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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية )
قائمة الدخل الشامل الدورية المجمعة
عن فترة التسعة أشهر المنتهية فى  30سبتمبر 2020

أرباح الفترة
الدخل الشامل األخر
(خسائر) أرباح غير محققة من تقييم
استثمارات مالية متاحة للبيع
مجموع الدخل الشامل األخر عن الفترة
بعد خصم الضرائب
إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

عن التسعة اشهر المنتهية
فى  30سبتمبر 2020
جنيه مصري

عن التسعة اشهر المنتهية
فى  30سبتمبر 2019
جنيه مصري

عن الثالثة اشهر المنتهية
فى  30سبتمبر 2020
جنيه مصري

عن الثالثة اشهر المنتهية
فى  30سبتمبر 2019
جنيه مصري

1.549.008.899

1.369.440.561

863.608.747

499.829.161

-

()46.327.304

-

()46.179.679

-

()46.327.304

-

()46.179.679

1.549.008.899

1.323.113.257

863.608.747

453.649.482

إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من:
الشركة األم

1.569.143.664

1.265.847.965

863.290.485

436.274.558

الحقوق غير المسيطرة

()20.134.765
1.549.008.899

57.265.292
1.323.113.257

318,262
863.608.747

17.374.924
453.649.482

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )37جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المجمعة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية )
قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة
عن فترة التسعة اشهر المنتهية فى  30سبتمبر 2020
رأس المال المصدر
والمدفوع

احتياطي عام

احتياطي قانوني

أرباح مرحلة

ترجمة كيان
اجنبى

اإلجمالي

أرباح الفترة

إجمالى حقوق
الملكية

الحقوق الغير
المسيطرة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

الرصيد في  1يناير 2020

20.635.622.860

289.974.198

61.735.404

2.425.548

8,264,250,468

1.872.246.700

31.126.255.178

1.104.689.653

32.230.944.831

المحول إلى األرباح المرحلة
واإلحتياطى القانونى

-

23,556,970

-

-

1,848,689,730

( )1.872.246.700

-

-

-

اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

-

-

1.569.143.664

1.569.143.664

()20.134.765

1.549.008.899

توزيعات أرباح المساهمين
تسويات توزيعات أرباح للعاملين
بالشركات التابعة *
التغير فى نسب االحقوق غير
المسيطرة*

-

-

-

-

()188.500.000

-

()188.500.000

-

()188.500.000

-

-

-

-

()41.271.169

-

()41.271.169

-

()41.271.169

-

-

-

-

-

-

-

7.462.724

7.462.724

الرصيد في  30سبتمبر 2020

20,635,622,860

313,531,168

61.735.404

2.425.548

9,883,169,028

1.569.143.664

32.465.627.672

1.092.017.612

33.557.645.284

*

ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة بالحقوق الغير مسيطرة والتغير فى نسب ملكية الحقوق الغير مسيطرة فى الشركات التابعة .

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )37جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المجمعة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية )
قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المجمعة
عن فترة التسعة اشهر المنتهية فى  30سبتمبر 2020
رأس المال المصدر
والمدفوع

احتياطي عام

احتياطي قانوني

أرباح مرحلة

ترجمة كيان
اجنبى

اإلجمالي

أرباح الفترة

الحقوق الغير
المسيطرة

أرباح غير محققة
من تقييم
استثمارات متاحة
للبيع
جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

2.425.548

6.735.370.039

1.704.780.713

29.460.746.204

1.036.732.077

30.497.478.281

1.689.290.851

( )1.704.780.713

-

-

-

1.312.175.267

1.265.847.963

57.265.292

1.323.113.255

()371.000.000

-

()371.000.000

-

300.126.142
()5.658.913
31.744.058.765

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

الرصيد في  1يناير 2019

20.635.622.860

274.484.336

61.735.404

46.327.304

المحول إلى األرباح المرحلة
واإلحتياطى القانونى

-

15.489.862

-

-

-

اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

-

-

-

()46.327.304

-

-

توزيعات أرباح
تسويات توزيعات أرباح للعاملين
بالشركات التابعة *
التغير فى نسب االحقوق غير
المسيطرة*

-

-

-

-

-

()371.000.000

-

-

-

-

-

-

300.126.142

-

300.126.142

-

-

-

-

-

-

-

-

()5.658.913

الرصيد في  30سبتمبر 2019

20.635.622.860

289.974.198

61.735.404

-

2.425.548

8.353.787.032

1.312.175.267

30.655.720.309

1.088.338.456

*

ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة الحقوق الغير مسيطرة فى الشركات التابعة .

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )37جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المجمعة .
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إجمالى حقوق
الملكية

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية )
قائمة التدفقات النقدية الدورية المجمعة

عن التسعة اشهر المنتهية فى  30سبتمبر 2020
إيضاح

عن الفترة المالية المنتهية
في  30سبتمبر 2020

عن الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر
2019
جنيه مصري

2.141.306.360

1.801.629.469

225.822.413
27.118.941
()204.727.892
2.758.605
()1.714.743
()14.690.210
2.175.873.474
()3.140.767.518
()72.249.502
()586.614.621
()1.195.073.622
3.952.208.435
()780.498.144

220.782.379
39.743.490
()329.564.749
17.126.226
()1.831.911
163.968.984
1.911.853.889
()3.403.618.757
()504.137.479
()2.397.538.438
1.918.484.812
171.682.794
213.540.110
4.227.366.905

()35.306.969
2.159.764.741
()721.147.464

()644.444
471.335.308
()391.543.528

1.756.188.810

2.216.781.171

جنيه مصري
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى أرباح الفترة قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة
تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطه التشغيل :
إهالك واستهالك
المساهمة التكافلية  -مخصصات
( إيرادات) أخرى
اضمحالل استثمارات متاحة للبيع
(ارباح) بيع أصول ثابتة
فروق تقييم عملة
صافى أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
التغير في عقارات لغرض التطوير
التغير في المخزون
التغير في العمالء و أوراق القبض
التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى
التغير في الدائنون و أوراق الدفع
التغير في االلتزامات طويلة االجل
التغير في العمالء دفعات مقدمة
التغير في استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أوالخسائر
التغير فى األرصدة الدائنة األخرى
المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

()6،5،4
()30
()10
()4

()14
()15
()13
()16

()12
()21
()28

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من انشطة االستثمار
(مدفوعات ) لشراء اصول ثابتة واصول غير ملموسة واصول ثابتة تحت
االنشاء
متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت استثمارات مالية متاحة للبيع
(مدفوعات) فى استثمارات فى شركات شقيقة
(مدفوعات) فى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية وأذون خزانة محصلة

()7،6،4
()4
()11
()30

()1.518.620.978
3.873.428
3,065.708
()50,000.000
()1.469.730.006
105.902.921

()1.759.349.649
3.268.001
485.135
()1.594.425
52.946.955
185.004.083

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

()2.925.508.927

()1.519.239.900

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من صكوك اإلجارة
دائنو توزيعات
توزيعات ارباح نقدية
(مدفوعات) فى  /مقبوضات من قروض وتسهيالت

2.000.000.000
()180.156.809
()188.500.000
()32.389.996

()47.382.754
()371.000.000
432.863.505

1.598.953.195

14.480.751

14.690.210
444.323.288
()33.432.330
4.184.882.834
4.595.773.791

()163.968.984
548.053.038
188.642.450
4.871.924.584
5.608.620.072

()20
()25

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
أثر التغير فى فروق تقييم عملة
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
تسويات غير نقدية*
النقدية وما فى حكمها  -أول الفترة
()17

النقدية وما فى حكمها  -أخر الفترة

*التسويات غير النقدية ناتجة عن المعامالت الخاصة بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة الحقوق الغير مسيطرة فى الشركات التابعة

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )1إلى ( )37جزء ال يتجزأ من القوائم المالية الدورية المجمعة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها

- 1

-

تأسـسـت شـركة مجموعة طلعت مصـطفى القابضـة  TMG Holdingشـركة مسـاهمة مصـرية فى
 13فبراير  2007طبقا ً ألحكام القانون  95لسنة  1992والئحته التنفيذية .

-

تم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم  187398بتاريخ  3إبريل  .2007ومدة الشركة  25سنة.

-

ويتمثل غرض الشــركة في األشــتراك فى تأســيس الشــركات التى تصــدر أوراقا ً مالية أو الدخول فى
زيادة رؤوس أموالها.

-

مقر الشركة ومحلها القانونى  36ش مصدق الدقى – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية.

-

تم اعتماد القوائم المالية الدورية المجمعة للشــركة عن فترة التســعة اشــهر المنتهية فى  30ســبتمبر
 2020في  11نوفمبر  2020طبقا ً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ .

أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة

2

 أعدت القوائم المالية الدورية المجمعة وفقا ً لمعايير المحاســـبة المصـــرية وفي ضـــوء القوانين واللوائحالمصرية السارية .
 أعدت القوائم المالية الدورية المجمعة بالجنيه المصري . أعدت القوائم المـاليـة الدورية المجمعـة وفقـا ً لمبـدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االســـــتثمارات المتاحة للبيعواألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تقاس بالقيمة العادلة .
 1 - 2أسس تجميع القوائم المالية
 تم حذف كافة الحسابات والمعامالت المتداخلة وكذلك األرباح (الخسائر) غير المحققة الناتجة عنالمعامالت مع الشركات التابعة عند تجميع القوائم المالية .
 تم إظهار الحصص غير المسيطرة كبند مستقل في الميزانية المجمعة كما تم إظهار حصة حقوقالحصص غير المسيطرة في صافى نتائج الشركات التابعة كبند مستقل ضمن قائمة الدخل المجمعة.
 يتم معالجة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدى الى فقد الشركة القابضة للسيطرةباعتبارها معامالت مع أصحاب حقوق ملكية المجموعة .وفي حالة شراء حصة من الحصص غير
المسيطرة يتم تسجيل أي فرق بين المبلغ المدفوع و هذه الحصة من الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق
الملكية ،كما يتم أيضا تسجيل أي أرباح أو خسائر ناجمة عن التصرف في الحصص غير المسيطرة ضمن
حقوق الملكية.
 تشتمل هذه القوائم المالية المجمعة على األصول واإللتزامات ونتائج أعمال شركة طلعت مصطفىالقابضة (الشركة) والشركات التابعة لها (معا ً المجموعة) المذكورة أدناه ،الشركة التابعة هي تلك التي
تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،استثماراً طويل األجل يزيد عن  %50من رأس
المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليها سيطرة عملية ونفس السياسات المحاسبية مطبقة
فى كافة الشركات .
ً
 يتم إدراج الشركة التابعة في القوائم المالية المجمعة اعتبارا من تاريخ سيطرة الشركة على تلك الشركةالتابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة .
-
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 1 - 2أسس تجميع القوائم المالية (تابع)
 يتم اســتخدام طريقة االقتناء في المحاســبة عن عمليات اقتناء الشــركة لشــركات ويتم قياس تكلفة االقتناء بالقيمةالعادلة أو المقابل الذي قدمته الشركة من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو إلتزامات تكبدتها
الشــركة و/أو إلتزامات تقبلها نيابة عن الشــركة المقتناة .،ويتم قياس صــافى األصــول بما في ذلك اإللتزامات
المحتملة المقتناة القابلة للتحديد بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ،بغض النظر عن وجود آية حقوق للحصــــص
غير المســيطرة .وتعتبر الزيادة في تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة لحصــة الشــركة في ذلك الصــافي "شــهرة".
وإذا قل ت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه ،يحمل الفرق مباشرة في قائمة الدخل .
تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 TMG HOLDINGبنسبه أكبر من  %50من رأس مالها وبيانها كما يلى:

إسم الشركة التابعة
-

نسبة المساهمة

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني *
شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري **
شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري ***
شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ****

%99.99
%97.93
%72.18
%40

*

تمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني  %1.66من شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري
ش.م.م وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:
%98
 الرحاب لإلدارة (ش.م.م)%83.36
 الهندسية ألنظمة المبانى المتطورة (ش.م.م)%100
 الرحاب للتوريق (ش.م.م)%50
 الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (ش.م.م)%85
 مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية (ش.م.م)%91
 مدينتى الدارة المشروعات (ش.م.م)%70
 شركة سويس جرين – سويسرا%93.95
 شركة اإلسكندرية لصيانة وتنسيق الحدائق%100
 -شركة أتريم للمقاوالت (ش.م.م)

**

تمتلك شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري نسبة  %60من رأسمال شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية
ش.م.م ،وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:
%95.50
 شركة الربوة للخدمات الترفيهية (ش.م.م)%96.51
 الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية (ش.م.م)%99.9
 وشركتها التابعة :شركة مرسى السديد للتنمية العقارية%83.30
 الشركة العربية لالستثمارات السياحية والفندقية "( "ICONش.م.م)وشركاتها التابعة كالتالي:
%99.99
 شركة نوفابارك ـ القاهرة (ش.م.م)%99.88
 شركة اإلسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية (ش.م.م)%94.33
 شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحي (ش.م.م)%100
 شركة النيل للفنادق (ش.م.م)%100
 -شركة األقصر للتطوير العمراني والسياحي (ش.م.م)

***

تمتلك الشركة بطريق غير مباشر نسبة  %27.82من رأسمال شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري من
خالل شركاتها التابعة (العربية للمشروعات والتطوير العمراني ،اإلسكندرية لالستثمار العقاري وشركة
اإلسكندرية للمشروعات العمرانية) ،وتستحوذ شركان سان ستيفانو للساتثمار العقارى على نسبة  %62.5من
شركة اسكندرية الدارة المشروعات .

