالح واستزراع ارضي صحراوية. 2



ثامنًا: القوائم المالية للشركة:
ــي  ــير ف ــخ التأش ــارس 2016 )تاري ــن 8 م ــة م ــرة المالي ــن الفت ــابات ع ــب الحس ــن مراق ــدة م ــة المعتم ــة االفتتاحي ــم المالي ــز للقوائ موج

الســجل التجــاري( حتــى 31 أغســطس 2016.

تقرير مراقب الحسابات عن الشركة:
راجعنــا القوائــم الماليــة االفتتاحيــة المرفقــة للشــركة الوطنيــة الســتثمارات ســيناء »شــركة مســاهمة مصريــة« والمتمثلــة فــي قائمة 
المركــز المالــي فــي 31 أغســطس 2016 وكــذا قوائــم األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل والتغييــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات 

النقديــة عــن الفتــرة الماليــة مــن 8 مــارس 2016، وملخصــًا للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية:
هــذه القوائــم الماليــة مســئولية إدارة الشــركة، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا وفقــًا 
ــى  ــاظ عل ــذ والحف ــم وتنفي ــئولية اإلدارة تصمي ــن مس ــارية، وتتضم ــة الس ــن المصري ــوء القواني ــي ض ــة ف ــبة المصري ــر المحاس لمعايي
رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواًء ناتجــة عــن 
الغــش أو الخطــأ، كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية 

المالئمــة للظــروف.

مسئولية مراقب الحسابات:
ــر  ــًا لمعايي ــا وفق ــت مراجعتن ــد تم ــا، وق ــا له ــوء مراجعتن ــي ض ــة ف ــم المالي ــذه القوائ ــى ه ــرأي عل ــداء ال ــي إب ــئوليتنا ف ــر مس تنحص
ــي  ــلوك المهن ــات الس ــزام بمتطلب ــا االلت ــر من ــذه المعايي ــب ه ــارية، وتتطل ــة الس ــن المصري ــوء القواني ــي ض ــة، وف ــة المصري المراجع

ــرة. ــة ومؤث ــاء هام ــة أخط ــن أي ــة م ــة خالي ــم المالي ــأن القوائ ــب ب ــد مناس ــى تأك ــول عل ــة للحص ــط إداء المراجع وتخطي
وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة، وتعتمــد 
اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم 
الماليــة ســواًء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ، ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة للظــروف ولكــن 
ليــس بغــرض إبــداء رأي علــى كفــاءة الرقابــة الداخليــة فــي المنشــأة، وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــًا تقييــم مــدى مالئمــة السياســات 

المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســالمة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة.
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا إلبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي:
ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة االفتتاحيــة المشــار إليهــا أعــاله تعبــر بعدالــة ووضــوح فــي جميــع جوانبهــا الهامــة، عــن المركــز المالــي 
ــن 8  ــة م ــرة المالي ــن الفت ــة ع ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال ــن أدائه ــطس 2016، وع ــي 31 أغس ــيناء ف ــتثمارات س ــة لالس ــركة الوطني للش
ــوء  ــي ض ــة، وف ــبة المصري ــر المحاس ــًا لمعايي ــك طبق ــطس 2016 وذل ــى 31 أغس ــاري( 2016 حت ــجل التج ــي الس ــير ف ــخ التأش ــارس )تاري م

ــة. ــة ذات العالق ــح المصري ــن واللوائ القواني



تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى:
تمســك الشــركة حســابات ماليــة منتظمــة تتضمــن كل مــا نــص القانــون ونظــام الشــركة علــى وجــوب إثابتــه فيهــا وقــد وجــدت 

القوائــم الماليــة متفقــة مــع مــا هــو وارد بتلــك الحســابات.

