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  الدورية المستقلة القوائم المالية
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 (شركة مساهمة مصرية) TMG Holdingمجموعة طلعت مصطفى القابضة  شركة
 

  المستقلةالدورية القوائم المالية 
  ٢٠١٨ مارس ٣١ المنتهية في الثالثة اشهرعن 

  
  المحتويات 

  
  الصفحة  

  ٣  الدورية المستقلةللقوائم المالية  الفحص المحدودتقرير 

  ٤  المستقلةالدورية المركز المالي قائمة 

  ٥  ) الدورية المستقلةاألرباح أو الخسائرالدخل ( قائمة 

  ٦  الدورية المستقلة  قائمة الدخل الشامل

  ٨-٧  الدورية المستقلة قائمة التغير في حقوق الملكية

  ٩  الدورية المستقلة قائمة التدفقات النقدية

  ٢٧ - ١٠  الدورية المستقلة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  









 ) شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- ٦  - 
 

  المستقلةالشامل قائمة الدخل 
  ٢٠١٨مارس  ٣١الثالثة اشهر المنتهية فى عن 

  
  

 
عن الثالثة اشهر المنتهية   

  ٢٠١٨مارس  ٣١فى  
عن الثالثة اشهر المنتهية 

  ٢٠١٧مارس  ٣١فى  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  ١٦٫٩١٥٫٩٦٥  ١٠٫٦٣١٫٤٠٢   الفترةارباح 
    الدخل الشامل األخر 

 )٤١٢٫٩٧٨( )١٫٢٥٩٫٩٢٥(   متاحة للبيع  مالية تقييم استثمارات

 ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل األخر
  

-  -  

بعد خصم الفترة مجموع الدخل الشامل األخر عن 
   الضريبة 

)٤١٢٫٩٧٨(  )١٫٢٥٩٫٩٢٥(  

  ١٦٫٥٠٢٫٩٨٧  ٩٫٣٧١٫٤٧٧   الفترةإجمالى الدخل الشامل عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

.القوائم الدورية الماليةجزء ال يتجزأ من  )٢٤) الى (١من ( المرفقةاإليضاحات  -



 ) شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- ٧  -  

    المستقلةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
  ٢٠١٨مارس  ٣١عن الثالثة اشهر المنتهية فى 

  
  

 

  
 س المالأر

  إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع

ارباح غير محققة من 
تقييم استثمارات مالية 

  اإلجمالى  الفترةارباح   أرباح مرحلة  متاحة للبيع
  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  

 ٢١٫٤٧٩٫١٤١٫٣٢٥ ٤٥٠٫٢٤٨٫٤٢٨ ٣٤٫٤٣١٫٣٥٧ ٤٦٫٨٥٢٫٩٢٩ ٦١٫٧٣٥٫٤٠٤ ٢٥٠٫٢٥٠٫٣٤٧ ٢٠٫٦٣٥٫٦٢٢٫٨٦٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
المحول الى األرباح المرحلة 

  - )٤٥٠٫٢٤٨٫٤٢٨( ٤٢٦٫٠١٤٫٤٣٩  -  -  ٢٤٫٢٣٣٫٩٨٩  -  واالحتياطى القانونى
 )١٫٢٥٩٫٩٢٥(  -  - )١٫٢٥٩٫٩٢٥(  -  -  - إجمالي الدخل الشامل االخر

 ١٠٫٦٣١٫٤٠٢  ١٠٫٦٣١٫٤٠٢ -  -  -  -  - الفترة ارباح
 )٣٥٤٫٤٥٥٫٥٨٩(  - )٣٥٤٫٤٥٥٫٥٨٩(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

 ٢١٫١٣٤٫٠٥٧٫٢١٣ ١٠٫٦٣١٫٤٠٢ ١٠٥٫٩٩٠٫٢٠٧ ٤٥٫٥٩٣٫٠٠٤ ٦١٫٧٣٥٫٤٠٤ ٢٧٤٫٤٨٤٫٣٣٦ ٢٠٫٦٣٥٫٦٢٢٫٨٦٠  ٢٠١٨مارس  ٣١ في رصيدال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .القوائم الدورية الماليةجزء ال يتجزأ من  )٢٤) الى (١من ( اإليضاحات المرفقة   -



 ) شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- ٨  -  

    المستقلةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
  ٢٠١٨مارس  ٣١المنتهية فى  عن الثالثة اشهر

  
  

  
 س المالأر

  إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع
أرباح الدخل الشامل 

  اإلجمالى  أرباح الفترة  أرباح مرحلة  األخر
  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  مصرى  جنيه  

 ٢١٫٣٣٧٫٣٦٤٫٢٣٢ ٢٧٧٫٦٥٧٫٠٢٧ ٧٣٫٧٣٢٫١٨١ ٥٢٫٢٤٩٫٢٦٤ ٦١٫٧٣٥٫٤٠٤ ٢٣٦٫٣٦٧٫٤٩٦ ٢٠٫٦٣٥٫٦٢٢٫٨٦٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
المحول الى األرباح المرحلة 

  - )٢٧٧٫٦٥٧٫٠٢٧( ٢٦٣٫٧٧٤٫١٧٦  -  -  ١٣٫٨٨٢٫٨٥١  -  واالحتياطى القانونى
 )٤١٢٫٩٧٨(  -  - )٤١٢٬٩٧٨(  -  -  - إجمالى الدخل الشامل األخر

 ١٦٫٩١٥٫٩٦٥  ١٦٫٩١٥٫٩٦٥ -  -  -  -  - لفترةأرباح ا
 )٣٠٣٫٠٧٥٫٠٠٠(  - )٣٠٣٫٠٧٥٫٠٠٠(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

 ٢١٫٠٥٠٫٧٩٢٫٢١٩ ١٦٫٩١٥٫٩٦٥ ٣٤٫٤٣١٫٣٥٧ ٥١٫٨٣٦٫٢٨٦ ٦١٫٧٣٥٫٤٠٤ ٢٥٠٫٢٥٠٫٣٤٧ ٢٠٫٦٣٥٫٦٢٢٫٨٦٠  ٢٠١٧مارس  ٣١ في رصيدال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.القوائم الدورية الماليةجزء ال يتجزأ من  )٢٤) الى (١من ( اإليضاحات المرفقة  -



 ) شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- ٩  -  

  المستقلةالدورية قائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١عن الثالثة اشهر المنتهية فى 

 إيضاح 
عن الثالثة اشهر المنتهية 

  ٢٠١٨مارس  ٣١فى  
عن الثالثة اشهر المنتهية 

  ٢٠١٧مارس  ٣١فى  

  جنيه مصري  جنيه مصري  

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ٢٠٫٦٣٥٫٧٧٤ ١٣٫٨٥١٫٨٥٨   قبل الضرائب الفترةارباح 

)٣(  اهالكات  ١٤٫٧٠٠  ٢٠٫٣٢٨  
اريخ  ى ت ا حت تفظ به ة مح تثمارات مالي د اس ة وعوائ رادات ) تمويلي (اي

)٩١(  واذون خزانةاالستحقاق   )١٧٫٠١٧٫٧٦٣(  )١٩٫٤٦٩٫٤٩٣(  
(ايرادات ) توزيعات أرباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل 

  )١٦٨٫٠٠٠(  -   األرباح اوالخسائر
(أرباح) تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

)٩(  اوالخسائر  )٢٫٠٤١٫٦٥٤(  )٧١٫٠٤٨(  
ع  اح) بي اح (أرب الل األرب ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ة مقيم ول مالي أص

  )٤٫٦٩١٫٢٠٠(  -   اوالخسائر
  ١٨٢٫٩٢٠  )١٧١٫٣٠٧(   فروق تقييم عملةخسائر (أرباح) 

  )٣٫٠٨٥٫٢٢٣(  )٥٫٨٣٩٫٦٦٢(  في رأس المال العامل اتالتشغيل قبل التغير(خسائر) 