**** تساهم شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية (ش.م.م) بصورة مباشرة في كل الشركات التالية:
 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية (ش.م.م) -شركة بورت فينيس للتنمية السياحية (ش.م.م)
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%95.50
%90.27

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات المجموعة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس
أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية وقت إثبات المعامالت .وفي تاريخ الميزانية يتم إعادة تقييم أرصدة
األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف المعلنة في ذلك التاريخ
من البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعامالت خالل الفترة وعن
إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.
تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بقيمتها التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر
الصرف وقت المعاملة.
تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف
السائدة وقت تحديد القيمة العادلة.
األصول الثابتة وإهالكاتها
تدرج األصول الثابتة بصافي التكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك والخسائر الناتجة عن االضمحالل
 ،ويتم حساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت طبقا ً للعمر اإلنتاجي المقدر لألصل وال يتم اهالك
االراضي وفقا ً لما يلي :
السنوات
بيـان األصل
80- 20
مبانى وإنشاءات
5
وسائل نقل وانتقال
8 -3
عدد وأدوات
10 – 5
أثاث وتجهيزات
8 -3
أجهزة حاسب آلى
10-2
معدات بحرية
يبدأ استهالك األصول تحت التكوين عندما تكون متاحة لالستخدام وفي المكان والحالة التي تصبح عليها
قادرة للتشغيل ويتم هذا عند رفعها على بند األصول الثابتة .
يتم رسملة النفقات الالحقة لالقتناء فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصول الثابتة
ويتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة ،ويتم استبعاد القيمة الدفترية لألصول المستبدلة أو
المجددة من السجالت والدفاتر المحاسبية .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.
األصول غير الملموسة
تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها  ،يتم اإلعتراف باألصول
غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أوليا ً بالتكلفة .
بعد اإلعتراف المبدئي ،يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوما ً منها مجمع اإلستهالك ومجمع
خسائر اإلضمحالل .
ً
يتم إستهالك األصول الغير ملموسة بطريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لها ( 5سنوات).
الشهرة
تتمثل الشهرة فى الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لنصيب الشركة في صافى األصول القابلة
للتمييز واإللتزامات المحتملة الخاصة بالشركات التابعة أو الشركات الشقيقة عند تاريخ االقتناء .يتم إدراج
الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة تحت بند األصول غير المتداولة ويتم إدراج الشهرة الناتجة عن
شراء الشركات الشقيقة ضمن بند االستثمارات في الشركات الشقيقة فى نهاية كل سنة مالية  .يتم تقييم
انخفاض الشهرة على أن يتم إظهارها بالتكلفة ناقصا ً مجمع اإلضمحالل إن وجد .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
االصول تحت االنشاء
تتمثل االصول تحت االنشاء فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح
جاهزة لالستخدام فى التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ،ويتم تقييم االصول تحت االنشاء بالتكلفة
مخصوما ً منها خسائر اإلضمحالل أن وجدت .
االستثمار العقارى
االستثمارات العقارية هى عقارات (مبانى أواراضى أوكالهما ) يحتفظ بها بغرض الحصول على ايجار
أو ارتفاع قيمتها .
يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة متضمنة كافة المصروفات المتعلقة بها حتى تاريخ التشغيل او
الحصول عليها.
بعد القياس األولى يتم قياس اإلستثمارات العقارية مثل قياس األصول الثابتة وفقا ً لمعيار المحاسبة المصرى
رقم .10
االستثمارات
استثمارات في الشركات الشقيقة
ً
ً
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذا مؤثرا و التي ليست شركات تابعة أو
مشاريع مشتركة ،باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقا ً لمعيار المحاسبة
المصري رقم ( ،)32ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
من خالل الشركات التابعة لها لنسبة  %20أوأكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ،فيما عدا
تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.
تتم المحاسـبة عن االسـتثمارات في الشـركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكية
حيث يتم االعتراف األولى باالســـتثمار بالتكلفة على أن يتم تعديلها بعد ذلك بما يحدث خالل الفترة الالحقة
لالقتناء من تغيير على نصــيب المجموعة في صــافى أصــول الشــركة الشــقيقة وتتضــمن أرباح وخســائر
المجموعة نصــيبها في أرباح أو خســائر الشــركة الشــقيقة كما يتضــمن الدخل الشــامل اآلخر للمجموعة
نصيبها في الدخل الشامل اآلخر للشركة الشقيقة .
االستثمارات المتاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند االقتناء ،
و غير مبوبة كقروض ومديونيات أوكاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أوكاستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أوالخسائر .
عند االعتراف األولى  ،يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرة
المتعلقة بها .
بعد االعتراف األولى  ،يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أوالخسائر
غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى إلغاء األصل المالي من الدفاتر ،وعندئذ يتم االعتراف
باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل ،أويحدد إلجراء عملية اضمحالل
القيمة وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل ما لم
يتم االعتراف بخسارة اضمحالل بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر مسجل فى البورصة فى سوق نشط واليمكن
قياسها بطريقة يعتمد عليها ،يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة.
في حالة تعذر قياس القيمة العادلة إل ستثمارات في حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها ،فيتم قياس قيمة تلك
االستثمارات بالتكلفة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
تصنف االستثمارات في هذه المجموعة ،إما استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو استثمارات تم
تخصيصها عند االقتناء ليدرج التغير في قيمتها العادلة من خالل األرباح والخسائر ،االستثمارات المصنفة
كمقتناة ألغراض المتاجرة تم اقتناءها أساسا ً لغرض البيع أوإعادة الشراء في مدد قصيرة األجل .
يتم تخصيص االستثمارات من قبل اإلدارة عند االقتناء كأصول مالية مقتناه ليدرج التغير فى قيمتها من
خالل األرباح والخسائر حين ينطبق عليها متطلبات هذا التصنيف كما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم
 25وال ينطبق هذا التصنيف على االستثمارات في األوراق المالية غير المتداولة التي ال يمكن قياس قيمتها
العادلة بشكل موثوق به .
بعد القياس األولى ،تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إظهار أي فروقات ناجمة عن التغيرات في
القيمة العادلة في قائمة الدخل المجمعة للفترة التي تنشأ فيها.
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
االســتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االســتحقاق هي أصــول مالية غير مشــتقة لها مبلغ ســداد محدد أو
قابل للتحـديد وتاريخ اســـــتحقـاق محـدد ولدى أدارة الشـــــركة النيـة والقـدرة على االحتفـاظ بهـا حتى تاريخ
استحقاقها.
عند االعتراف األولى ،يتم قياس االسـتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االسـتحقاق بالقيمة العادلة متضـمنة
المصروفات المباشرة المتعلقة بها.
بعد االعتراف األولى ،يتم قياس االســــتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االســــتحقاق بالتكلفة المســــتهلكة
باســـتخدام طريقة ســـعر العائد الفعلي مخصـــوما منها خســـائر االضـــمحالل في القيمة .ويتم االعتراف
باألرباح أو الخســـائر في قائمة الدخل عند اســـتبعاد األصـــل المالي من الدفاتر أو حدوث اضـــمحالل أو
تغطية اضـمحالل في القيمة و أيضـا من خالل عملية االسـتهالك ،ويتم االعتراف برد خسـائر اإلضـمحالل
فى الفترة التى حدث فيها بما التتعدى القيمة الدفترية الســــابق تخفيضــــها ما لم يتم االعتراف بخســــارة
اضمحالل بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
ا ألصـول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصـول المتداولة والتى من المتوقع استرداد قيمتها
الدفترية من صــفقة بيع  -بشــكل اســاســى  -وليس من األســتمرار فى اســتخدامها .يتم قياس تلك األصــول
بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوما ً منها تكاليف البيع ايهما اقل.
وفى حالة حدوث اضـمحالل في قيمة تلك االسـتثمارات ،يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضـمحالل
ويدرج بقائمة الدخل ،ويتم االعتراف برد خســــائر االضــــمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال تتعدى
القيمة الدفترية الســابق تخفيضــها ما لم يتم االعتراف بخســارة اضــمحالل بالنســبة لألصــل في الســنوات
السابقة.
أذون الخزانة
يتم تقييم أذون الخزانه التى يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة ،وبعد االعتراف األولى الفرق بين
تكلفة االقتناء و القيمة المحققة خالل الفترة من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل بطريقة القسط
الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
عقارات بغرض التطوير
يتم تصنيف الوحدات التي تم إنشاؤها لغرض البيع كعقارات بغرض التطوير  .تظهر الوحدات غير المباعة
بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل  .تشتمل تكلفة األعمال تحت التنفيذ على تكلفة األراضي
والمصروفات األخرى ذات العالقة التي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل الوحدات
الجاهزة للبيع قيد التنفيذ .يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري ناقصا ً التكاليف التي ستحدث عند
بيع الوحدة .وتع تبر الوحدات مكتملة عند إتمام جميع األنشطة المتعلقة بها ويشمل ذلك البنية التحتية
والمرافق لكل مشروع ،و تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المدرجة كأعمال تحت التنفيذ على أساس سنوي .
الوحدات الجاهزة
يتم تقييم الوحدات الجاهزة على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ،وتقدر صافى القيمة البيعية
بسعرالبيع فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون و يتم
تحميل قائمة الدخل بأي انخفاض في القيمة البيعية عن التكلفة الدفترية .
المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة و صافي القيمة البيعية أيهما أقل وتقدر صافى القيمة البيعية بسعر
البيع فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون.
وبالنسبة لمخزون المهمات المشتراة منذ افتتاح الفندق والالزمة للتشغيل و تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة
المدرجة كل فترة دورية وإدراج االنخفاض في القيمة العادلة للمخزون بقائمة الدخل.
العمالء والمدينون و أوراق قبض
ً
يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصا خسائر اإلضمحالل –أن وجدت .
يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
اوالقيمة االستردادية .ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة الدخل .ويتم االعتراف برد خسائر
اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما التتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم االعتراف
بخسارة اضمحالل القيمة .
الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات اإللتزامات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم
تتم المطالبة بها من قبل المورد .
الفصل بين األصول واإللتزامات القصيرة وطويلة األجل
يتم إدراج األصول واإللتزامات التي تستحق خالل عام بعد تاريخ القوائم المالية ضمن األصول واإللتزامات
المتداولة أما األصول واإللتزامات التي يتجاوز تاريخ تحصيلها مدة عام من تاريخ القوائم المالية فيتم
إدراجها ضمن األصول واإللتزامات طويلة األجل .
المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
تثبت المعامالت مع األطراف ذوى العالقة التي تقوم بها الشركة في سياق معامالتها العادية وفقا ً للشروط
التي يضعها مجلس اإلدارة .
نظام المعاشات للعاملين
ً
تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقا لقانـون التأمينات االجتماعية رقم
 79لسنة  1975وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقا ً ألساس االستحقاق ووفقا ً لهذا
النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أومستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من
المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن تقدير هذا االلتزام
بدرجة يعتمد عليها ،وإذا كانت القيمة الزمنية جوهريه فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات
النقدي ة المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المتعلقة بااللتزام إذا كان ذلك مالئما ً ،و تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بفحص
المخصصات وتسويتها لتعكس أفضل تقدير حالى .
االحتياطي القانوني
تطبيقا ً ألحكام قانون الشركات رقم  159لسنة  1981والنظام األساسي للشركة فأنه يتم تحويل  %5من
األرباح السنوية الى اإلحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ
اإلحتياطى  %50من رأس المال المصدر .أن اإلحتياطى غير قابل للتوزيع.
تحقق اإليراد
يتم االعتراف بااليراد الناتج عن بيع الوحدات عندما يتم تســـليم الوحدات للعمالء تســـليما ً فعليا ً أو حكميا ً
وهي النقطة التي تنتقل عندها مخاطر ومنافع الملكية من الشركة للعمالء.
وتتبع الشــركة طريقة العقد التام في إثبات إيرادات كافة الوحدات المباعة والذى يتطلب رســملة التكاليف
ضــمن حســاب أعمال تحت التنفيذ لحين اســتكمال إنشــاء الوحدات القابلة للبيع وتســليمها للعمالء عندها
تتحقق إيرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقة بتلك الوحدات .
يتم تحقق اإليرادات النـاتجـة من بيع الفيالت وإثبـاتهـا بقـائمـة الـدخـل طبقـا ً لحجم اإليرادات المحققـة حيـث يتم
إدراج القيمـة البيعيـة لألرض المتعـاقد على تنفيـذ الفيال عليهـا بالكـامل بموجب اختيـار العميـل لقطعـة األرض
التي تخصــص إلقامة الفيال عليها  ،أما القيمة البيعية للمباني وإبرام العقد واإلنشــاءات الخاصــة بالفيالت
ينطبق عليهـا طريقـة العقـد التـام وال يتم إثبـاتهـا إال بعـد تمـام االنتهـاء من األعمـال الخـاصـــــة بـإقـامـة الفيال
وتسليمها للعميل.
تتحقق إيرادات النشاط الفندقي وفقا ً لنصيب الشركة في صافي ربح تشغيل الفندق .
يتم إثبات إيراد أرباح األسهم عند وجود حق الستالمها .
يتم االعتراف بإيرادات االستثمارات في الشركات الشقيقة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية بناءاً على آخر قوائم
مالية معتمدة لتلك الشركات .
يتم إثبات دخل الفوائد الخاصـــة باألدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل المجمعة بطريقة العائد الفعلي
وذلـك فيمـا عـدا األدوات المـاليـة المصـــــنفـة كمقتنـاة ألغراض المتـاجرة أو المقيمـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل
األرباح والخسائر .
يتم االعتراف في قـائمـة الـدخـل بتوزيعـات األربـاح من االســـــتثمـارات المـاليـة المبوبـة بـالقيمـة العـادلـة من
خالل األرباح والخسائر أو تلك المبوبة كمتاحة للبيع عند صدور الحق في تحصيلها.
إثبات تكاليف النشاط العقارى
تعتبر محاضـرتسـليم الوحدات القابلة للبيع للعمالء وتحقيق إيرادات النشـاط عن تلك الوحدات هي األسـاس
الذى يتم بناء علية إثبات تكاليف النشاط المتعلقة بها والتي تتمثل في :
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
التكاليف المباشرة وغير مباشرة
يتم تحميل التكاليف الخاصة بإنشاء الوحدات القابلة للبيع والواردة بمستخلصات المقاولين والموردين على
بند أعمال تحت التنفيذ وفقا ً العتماد إدارة الشـئون الفنية بالشـركة لتلك المسـتخلصـات ويتم توزيع التكاليف
على الوحدات المباعة وفقا ً لألسس األتية :
-