قائمة المركز المالي االفتتاحي في 31 أغسطس 2016:

جنيه مصري

األصول المتداولة

354989429النقدية لدى البنوك

354989429إجمالي األصول

حقوق الملكية

350000000رأس المال المدفوع

4921719صافي ربح الفترة من 8 مارس 2016 حتى 31 أغسطس 2016

354921719إجمالي حقوق الملكية

اإللتزامات المتداولة

67710دائنون وأرصدة دائنة أخرى

67710إجمالي اإللتزامات المتداولة

67710إجمالي اإللتزامات

354989429إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

قائمــة األربــاح أو الخســائر االفتتاحيــة عــن الفتــرة الماليــة مــن 8 مــارس 2016 )تاريــخ التأشــير فــي الســجل التجاري( 
حتى 31 أغســطس 2016:

عن الفترة المالية من 8 مارس 2016 حتى 31 أغسطس 2016األصول المتداولة

جنيه مصريإجمالي األصول



)67710(مصروفات التأسيس

4989429فوائد دائنة

4921719صافي ربح الفترة

قائمــة الدخــل الشــامل االفتتاحيــة عــن الفتــرة الماليــة مــن 8 مــارس )تاريــخ التأشــير فــي الســجل التجــاري 2016 
حتــى 31 أغســطس 2016:

عن الفترة المالية من 8 مارس 2016  حتى 31 أغسطس 2016األصول المتداولة

جنيه مصريإجمالي األصول

4921719صافي ربح الفترة

-بنود الدخل الشامل اآلخر

4921719إجمالي الدخل الشامل

قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة االفتتاحيــة عــن الفتــرة الماليــة مــن 8 مــارس 2016 )تاريــخ التأشــير فــي 
الســجل التجــاري( حتــى 31 أغســطس 2016:

اإلجماليصافي ربح الفترةرأس المال المدفوع

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

---الرصيد في 8 مارس 2016

المسدد تحت حساب رأس 
المال المصدر

350000000-350000000

49217194921719-صافي ربح الفترة

3500000004921719354921719الرصيد في 31 أغسطس 2016

ــجل  ــي الس ــير ف ــخ التأش ــارس  2016 )تاري ــن 8 م ــة م ــرة المالي ــن الفت ــة ع ــة االفتتاحي ــات النقدي ــة التدفق قائم
التجــاري( حتــى 31 أغســطس 2016:

عن الفترة المالية من 8 مارس 2016 حتى 31 أغسطس 2016األصول المتداولة



جنيه مصريإجمالي األصول

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

4921719صافي ربح الفترة

التغيرات في:

67710- الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

4989729صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

350000000المسدد تحت حساب رأس المال المصدر

350000000صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

354989429الزيادة في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

-النقدية وما في حكمها في 8 مارس 2016

354989429النقدية وما في حكمها في 31 أغسطس 2016

يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 350000000 جنيه مصري وهو ما يمثل نسبة 25٪ من رأس المال المصدر.

1. مصروفات التأسيس:

عن الفترة المالية من 8 مارس 2016 حتى 31 أغسطس 2016

جنيه مصري

30000أتعاب مهنية - وكيل المؤسسين

13100رسوم تأسيس - الهيئة العامة لالستثمار

10000رسوم إصدار أسهم - الهيئة العامة للرقابة المالية

5020نقابة المحامين



1000رسوم توثيق بالشهر العقاري

2029رسوم االتحاد العام للغرف التجارية

5000رسوم موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء

1561أخرى

67710

2. النقدية لدى البنوك

2016/8/31

جنيه مصري

354929429حسابات جارية بالجنيه المصري - بنك االستثمار القومي 

354929429

3. دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2016/8/31

جنيه مصري

67710حسابات جارية بالجنيه المصري - بنك االستثمار القومي 

67710

4. رأس المال 

رأس المال المرخص به
يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 10 مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر
ــه  ــهم 100 جني ــمية للس ــة االس ــدي القيم ــهم نق ــدد 14000000 س ــي ع ــل ف ــري يتمث ــه مص ــدر 1400000000 جني ــركة المص ــال الش ــغ رأس م يبل

ــري. مص

رأس المال المدفوع
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 350000000 جنيه مصري وهو ما يمثل نسبة 25٪ من رأس المال المصدر.