)١٠(  التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   ٢٫١١٦٫٩١٢( ٤٫٩٢٩( 
  -  ٣٫٤٩٣٫٨٥٢٫٢٢٨   التغير فى اوراق القبض
  ١٫٢٤٠٫٨٥٧  ٢٫١٠٩٫٥١٢   التغير فى أوراق الدفع 

)٠٢  المسدد من ضرائب الدخل المستحقة ) )٥٫٤٧٥٫٢٢٨(  )٧٫٨٦٩٫٧٠٣(  
  -  )٢٫٦٣٩٫١٢٦٫٢٢١(   ذات عالقة –التغير فى مستحق من اطراف 

  -  )٨٩٢٫٩٩٠٫٣٢٠(    مدينو توزيعات ارباحالتغير فى 
)٣١  التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى ) )٢٫٧٢٠٫٣٥٨(  )١٫٩٤٣٫١٢٢(  

  ٢٫٠٦٦٫٦٣١  -   التغير فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح اوالخسائر

  )١٠٫٠٩٠٫٢٣٣(  )٥١٫٨٠٢٫٣٥٩(   أنشطة التشغيل )المستخدمة في( التدفقات النقديةصافى 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)٣(  (مدفوعات) لشراء اصول ثابتة  )٦٫٤٥٠(  -  

  -  ٢٦٧٫٤٧١   مقبوضات من استثمارات مالية متاحة للبيع
)٧(  حتى تاريخ األستحقاقمقبوضات من استثمارات مالية محتفظ بها   ٧٧٫٥٨٦٫٥٨٧  ٢٦٤٫٦٨٣٫٧٠٢  

)٩١(  محصلةايرادات تمويلية وعوائد   ١٧٫٠٥٠٫٣٩٧  ١٩٫٤٦٩٫٤٩٣  
  ١٦٨٫٠٠٠  -   توزيعات أرباح محصلة

  ٩٤٫٨٠٤٫٩٨٤  ٢٨٤٫٤١٤٫٢١٦   الناتجة من أنشطة االستثمار صافى التدفقات النقدية
  )١٨٢٫٩٢٠(  ١٧١٫٣٠٧    اثر التغير فى أسعار الصرف 
  ٨٤٫٥٣١٫٨٣١  ٢٣٢٫٧٨٣٫١٦٤   الفترةخالل  صافى النقدية وما في حكمها
  ٦٨٫٣٢٢٫٥٥٩  ١٠٠٫٥١٥٫١٦٢   الفترةالنقدية وما في حكمها ـ أول 

)١١(  الفترة النقدية وما في حكمها ـ آخر  ١٥٢٫٨٥٤٫٣٩٠ ٣٣٣٫٢٩٨٫٣٢٦  
  
  
 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  القوائم الدورية المالية.جزء ال يتجزأ من  )٢٤) الى (١من ( اإليضاحات المرفقة   -



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ١٠ -  

  وأنشطتها عن الشركةعامة نبذة   - ١
  

  شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة تأسستTMG Holding   شركة مساهمة مصرية
  .والئحته التنفيذية ١٩٩٢لسنة  ٩٥طبقاً ألحكام القانون  ٢٠٠٧فبراير  ١٣فى 

  اريخ ١٨٧٣٩٨برقم   التجاريتم قيد الشركة بالسجل ل  ٣ بت دة الشركة  ،٢٠٠٧إبري  ٢٥وم
  . سنة

 دخول يتمثل غرض الشرك ة أو ال اً مالي ة في األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق
  فى زيادة رؤوس أموالها .

  جمهورية مصر العربية –الجيزة  –ش مصدق الدقى  ٣٦مقر الشركة ومحلها القانونى. 
  ن ركة ع ة للش وائم المالي اد الق م اعتم نةت ة الس ى  المنتهي ارس ٣١ف ي ٢٠١٨ م   ف

  طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ . ٢٠١٨ مايو ١٣
  

  أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة  ٢
  

وائح  المستقلةأعدت القوائم المالية  - وانين والل ي ضوء الق بة المصرية وف ايير المحاس اً لمع وفق
 .المصرية السارية 

 

 . بالجنيه المصري المستقلةأعدت القوائم المالية  -
 

ع المستقلة أعدت القوائم المالية  - ة للبي تثمارات المتاح دا االس ا ع وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيم
ائر  اح والخس الل األرب ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ة المقيم ول المالي ة وواألص اس بالقيم ي تق الت

 . العادلة
  

            ملخص السياسات المحاسبية الهامة ١-٢
  ترجمة العمالت األجنبية

  بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة.تم إعداد وعرض القوائم المالية 

  يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة. 

ائد  تخدام سعر الصرف الس ة باس يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبي
  فروق بقائمة الدخل.فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع ال

عار  تخدام أس ة باس ة التاريخي ها بالتكلف تم قياس ى ي ة والت ر النقدي وم غي ول والخص ة األص تم ترجم ي
  الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف 
  التى تحددت فيه القيمة العادلة. السائدة فى التاريخ

  
  األصول الثابتة 

ة الضمحالل  تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكم
ن  تبدل م القيمة. وتتضمن هذه التكلفة عند تحققها والوفاء بشروط االعتراف بها ، تكلفة الجزء المس

اء بشروط المباني والمعدات، وبالمثل ع ة الوف ي حال ه ف ند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليف
الح  اليف اإلص ع تك راف بجمي تم االعت إحالل وي دات ك اني والمع ة للمب ة الدفتري راف بالقيم االعت

  والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها. 
  

ة يبدأ إهالك األصل عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح عليها قا درا على التشغيل بالطريق
ى  ر اإلفتراض ا للعم ت طبق ط الثاب ة القس اع طريق الك بإتب اب اإله تم حس ددتها اإلدارة ، وي ي ح الت

  لألصل على النحو التالي:
  



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ١١ -  

 
  السنوات  بيـان األصل

  ٥  وسائل نقل و أنتقال
  ٨ -٣  أجهزة كمبيوتر

  ١٠ - ٥  أثاث وتجهيزات
  ٥ - ٣  عدد و أدوات 

  
افع اقتصادية  ى أي من ع الحصول عل يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توق

تبعاد  أرباحمستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي  أو خسائر تنشأ عند اس
  التي تم فيها استبعاد األصل .  الفترةاألصل في قائمة الدخل في 

  يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية. 
  

رسملة النفقات الالحقة لالقتناء فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصول يتم 
د القيمة الدفترية لألصول الثابتة و يتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة و يتم استبعا

  المستبدلة أو المجددة، و يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.
  

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل 
ترداد ه اإلس ن قيمت ل ع ة لألص ة الدفتري د القيم دما تزي محل . عن د أض ت ق اك ثاب ر أن هن ية ، فيعتب

ة  محالل بقائم ارة االض ت خس تردادية، وتثب ه اإلس ى قيمت اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضه إل
  الدخل.

  
تخدمة  ديرات المس ي التق ر ف اك تغيي ان هن ط اذا ك ة فق محالل القيم ن اض ة ع يتم رد الخسارة الناجم

دودة  لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، وتكون مح
ة  ة) ، القيم محالل القيم بحيث التتعدى القيمة الدفترية ألصل ، (نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن اض
تم  م ي ا ل الك) م د االه افي بع دها (بالص يتم تحدي ان س ى ك ة الت ة الدفتري ه أو القيم تردادية ل االس

ات االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة  تم إثب ابقة، وي نوات الس ي الس بالنسبة لألصل ف
  الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل.

  
  اإلستثمارات

  االستثمارات في شركات تابعة
رض  يطرة، ويفت ا  س ركة فيه ون للش االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يك

القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة 
االت  ك الح دا تل ا ع ا ، فيم تثمر فيه ركة المس ي الش ويت ف وق التص ف حق د نص ا يزي ا م ة له التابع

  االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة.
  