نصـيب الفيال من تكلفة األرض المخصـصـة إلقامة الفيال وكذا نصـيب الوحدة من تكلفة األرض والتى
تم توزيعها على أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع .

-

نصــــيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أســــاس العقود والفواتير
الخاصة بكل قطاع من الوحدات السكنية والفيالت و المحالت داخل كل مرحلة.

-

نصــــيـب الوحدة من التكـاليف غير المبـاشـــــرة الفعليـة والتقـديرية واألعبـاء التمويليـة يتم توزيعهـا على
أساس التكاليف المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة.

اإلضمحالل
اضمحالل قيمة األصول المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مالي
أومجموعة من االصول المالية قد أضمحل .ويعتبر أصل مالي أومجموعة من االصول المالية قد أضمحل
إذا ،وإذا فقط ،كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف
اال ولي باألصل وأثرعلى التدفقات النقدية في المستقبل المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية
والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .
اضمحالل قيمة األصول غير المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل .وعندما
تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ،فيعتبر أن األصل قد إضمحل
وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية .وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة الدخل .
ويتم رد الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقاً ،فقط إذا ،كان هناك تغيير في
االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة
 ،ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمة
االستردادية له أو تتعدى القيمة الدفتري ة التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن
اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة .ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل
القيمة بقائمة الدخل .
أسهم خزينة
تدرج أسهم الخزينة (أسهم الشركة) بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية
بالميزانية وتثبت األرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانية.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
استخدام التقديرات والحكم الشخصي
إن إعداد القوائم المالية طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي وعمل
تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وقيم األصول واإللتزامات وكذلك اإليرادات
والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى
متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في ظل الظروف واألحداث الجارية حيث يتم بناءاً عليها تحديد القيم
الدفترية لألصول واإللتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .
هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فروق في التقديرات
المحاسبية ف ي الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تمت
فيها المراجعة فقط أما إذا كانت تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة وعلى الفترات المستقبلية عندئذ
تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات المستقبلية .
ضريبة الدخل
يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري،يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع
طريقة اإللتزامات علي الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها لألصل أو االلتزام لإلغراض الضريبية
(األساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (األساس المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.
يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية االنتفاع بهذا األصل
لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة
مستقبلية.
قائمة التدفقات النقدية
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية فأن النقدية
وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل وأذون الخزانة
والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات السحب على المكشوف أن وجدت.
اإلقتراض
يتم االعتراف باالقتراض مبدئيا ً بالقيم التى تم استالمها ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن
اإللتزامات المتداولة .ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثنى
عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية  .فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل.
تكلفة اإلقتراض
يتم إدراج أعباء تكلفه االقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية فيما عدا تكلفة االقتراض
المتعلقة مباشرة ً باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة األصل ويتم تحديد
قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها على األصل والتى تتمثل فى تكلفة االقتراض الفعلية ،و يتم التوقف
عن الرسملة خالل الفترات التى تتعطل فيها أعمال اإلنشاء الفعالة لألصل .
ويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة االفتراضية عندما يتم االنتهاء من كل األنشطة الجوهرية الالزمة إلعداد
األصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه للغير.
المصروفات
يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ،المصروفات اإلدارية والعمومية
والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة تتكون النقدية وما في حكمها من أرصدة النقدية لدى البنوك
والصندوق والودائع تحت الطلب و أذون الخزانة التى تستحق خالل ثالثة اشهر والشيكات تحت التحصيل
المصرفية و أو مقبولة الدفع وكذا البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءاً
مكمالً لنظام أدارة األصول بالشركة .
توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة
للشركة.
القيم العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن الشركة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أو المقابل المدفوع نظير تحويل
االلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .ويستند القياس بالقيمة العادلة إلى
االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام
أو السوق الذي سيعود بأكبر فائدة علي األصل أو االلتزام.
وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق استخدامها
عند تسعير األصل أو االلتزام ،وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم
االقتصادية.
ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالسوق على توليد منافع
اقتصادية عن طريق استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر بالسوق
من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له.
بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط ،يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء السوقية
المعلنة.
وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة على
بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر.
أما بالنسبة لألصول غير المدرجة ،فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل مشابه أو
باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.
وتستخدم الشركة أساليب التقويم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية من
أجل قياس القيمة العادلة ،ومن ثم تعظم استخدام المعطيات ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام
المعطيات التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى.
ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائم
المالية في فئات جوهري لقياس القيمة العادلة ككل:
•
•
•

المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألصول أو التزامات مطابقا تماما في أسواق نشطة.
المستتتتوى الياني :باستتتتخدام مدخالت غير أستتتعار التداول الوارفي في المستتتتوى األول ولن المن مال ت ا
لألصل أو االلتزام بشنل مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المستمدي م األسعار).
المستتوى اليال ::باستتخدام أستالي التقييم التي تتضتم مدخالت لألصتل أو االلتزام ال تستتدد لبيانات ستوق المن
مال ت ا.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 2-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
القيم العادلة (تابع)
وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر ،تحدد
المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث للتسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم
التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير.
وألغراض إفصاحات القيمة الع ادلة ،وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها،
وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
كما هو موضح أعاله.
 3-2التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات
السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هي تلك المطبقة في العام السابق .
خالل ش ه ر سههبتمبر  2020صههدر قرار رئيم مجلم الوزارء رقم  1871لسههنة  2020لتأجيل تطبيق
معايير المحاسبة المصرية رقم ( – )47االدوات المالية ،ورقم ( )48االيراد فى العقود مع العمالء و
( )49عقود التاجير وذلك عن الفترات المالية التي تبدأ من أول يناير .2021
-3

المعلومات القطاعية
يتمثل قطاع األعمال الرئيســـي للشـــركة في القطاع العقارى والســـياحى .وال تعد األرباح واالســـتثمارات
المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي .وبالتالي ،ال تســتوفي معايير القطاعات التي
يتم التقرير عنها وفقا لمعيار المحاسـبة المصـري  41ومن ثم ال يجري اإلفصـاح عنها بشـكل منفصـل في
القوائم المالية.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TTMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 30سبتمبر 2020
-4

أصول ثابتة – بالصافي

التكلفـة
في  1يناير 2020
إضافات
محول من أصول ثابتة تحت اإلنشاء
استبعادات
فى  30سبتمبر 2020
مجمع اإلهالك
في  1يناير 2020
إهالك العام
اهالك االستبعادات
في  30سبتمبر 2020
صافى القيمة الدفترية
في  30سبتمبر 2020

وسائل نقل وانتقال
جنيه مصري

عدد وأدوات
جنيه مصري

أراضي
جنيه مصري

مبانى وإنشاءات
جنيه مصري

1.087.171.370
1.087.171.370

4,598,580,512
292,900,014
12,923,475
4,904,404,001

300,381,552
29,040,782
()3,138,003
326,284,331

-

()621,719,859
()89,199,122
()710,918,981

()177,305,474
()31,781,334
2,735,754
()206,351,054

()340,355,347
()41,455,515
31,898
()381,778,964

1.087.171.370

4,193,485,020

119,933,277

235,787,593

االجمالى
جنيه مصري

أثاث وتجهيزات
جنيه مصري

أجهزة كمبيوتر
جنيه مصري

550,610,490
67,001,387
()45,320
617,566,557

716,041,071
56,968,166
()3,850,146
769,159,091

84,737,944
46,532,376
()400,626
130,868,694

7,337,521,939
492,442,725
12,923,475
()7,434,095
7,835,454,044

()427,551,344
()46,247,849
2,791,844
()471,007,349

()55,893,380
()15,818,002
344,193
()71,367,189

()1,622,825,404
()224,501,822
5,903,689
()1,841,423,537

298,151,742

59,501,505

5,994,030,507

 −رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحية.
 −رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى االرض .
 −رهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة لشركة النيل للفنادق والكائنة فى  12شارع أحمد راغب – جاردن سيتى – قصر النيل – القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى
الملحقين بالفندق و الكائنين فى  4شارع أحمد راغب  -جاردن سيتى – قصر النيل – القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين به .
جنيه مصري
متحصالت من بيع أصول ثابتة
تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

()7,434,095

مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

5,275,410

جنيه مصري
3,873,428

وقد تم تخصيص اإلهالك على النحو التالي :
مصروف االهالك المحمل علي قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر)

()2,158,685
أرباح بيع أصول ثابتة

1,714,743
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جنيه مصري
146,247,328

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 - 4أصول ثابتة – بالصافي (تابع)
أراضي
جنيه مصري
التكلفـة
في  1يناير 2019
تسويات عن عام 2019
إضافات
محول من أعمال بغرض التطوير
استبعادات
فى  31ديسمبر 2019
مجمع اإلهالك
في  1يناير 2019
إهالك العام
اهالك االستبعادات
في  31ديسمبر 2019
صافى القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019

820.472.346
65.863.027
200.835.997

مبانى وإنشاءات
جنيه مصري

وسائل نقل وانتقال
جنيه مصري

عدد وأدوات
جنيه مصري

أثاث وتجهيزات
جنيه مصري

أجهزة كمبيوتر
جنيه مصري

630,621,707

64.565.040
20.422.674
()159.461
()91.000
84.737.253

5.675.139.122
751.664.716
318.507.795
623.068.268
()30.857.853
7.337.522.048
()1.391.519.471
()258,930,225
27.624.183
()1,622,825,514
5,714,696,534

1.087.171.370

3.426.564.696
685.801.689
72.552.385
427.070.808
()1.231
4.611.988.347

249.762.813
54.848.516
()4.229.976
300.381.353

483,152,520
68.063.989
()4.679.076
()8.715.583
537.821.849

102.620.232
()17.820.063
715.421.876

-

()517.195.364
()107,223,864
352.999
()624,066,229

()144.534.455
()36.833.957
4.062.940
()177.305.473

()303.114.426
()43.271.069
8.100.645
()338.284.850

()387.127.412
()55.222.004
15.073.944
()427.275.472

()39.547.814
()16.379.331
33.655
()55.893.490

1.087.171.370

3.987.922.118

123.075.880

199.536.999

288.146.404

28.843.763

االجمالى
جنيه مصري

 −رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحية .
 −رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى
االرض .
جنيه مصري
متحصالت من بيع أصول ثابتة
تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