هيكل المساهمين

2016/8/31

رأس المال المدفوعرأس المال المصدر

جنيه مصريجنيه مصرينسبة المساهمة ٪عدد األسهم

660000047.14660000000165000000بنك االستثمار القومي

600000042.86600000000150000000جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة 
سيناء

10000007.1410000000025000000

4000002.864000000010000000محافظة شمال سيناء

140000001001400000000350000000

تاسعًا: تقرير القيمة العادلة ألسهم الشركة المعد من قبل مراقب الحسابات:
بنــاًء علــى طلــب إدارة الشــركة الوطنيــة الســتثمارات ســيناء ش.م.م، قمنــا بأعمــال الفحــص المحــدود لتقريــر التقييــم للمركــز المالــي 
ــيناء ش.م.م.  ــتثمارات س ــة الس ــركة الوطني ــهم الش ــة ألس ــة العادل ــر القيم ــك لتقدي ــطس 2016 وذل ــي 31 أغس ــركة ف ــي للش االفتتاح

اعتمــاداً علــى دفاتــر ومســتندات الشــركة فــي 31 أغســطس 2016.

مسئولية اإلدارة:
إعــداد تقريــر التقييــم الخــاص بتقديــر القيمــة العادلــة ألســهم الشــركة مســئولية إدارة الشــركة الوطنيــة الســتثمارات ســيناءِ ش.م.م 
ومســئولية إدارة الشــركة تتمثــل فــي تحديــد وتقديــم االفتراضــات، اإليضاحــات، البيانــات، وكــذا المعلومــات التــي قــام عليهــا تقريــر 
القيمــة العادلــة، وكــذا تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة داخليــة ذات صلــة بإعــداد ذلــك التقريــر، كمــا تتضمــن هــذه المســئولية 

اختيــار السياســات المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المالئمــة للظــروف.
ــر القيمــة العادلــة للســهم بمبلــغ 100 جنيــه مصــري وهــي تمثــل نفــس القيمــة االســمية ألســهم الشــركة حيــث أن  وقــد تــم تقدي
الشــركة لــم تبــدأ فــي مزاولــة نشــاط بعــد ولــم تحــدث أيــة إحــداث تؤثــر جوهريــًا علــى القيمــة العادلــة للســهم مــن تاريــخ  التأســيس 
والتــي تســاوي القيمــة االســمية حيــث أنــه تــم التأشــير فــي الســجل التجــاري بإنشــاء الشــركة بتاريــخ 8 مــارس 2016 وبمراعــاة األصــول 
وقواعــد التقييــم المتعــارف عليهــا باســتخدام بيانــات الشــركة وتحــت مســئوليتها وبنــاًء علــى االفتراضــات والبيانــات والمعلومــات 
التــي وضعتهــا إدارة الشــركة وبمراعــاة األســس العلميــة المســتخدمة فــي تقريــر القيمــة العادلــة مســتخدمًا طريقــة التقييــم التالية:

القيمة الدفترية لالستثمار.



مسئولية مراقب الحسابات:
تنحصــر مســئوليتنا فــي إجــراء الفحــص المحــدود لتقريــر التقييــم الخــاص بتقديــر القيمــة العادلــة ألســهم الشــركة وإبــداء اســتنتاج 
ــام  ــم )3000( »مه ــد رق ــام التأك ــري لمه ــار المص ــًا للمعي ــدود طبق ــص المح ــا بالفح ــد قمن ــا وق ــا به ــي قمن ــال الت ــوء األعم ــي ض ف
التأكــد بخــالف مراجعــة أو فحــص معلومــات ماليــة تاريخيــة”، ويتطلــب هــذا المعيــار االلتــزام بمتطلبــات الســلوك المهنــي بمــا فيهــا 
متطلبــات االســتقاللية، وتخطيــط وأداء عمليــة الفحــص للحصــول علــى اســتنتاجًا مــا إذا كانــت الدراســة الماليــة خاليــة مــن أيــة أخطاء 