تثمارات تمت بة عن االس القوائم الم المحاس ة ب ي شركات تابع ة ف ة متضمنة تكلف تقلة بالتكلف ة المس الي

تثمارات ،  لاالقتناء ، وفى حالة حدوث اضمحال تم في قيمة تلك االس ديلي ة تع ة  القيم ة بقيم الدفتري
  وذلك لكل استثمار على حدة . قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللهذا اال

  

ى  محالل ف ائر االض رد خس راف ب تم االعت رةوي ا ال تتع الفت ا بم دث فيه ى ح ة الت ة الدفتري دى القيم
  .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل السابق تخفيضها
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  في الشركات الشقيقة استثمارات
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة 

باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار  ،أو مشاريع مشتركة
ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل  ،)٣٢المحاسبة المصري رقم (

أوأكثر من حقوق التصويت في  %٢٠مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة 
فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا  الشركة المستثمر فيها،

  مؤثرا.
  

متضمنة تكلفة  تكلفةفي شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بال المحاسبة عن االستثمارات تمت
مالية ) حيث يتم إعداد قوائم ١٨من معيار المحاسبة المصرى رقم ( ١٠االقتناء وذلك وفقا للفقرة 

 تعديليتم في قيمة تلك االستثمارات،  لمجمعة متاحة لالستخدام العام، وفى حالة حدوث اضمحال
وذلك لكل استثمار على حده، ويتم  قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللالدفترية بقيمة هذا اال القيمة

رية السابق التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفت فترةالاالعتراف برد خسائر االضمحالل فى 
  . تعكس قائمة الدخل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقةتخفيضها، و

  
  المتاحة للبيع المالية  االستثمارات

  
د  المالية االستثمارات ع عن المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبي

تحقاق أو  اريخ االس ى ت ا حت تفظ به تثمارات مح االقتناء ، وغير مبوبة كقروض و مديونيات أو كاس
  أو الخسائر. رباحكاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

  

تثمارات  اس االس تم قي ععند االعتراف األولى، ي ة للبي ة متضمنة المصروفات  المتاح ة العادل بالقيم
  المباشرة المتعلقة بها.

  

ة  ة العادل راف باألبعد االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيم ع االعت احم  رب
دفاتر أو الخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية ن ال الي م اء األصل الم ى إلغ ، وذلك حت

دخل،  رباحئذ يتم االعتراف باألوعند ة ال ي قائم ة ف وق الملكي ي حق أو الخسائر المتراكمة المسجلة ف
ى  محالل ف ائر االض رد خس راف ب تم االعت رةوي ة  الفت ة الدفتري دى القيم ا التتع ا بم دث فيه ى ح الت

   . بالنسبة لألصل في السنوات السابقة السابق تخفيضها ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل
 

التى ليس لها سعر مسجل فى البورصة فى سوق نشط ملكية الحقوق أدوات ستثمارات في اإل
  .بطريقة يعتمد عليها، يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفةواليمكن قياسها 

  
  والخسائرأ رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ

  
ا  كأصول  رباحاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ ا إم م تبويبه أو الخسائر هي اصول مالية ت

ة  ير أواصول مالي ي قص محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمن
  أوالخسائر.  رباحتم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األ

  

الل األعند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات  ن خ ة م ة العادل احبالقيم ة  رب ائر بالقيم أوالخس
  العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

  

أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم  رباحيتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ
  ها وخسائرها بقائمة الدخل.أرباحاالعتراف ب

  

راف ب تم االعت اي الل األ حأرب ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم ع االس ائر بي احأو خس ائر   رب أوالخس
  بقائمة الدخل.
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  مارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست
دد  غ سداد مح االستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبل

ى أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد  ا حت اظ  به ى االحتف و لدى أدارة الشركة النية و القدرة عل
  تاريخ استحقاقها.

  

ة  ة العادل تحقاق بالقيم اريخ االس ى ت ا حت تفظ به عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المح
  متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

  
تهلكة بعد االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المحتفظ  بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المس

راف  تم االعت ة . وي ي القيم باستخدام طريقة سعر العائد الفعلي مخصوما منها خسائر االضمحالل ف
محالل أو  رباحباأل أو الخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد األصل المالي من الدفاتر أو حدوث اض

ال ن خ ا م ة و أيض ي القيم محالل ف ة اض ائر تغطي رد خس راف ب تم االعت تهالك، وي ة االس ل عملي
ى  محالل ف رةاإلض تم  الفت م ي ا ل ها م ابق تخفيض ة الس ة الدفتري دى القيم ا التتع ا بم دث فيه ى ح الت

    .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة االعتراف بخسارة اضمحالل
  

   المتداولة المحتفظ بها لغرض البيعغير األصول 
ترداد  المتداولةغير األصول  ع اس ن المتوق المحتفظ بها لغرض البيع هي األصول المتداولة والتى م

ك  -بشكل اساسى  -قيمتها الدفترية من صفقة بيع  اس تل تم قي تخدامها. ي وليس من األستمرار فى اس
  األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.

  
محال دوث اض ة ح ى حال تثمارات،  لوف ك االس ة تل ي قيم تم ف ديلي ة تع ذا  القيم ة ه ة بقيم الدفتري

دخلب ويدرج ضمحاللاال ى قائمة ال ائر االضمحالل ف رد خس راف ب تم االعت رة، وي ى حدث  الفت الت
ارة اضمحالل راف بخس تم االعت م ي ا ل ها م بة  فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيض بالنس

    .لسابقةلألصل في السنوات ا
  

 أذون الخزانة
الفرق  بعد االعتراف األولىو ،التى يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة الخزانةأذون  يتم تقييم

من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل  الفترةبين تكلفة االقتناء والقيمة المحققة خالل 
  بطريقة القسط الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى.

ويتم اثبات عائد األذون باجمالى القيمة ويتم اثبات الضرائب المخصومة من المنبع على تلك العوائد 
االقرار خصم من المنبع ويتم تسويتها فى نهاية السنة مع  -ضمن حساب مصلحة الضرائب 

  الضريبى السنوى.
  

  العمالء والمدينون المتنوعون
محالل ائر اإلض اتورة ناقصاً خس ة األصلية للف ون بالقيم دينون المتنوع ات العمالء والم تم إثب أن –ي

  وجدت .

تقبلية  ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي ة والقيم يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتري
راف او القيمة االستردادية المتوقعة تم االعت دخل. وي ة ال محالل بقائم . ويتم االعتراف بخسائر اإلض

ا  الفترةبرد خسائر اإلضمحالل فى  ها م ابق تخفيض ة الس ة الدفتري دى القيم التى حدث فيها بما التتع
  لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة.

  
  النقدية وما في حكمها

مل على نقدية في الصندوق وأرصدة تشت االنقدية وما في حكمه ، فأننقديةلغرض قائمة التدفقات ال
 والتي لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أوأقلو أذون الخزانة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 

  أن وجدت. منها حسابات السحب على المكشوف مخصوما
  
 صدة دائنة ومستحقاتأر
 تلمة سواء  إللتزاماتيتم إثبات ا تقبل للبضائع أوالخدمات المس للمبالغ المستحقة السداد في المس

 .بالتكلفة تمت أولم تتم المطالبة بها من قبل المورد
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  القصيرة وطويلة األجل  إللتزاماتالفصل بين األصول وا
  ول تم إدراج األص اتواي ي  إللتزام من تالت ة ض وائم المالي اريخ الق د ت ام بع الل ع تحق خ س

ام  إللتزاماتواالمتداولة أما األصول  إللتزاماتوا األصول دة ع التي يتجاوز تاريخ تحصيلها م
  طويلة األجل. إللتزاماتوامن تاريخ القوائم المالية فيتم إدراجها ضمن األصول 

  
  المخصصات

  قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي  التزاميتم إثبات المخصصات عند وجود
 االلتزامويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك 

فإنه يتم تحديد  هالقيمة الزمنية جوهري توإذا كان ،ويمكن تقدير هذا االلتزام بدرجة يعتمد عليها
ية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقد

ً  بااللتزامالتقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة  و ، إذا كان ذلك مالئما
تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بفحص المخصصات و تسويتها لتعكس أفضل 

  .تقدير حالى
  
  ثبات اإليرادإ
 راف بإيرادات االستثمارات في الشركات التابعة في حدود ما تحصل عليه الشركة من  يتم االعت

اريخ  رباحتوزيعات األ ن ت للشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبارا م
ك  ات تل دت توزيع ي اعتم ا والت تثمر فيه صدور قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشركات المس

  . رباحاأل
  د ة العائ دخل بطريق ة ال دة بقائم درة للفائ ة الم األدوات المالي ة ب د الخاص ل الفوائ ات دخ تم إثب ي

ة  ة بالقيم ارة أو المقيم راض التج اة ألغ نفة كمقتن ة المص دا األدوات المالي ا ع ك فيم ي وذل الفعل
  والخسائر. رباحالعادلة من خالل األ

 
  اإلحتياطي القانوني

  ب ركة ، يجن ى للش اً للنظام األساس ن صافى  %٥طبق احم انونى  أرب اطى ق وين إحتي ام لتك الع
اطي  ذا اإلحتي غ ه ى يبل اء  %٥٠حت اطي بن تعمل اإلحتي ال الشركة المصدر . ويس ن رأس م م

  على قرار من الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس اإلدارة.
  

  المحاسبية التقديرات
 ب ة  يتطل وائم المالي داد الق ً إع ا ديرات  وفق ل تق ام اإلدارة بعم رية قي بة المص ايير المحاس لمع

يم  ى ق ؤثر عل اتا،  األصولوافتراضات ت رادات والمصروفات خالل ،  إللتزام نواتاإلي  الس
 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. تختلف، هذا وقد  المالية

  
  األصول قيمة  اضمحالل
   المالية األصولقيمة  اضمحالل

  ى ل موضوعي عل تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دلي
الي أو  ل م ر أص محل . ويعتب د أض ة ق ول المالي ن االص ة م الي أو مجموع ل م ون أص أن يك
ى  وعي عل ل موض اك دلي ان هن ط ك محل إذا ، وإذا فق د أض ة ق ول المالي ن االص ة م مجموع

محالل ال ى اض ر عل ل واث ي باألص راف االول د االعت ر بع دث أو أكث دوث ح ن ح تج ع ة ن قيم
ديرها  ن تق ى يمك ة والت ول المالي ن االص ة م الي أو مجموع ل م درة ألص ة المق دفقات النقدي الت

  بشكل يعتمد عليه.
 

   غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
ى تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ، تقوم الشركة ب تحديد ما إذا كان هناك مؤشر عل

ه  ن قيمت د ع دة للنق دة مول ل أو وح ة ألص ة الدفتري د القيم دما تزي محل . عن د أض ل ق ون أص أن يك
تردادية .  ه اإلس ى قيمت ه إل تم تخفيض الي ي ل وبالت محالل لألص اك اض ر أن هن تردادية ، فيعتب اإلس

  وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .
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تخدمة يتم رد الخسارة ال ديرات المس ي التق ر ف اك تغيي ان هن ط إذا ك ة فق محالل القيم ن اض ة ع ناجم
دودة  لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، وتكون مح

ة -بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصل  محالل القيم ن اض ة ع رد الخسارة الناجم ة ل ة  -نتيج القيم
ترداد تم االس م ي ا ل الك) م د اإله افي بع دها (بالص يتم تحدي ان س ي ك ة الت ة الدفتري ه أو القيم ية ل

ات  تم إثب ابقة، وي نوات الس ي الس االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل ف
  الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل. 

  
  أسهم خزينة 

وق تدرج أسهم الخزين ة (أسهم الشركة) بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حق
وق  رباحالملكية بالميزانية وتثبت األ ة ضمن حق ى أسهم الخزين أو الخسائر الناتجة عن التصرف ف

  الملكية بالميزانية.
  

  أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين 
رح نظام االثابة وتحفيز العاملين أو  ى مقت اءاً عل ى للشركة بن ام األساس اً للنظ المديرين بالشركة وفق

  من مجلس اإلدارة يطبق بأحدى الوسائل التالية:
  منح اسهم مجانية للعاملين .    -
  منح اسهم باسعار مميزة .    -
 الوعد بالبيع بعد انقضاء مدة محددة واستيفاء شروط معينة لما يرد بوعد الشركة بالبيع .    -

  ب الدخلضرائ
  يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.

  
  ضرائب الدخل الجارية 
ول و  اتيتم تقييم أص ع  إلتزام غ المتوق اً للمبل ابقة وفق رات الس ة والفت رة الجاري دخل للفت ضرائب ال

  إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
  

  ضرائب الدخل المؤجلة
ة اويتم اإلعتراف بضريبة الدخل الم اع طريق ة بإتب اتؤجل ة  إللتزام ين القيم ة ب روق المؤقت ى الف عل

ة  ا المدرج ريبي) وقيمته اس الض ريبية (األس راض الض زام لإلغ ل أو اإللت ا لألص رف به المعت
  بالميزانية (األساس المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق.

ون ه  دما يك ة كأصل عن اع ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجل ة اإلنتف وي بإمكاني ال ق اك إحتم ن
يض األ احبهذا األصل لتخف تقبلية ، رب ن  الضريبية المس ذي ل ة الجزء ال يض األصل بقيم تم تخف وي

  يتحقق منه منفعة مستقبلية.

دا  ا ع رة ، فيم دخل للفت ة ال ي قائم روف ف إيراد أو مص ة ك ة والمؤجل ريبة الجاري تم إدراج الض ي
  أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية. الفترةأو حدث في نفس  الضريبة التي تنتج من معاملة

  قائمة التدفقات النقدية 
 فأن لغرض قائمة التدفقات النقدية يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و

و مل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل تشت االنقدية وما في حكمه
منها حسابات السحب على  مخصوما والتي لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقلأذون الخزانة 

 أن وجدت . المكشوف

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ار  قيقة وكب ركات الش ن الش ل م ي ك ة ف ل األطراف ذات العالق ديرين واإلدارة تتمث المساهمين والم

ؤثر  وذ م تركة أو نف يطرة مش عة لس ا أو خاض يطر عليه العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المس
ع  امالت م عيرية للمع ات التس روط والسياس اد الش تم اعتم ة ، وي راف ذات العالق ك األط ل تل ن قب م

  األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .
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  للعاملين نظام المعاشات
ة  ات االجتماعي تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـون التأمين

تحقاق  ١٩٧٥لسنة  ٧٩رقم  اً ألساس االس دخل طبق ة ال وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائم
  ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

  

  قتراضاإل
يتم اإلعتراف باإلقتراض مبدئياً بالقيم التى تم إستالمها ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام 

المتداولة. ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد  إللتزاماتضمن ا
طويلة  لتزاماتإلعن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية . فيتم عرض رصيد القرض ضمن ا

  األجل.
  

  تكاليف االقتراض
ة  دا تكلف ا ع ة فيم رة كمصروفات تمويلي دخل مباش ه ال ى قائم راض عل ه االقت اء تكلف تم إدراج أعب ي
اإلقتراض المتعلقة مباشرةً  بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة 

راض ا ة االقت ة تكلف د قيم تم تحدي ل وي ة األص ى تكلف ل ف ى تتمث ل والت ى االص ملتها عل تم رس ى ي لت
ة  اء الفعال ال االنش ا أعم االقتراض الفعلية، و يتم التوقف عن الرسملةخالل الفترات التى تتعطل فيه

  لألصل .

ة  ة الالزم ويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة االقتراضية عندما يتم االنتهاء من كل االنشطة الجوهري
  هل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى االغراض المحددة له أو لبيعه للغير.العداد االصل المؤ

    

  المصروفات
ة  ة والعمومي روفات اإلداري غيل ، المص روفات التش املة مص روفات ش ع المص راف بجمي تم االعت ي
  والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.