()30.857.853

مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

27.624.183

أرباح راسمالية

جنيه مصري
3.650.572

وقد تم تخصيص اإلهالك على النحو التالي :
مصروف االهالك المحمل علي قائمة الدخل (األرباح أو الخسائر)

()3.233.670
416,902
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جنيه مصري
258,930,225

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TTMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 30سبتمبر 2020
استثمارات عقارية
-5
اراضي

مبانى وانشاءات

جنيه مصرى
التكلفة
في 1يناير 2020
اضافات
استبعادات
في  30سبتمبر 2020
مجمع اإلهالك
في  1يناير 2020
إهالك الفترة
إهالك اإلستبعادات
في  30سبتمبر 2020
صافى القيمة الدفترية
فى  30سبتمبر 2020
صافى القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019

-6

جنيه مصرى

جنيه مصرى

30.214.479
()23.550.257

108.145.301

138.359.780

4,718,425
()67.560.727

6.664.222

45.302.999

4,718,425
()91,110.984
51.967.221

-

()23,614,776( )23,614,776
()666.026
()666.026
11,940,915
11,940,915
()12.339.887( )12.339.887

6.664.222

32.963.112

39,627,334

103.683.541

11.061.463

114.745.004

أصول غير ملموسة

برامج حاسب الى
اضافات
مجمع االهالك في أول الفترة /العام
استهالك
الرصيد في أول الفترة /العام

-7

إجمالى

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

8,361,653
989,267
()7,576,906
()653,843

7,160,512
()5,493,018
()882.747

1,120,171

784.747

أصول ثابتة تحت اإلنشاء

مشروع امتداد شرم الشيخ
محول إلى اصول ثابتة (مشروع شرم الشيخ)
اصول فندقية وسياحية
فيال ( -صيدناوى)
مشروع االقصر
المقر االدارى
المساحة االدارية بفندق الفورسيزون نايل بالزا
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 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

4,003,961,406
()12,923,475
968.066.917
72,795,409
18,744,257
15,914,342
99,429,404
5,178,911,735

3,350,639,132
584,246,339
73,606,541
72.533.460
11,798,110
4.092.823.582

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
الشهرة

-8

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
شركة االسكندرية لالستثمار العقاري

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

10.461.612.484
2.043.149.242
12.504.761.726

10.461.612.484
2.043.149.242
12.504.761.726

يتم اختبار الشهرة سنويا ً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية .
- 9

استثمارات فى شركات شقيقة
نسبة
المساهمة
شركة هيل /تى أم جى إلدارة المنشآت
واإلنشاءات*
شركة مدينة القاهرة الطبية
شركة بداية للتمويل العقارى
شركة اتريم النظمة المباني المتطورة

*

%49
%10
%33.3
%1.5

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

2,751,982.6
7,500
50,000,000
700,000
53,459,483

2.929.322
7.500
700.000
3.636.822

وافق مجلس االدارة على التخارج من شركة هيل  /تي ام جي الدارة المنشأت والمشروعات وجارى
تصفية الشركة من خالل المصفى القضائى.

 - 10استثمارات مالية متاحة للبيع
 30سبتمبر 2020
جنيه مصري
استثمارات مالية متاحة للبيع قصيرة األجل
شركة اسكان للتامين
المصرية العادة التمويل العقارى
الشركة المصرية للتسويق والتوزيع
شركات أخرى
استثمارات مالية متاحة للبيع طويلة االجل
صندوق هيرمس الثالث
شركة التعمير للتمويل العقارى
شركة اورايون الدارة المرافق والخدمات

6,600,000
1,762,500
500.000
95,775
8,958,275
17,382,862
12,565,100
112,500
30,060,462

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري
6.600.000
1,762,500
500.000
3.161.483
12.023.983
20.141.470
12.565.100
112.500
32.819.070

االستثمارات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية ليس لها سعر سوقي و ليس باإلمكان تحديد قيمتها العادلة
بواقعية نظرا ً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم أدراجها بالتكلفة.
يتم تقسيم االستثمارات المتاحة للبيع إلى استثمارات متداولة وغير متداولة وفقا للغرض من االستثمار عما
إذا كان الشراء بغرض االحتفاظ به.
االســـــتثمـار فى صــــنـدوق اســـــتثمـار هيرمس الثـالـث يبلغ  1.104.375دوالر امريكى بمـا يعـادل مبلغ
 17,802,530جنيه مصــــرى فى  30ســــبتمبر  ،2020وتم تقييم االســــتثمار بالقيمة العادلة وبلغ قيمة
االضمحالل المثيت في قائمة الدخل  2,758,605جنيه مصرى.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
-11

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات طويلة االجل
بلغت صافى القيمة لهذا البند  3.501.498.582جنيه مصري في  30سبتمبر  ،2020ويتمثل فى
سندات حكومية كما يلى-:
-

عدد  2,555,126سند بيانها كما يلى :
عدد

قيمة اسمية

105,669
66,025
115,096
363,584
503,792
238,223
373,634
289,070
460,033
40,000
2,555,126

160,114,000
91,000,000
210,800,000
447,307,000
741,046,000
461,212,000
507,500,000
359,000,000
493,400,000
40,000,000
3,511,379,000

عائد

استحقاق

%15
%17
%16.1
%15
%15.3
%16.4
%16.8
%16.4
%14
%14

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

وبلغ رصيد خصم السندات في  30سبتمبر  2020مبلغ  11,489,574جنيه مصري ويتم استهالك
خصم السندات في تاريخ استحقاق العائد.

القيمة األسمية
خصم إصدار
القيمة المستهلكة
استهالك خصم سندات خالل الفترة
رصيد السندات

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

3,511,379,000
()11,489,574
3,499,889,426
1,609,156
3.501.498.582

3,570,932,000
()13,217,536
3,557,714,464
2,200,410
3,559,914,874

استثمارات قصيرة األجل
بلغ رصــيد هذا البند 1,595,863,864جنيه مصــرى في  30ســبتمبر  2020ويتمثل فى اذون
خزانة تستحق بحد أقصى يناير عام .2021
-12

أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح اوالخسائر

وثائق استثمار صندوق جمان
صندوق األستثمار الخيرى التعليمى
شركة الكابالت المصرية
وثائق استثمار بنك عودة

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

2,982,181
5,000,000
23,653
30,473,610
38,479,444

3,157,863
14.612
3.172.475
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- 13

عمالء وأوراق قبض

عمالء
أوراق قبض

-14

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

2,663,202,280
28,696,225,020
31,359,427,300

631,799,459
30,141,013,220
30,772,812,679

عقارات لغرض التطوير

رصيد أول الفترة /السنة
إضافات وتسويات خالل الفترة  /السنة

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

36,480,865,818
8,002,296,086
958,231,322

33,830,088,112
8,272,122,064
627,020,310

تكلفة اقتراض مرسملة خالل السنة
تكاليف محققه لوحدات تم تسليمها تم تحميلها
()5,819,759,891
علي قائمة الدخل
محول الي أصول ثابتة وحق انتفاع (مؤجر
تمويليا)
رصيد اخر الفترة  /السنة
39,621,633,336

()5,621,344,358
()627,020,310
36,480,865,818

تتمثل في عقارات تم شرائها و بنائها أو في مرحلة اإلنشاء بغرض بيعها ضمن النشاط العادي للمنشأة،
ويتم تصنيفها كعقارات لغرض التطوير وتتضمن التكاليف التالية:
 أراضي مبالغ تم دفعها للمقاولين لغرض البناء وتتضمن تكلفة إنشاء البنية التحتية. تكاليف االقتراض ،تكاليف التخطيط و التصميم ،تكاليف تجهيز الموقع ،أتعاب مهنية للخدمات القانونية،تكاليف غير مباشرة وتكاليف أخري.
يتم توزيع تكاليف البنية التحتية علي المشروعات وتمثل جزء من التكلفة التقديرية إلكمال المشروع
وذلك لتحديد التكلفة التي تنسب لإليراد الذي يتم االعتراف به .تقدر مدة إنشاء وتطوير العقارات بأكثر
من  10سنوات.
بناء على العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت الشركة العربية للمشروعات والتطوير
العمرانى – شركة تابعة -على  8000فدان إلقامة مشروع مدينتي الذي يتم العمل في إنشاؤه على عدد
من المراحل مقابل تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة  " %7من إجمالي مسطحات مباني
العمارات على كامل أرض المشروع " وتقوم الشركة بإثبات تكلفة األراضي في جانب األصول ويقابلها
قيمة االلتزام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء التكلفة التقديرية المحسوبة إلقامة الوحدات التي
يتم تسليمها للهيئة للمرحلة التي يتم العمل بها.

تم الحكم فى القضية المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية ببطالن عقد بيع أرض مدينتى الخاص
بالشركة العر بية للمشروعات والتطوير العمرانى من قبل محكمة القضاء اإلدارى عام  2010وذلك
لبطالن إجراءات عقد بيع أرض مدينتى ،وتم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس الوزراء لتوفيق الوضع
القانونى ألرض مدينتى ،وقررت اللجنة الموافقة على إعادة بيع األرض للشركة العربية للمشروعات
والتطوير العمرانى بعقد ابتدائى جديد مؤرخ  8نوفمبر  2010على أال يقل المقابل العينى عن 9.979
مليار جنيه مصري.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
-14

عقارات لغرض التطوير (تابع)
وبنا ًء عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض مشروع مدينتى المثبته أعاله عند توقيع العقد النهائي
لألرض وفي ضوء التكاليف الفعلية التي سوف يتم تحملها في سبيل تنفيذ العقد الجديد ،ونظرا لطبيعة
المشروع التى تنقسم الى  6مراحل ،وضرورة اخذ موافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قبل البدء
فى أى مرحلة من تلك المراحل وبالتالى فانه تم تسجيل كامل قيمة االرض الخاصة بالمرحلة األولى
والبالغة  4.2مليار جنيه ويتم اثبات استحقاق القيمة المقدرة لتكلفة األرض الخاصة بكل مرحلة من
مراحل المشروع عند الموافقة عليها والبدء فى تنفيذ تلك المرحلة.
تم الحكم بقبول طلبات التدخل فى الدعوى رقم  15777لسنة  65ق .وبقبول الدعوى شكالً  ،وفى
الموضوع بصحة عقد البيع المبرم فى  8نوفمبر  2010بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة
العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ،وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها.
قامت الشـركة العربية للمشـروعات والتطوير العمرانى (احدى الشـركات التابعة) بالتوقيع على االتفاق
النهـائي مع هيئـة المجتمعـات العمرانيـة واعتمـده مجلس الوزراء بتـاريخ  25فبراير  ، 2015والـذي
بموجبه تم حسـم الخالف حول آلية تطبيق وتنفيذ نسـبة  % 7من اجمالي مسـطح المباني للحصـة العينية
المســـتحقة للهيئة عن قيمة أرض مشـــروع مدينتي على أال يقل المقابل العينى عن  9.979مليار جنيه
وفقا للعقد المبرم مع الهيئة في عام ( 2010بدون تعديل أي شـروط على العقد) لتصـبح  3.195مليون
متر مربع مباني كاملة التشـطيب جاري تسـليمها على مدار عمر تنفيذ المشـروع طبقا للعقد المبرم عام
.2010
والذى تم فيه أيضـــا ً االتفاق علي ســـداد عالوة خاصـــة نتيجة للميزة اإلضـــافية التي حصـــلت عليها
المجموعة نتيجة زيادة نســــبة الخدمات اإلقليمية مع االحتفاظ بنفس نســــب مكونات باقي المشــــروع
األخرى المعتمدة  ،وذلك بقيمة  1.122مليار جنيه تسدد علي  10سنوات .