هامــة ومؤثــرة.
ويشــمل الفحــص المحــدود لتقريــر التقييــم عمــل استفســارات - بصــورة أساســية مــن األشــخاص المســئولين عــن إعــداد المعلومــات 

المقدمــة فــي تقريــر التقييــم - وتطبيــق إجــراءات تحليليــة، وغيرهــا مــن إجــراءات جمــع األدلــة المناســبة.
وحيــث أن اإلجــراءات المشــار إليهــا أعــاله ال تمثــل عمليــة مراجعــة كمــا هــي موثقــة بمعاييــر المراجعــة المصريــة، لــذا ال نقــوم بإصــدار 

تقريــر مراجعــة علــى القيمــة العادلــة ألســهم الشــركة.
وقــد أعــد هــذا التقريــر للشــركة الوطنيــة الســتثمارات ســيناء ش.م.م ولغــرض موافــاة إدارة الشــركة باســتنتاجنا بشــأن االفتراضــات، 
اإليضاحــات، البيانــات وكــذا المعلومــات التــي قــام عليهــا تقريــر القيمــة العادلــة وليــس ألي غــرض آخــر، علمــًا بــأن هــذا التقريــر موجــه 

لمجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة الســتثمارات ســيناء ش.م.م بنــاًء علــى طلــب إدارة الشــركة.

االستقاللية:
إلتزامنــا فــي إجــراءات الفحــص المحــدود بالشــروط المعمــول بهــا فــي الميثــاق العــام المصــري آلداب وســلوكيات مهنــة المحاســبة 

والمراجعــة، ونحــن نعتقــد أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة ولتوفيــر أســاس الســتنتاجنا.

االستنتاج:
وفــي ضــوء اإلجــراءات المطبقــة أعــاله، لــم ينــم إلــى علمنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أن الدراســة الماليــة المشــار إليهــا أعــاله - فــي جميــع 

جوانبهــا الهامــة - لــم تتبــع القواعــد والمعاييــر المهنيــة المتعــارف عليهــا الخاصــة بالتقييــم.

عاشراً:-
في حالة إذا ما كان آخر يوم في االكتتاب يوافق يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في االكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

نشرة االكتتاب:
يمكــن الحصــول علــى نســخة مــن نشــرة االكتتــاب مــن خــالل مقــر الشــركة الكائــن فــي مبنــي الجهــاز الوطنــي لتنميــة شــبه جزيــرة 

ســيناء، مدينــة العريــش، محافظــة شــمال ســيناء.

مسئول عالقات المستثمرين: 
 االسـم: مهندس/ عادل حسن على محسن. 1

تليفون: 0100٧3499٧6 
 االسم: محاسب/ محمد السيد أحمد عبد العال. 2

 تليفون: 0114894060٧

العنوان: بمقر الشركة الكائن في مبنى الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، مدينة العريش، محافظة شمال سيناء.



تقرير مراقب الحسابات واعتماد النشرة:

اطلعنا على نشرة االكتتاب الموضحة أعاله وما تتضمنه من بيانات ومعلومات ووجدناها صحيحة ومطابقة ألحكام 
القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 والئحتهم التنفيذية.

اعتماد الهيئة
هذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية 

وفقًا الحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والئحته التنفيذية 
والقانون رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية، وتم اعتمادها 

برقم 436 بتاريخ 5/ 10 /2016 علمًا بأن اعتماد الهيئة للنشرة 
ليس اعتماد للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشر أو لقدرة 

النشاط على تحقيق نتائج معينة، حيث يقتصر دور الهيئة 
على مجرد التحقق من أن بيانات هذه النشرة تم ملئها وفقًا 
للنموذج المعد لذلك وذلك في ضوء المستندات التي قدمت 
للهيئة وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة كما أن جميع 

المعلومات والبيانات الواردة بالنشرة أعدت تحت مسئولية 
الشركة ومدير الطرح ومراقب الحسابات والمستشارون 

القانونيون كل فيما يخصه.