  

  رباحتوزيعات األ
  يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .

  

  رباحنصيب السهم في األ
ي األ هم ف ى للس يب االساس ركة النص رض الش احتع يب  رب اب النص تم احتس ة. ي همها العادي ألس

اه رباحاالساسى للسهم في األ ة بالمس هم بقسمة الربح والخسارة المتعلق ي األس اهمتهم ف ن مس مين ع
الل  ة خ ة القائم هم العادي دد األس رجح لع رةالعادية بالشركة على المتوسط الم هم  الفت تبعاد أس ع اس م

  أن وجدت . –الخزينة 
  

  القيم العادلة
المدفوع  المقابل ة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أوشركتمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن ال

تحويل االلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند القياس  نظير
بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث في السوق 

  .علي األصل أو االلتزام الرئيسي لألصل أو االلتزام أو السوق الذي سيعود بأكبر فائدة

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. 

قدرة المشارك بالسوق على توليد تبار في االعويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي 
استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى مشارك عن طريق منافع اقتصادية 

  آخر بالسوق من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له. 
بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء 

  وقية المعلنة. الس
 أسعاروتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

  الفائدة على بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 
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شابه حدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل مأما بالنسبة لألصول غير المدرجة، فتُ 
  أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. 

التي تتوفر بشأنها بيانات ويم المالئمة في ظل الظروف المحيطة ووتستخدم الشركة أساليب التق
ذات الصلة التي يمكن  عطياتكافية من أجل قياس القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام الم

  إلى الحد األدنى.  مالحظتها التي ال يمكن ياتعطوتقلل استخدام الم مالحظتها
التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في  إللتزاماتويجري تصنيف جميع األصول وا

  قياس القيمة العادلة ككل: ل ةجوهريالقوائم المالية في فئات 
  

  إلتزاماتالمستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألصول أو  ً ً في  مطابقا تماما
 أسواق نشطة.

  غير أسعار التداول الواردة في المستوى األول ولكن يمكن  مدخالتالمستوى الثاني: باستخدام
بشكل مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي المستمدة من لألصل أو االلتزام مالحظتها 
 األسعار).

  ال تستند  مدخالت لألصل أو االلتزامالتي تتضمن  التقييمالمستوى الثالث: باستخدام أساليب
 .لبيانات سوق يمكن مالحظتها

التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر،  إللتزاماتوفيما يتعلق باألصول وا
تحدد المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث للتسلسل الهرمي عن طريق 

  تقييم التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير.  إعادة
استنادا إلى  إللتزاماتوألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وا

طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في التسلسل 
  الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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  أصول ثابتة  -٣

  
  االجمالى  وادواتعدد   أثاث وتجهيزات  أجهزة كمبيوتر  وسائل نقل و انتقال  أراضى 
 جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري  

              التكلفـة
 ١١٫٧٨٠٫٤١٥  ٢٠٫٩٧٧  ١٫٢١٠  ٦٢٧٫١٦٢  ١٫٠٨٨٫٠٠٠  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦   ٢٠١٨يناير  ١ فى

  ٦٫٤٥٠  -  -  ٦٫٤٥٠  -  -  الفترةإضافات 
 ١١٫٧٨٦٫٨٦٥  ٢٠٫٩٧٧  ١٫٢١٠  ٦٣٣٫٦١٢  ١٫٠٨٨٫٠٠٠  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦ ٢٠١٨مارس  ٣١في 

              مجمع اإلهالك
 )١٫٥٤٦٫٥٨٩(  )١٠٫٣٢٠(  )١٫٢١٠( )٥٥٤٫٠١٢(  )٩٨١٫٠٤٧(  -  ٢٠١٨يناير  ١ فى

  )٢٠٫٣٢٨(  )١٫٠٠٣(  - )٨٫٩٧٥(  )١٠٫٣٥٠(  - الفترةإهالك 
 )١٫٥٦٦٫٩١٧(  )١١٫٣٢٣(  )١٫٢١٠( )٥٦٢٫٩٨٧(  )٩٩١٫٣٩٧(  - ٢٠١٨مارس  ٣١في 

  في الدفتريةصافى القيمة 
  ١٠٫٢١٩٫٩٤٨  ٩٫٦٥٤  -  ٧٠٫٦٢٥  ٩٦٫٦٠٣  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦ ٢٠١٨مارس  ٣١

  
  ال يوجد رهن على االصول الثابتة -
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  (تابع) أصول ثابتة  -  ٣

 
  االجمالى  عدد وادوات  أثاث وتجهيزات  أجهزة كمبيوتر  وسائل نقل و انتقال  أراضى 
 جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري  

              التكلفـة
 ١١٫٦٩٣٫٧٣١  ١١٫٢٨٧  ١٫٢١٠  ٥٥٠٫١٦٨  ١٫٠٨٨٫٠٠٠  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦   ٢٠١٧يناير  ١ فى

  ٨٦٫٦٨٤  ٩٫٦٩٠  -  ٧٦٫٩٩٤  -  -  إضافات العام
 ١١٫٧٨٠٫٤١٥  ٢٠٫٩٧٧  ١٫٢١٠  ٦٢٧٫١٦٢  ١٫٠٨٨٫٠٠٠  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

              مجمع اإلهالك
 )١٫٤٨١٫٤٦٨(  )٨٫٩٩٩(  )١٫٢١٠( )٥٣١٫٦١٢(  )٩٣٩٫٦٤٧(  -  ٢٠١٧يناير  ١ فى

  )٦٥٫١٢١(  )١٫٣٢١(  - )٢٢٫٤٠٠(  )٤١٫٤٠٠(  - العامإهالك 
 )١٫٥٤٦٫٥٨٩(  )١٠٫٣٢٠(  )١٫٢١٠( )٥٥٤٫٠١٢(  )٩٨١٫٠٤٧(  - ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  في الدفتريةصافى القيمة 
  ١٠٫٢٣٣٫٨٢٦  ١٠٫٦٥٧  -  ٧٣٫١٥٠  ١٠٦٫٩٥٣  ١٠٫٠٤٣٫٠٦٦ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
  االصول الثابتة ال يوجد رهن على -
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  استثمارات فى شركات تابعة  -٤
  

مال الشركة العربية للمشروعات والتطوير من رأس %٩٩٫٩على  االستحواذ ٢٠٠٧فى أكتوبر تم   
ي ش.م.م و اري ش.م.م %٩٦٫٩العمران تثمار العق كندرية لالس ركة اإلس ال ش ن رأس م  و  م

ن رأس %٧١٫٠٥ ركة م اري ش.م.م ومال ش تثمار العق تيفانو لالس ان س ال  %٤٠س ن رأس م م
ق مب ن طري ة ش.م.م ع روعات العمراني كندرية للمش ركة اإلس ادة ش هم زي هم بأس ك األس ة تل ادل

ادة ، )TMG Holdingمال شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (رأس ى زي وقد تم األكتتاب ف
ركة ن ش ل م مال ك اري رأس تثمار العق كندرية لإلس غ  اإلس ه  ٥٤٣٫٧٦٨٫٩٠٠بمبل رى ، جني مص

غ   ارى بمبل تيفانو العق ان س ركة س ه  ٢٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠وش كندرية جني ركة األس رى وش مص
  مصرى.جنيه ١٤٥٫٥٨٣٫٠٠٠للمشروعات العمرانية بمبلغ 

  
  وفيما يلى بيان بالشركات التابعة :  

  