 - 15المخزون
 30سبتمبر2020
جنيه مصري

1,070,536,774
4,358,871
1,074,895,645
()611,895
1,074,283,750

مخزون وحدات
بضاعة وم مات ومعدات تشغيل الفنادق
است الك مخزون الفنادق
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 31ديسمبر 2019
جنيه مصري
853,985,989
149,022,307
1,003,008,290
()974,048
1,002,034,248

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

-16

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

3,186,525,152
659,454,814
324,158,417
442,643,343
869,483,560
589,077,784
1,698,640
9,305,826
207,083,417
40,953,025
27,468,679
6,357,852,657
242,953,068
6,600,805,725

2,923,344,505
612,831,709
603,325,071
292,024,550
363,751,299
147,144,716
5,651,362
5,989,052
161,131,123
39,041,325
8,544,324
5,162,779,033
143,950,758
5,306,729,793

جنيه مصري
دفعات مقدمة  -مقاولون وموردون
مقاولى تشوينات
حسابات جارية الفنادق
مصلحة الضرائب – خصم واضافة
تأمينات لدى الغير
مدينو صيانة ومياة وك رباء
أرصدة مدينة اخرى
اعتمادات مستندية
مدينون متنوعون
مصروفات مدفوعة مقدما
مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات في شركات تحت التأسيم
إيرادات مستحقة

- 17

جنيه مصري

نقدية وأرصدة لدى البنوك

ودائع ألجل
بنوك حسابات جارية
نقدية بالخزينة
شيكات تحت التحصيل
أذون خزانة

-

عملة محلية
جنيه مصري

عملة أجنبية
جنيه مصري

جنيه مصري

189,734,087
2,243,871,133
41,715,481
2,475,320,701

1,986,698,919
135,480,191
15,584,845
2,137,763,955

2,176,433,006
2,379,351,324
57,300,326
4,613,084,656

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري
2,199,210,565
1,958,807,511
48,602,237
4,084,481
990.899
4.211.695.693

تستحق الودائع خالل  3أش ر من تاريخ الربط.
شيكات تحت التحصيل تمثل شيكات مصرفية وشيكات مقبولة الدفع.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما فى حكم ا من :
 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

4,613,084,656
()17,310,865
4,595,773,791

4.211.695.693
()26.812.859
4.184.882.834

جنيه مصري

نقدية بالصندوق و البنوك
بنوك سحب على المكشوف
النقدية ومافى حكم ا

جنيه مصري

 -18الدائنون وأوراق الدفع

موردون ومقاولون
أوراق دفع

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

1,872,755,345
17,905,855,204
19,778,610,549

2,336,682,336
13,489,719,778
15,826,402,114
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 -19عمالء دفعات مقدمة

عمالء دفعات مقدمة مشروع الرحاب
عمالء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب
عمالء دفعات مقدمة مشروع مدينتى
عمالء دفعات – مشروع سيليا
عمالء دفعات مقدمة مشروع الربوة
عمالء دفعات مقدمة مشروع سان ستيفانو

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصرى

1,265,855,527
4,423,350,412

1,466,899,799
3,903,737,959
22,765,555,305
10,953,360,678
20,193,975
5,356,000
39,115,103,716

21,684,270,116
10,933,899,107

16,774,410
10,456,000
38,334,605,572

 -20دائنو توزيعات

حصة المساهمين
حصة العاملين فى األرباح
مكافاة اعضاء مجلم االدارة

 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

1,149,337
159,925,994
14,775
161,090,106

1.149.337
340,082,803
14,775
341,246,915

 - 21مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

تأمينات وحدات
تأمين ضمان أعمال
أرصدة دائنة أخرى
مصروفات مستحقة ودائنون
تامين للغير
عمالء – أرصدة دائنة
اشتراكات األندية

-22

 30سبتمبر 2020
جنيه مصرى

 31ديسمبر 2019
جنيه مصرى

7.116.166.462
2,266,213,221
556,690,363
766,874,266
189,802,909
27.167.653

6,543,119,971
1,574,313,679
479,032,701
33,034,892
131,949,452
26,128,199
91,956,035
8.879.534.929

143,503,737
11,066,418,611

رأس المال

 حـدد رأس مـال الشـــــركـة المرخص بـه بمبلغ  50.000.000جنيـه مصـــــري (خمســـــون مليون جنيـهمصــري) ورأس المال المصــدر بمبلغ  6.000.000جنيه مصــري (ســتة مليون جنيه مصــري) القيمة
االسمية للسهم  10جنيه مصري (عشرة جنيهات مصريه) فى  3إبريل . 2007
 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  6أكتوبر  2007تم زيادة رأس مال الشـــركةالمرخص به بمبلغ  29.950.000.000جنيه مصـرى ليصـبح  30مليار جنيه مصـري (ثالثون مليار
جنيه مصـري) و تم زيادة رأس المال المصـدر والمدفوع ليصـبح  18.152.035.500جنيه مصـري
(ثمانية عشــر مليار و مائة اثنان و خمســون مليون وخمســة وثالثون ألف و خمســمائة جنيه مصــري)
مقســـم إلى عدد  1815203550ســـهم  ،القيمة االســـمية للســـهم  10جنيه مصـــري (عشـــرة جنيهات
مصـريه) من خالل مبادلة أسـهم الشـركة مع الشـركات التابعة وتم التأشـير فى السـجل التجاري بتاريخ
 28أكتوبر . 2007
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 طبقـا لقرار الجمعيـة العـامـة غير العـاديـة بتـاريخ  28أكتوبر  2007تم زيـادة راس المـال المصـــــدروالمدفوع من خالل طرح عام وخاص ليصــبح  20.302.035.500جنيه مصــري (عشــرون مليار
وثالثمـائـة واثنـان مليون و خمســـــة و ثالثون ألف وخمســـــمـائـة جنيـه مصـــــري) مقســـــم إلى عـدد
 2030203550ســهم وقد تم ســداد الزيادة و البالغ قدرها  2.150.000.000جنيه مصــري وعالوة
إصـدار بمبلغ  1.6جنيه مصـري للسـهم بقيمة  344.000.000جنيه مصـرى وتم التأشـير فى السـجل
التجاري بتاريخ  25نوفمبر .2007
 طبقـا ً لقرار الجمعيـة العـامـة غير العـاديـة بتـاريخ  24مـارس  2010تم تخفيض راس المـال المصـــــدربقيمة أســـهم الخزينة التي مر على شـــرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االســـمية  169.720.520جنيه
مصـري ليصـبح راس المال المصـدر مبلغ وقدره  20.132.314.980جنيه مصـري (عشـرون مليار
ومائة واثنان و ثالثون مليون و ثالثمائة وأربعة عشـــر ألف وتســـعمائة وثمانون جنيها ً ) موزعة على
 2013231498سهم (اثنان مليار وثالثة عشر مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف وأربعمائة و ثمانية
وتسعون سهم) وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  18مايو . 2010
 طبقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  30سبتمبر 2011تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوعمن خالل إصدار أسهم مجانية خصما ً من األرباح المرحلة ليصبح  20.635.622.860جنيه مصري
(فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثالثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون
جنيها مصريا الغير) موزعة على عدد  2063562286سهم (فقط ملياران وثالثة وستون مليون
وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتان وستة وثمانون سهم الغير) وتم التأشير فى السجل التجاري
بتاريخ  24مايو .2011

 -23احتياطي قانوني
بلغ رصـيد االحتياطى القانونى مبلغ  313.531.168جنيه في  30سـبتمبر  2020ويتمثل فى الرصـيد
الــمــحــول مــن عــالوة أصـــــــدار أســــــهــم الــزيــادة فــى راس الــمــال بــمــبــلــغ اجــمــالــى
 344.000.000جنيه مصــري بعالوة قدرها  1.6جنيه للســهم  ،وقد تم اســتخدام جزء منها لتغطية
مصـــروفات الطرح الخاص و البالغة  185.880.702جنيه مصـــري وقد تم تحويل رصـــيد العالوة
المتبقى والبالغ  158.119.298جنيه مصـرى الى رصـيد االحتياطي القانونى باإلضـافة إلى نسـبة %5
من األرباح المحققة وفقا ً للقانون .
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إحتياطى عام
بلغ رصيد االحتياطي العام مبلغ  61.735.404جنيه مصرى في  30سبتمبر  2020ويتمثل فى مبلغ
 25.747.613جنيه والناتج من عمليات مبادلة األسهم وفقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد
بتاريخ  6أكتوبر  2007بتكوين احتياطي عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة أسهم الشركة مع الشركات
التابعة ،اإلضافة الى مبلغ  35.987.791جنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية
ألسهم الخزينة التى تم إعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  24مارس 2010
بإضافة الفرق الى االحتياطي العام .
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قروض وتسهيالت ائتمانية
البيـــان

التسهيالت
القروض

قصيرة األجل
جنيه مصري

طويلة األجل
جنيه مصري

1,260,633,763
312,975,618
1,573,609,381

3,057,828,669
3,057,828,669
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 30سبتمبر 2020

 31ديسمبر 2019

جنيه مصري

جنيه مصري

1,260,633,763
3,370,804,287
4,631,438,050

1,242,105,267
3.421.722.779
4,663,828,046

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 - 25قروض وتسهيالت ائتمانية (تابع)
وفيما يلى تحليلى القروض والتسهيالت االئتمانية :

بنك عودة – جنيه مصري
مصرف أبو ظبى اإلسالمى -جنيه مصري
بنك قطر الوطنى األهلى -جنيه مصري
البنك األهلى المصرى – جنيه مصرى
بنك مصر إيران  -جنيه مصرى
البنك العربى  -جنيه مصرى
بنك اإلمارات دبى الوطنى  -جنيه مصرى
بنك اإلستثمار العربى القاهرة -جنيه مصرى
بنك تنمية الصادرات
بنك مصر  -جنيه مصرى
بنك مصر ايران  -جنيه مصرى
بنك الكويت الوطنى  -جنيه مصرى
البنك االهلى المتحد – يورو
البنك االهلى المتحد – دوالر امريكى

*

التسهيالت
جنيه مصري

القروض
جنيه مصري

القيمة باصل العملة

163,454,559
270,573,721
36,772,031
89,452,917
11,658,253
212,306,116
39,294,992
39,179,709
94,988,663
2,952,802
300.000.000
1,260,633,763

-

€10.229.672
$182.138.542

-

312,975,618
189.146.633
2.868.682.036
3,370,804,287

إدرجت األقساط المستحقة السداد خالل عام من تاريخ القوائم المالية بالنسبة للقروض والتسهيالت ضمن
اإللتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي  ،علما ً بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية وباإلضافة إلى
رهن بعض األصول المملوكة للشركات التابعة كما يلى:

 −رهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة لشركة النيل للفنادق والكائنة فى 12
شــارع أحمد راغب – جاردن ســيتى – قصــر النيل – القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينســكى
الملحقين بالفندق و الكائنين فى  4شـارع أحمد راغب  -جاردن سـيتى – قصـر النيل – القاهرة وعلى
مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين به .
 −رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشـأت فندق فورسـيزون شـرم الشـيخ المملوكة لشـركة
االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى .
 −رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورســــيزون نايل بالزا المملوك لشــــركة
نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى االرض .
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اإللتزامات طويلة األجل

هيئة المجتمعات العمرانية
-27

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

1,867,958,516
1,867,958,516

1,867,958,516
1,867,958,516

صكوك اإلجارة

قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (إحدى الشركات التابعة) بإصدار صكوك إجارة
موجودات متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم على إصدار واحد
بقيمة إثنان مليار جنيه مصري والقيمة االسمية للصك( 100 :مائة) جنيه مصري وعدد الصكوك المصدرة
( 20.000.000عشرين مليون) صك  ،ومدة اإلصدار  57شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اإلصدار شهر
ابريل  ، 2020يستحق مبلغ  250مليون جنيه فى عام  ،2022ومبلغ  350مليون جنيه فى عام 2023
ومبلغ  1400مليون جنيه بحد أقصى  ،2024/12/31تلك الصكوك ذات عائد متغير بالجنيه المصري
يحتسب بناء على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة.
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
-28

ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
ضرائب دخل الفترة :

صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة
تعديالت على صــافى الربح الدفترى للوصــول
الى صافى الربح الضريبى
صافى الربح الضريبى
الضريبة بسعر %22.5
ضريبة الدخل الشامل
الضريبة المستحقة خالل الفترة

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 30سبتمبر 2019
جنيه مصري

2,141,306,360

1.801.629.469

469,878,949
2,611,185,309
587,516,694
587,516,694

()74.638.350
1.726.991.119
388.573.002
388.573.002

فيما يلي حركة ضرائب الدخل المستحقة خالل الفترة :

رصيد أول الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة /السنة
المسدد من ضرائب الدخل المستحقة
رصيد أخر الفترة  /السنة

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

924,806,669
587,516,694
()721,147,465
791,175,899

671.122.747
771.866.568
()518.182.646
924,806,669

حركة اإللتزامات الضريبية المؤجلة خالل الفترة كالتالي:
تتمثل األصول الضريبية المؤجلة فى  30سبتمبر  2020والبالغة  4,780,768جنيه مصري قيمة
الضرائب المؤجلة لبند األصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين اإلهالك الضريبى واإلهالك
المحاسبى وتتمثل فيما يلى :

رصيد أول الفترة  /السنة
أثر تطبيق معيار رقم  49اإليجار التمويلى
الضريبة المؤجلة خالل الفترة  /السنة

رصيد أخر الفترة  /السنة

ضريبة الدخل الجارية
ضريبة الدخل المؤجلة

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

()4,596,022
()376,109
()4,780,768
()9,752,899

()120.083.542
105.824.783
9.662.737
()4.596.022

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 30سبتمبر 2019
جنيه مصري

587.516.694
4.780.768
592.297.461

388.573.002
43.615.908
432.188.910
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
 - 29إيرادات وتكاليف النشاط
 30سبتمبر 2019
جنيه مصري

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري
إيرادات الوحدات المباعة
إيرادات تشغيل الفنادق
إيرادات األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة
1,079,014,516
الخدمية
إجمالى اإليراد *
10,412,268,333
تكاليف الوحدات المباعة
5,819,759,891
تكاليف تشغيل الفنادق
491,529,695
تكاليف األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة
782,726,468
الخدمية
إجمالى تكلفة اإليراد *
7,094,016,054
8,895,355,401
437,898,416

*

5.091.704.879
1.191.024.162
1.476.567.105
7.759.296.146
3.228.386.147
772.948.549
910,832,464
4.912.167.160

تم استبعاد إيراد وتكلفة مقابل اإلدارة بمبلغ  6.472.099جنيه مصري .

وفيما يلي تحليل القطاعات

اإليرادات
تكلفة المبيعات
نتيجة األعمال
إهالك واستهالك
ايرادات أخرى وارباح راسماليه
ضرائب الدخل
األرباح
أصول
استثمارات مالية
أصول غير موزعة
إجمالي أصول المجموعة
التزامات
التزامات غير موزعة
إجمالي التزامات المجموعة

عقاري وخدمى
جنيه مصري

السياحى
جنيه مصري

9,974,369,917
6,602,486,359
3,371,883,558
142,279,184
1,703,347,152

437,898,416
491,529,695
()53,631,279
81,610,013
()137,351,991

1,932,495
203,861,369
()592,297,461
()16,986,263

84,681,449,519

9,801,474,995
0
0
9,801,474,995

5,228,320,110
12,504,761,726
17,733,081,836

94,482,924,514
5,228,320,110
12,504,761,726
112,216,006,350

75,202,762,868
0
75,202,762,868

3,435,421,229
20,176,971
20,176,971

78,638,184,096
20,176,971
78,658,361,067

0
84,681,449,519

عام
جنيه مصري

3,435,421,229

-

 30سبتمبر 2020
جنيه مصري

 31ديسمبر 2019
جنيه مصري

10,412,268,333
7,094,016,054
3,318,252,279
225,821,692
203,861,369
()592,297,461
1,549,008,899

11,743,571,187
7,231,784,711
4,511,786,476
261,598,824
430,297,702
()762,203,832
1,872,246,700
87,180,876,842
3,679,284,789
13,021,072,981
103,881,234,613
71,557,741,446
92,548,339
71,650,289,786

 -30إيرادات أخرى
 30سبتمبر 2020
جنيه مصري
134,689,860
ايرادات تمويلية
10,196,949
ايراد تشغيل وتأجير وحدات وحقوق انتفاع
عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 50,196,415
ايرادات استثمارات فى اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة 5,106,675
4,892,671
اخرى
)(177.339
حصة الشركة في )خسائر( شركات شقيقة
204.905.231
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 30سبتمبر 2019
جنيه مصري
275,321,366
42,059,999
11,572,149
255,213
376,596
()20,574
329,564,749

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
-31

الموقف الضريبي
شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
(أ ) ضريبة أرباح شركات األموال
يتم تقديم اإلقرار الضريبى فى ميعاده القانونى ،وتم الفحص الضريبى حتى عام  ،2012وجارى
فحص السنوات التالية.
ب  -الضريبة على المرتبات وما في حكمها
تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم اإلقرارات الربع
سنوية في مواعيدها ،وتم الفحص الضريبى حتى عام  ، 2011وجارى فحص السنوات التالية.
ج  -ضريبة الدمغة
يتم سههداد ضههريبة الدمغة المسههتحقة على الشههركة وتتضههمن اإلعالنات في مواعيدها القانونية
للمأمورية المختصة.
د  -الضريبة العقارية
التخضع الشركة للضريبة العقارية لعدم وجود عقارات تملك ا فى نطاق الضريبة العقارية.
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
(أ ) ضريبة أرباح شركات األموال
 تقوم الشهههركة بتقديم االقرار الضهههريبى بانتىام وفى المواعيد القانونية الى المأموريةالمختصة ،هذا وقد تم فحص السنوات حتى عام  2002ووردت نماذج ( -9أ) وقامت
الشههركة بسههداد المسههتحق علي ا علما بأنه تم الطعن على ما ورد بالنماذج فيما يخص
عام ( 1996الفترة ما قبل النشاط).
 بالنسههبة للسههنوات من  2003حتى  2006تم الفحص وتم إخطار الشههركة بعناصههرربط الضريبة وتم الطعن علي ا.
 بالنسههبة للسههنوات  2007حتى  2013تم الفحص وتم إخطار الشههركة بعناصههر ربطالضريبة بالنموذج  19ضرائب وتم الطعن علي ا وتم تحديد لجنة داخلية.
 لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة من عام  2014وحتى عام .2017علما بأن مشهههروع الشهههركة القائم معفى بالنسهههبة للمرحلة األولى أعتبارا من  1يناير
 1997وللمرحلة الثانية والثالثة إعتبارا من  1يناير  1998لمدة عشهر سهنوات وذلك
طبقها لحكم محكمهة إسهههههتئنهاف القهاهرة رقم  4233بتهاريخ  25يوليو  ،2004وكهذلهك
حصلت الشركة على اإلعفاء الضريبى للمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة.
(ب)

الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 تقوم الشههركة بتوريد الضههرائب المسههتقطعة من العاملين بكشههوف األجور والمرتباتبانتىام ويتم تقديم اإلقرارات والسداد فى المواعيد الرسمية ،هذا وقد تم الفحص حتى
عام  2004وتمت التسوية حتى ذلك التاريخ.
 بالنسبة للسنوات من  2013حتى  2015تم الفحص ولم يرد الربط حتى االن. -لم يتم فحص ضريبي عن عامى  2016و . 2017

(ج)

ضريبة الدمغة
 تم الفحص والتسوية حتى عام .2013 بالنسبة للسنوات من  2014حتى  2015تم الفحص ولم يرد الربط حتى االن . -لم يتم فحص ضريبي عن عامى  2016و . 2017
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
-31

الموقف الضريبي (تابع)

شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى
ضرائب شركات األموال
(أ )
 تم فحص حسهابات الشهركة عن السهنوات حتي سهنة  2004و تم الربط و سهداد جميعالضرائب المستحقه على الشركه حتى عام 2004
 تم وقف اجراءات فحص عينة عام  2005وفقا لصههدور الكتاب الدورى رقم  3لسههنة. 2011
 تم فحص حسهابات الشهركة عن السهنوات حتي سهنة  2006و تم الربط و الطعن علىالربط .
 تم صههدور قرار لجنة الطعن عن عام  2006وجارى العمل على االجراءات القانونيةلذلك القرار .
 تم الربط التقديري عن السنوات  2008/ 2007وتم صدور قرار لجنه الطعن وجارىالعمل على االجراءات القانونية لذلك القرار.
 جارى فحص اعوام  2009حتى عام  2014فى المركز الضريبى لكبارالممولين . الشهههركة تقوم بتقديم اإلقرارات الضهههريبية عن ارباح شهههركات االموال في المواعيدالقانونية .
(ب) ضرائب كسب العمل
 تم محاسههبة الشههركة عن ضههريبة المرتبات و االجور عن السههنوات حتي سههنة 2005وتم سداد جميع الضرائب المستحقة علي الشركة عن السنوات حتى عام 2005
 تم محاسهبة الشهركة عن ضهريبة المرتبات و االجور عن السهنوات  2007-2006وتمالربط والطعن على الربط وتم اعهادة فحص لتلهك السهههههنوات وجهارى اتخهاذ اجراءات
الربط عن اعوام . 2007 ، 2006
 جارى فحص اعوام  2008حتى عام  2016فى المركز الضريبى لكبار الممولين . الشهههركة تقوم بتقديم االقرارات الضهههريبية و تقوم بسهههداد الضهههرائب المسهههتقطعة منالعاملين بالشركة للمامورية المختصة في المواعيد القانونية .
(ج) ضريبة الدمغة
 تم الفحص و الربط و سهداد الضهرائب حتى سهنة  2015وتم سهداد الضهرائب المسهتحقةعلى الشركة بالكامل حتى هذا التاريخ .
 جارى فحص اعوام  2014حتى عام  2016فى المركز الضريبى لكبارالممولين .شركة األسكندرية لالدرة المشروعات
(أ )

الضريبة على أرباح شركات األموال
 تخضـع الشـركة ألحكام قانون الضـرائب على الدخل رقم  91لسـنة  , 2005هذا قد تمفحص الشركة عن عام  2009وتم التسوية مع المأمورية .

(ب)

ضريبة كسب العمل
 -تم الفحص والتسوية حتى عام  2014من جانب المأمورية المختصة.

شركة األسكندرية لالستثمار العقاري
(أ ) الضريبة على أرباح شركات األموال
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة . تم الفحص والربط الضــــريبى حتى عام  2011وجارى ســــداد جميع الضــــرائبالمستحقة من واقع الربط.
 تم فحص حســـابات الشـــركة عن ســـنة  2013 – 2012وتم اتخاذ اجراءات الربطوجارى السداد.
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الموقف الضريبي (تابع)
 -لم يتم فحص ضريبي لسجالت الشركة عن السنوات من  2014حتى .2016

(ب)

ضريبة كسب العمل
 تم الفحص والربط الضـــريبي عن الفترة منذ بدء النشـــاط حتى عام  2007وتم ســـدادالضرائب المستحقة.
 -لم يتم فحص ضريبي لسجالت الشركة عن السنوات من  2008حتى .2016

(ج)

ضريبة الدمغة
 تم الفحص والربط الضريبي حتى  30أبريل  ،2006وتم سداد الضـرائب المستحقة. لم يتم الفحــص الضريبي لسجــالت الشركــة عــن الفترة مــن  1مايو  2006حتى 31ديسمبر .2016

الشركة العربية لالستثمارات الفندقية والسياحية
(أ ) ضريبة أرباح شركات األموال
 تقوم الشركة بتقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كلعام وذلك طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  91لسنه  2005وتستحق الضريبة
وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
 تم فحصها من قبل مامورية ضرائب الشركات المساهمة حتى عام  2016وجارى التسويةوسداد الضريبة المستحقة.
(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها :
 تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى
السـتحقاق الضـريبى  ،كما تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى عن الضـريبة ومرفق
به التســـوية الســـنوية لالجور وما فى حكمها وقد تم اخطار الشـــركة بنموذج ()38
ضـــــرائـب عن الفترة من  2005حتى  2010وتم الطعن فى المواعيـد القـانونيـة وتم
قبول الطعن وجارى اعادة الفحص عن الفترة من  2005حتى .2010
(ج) ضريبه الدمغة :
 تقوم الشركة بتوريد الضريبة المستحقة على االوعية الخاضعة لضريبة الدمغة طبقاالحكام القانون رقم  111لسنه  1980وتعديالته وقد تم الفحص حتى  2016وسداد
الضريبة المستحقة .
شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية
(أ)

الضريبة على شركات األموال
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة . -تم الفحص والربط حتى عام  2007وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة .

(ب)

الضريبة على األجور والمرتبات
 الشركة منتظمة في سداد الضرائب المستقطعة من العاملين في المواعيد القانونية.ضريبة المبيعات
 تــم فحــص الشــركة عــن ضــريبة المبيعــات حتــى  31ديســمبر  2012وتــم ســدادالضرائب المستحقة عليها حتى تاريخه .