  م
  اسم الشركة

  رأس المال

  المصرىجنيه بال

سهم األعدد 

  المصدرة

 عدد األسهم

  المملوكة

نسبة 

   ةالمساهم

  %٩٩٫٩  ٧٣٨٠٠١٦  ٧٣٨٠٠٩٦  ٧٣٨٫٠٠٩٫٦٠٠  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م  ١
  %٩٧٫٩٢  ١٨١٢٥٥٠٠  ١٨٥٠٩٠٣٩  ٩٢٥٫٤٥١٫٩٥٠  * شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري ش.م.م  ٢
  %٧٢٫١٨  ٦٣٣٧٥٦٥  ٨٧٨٠٠٠٠  ٨٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠  **شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري ش.م.م  ٣
  %٤٠  ٥٣٣٧٧٠  ١٣٣٥٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  *** شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م  ٤

ى   * وير العمران روعات والتط ة للمش ركة العربي ك الش ن  %١٫٦٦تمتل كندرية م ركة اإلس ش
  . ش.م.م لالستثمار العقارى

  
ر مباشر  تمتلك الشركة  ** بة بطريق غي ارى  %٢٧٫٨٢نس تثمار العق تيفانو لالس ان س من شركة س

ي(من خالل شركاتها التابعة ش.م.م  ة للمشروعات والتطوير العمران اإلسكندرية  ش.م.م، العربي
  ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م). لإلستثمار العقاري

  
بة   *** ارى نس تثمار العق كندرية لألس ركة األس ك ش ن  %٦٠تمتل ركةم روعات  ش كندرية للمش اإلس

  .العمرانية ش.م.م
  

مصرى جنيه  ١٧٫٢٢٢٫١١١٫٠٥٩وقد بلغت إجمالى تكلفة األستثمارات فى الشركات التابعة مبلغ   
  كما يلى :

    ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

  العمراني ش.م.مالشركة العربية للمشروعات والتطوير   ١٣٫٧٢٦٫١٧٤٫٧٣٢  ١٣٫٧٢٦٫١٧٤٫٧٣٢
  ش.م.مشركة االسكندرية لالستثمار العقاري   ٢٫٤٩٨٫٤٣٢٫٣٩٩ ٢٫٤٩٨٫٤٣٢٫٣٩٩

  ش.م.مشركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري  ٩٣٣٫٥٩٨٫٦٨٧ ٩٣٣٫٥٩٨٫٦٨٧
  شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م  ٦٣٫٩٠٥٫٢٤١  ٦٣٫٩٠٥٫٢٤١

١٧٫٢٢٢٫١١١٫٠٥٩  ١٧٫٢٢٢٫١١١٫٠٥٩    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢١ -  

  مال شركات تابعة غ مسددة تحت حساب الزيادة في رأسمبال  - ٥
  

  : تتضمن المبالغ المسددة تحت حساب الزيادة فى االستثمارات التالية  
  

  ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
    جنيه مصرى  جنيه مصرى

  شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية  ١٤٥٫٥٨٣٫٠٠٠  ١٤٥٫٥٨٣٫٠٠٠
١٤٥٫٥٨٣٫٠٠٠ ١٤٥٫٥٨٣٫٠٠٠ 

  
اتم    ة عليه ة النهائي ذ الموافق ين أخ ن  أخذ موافقة مجلس اإلدارة على االستمرار فى هذه الزيادة لح م

  .قبل الهيئة العامة للرقابة المالية
  
  إستثمارات في شركات شقيقة  - ٦
  

  
نسبة 

  المساهمة
عدد 
  األسهم

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١

  جنيه مصرى  جنيه مصرى      
الدارة المنشأت تى أم جى شركة هيل / 

  ١٫٤٧٠٫٠٠٠  ١٫٤٧٠٫٠٠٠  ١٤٧٠٠٠  %٤٩  * والمشروعات (تحت التصفية)

      ١٫٤٧٠٫٠٠٠  ١٫٤٧٠٫٠٠٠  
  

* وافق مجلس االدارة على التخارج من شركة هيل / تي ام جي الدارة المنشأت والمشروعات 
  وجارى اتخاذ االجراءات نحو تصفية الشركة.

  
  مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقمارات ثاست  -٧
  

ة ٢٠١٨مارس  ٣١جنيه مصرى في  ١٧٢٫٢٠١٫٤٧٥ بلغ رصيد هذا البند     وتتمثل فى اذون خزان
  .٢٠١٨جنيه مصري لالذن، تستحق عام  ٢٥٫٠٠٠اذن بقيمة اسمية  ٧٤٥٥عدد 

  
  مارات مالية متاحة للبيعثاست  - ٨
  
جنيه مصرى فى  ٨٥٫١١٥٫١٢٢دوالر امريكى بما يعادل مبلغ  ٤٫٨٣٦٫٠٨٦بلغ رصيد هذا البند    

وذلك فى صندوق استثمار حورس الثالث وتديره شركة هيرمس لألستثمار ٢٠١٨مارس  ٣١
  المباشر.

 ليس لها سعر سوقي وليس باإلمكان تحديد قيمتها العادلة بواقعية ونظراً ألن تلك األستثمارات   
  .دراجها بالتكلفةإاً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم نظر

  يتم تقييم الرصيد بالعملة االجنبية واظهار فروق التقييم ضمن قائمة الدخل الشامل.    
  
  والخسائرأ رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ  - ٩
  

تثمارات   ى يبلغ رصيد االس وقية ف ا للقيمة الس يم وفق ادة التقي د إع ة بع ارس  ٣١المالي غ ٢٠١٨م  مبل
  جنيه مصرى . ٢٫١٨٢٫٨٥٨

  

  

  األسهم /عدد
  الوثائق

  صافى التغير  القيمة قبل التقييم
  فى

  ٢٠١٨مارس  ٣١

القيمة بعد إعادة 
  فى التقييم

  ٢٠١٨مارس  ٣١

 القيمة بعد إعادة التقييم
  فى

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى    

  ٢٫١١١٫٨١٠  ٢٫١٨٢٫٨٥٨  ٧١٫٠٤٨  ٢٫١١١٫٨١٠  ٩٥٠٠  وثائق استثمار صندوق جمان

    ٢٫١١١٫٨١٠  ٢٫١٨٢٫٨٥٨  ٧١٫٠٤٨  ٢٫١١١٫٨١٠  
  
  
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٢ -  

  

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -١٠
  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  ٢٫٠٦٣٫٥٦٢  ٢٫٠٦٣٫٥٦٢  الهيئة العامة للرقابة المالية –تأمينات لدى الغير 
  ٣٩٫١٢٤  ٨٫٤٨٧  مصروفات مدفوعة مقدما

  ٤٤٫٦١٥  ٧٠٫٣٢٣  ارصدة مدينه اخرى
  ٢٫١٤٧٫٣٠١  ٢٫١٤٢٫٣٧٢  

  ٤٨٩  ٤٨٩  ايرادات مستحقة

  ٢٫١٤٧٫٧٩٠  ٢٫١٤٢٫٨٦١  
 

  
  نقدية بالصندوق ولدى البنوك  -١١

  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
  جنيه مصري  جنيه مصري  
      عملة محلية  - أ

  ١٩٫٩٣١  ٣٬٢٨٢                              الصندوق
 ١٥١٫٨٢٦ ٩٦٫٧٥٥  اريةحسابات ج

  ٤٤٫٢٤٨٫٥٥٠  ٢٧٦٫٥٩٣٫٠٩١                             ودائع
  ٤٤٫٤٢٠٫٣٠٧  ٢٧٦٫٦٩٣٫١٢٨  
      عملة اجنبية   -ب

 ٢٤٫٦٩٤ ٢٫٣٩٣ الصندوق    
 ٥٦٫٠٧٠٫١٦١ ٥٦٫٦٠٢٫٨٠٥  حسابات جارية      

  ٥٦٫٠٩٤٫٨٥٥ ٥٦٫٦٠٥٫١٩٨ 
  ٩٨٫٣٢٦٢٫٣٣٣  ١٠٠٫٥١٥٫١٦٢ 

 
  دائنو توزيعات  -١٢

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١ 
  جنيه مصري  جنيه مصري  

  -  ٣٥٠٫٨٠٥٫٥٨٩ أرباح مساهمين
  -  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ مكافاة اعضاء مجلس االدارة