(ج)
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شركة الربوة للخدمات الترفيهية
(أ)

(ب)
(ج)
(د)

الضريبة على شركات األموال
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة . تم فحص حسابات الشركة و الربط حتى عام .2004وتجـدر األشـــــارة الى ان الشـــــركـة معفـاه طبقـا الحكـام قـانون المجتمعـات العمرانيـة
الجديدة.
الضريبة على األجور والمرتبات
يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية .
تم فحص الشركة حتى عام  2006وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واقع الربط.
ضريبة الدمغة
لم يتم الفحـص حتى عام . 2007
تم فحص الشركة حتى عام  2001وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واقع الربط
ضريبة المبيعات
 -تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً بأول

الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية
(أ) الضريبة على شركات األموال
 تقوم الشـــــركـة بتقـديم اإلقرار الضـــــريبي بـإنتظـام وفي المواعيـد القـانوني الي المـأموريـةالمختصة .
 تقوم الشترةة بتقدالم االقرار الستدوى لضضترالبة وكلق قبل ن االة شت ر ابرالل م ةل عام وكلق ابقاال نام قانون الضترالبة عض الدخل رقم  91لستد  2005وتستتق الضترالبة وتستدف عض استا
سدوى ع نتيجة الدشاا .
 عضمتا بتان قتد تم اخطتار الشتتتترةتة بدموك ( )19ع عتام  2010وتم الطع عضيت ف المواعيتدالقتانونيتة وتم قبول الطع ورتارى اعمتال اعتافي النقا غ النتري م عتام  2010ال عتام
.2014

(ب) الضريبة على األجور والمرتبات
 تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى
الستحقاق الضريبى  ،كما تقوم الشركة بتقديم االقرار السنوى عن الضريبة ومرفق به
التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها  ،وقد تم اخطار الشركة بنموذج ( )38عن الفترة
من  2005حتى  2011وتم االعتراض عليه فى المواعيد القانونية .وتم قبول الطع
ورارى اعمال اعافي النقا غ النتري م عام  2005ال عام .2011

(ج) ضريبة الدمغة
 تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقاالحكـام القـانون رقم  111لســــنـه 1980وتعـديالت وقـد تم الفحص حتى عـام 2014
وتم سداد الضريبة المستحقة.
شركة النيل للفنادق
(أ) ضرائب شركات األموال
 تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى للضـريبة وذلك قبل نهاية شـهر ابريل من كل عاموذلك طبقا الحكام قانون الضـريبة على الدخل رقم  91لسـنه  2005وتسـتحق الضـريبة
وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
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 تم اخطار الشـــــركة بنموذج ( )19عن الفترة من  2010حتى  2012وتم الطعن عليهفى المواعيد القانونية.
(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 تقوم الشـــركة باســـتقطاع الضـــريبة من العاملين والخاضـــعين للضـــريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اســاس شــهرى وتقوم بســداد الضــريبة المســتحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصـــلحة الضـــرائب وذلك قبل الخامس عشـــر من الشـــهر التالى
السـتحقاق الضـريبى  ،كما تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى عن الضـريبة ومرفق به
التسـوية السـنوية لالجور وما فى حكمها وقد تم الفحص وسـداد الضـريبة المسـتحقةحتى
عام . 2011
(ج) ضريبة الدمغة
 تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقاالحكام القانون رقم  111لسنه  1980وتعديالته وتم الفحص وسداد الضريبة حتى عام
. 2010
(د) ضريبة القيمة المضافة
 الشـــركة مســـجلة بضـــريبة القيمة المضـــافة ( المبيعات ســـابقا ) وتقوم بتقديم االقرارالضــريبى شــهريا مع النموذج المعد لذلك من قبل المصــلحة ويتم توريد الضــريبة ان
وجدت مع االقرار الشهرى للمامورية المختصة .
شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحى
(أ) ضرائب شركات األموال
-

تقوم الشــركة بتقديم االقرار الســنوى للضــريبة وذلك قبل نهاية شــهر ابريل من
كل عام وذلك طبقا الحكام قانون الضـــريبة على الدخل رقم  91لســـنه 2005
وتستحق الضريبة وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
الشـركة قد تم فحصـها حتى عام  2011ولم يتم اخطار الشـركة بنتيجة الفحص
حتى تاريخه .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى
السـتحقاق الضـريبى  ،كما تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى عن الضـريبة ومرفق
به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها.
-

وتم النقا ت عام  2011وتم الطع عض تقدالرات مصضقة الضرائ .

(ج)
-

ضريبه الدمغة

تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا
الحكام القانون رقم  111لســـنه  1980وتعديالته  .وقد تم اخطار الشـــركة بنموذج
( )19ضـــــرائـب عن الفترة من عـام  2011الى عـام  2015وقـد تم الطعن عليـه فى
المواعيد القانونية .
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(د) ضريبة القيمة المضافة
-

الشـركة مسـجلة بضـريبة القيمة المضـافة وتقوم بتقديم االقرار الضـريبى شـهريا مع
النموذج المعد لذلك من قبل المصــــلحة وثم توريد الضــــريبة ان وجدت مع االقرار
الشــــهرى للمامورية المختصــــة وقد تم الفحص حتى  2015وســــداد الضــــريبة
المستحقة.

شركة نوفا بارك القاهرة
(أ ) ضريبة أرباح شركات األموال
 تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى للضـريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عاموذلك طبقا الحكام قانون الضــــريبة على الدخل رقم  91لســــنه  2005وتســــتحق
الضريبة وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
 الشـــركة قد تم فحصـــها حتى عام  2010ولم يتم اخطار الشـــركة بنتيجة الفحص حتىتاريخه .
الضريبة على المرتبات وما في حكمها
(ب)
 تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى
السـتحقاق الضـريبى  ،كما تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى عن الضـريبة ومرفق
به التســـوية الســـنوية لالجور وما فى حكمها و جارى الفحص حتى عام  2013ولم
يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص حتى تاريخه .
ضريبه الدمغة
(ج)
 تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقاالحكام القانون رقم  111لســنه  1980وتعديالته  ،وقد تم الفحص حتى عام 2013
ولم يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص حتى تاريخه .
(د) ضريبة القيمة المضافة
الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة وتقوم بتقديم االقرار الضريبى شهريا مع
النموذج المعد لذلك من قبل المصلحة وثم توريد الضريبة ان وجدت مع االقرار
الشهرى للمامورية المختصة  ،وتم الفحص حتى عام  2014وقامت الشركة بالطعن
على تقديرات المامورية .
شركة االسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية
(أ ) ضريبة أرباح شركات األموال
 تقوم الشركة ب تقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عاموذلك طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  91لسنه  2005وتستحق الضريبة
وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
 تم فحصها حتى عام  2014وتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص وقامت الشركة بالطعنعليه فى المواعيد القانونية .
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(ب)

الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجوروالمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا
للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى
السـتحقاق الضـريبى  ،كما تقوم الشـركة بتقديم االقرار السـنوى عن الضـريبة ومرفق
به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها
 -تم الفحص حتى عام  2013ولم يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص.

(ج)

ضريبه الدمغة
 تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقاالحكـام القـانون رقم  111لســـــنـه  1980وتعـديالتـه وتم الفحص حتى عـام 2014
وسداد الضريبة المستحقة .

(د)

ضريبة القيمة المضافة

-

الشــركة مســجلة بضــريبة القيمة المضــافة ( المبيعات ســابقا ) وتقوم بتقديم االقرار
الضــريبى شــهريا مع النموذج المعد لذلك من قبل المصــلحة وثم توريد الضــريبة ان
وجدت مع االقرار الشـــهرى للمامورية المختصـــة وقد تم الفحص حتى عام 2015
وتم الطعن على تقديرات المامورية .

شركة االقصر للتطوير العمرانى والسياحى
(أ )

الضريبة علي أرباح شركات األموال
 تقوم الشركة بتقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عاموذلك طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  91لسنه  2005وتستحق الضريبة
وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط .
 -الشركة لم يتم فحصها من قبل مامورية ضرائب االستثمار .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتباتومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج المعتمد من
مصلحة الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى  ،كما تقوم
الشركة بتقديم االقرار السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى
حكمها وقد تم اخطار الشركة بنموذج ( )38عن الفترة من  2011حتى  2014وتم
االعتراض عليه فى المواعيد القانونية.
(ج ) ضريبة الدمغة
 تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقاالحكام القانون رقم  111لسنه  1980وتعديالته ولم يتم الفحص من قبل المامورية.
(د) ضريبة القيمة المضافة
 الشركة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة.شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
(أ )

الضريبة علي أرباح شركات األموال
 الشــــركة بدأت نشــــاطها خالل ســــنة  2005ولم يتم الفحص حتى تاريخه  ،وتجدراالشـارة الى ان الشـركة معفاة من الضـريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية
الجديدة .
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-31

الموقف الضريبي (تابع)

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها
 يتم ســـداد الضـــرائب المســـتقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية الى المأموريةالمختصة وحتى تاريخه لم يتم فحص الشركة.
(ج ) ضريبة الدمغة
 لم يتم الفحص حتى تاريخ المركز المالى.(د ) ضريبة المبيعات
 تقوم الشـــركة بتقديم اإلقرارات الضـــريبية فى مواعيدها الشـــهرية ويتم الســـداد اوالباول.
شركة بورت فينيس للتنمية السياحية
(أ ) الضريبة علي الدخل
 الشــركة لم تبدأ نشــاطها بعد – كما أن الشــركة معفاه من الضــريبة علي الدخل طبقاألحكام قانون ضــمانات وحوافز االســتثمار إال انها ملتزمة بتقديم اإلقرار الضــريبي
السنوي طبقا ألحكام قانون الضرائب الجديد رقم  91لسنة  2005والئحتة التنفيذية.
(ب) الضريبة على المرتبات واألجور
 ال يوجد اى مبالغ خاضــــعة لضــــريبة األجور والمرتبات حيث إن الشــــركة لم تبدأنشاطها بعد-هذا ولم يتم فحص الشركة حتى اآلن .
(ج ) الضريبة العامة على المبيعات
 الشركة غير خاضعة ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .(د )

الضريبة الدمغة على المستندات
 -لم يتم فحص الشركة حتى اآلن .

 -32األطراف ذات العالقة
تحقيقا ً ألهداف الشــركة يتم التعامل مع الشــركات ذات العالقة بنفس شــروط التعامل مع األطراف
األخرى وذلـك بـإســــنـاد تنفيـذ بعض األعمـال والعقود في مشـــــروعـات الشـــــركـات التـابعـة (مـدينـة
الرحاب) وكذلك سـداد بعض المبالغ نيابة عن تلك الشـركات وتسـوية بعض المبالغ المسـددة من أو
إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصــدة هذه المعامالت ضــمن األصــول والخصــوم بقائمة المركز
المالي ،و تمثل شــركة اإلســكندرية لإلنشــاءات المقاول الرئيســي لمشــروع الشــركات طبقا للعقود
المبرمة مع الشركات.
بلغت صافى مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت من الشركة القابضة وفقا ً
للفقرة  17من معيار المحاسبة المصري رقم  15مبلغ وقدره  2,132,825جنيه مصري في 30
سبتمبر . 2020
تمتلك شـركة تي .إم .جي لالسـتثمار العقاري والسـياحي – شـركة يسـاهم فيها بعض أعضـاء مجلس
إدارة شـركة مجموعة طلعت مصـطفى القابضـة  TMG HOLDINGبنسـبة  %43.16تقريبا ً من
أسهم الشركة.
حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أرصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز المالى :

شركة اإلسكندرية لالنشاءات

 30سبتمبر 2020
أوراق دفع
98,173,143
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 31ديسمبر 2019
أوراق دفع
155,379,468
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 -33اإللتزامات المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى
ال توجد التزامات محتملة وارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية.
 -34أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
نظر عامة
الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:
مخاطر االئتمان
أ)
مخاطر السوق
ب)
مخاطر السيولة
ج)
يقدم هذا اإليضـاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف
الشـركة وسـياسـاتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشـركة
لرأس المال .ويتحمل مجلس إدارة الشـــركة بالكامل مســـؤولية وضـــع إطار إلدارة المخاطر التي
تتعرض لها الشـــركة واإلشـــراف عليه ،وتتحمل اإلدارة العليا بالشـــركة مســـؤولية وضـــع وتتبع
سياسات إدارة المخاطر.
واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشــركة عبارة عن مزيج من ســياســات إدارة المخاطر
الموثقة رســميا في مجاالت محددة ومن ســياســات إدارة مخاطر غير موثقة رســميا تســتخدم في
مجاالت أخرى.
مخاطر االئتمان
أ)
هي خسـائر مالية تتكبدها الشـركة في حال تعثر العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي
ينظمها عقد األداة المالية ،ومن ثم تتعرض الشـــركة لمخاطر االئتمان بشـــكل رئيســـي من العمالء
وأوراق القبض ومصــروفات مدفوعة مقدما ً ومدينون متنوعون وأرصــدة مدينة أخرى والمســتحق
من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشـــطتها الماليه ،بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤســـســـات
المالية.
ارصدة العمالء و اوراق القبض
فى حالة قيام الشـركة بابرام عقود بيع وحدات سـكنية وأخرى تجارية بالتقسـيط عندئذ يجري تحديد
تلك األقســاط في العقود ،ومن ثم فإن الشــركة عرضــة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بتلك األقســاط
المسـتحقة ،ولكن الملكية القانونية للوحدات السـكنية والتجارية ال تنتقل إلى المشـتري اال بعد تسـديد
جميع األقســاط إضــافة إلى ذلك ،يجري رصــد وتتبع األقســاط المســتحقة للشــركة بشــكل مســتمر
والنتيجة تعكس أن احتمال تحول تلك األقساط إلى ديون معدومة ليس جوهرياً.
ومن ثم فإن تعرض الشــركة لمخاطر االئتمان يتأثر بشــكل رئيســي بحالة كل عميل على حدة ،في
حين أن الخصــائص الســكانية لقاعدة عمالء الشــركة ،وتشــمل مخاطر التأخر عن الســداد حســب
الصـناعة والدولة التي يعمل بها عمالء الشـركة والتى قد يكون لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان
حيث تحصل الشركة علي إيراداتها من عدد كبير من العمالء.
أصول المالية األخرى والودائع النقدية
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشـئة عن األصـول المالية األخرى الخاصـة بالشـركة ،والتي تتضـمن
األرصـــدة لدى البنوك ،والنقد ،واألصـــول المالية بالتكلفة المســـتهلكة ،تتعرض المنشـــأة لمخاطر
االئتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األصول.
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 -34أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تابع)
ويتولى القطـاع المـالي بـالشـــــركـة إدارة مخـاطر االئتمـان النـاشــــئـة عن األرصـــــدة لـدى البنوك
والمؤسسات المالية ،وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى
بنوك محلية ذات ســــمعة جيدة  ،وال تتوقع اإلدارة وفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الشــــركة عن
المصرفيين الذين تتعامل معهم ،أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.
المستحق من أطراف ذات العالقة
يرتبط المسـتحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنشـأ ضـمن سـياق األعمال االعتيادية بحد
أدنى من مخـاطر االئتمـان بحيـث يكون أقصـــــى مقـدار تعرض لهـا يعـادل القيمـة الـدفتريـة لهـذه
األرصدة.
ب) مخاطر السوق
تنشـــــأ مخاطر الســـــوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســـــتقبلية لألداة المالية نتيجة
للتغيرات في أســعار الســوق ،ومن أمثلتها خطر ســعر صــرف العمالت األجنبية ومخاطر أســعار
الفائدة وهي مخاطر من شـــأنها أن تؤثر على دخل الشـــركة ،وتتضـــمن األدوات المالية التي تتأثر
بمخاطر الســوق القروض ذات الفائدة والودائع ،ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر الســوق في إدارة
المخاطر والسـيطرة عليها ضـمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية ،والشـركة ال
تحتفظ بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها.
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
تنشـأ مخاطر أسـعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسـتقبلية لألداة المالية نتيجة
للتغيرات في أســعار الفائدة بالســوق ،ويتصــل تعرض الشــركة لمخاطر التغير في أســعار الفائدة
بالســوق من عدمه بشــكل رئيســي بالتزامات الشــركة بســ عر فائدة معوم وودائع ذات فائدة ،ويعاد
تســعير الفائدة على األدوات المالية ذات ســعر الفائدة المعوم من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى
المدة الفاصلة عام واحد.
وحيث ان ســعر الفائدة على االلتزامات المالية والقروض المســتحقة على الشــركة هو ســعر فائدة
غير معوم  ،وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية للشركة.
التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية
تتعرض الشـــركة لمخاطر التغير فى اســـعار العمالت االجنبية من االصـــول وااللتزامات المالية
وبصـفة اسـاسـية تلك االلتزامات الطويلة االجل والمتمثلة فى ارصـدة القروض بالدوالر االمريكى ،
ويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أســـعار صـــرف الدوالر األمريكي ،في
ظل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،علما بان التغيرات في أســــعار صــــرف جميع العمالت
األجنبية األخرى ليست جوهرية بالنسبة للشركة.
ج) مخاطر السيولة
ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة ،ويتلخص هدف
الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض
من البنوك ،وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي عن طريق الحصول
عل ى تسهيالت على القروض ،وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل
مستمر والمطابقة بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية .علما بأن الشركة لديها النقدية الكافية
لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات المالية.
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 -35القيم العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية .وتتضمن األصول المالية للشركة
ارصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك ،ارصدة العمالء واوراق القبض ،وبعض األرصدة المدينة
أخرى ،واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والمستحق من أطراف ذات عالقة .أما
االلتزامات المالية الخاصة بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية وارصدة الموردين واالرصدة
الدائنة االخرى ،ودائنو شراء أراضي ،والمستحق إلى أطراف ذات العالقة وتأمين ضمان األعمال.
وال تختلف القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما
لم ينص على خالف ذلك.
-36

الموقف القانونى
طبقا الفادة المستشار القانونى للشركة فان الدعاوى المقامة ضد ومن شركات المجموعة مرجحة
الكسب على النحو التالى :
-

الطعن المقام من الشركة رقم 7308 ،7032 ، 6913لسنة  58ق مقام من الشركة العربية
للمشروعات والتطوير العمرانى فى الدعوى رقم  65/15777ق ادارى القاهرة بصحة العقد
المؤرخ  2011/11/8وإعادة تقييم االرض التى لم تستغل.
طعن رقم 66/41817ق ادارى القاهرة مقام من احمد عبد البصير عبد الباقى ضد الشركة
العربية للمشروعات والتطوير العمرانى حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة.
الدعوى رقم  66/5324ق ادارى القاهرة مقامه من حمدى الفخرانى ضد الشركة العربية
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بطلب الغاء قرار التعاقد المؤرخ 2010/11/8
حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة.

 -37أحداث هامة
حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي
لفيروس كورونا ،وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء
عالمي ،وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض ،بما في ذلك قيود السفر والحجر
الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور
والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة
ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوهري لإليرادات ،وتقييم اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.
هذه األحداث تم أخذ تأثيرها على القوائم المالية للشركة في  30سبتمبر  ،2020و قد تؤثر على
القوائم المالية للفترات المالية المستقبلية .وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت
الحالي ،فإن هذا التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية .ويختلف حجم التأثير وفقا ً للمدى
المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.
وتتنوع ايراداتها شركات المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية هى القطاع العقارى والقطاع الفندقى
وقطاع األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة الخدمية مثل المراكز التجارية وعضويات االندية
باالضافة الى البنية التحتية ونشاط النقل الجماعى.
وقد حرصت اإلدارة التنفيذية للمجموعة منذ بداية األزمة على إتخاذ مجموعة من التدابير
واإلجراءات والتى كان لها األثر اإليجابى فى تخفيف حدة أثار األزمة ،وتحمل المجموعة ألي
تقلبات محتملة في مختلف األنشطة ناجمة عن تلك الجائحة .
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شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( TMG HOLDINGشركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة
كما في  30سبتمبر 2020
اوالً القطاع العقارى
 .1حقق القطاع العقارى ايرادات بلغت خالل التسـعة أشـهر األولى من عام  2020حوالى  8895مليون جنيه مقارنة
بمبلغ  5091مليون جنيه ايرادات محققة خالل نفس الفترة من عام  ، 2019وترجع الزيادة إلى قيمة صفقة واحدة
بلغت حوالى  4مليار جنيه  ،والتى انعكســ ـ ت أثارها بصــــفة رئيســــية على زيادة المبيعات المحققة خالل الفترة ،
باإلضافة إلى زيادة التحصيالت النقدية لنفس الفترة  ،حيث تم تحصيل مبلغ  2.25مليار جنية من قيمة الصفقة فى
سبتمبر .2020
 .2بلغ رصـيد المبيعات الفعلية والغير مسـلمة  49.8مليار جنيه مصـري في  30سـبتمبر  ،2020وهذا الرصـيد اليزال
يتمتع بموقف مســـتقر وذو نوعية جيدة من العمالء وســـيتم تمويله بالكامل من هؤالء العمالء ،وبالتالى يوفر نظرة
واضـــــحـة حول التـدفقـات النقـديـة واألربـاح المســـــتقبليـة ،ونتيجـة لتلـك المبيعـات بلغ اجمـالى التحصـــــيالت
مما يمثـل حوالى  %77من قيمـة تلـك المبيعـات نقـدا
لتلـك المبيعـات مبلغ  38.3مليـار جنيـه مصـــــرى حتى تـاريخـه ـ
وشــيكات آجلة مقدمه من العمالء) ،علما ً بأنه وبعد مراقبة دقيقة لنســب التحصــيل خالل الفترة الحالية فانها الزالت
وفق معدالتها الطبيعية مقارنه باإلعوام  ،2019-2018-2017و إضــــافة إلى ماورد آعاله فأن الشــــركة جمعت
وحدات المتخلالت المكتملـة تقريبـًا  ،األمر الـذي ســـــيؤدي إلى توليـد مبيعـات جـديـدة خالل الفترة المقبلـة
مخزو ًنـا من ـ
دون الحاجة إلى مزيد من اإلنفاق ،مما سيعزز بدوره من حجم المبيعات غير المسلمة وتدفقاتها النقدية المستقبلية.
 .3تسـير معدالت التنفيذ لمشـروعات المجموعة وفقا ً للخطة الزمنية المعدة والحرص على تسـليم العمالء وحداتهم وفقا ً
للمواعيد المحدده عليها.
ثانيا ً:القطاع الفندقى
حققت شــركات القطاع الفندقى ايرادات بلغت  437,898,416جنيه خالل التســعة أشــهر األولى من عام  2020مقابل
ايرادات بلغت  1.191.024.162جنيه خالل نفس الفترة من العام السـابق من خالل فنادقها وقد حققت خسـائر تشـغيل
بلغت  53مليون جنيه خالل التســـعة أشـــهر األولى من عام  2020مقابل أرباح  418مليون خالل نفس الفترة من العام
السابق نتيجة تأثير جائحة . COVID – 19
ونظرا ً ألن الخســائر المحققة من قطاع الفنادق ترجع بصــورة اســاســية إلى أثر جائحة كوفيد  19-على كافة األنشــطة
الخاصـة بالسـياحة والطيران فى كافة انحاء العالم والذى انعكس أثرها على مصـر وبالتالى فهو يعتبر حدث عرضـى عام
اليقتصـر على شـركات المجموعة فقط ،وبالتالى فإنه من المتوقع بعد إنتهاء أثر تلك الجائحة والرجوع لمعدالت السـياحة
والطيران الطبيعية حول العالم أن تســــتعيد فنادق المجموعة قدرتها على تحقيق األرباح مرة أخرى كما كان ســــابقا ً لما
تتمتع به من مقومات متميزة.
وقد قامت اإلدارة التنفيذية على الفور بعد اندالع جائحة  COVID – 19بالتعاون مع شـــركات االدارة لفنادق الفور
سـيزونز النيل بالزا والفورسـيزونز شـرم الشـيخ والفورسـيزونز سـان سـتيفانو وفندق النيل كمبينسـكي ونتيجة لالجتماعات
المتعددة باتخاذ العديد من التدابير كما هو مبين أدناه للتخفيف من تأثير  COVID -19على األنشطة التشغيلية :
 .1الحفاظ على الرصـيد النقدي المتاح بالفنادق وتسـريع عملية التحصـيل العمالء للحفاظ على الرصـيد النقدي في كل
فندق .
 .2ترشــيد التكاليف في مختلف جوانب التشــغيل والعمل على اســتراتيجية تخفيض التكاليف الثابتة والتشــغيلية مع
الحفاظ في الوقت نفسه على األصول الفندقية.
 .3اسـتئناف تشـغيل الفنادق بطاقة تدريجية وصـلت إلى  % 50وااللتزام بإجراءات منظمة الصـحة العالمية ووزارة
الصـحة والسـكان المصـرية في هذا الصـدد ،وقد أظهرت نتائج التشـغيل في الفنادق عالمات جيدة على التشـغيل
خالل الربع الثالث وبصــفة خاصــة في فندق الفورســيزونز ســان ســتيفانو باإلســكندرية من خالل افتتاح مرافق
الشــاط والفيالت والكبائن الشــاطئية للتشــغيل خالل فصــل الصــيف مما أدى إلى زيادة في متوســط ســعر الغرفة
وصافي الربح خالل الربع الثالث .
 .4االسـتفادة من مبادرة البنك المركزي لتخفيف أثار  COVID 19على األنشـطة االقتصـادية فى تأجيل الفائدة على
القروض المستحقة لمدة ستة أشهر (من مارس – حتى سبتمبر (
ثالثا ً:قطاع األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة الخدمية
بلغت إيرادات األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة الخدمية حوالى  1079مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولى من
عام  2020مقـارنة بمبلغ  1476مليون جنيـه خالل نفس الفترة من العـام المـاضـــــى ،نتيجـة تأثير القرارات اإلحترازية
الخاصـة بجائحة كورونا والتى أثرت على عمليات تشـغيل تلك األنشـطة واإليرادات المحققة منها ،ومع ذلك فإن الشـركة
تتمتع بمركز مالي قوي ،إضـــــافة إلى الســـــيولة األكثر من ممتـازة لديهـا والقـادرة على تغطيـة أي عجز محتمـل .ويظـل
تركيز اإلدارة موجها ً لتقليل وتقليص تلك اآلثار.
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