  -  ٦٥٠٫٠٠٠  حصة العاملين
  ٣٥٤٫٤٥٥٫٥٨٩  -  

 
    مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -١٣

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  ١٫٤٩٧٫٥٢٤  ٣٣٨٫٢٤٧  مصروفات مستحقة 
  ٦٫٤٢٠٫١٧٣  ٥٫٤٥٣٫٣٢٥  خدمات  –موردين 

  ٣٤٥٫٨٦١  ٥٢٨٫٨٦٤  ارصدة دائنة اخرى

 ٨٫٢٦٣٫٥٥٨  ٦٫٣٢٠٫٤٣٦  
  
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٣ -  

  رأس المال   -١٤
  

مصري (خمسون مليون جنيه جنيه  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغبرأس مال الشركة المرخص به  حدد  
جنيه مصري (ستة مليون جنيه مصري)  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠مصري) ورأس المال المصدر بمبلغ 

  جنيه مصري (عشرة جنيهات مصريه) . ١٠ سهملل االسميةقيمة ال
  

مال تم زيادة رأس  ٢٠٠٧أكتوبر  ٦خ بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاري  
مصري (ثالثون مليار جنيه مصري) وتم  جنيه  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغبالشركة المرخص به 

جنيه مصري (ثمانية عشر  ١٨٫١٥٢٫٠٣٥٫٥٠٠ليصبح  والمدفوع المصدرزيادة رأس المال 
ي) مقسم إلى مليار ومائة اثنان و خمسون مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصر

جنيه مصري (عشرة جنيهات مصريه) من  ١٠ سهملل االسميةقيمة ، السهم  ١٨١٥٢٠٣٥٥٠عدد 
أكتوبر  ٢٨خالل مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

٢٠٠٧ .  
  

تم زيادة راس المال المصدر  ٢٠٠٧أكتوبر  ٢٨لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  طبقا  
(عشرون   جنيه مصري ٢٠٫٣٠٢٫٠٣٥٫٥٠٠ليصبح خاص عام ووالمدفوع من خالل طرح 

وخمسمائة جنيه مصري) مقسم إلى عدد  ألفمليار وثالثمائة واثنان مليون وخمسة وثالثون 
مصري وعالوة جنيه  ٢٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠د الزيادة والبالغ قدرها وقد تم سدا سهم ٢٠٣٠٢٠٣٥٥٠

مصرى وتم التأشير فى جنيه  ٣٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠مصري للسهم بقيمة جنيه  ١٫٦إصدار بمبلغ 
  . ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٥السجل التجاري بتاريخ 

تم تخفيض راس المال المصدر  ٢٠١٠مارس  ٢٤طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
جنيه  ١٦٩٫٧٢٠٫٥٢٠يمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االسمية بق

(عشرون  مصري جنيه ٢٠٫١٣٢٫٣١٤٫٩٨٠ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره مصري 
ً مليار ومائة واثنان وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة  ) موزعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون جنيها

  .٢٠١٠مايو  ١٨سهم وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  ٢٠١٣٢٣١٤٩٨على 
  

ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    تم زيادة راس المال المصدر  ٢٠١١يونيو ٣٠طبقا
(فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة جنيه مصري  ٢٠٫٦٣٥٫٦٢٢٫٨٦٠والمدفوع ليصبح 

ف وثمانمائة و ستون جنيها مصريا الغير) موزعة وثالثون مليون وستمائة واثنان وعشرون أل
وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف  ةسهم (فقط ملياران وثالث ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦على عدد 

ً من األ نومائتا  رباحوستة وثمانون سهم الغير) وذلك من خالل إصدار أسهم مجانية خصما
  .٢٠١١مايو  ٢٤المرحلة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

  
  

  إحتياطى قانونى   -١٥
  

ويتمثل ٢٠١٨مارس  ٣١جنيه مصري في  ٢٧٤٫٤٨٤٫٣٣٦بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ   
 ٣٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠فى الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى 

جنيه للسهم. وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات الطرح  ١٫٦وة قدرها جنيه مصري بعال
جنيه مصري وقد تم تحويل رصيد العالوة البالغ  ١٨٥٫٨٨٠٫٧٠٢الخاص والبالغة 

من  %٥جنيه مصرى الى رصيد االحتياطى القانونى، باإلضافة الى نسبة  ١٥٨٫١١٩٫٢٩٨
  .١٩٨١نة لس ١٥٩األرباح المحققة وفقاً للقانون رقم 

  
  
  
  
  
  



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٤ -  

  إحتياطي عام  - ١٦
  

ويتمثل فى ٢٠١٨مارس  ٣١جنيه مصرى في  ٦١٫٧٣٥٫٤٠٤بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ   
جنيه مصري والناتج من عمليات مبادلة االسهم وفقاً لقرار الجمعية العامة  ٢٥٫٧٤٧٫٦١٣مبلغ 

بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة بتكوين احتياطى عام  ٢٠٠٧أكتوبر  ٦غير العادية المنعقد بتاريخ 
  اسهم الشركة مع الشركات التابعة.

جنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية  ٣٥٫٩٨٧٫٧٩١باإلضافة الى مبلغ   
مارس  ٢٤السهم الخزينة التى تم اعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

  الى االحتياطى العام.باضافة الفرق  ٢٠١٠
  

  غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباحصافى    -١٧
  

  تقييم األستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة األجنبية مبلغ أرباحبلغ رصيد  
مصري والناتج عن فروق اسعار الصرف الناتجة عن تقييم ارصدة جنيه  ٤٥٫٥٩٣٫٠٠٤

  .٢٠١٨مارس  ٣١األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى 
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  ٤٦٫٨٥٢٫٩٢٩  ٤٥٫٥٩٣٫٠٠٤  غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباحصافى 
  ٤٦٫٨٥٢٫٩٢٩  ٤٥٫٥٩٣٫٠٠٤  

  
  رباحاألنصيب السهم في    - ١٨
  

ي  اح بلغ نصيب السهم ف رة ارب ه مصري ٠٫٠٠٥الفت ى  جني هم ف اب نصيب الس م حس احاألوت  رب
رةعدد األسهم القائمة خالل  لين علىارباح العام بقسمة صافي ات  الفت ة التوزيع دير قيم م تق د ت (وق

س اإلدارة و ة االمستقبلية على العاملين وأعضاء مجل الفترةلمتعلق ة ب ي  ةيالمنته المالي ارس ٣١ف  م
  : كما يلى ٢٠١٨

  

  ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  

 جنيه مصري جنيه مصري  
صافي ارباح العام قبل خصم حصة العاملين وأعضاء مجلس 

٢١٠٫٦٣١٫٤٠  اإلدارة  ١٦٫٩١٥٫٩٦٥ 
)١٫٠٦٣٫١٤٠(  حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة (مقدره)  )١٫٦٩١٫٥٩٧(  

بعد خصم حصة العاملين وأعضاء  الفترةصافي ارباح 
٢٩٫٥٦٨٫٢٦  مجلس اإلدارة  ١٥٫٢٢٤٫٣٦٨ 

 ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦  المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ٠٫٠٠٧  ٠٫٠٠٥  نصيب السهم من صافي ارباح الفترة (جنيه / سهم)
 
 

  وأذون خزانةإيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   - ١٩

  ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١
 جنيه مصري جنيه مصري 

  ٢٫١٢٢٫٠٠٥  ٢٫٨٨٩٫٠٣٤  إيرادات تمويلية
  ١٤٫٨٩٥٫٧٥٨  ١٦٫٥٨٠٫٤٥٩  عوائد أذون خزانة

 ١٧٫٠١٧٫٧٦٣ ١٩٫٤٦٩٫٤٩٣ 
  ٣٢٫٦٣٤  -  )١٠التغير في إيرادات مستحقة (إيضاح 

 ١٧٫٠٥٠٫٣٩٧ ١٩٫٤٦٩٫٤٩٣ 
 



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٥ -  

  والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -٢٠
  

  ٢٠١٧مارس  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  ٢٠٫٦٣٥٫٧٧٤  ١٣٫٨٥١٫٨٥٩  صافي الربح الدفتري قبل الضريبة
تعديالت على صافي الربح الدفتري للوصول 

  )٤٫١٨٥٫٥٦٩(  ٢٤٤٫٨٦٥  لصافي الربح الضريبي
  ١٦٫٤٥٠٫٢٠٥  ١٤٫٣٠٥٫٣٨٠  صافي الربح الضريبي

  ٣٫٧٠١٫٢٩٦ ٣٫٢١٨٫٧١١   %٢٢٫٥الضريبة بسعر 
  ١٦٫٨٠٠  -  %١٠الضريبة  على توزيعات األرباح بسعر 

  ٣٫٧١٨٫٠٩٦  ٣٫٢١٨٫٧١١  
  -  -  ضريبة الدخل الشامل 

  ٣٫٧١٨٫٠٩٦  ٣٫٢١٨٫٧١١  والدخل الشامل المستحقه ضريبة الدخل
  

  :الفترةة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١ 
 جنيه مصري جنيه مصري 

  ٤١٫١٨٠٫٧٧٢  ١٣٫٩٩٥٫١٧١  العام/الفترة رصيد أول
 ٤٧٫٦٠٨٫٦١٧ ٣٫٢١٨٫٧١١  العام/الفترة المكون خالل
  )٧٤٫٧٩٤٫٢١٨(  )٧٫٨٦٩٫٧٠٣(  العام/الفترةالمسدد خالل 

 ١٣٫٩٩٥٫١٧١ ٩٫٣٤٤٫١٧٩ العام/الفترة رصيد أخر
  

قيمة مصري جنيه  ٢٧٫١٨٠ والبالغة ٢٠١٨مارس  ٣١الضريبية المؤجلة فى  األصولوتتمثل           
الضرائب المؤجلة لبند االصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك الضريبى واالهالك 

  المحاسبى وتتمثل فيما يلى :
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  
 جنيه مصري جنيه مصري  

  )١٨٧٫٧٦٠(  )١٧٦٫٨٨٢( )٣األساس المحاسبى (إيضاح 
  ٣١٦٫٣١٦  ٢٩٧٫٦٨٢  األساس الضريبى 

  ١٢٨٫٥٥٦  ١٢٠٫٨٠٠  فروق ضريبية
  % ٢٢٫٥  % ٢٢٫٥  سعر الضريبة

  ٢٨٫٩٢٥  ٢٧٫١٨٠  االصل الضريبى المؤجل 
  ٣٧٫٣٧١  ٢٨٫٩٢٥  االصل الضريبى المؤجل اول العام

  )٨٫٤٤٦(  )١٫٧٤٥(  الضريبة المؤجلة 



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٦ -  

  العالقةاألطراف ذات  - ٢١
  

    ً هداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف ألتحقيقا
 عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أوإلى هسداد بعض المبالغ نيابلاألخرى وذلك 

ضمن وقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت أوتقديم بعض الخدمات االستشارية أطراف أخرى 
  .األصول والخصوم بقائمة المركز المالي

من معيار  ١٧مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة صافى بلغت    
  .٢٠١٨مارس  ٣١في مصري جنيه  ١٫٢٣٥٫٥٦٥ مبلغ وقدره ١٥رقم  يالمحاسبة المصر

  المالى : المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز   
  

  
ياحي .إم.تمتلك شركة تي اري والس اشركة  –جي لإلستثمار العق س إدارة  يساهم فيه ض أعضاء مجل بع

ة  طفى القابض ت مص ة طلع ركة مجموع بة  TMG HOLDINGش هم  %٤٣٫١٥بنس ن أس اً م تقريب
   .الشركة

  
  
  الضريبيالموقف   -٢٢

  
  شركات األموال أرباحضريبة   -أ 

  .ميعاده القانونى ولم يتم الفحص الضريبى بعدتم تقديم اإلقرار الضريبى فى   
  

  الضريبة على المرتبات وما في حكمها  - ب 
تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم اإلقرارات   

  .الربع سنوية في مواعيدها 
  

  ضريبة الدمغة  -ج 
ة  تتضمنيتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة و   دها القانوني اإلعالنات في مواعي

  .المختصة  للمأمورية

  الضريبة العقارية  -د 
  

لعدم وجود عقارات تملكها فى نطاق الضريبة التخضع الشركة للضريبة العقارية   
  .العقارية

  
  المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى   إللتزاماتا  -٢٣

  

  .أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية محتملة أوارتباطات تعاقدية إلتزامات التوجد  
   

  طبيعة التعامل  حجم التعامل حجم التعامل 
    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  

 توزيعات ارباحارصدة دائنة  ٩٥١٫٨٦٦٫١٢٠ ٥٦٫٨٦١٫٢٦٣  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 توزيعات ارباحارصدة دائنة  ٨٠٫٤٢٣  ٥٫٨٤٠  شركة اإلسكندرية لالستثمار العقارى

  ارصدة مدينة  -  ١٨٫٦١٩٫٥١٩  سان ستيفانو لالستثمار العقارى شركة
  طبيعة التعامل  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  

 توزيعات ارباحمدينو   -  ٨٩٢٫٩٩٠٫٣٢٠  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
  ارصدة مدينة  ٢٨٫٤٠٩  ٢٨٫٤٠٩  شركة هيل تى ام جى إلدارة المشروعات

  ارصدة مدينة  -  ٨٦٠٫٤٩٨٫٩٤٧ لالستثمار العقارىشركة اإلسكندرية 
  ارصدة مدينة  -  ١٫٣٣٨٫٢٧١٫٧١٣  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 ارصدة مدينة  -  ٣٠٨٫٨٦١٫٨١١  شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى
 ارصدة مدينة  -  ١٣١٫٤٦٥٫٣٤١  للمشروعات العمرانيةشركة اإلسكندرية 



  )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGة طلعت مصطفى القابضة مجموعشركة 
  المستقلةالدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  

- ٢٧ -  

   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -٢٤
  

  الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 مخاطر االئتمان  )أ
 مخاطر السوق    )ب

  ج) مخاطر السيولة 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف 
الشركة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشركة 

  لرأس المال. 

وتتحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر ورفع تقارير إلى 
  الشركة األم تتناول أنشطتها على أساس منتظم. 

واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة عبارة عن مزيج من سياسات إدارة المخاطر 
إدارة مخاطر غير موثقة رسميا تستخدم في الموثقة رسميا في مجاالت محددة ومن سياسات 

  مجاالت أخرى. 
  

  خطر االئتمان      -أ  
تحق      داد المس ى س ان عل م االئتم وح له الء الممن درة العم دم مق ى ع ان ف ر االئتم ل خط يتمث

  ، ألن النشاط الرئيسى للشركة األستحواذ على الشركات.عليهم ويعتبر هذا الخطر محدود
  
  السوقخطر    -ب
تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة      

للتغيرات في أسعار السوق. ومن أمثلتها خطر سعر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار 
التي تتأثر  الفائدة وهي مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل الشركة. وتتضمن األدوات المالية

  خاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع.بم

ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة 
  وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية. والشركة ال تحتفظ بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها. 

رف عر الص ى س رات ف ر التغي ة خط الت األجنبي دفوعات  للعم ى الم ؤثر عل ذي ي وال
ول وا يم أألص ذلك تقي ة وك العمالت األجنبي ات ب اتوالمقبوض ة  إللتزام العمالت األجنبي ب

  .ونظراُ ألن غالبية معامالت الشركة بالعملة المحلية فإن تقدير هذا الخطر يعتبر منخفض
  .نعدمنظراً لعدم وجود قروض او تسهيالت بنكية فأن هذا الخطر م خطر سعر الفائدة 

   خطر السيولة  -ج
ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة. ويتلخص 
هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل، الشركة لديها النقدية الكافية لسداد 

  المالية. إللتزاماتالمصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات ا




