
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 
 و شركاتها التابعة  )شركة مساهمة مصرية( 

 لفترتي الثالثة و الستة أشهر  الدورية المجمعة  القوائم المالية
 2021 يونيو   30المنتهيتين فى 

 حولهاوتقرير الفحص المحدود 
  

 ( EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة )                                                                                        RSM Egypt  (محاسبون قانونيون) 



 
 

 و شركاتها التابعة )شركة مساهمة مصرية(  TMG Holdingمجموعة طلعت مصطفى القابضة    شركة

 المجمعةالدورية  القوائم المالية  
 2021  يونيو 30 تينالستة أشهر المنتهي  تي الثالثة اشهر و لفتر
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 5 المجمعةالدورية  قائمة األرباح أو الخسائر

 6 المجمعة الدورية  قائمة الدخل الشامل

 7 المجمعةالدورية   حقوق الملكيةقائمة التغير في 

 8 المجمعةالدورية   قائمة التدفقات النقدية

 51-9 المجمعةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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   المجمعةالدورية الشامل قائمة الدخل 
 2021  يونيو 30في  تينالستة أشهر المنتهيتي الثالثة اشهر و لفتر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المجمعة الدورية    القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36)  إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

  
اشهر  الثالثة  عن 

فى     30المنتهية 
 2021يونيو 

اشهر  الثالثة  عن 
يونيو    30المنتهية فى  

2020 

المالية  للفترة 
في     30المنتهية 

 2021يونيو 

للفترة المالية المنتهية  
 2020يونيو  30في 

 جنيه مصري جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري   
      

 685,400,152   856,611,860 303,607,521 421,973,205  أرباح الفترة
      الدخل الشامل األخر 

 - ( 19,225,243) - (19,225,243)  فروق تقييم عملة ناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية

 685,400,152 837,386,617 303,607,521 402,747,962  إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

      
      إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من: 

   705,853,179 850,155,966 330,517,857 403,072,764  الشركة القابضة
 ( 20,453,027) ( 12,769,349) ( 26,910,336) (324,802)  حصص الحقوق غير المسيطرة 

  402,747,962 303,607,521 837,386,617 685,400,152   
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 المجمعةالدورية   الملكية حقوق في التغير قائمة

 2021 يونيو 30في  ةالستة أشهر المنتهي ة لفتر 
 

 

 المصدر  المال  رأس 
 والمدفوع 

ترجمة كيان   عام  احتياطي  قانوني  احتياطي 
 اجنبى 

غير    حقوقالحصص   اإلجمالي  مرحلة أرباح 
 المسيطرة 

 إجمالى حقوق 
 الملكية 

 

 مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه

 2021 يناير 1 في  الرصيد
20,635,622,860 313,531,168 61,735,404 2,425,548 11,513,122,654 32,526,437,634 1,089,845,936 33,616,283,570 

 - - - ( 24,353,468) - - 24,353,468 - المحول إلى اإلحتياطى القانونى 

 837,386,617 ( 12,769,349) 850,155,966 869,381,209 ( 19,225,243) - - - اجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

 ( 316,892,342) - ( 316,892,342) ( 316,892,342)  - - - توزيعات أرباح   

 2021يونيو  30فى   الرصيد
20,635,622,860 337,884,636 61,735,404 (16,799,695 ) 12,041,258,053 33,059,701,258 1,077,076,587 34,136,777,845 

 
 

 

 المصدر   المال رأس
 والمدفوع 

ترجمة كيان   عام  احتياطي قانوني  احتياطي
 اجنبى 

غير   حقوق حصص ال اإلجمالي  مرحلة  أرباح
 المسيطرة 

 إجمالى حقوق 
 الملكية 

 
 مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه

 2020يناير  1 في  الرصيد
20.635.622.860 289,974,198 61.735.404 2.425.548 10,136,497,168 31,126,255,178 1,104,689,653 32,230,944,831 

 - - - ( 23,556,970) - - 23,556,970 - المحول إلى اإلحتياطى القانونى 

 685,400,151 ( 20,453,027) 705,853,178 705,853,178 - - - - اجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

 ( 188,500,000) - ( 188,500,000) ( 188,500,000) - - - - توزيعات أرباح 

عن توزيعات أرباح   تسويات
 15,253,084 - 15,253,084 15,253,084 - - - - *  للعاملين بالشركات التابعة

التغير فى حصص الحقوق غير  
 ( 1,110,586) ( 1,110,586) - - - - - - المسيطرة* 

 2020 يونيو 30فى   الرصيد
20.635.622.860 313,531,168 61.735.404 2.425.548 10,645,546,460 31,658,861,440 1,083,126,040 32,741,987,480 

 
 فى الشركات التابعة . بالحقوق الغير مسيطرة ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة  * 
 
 .المجمعة الدورية    القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36)  إلى( 1إليضاحات المرفقة من إيضاح )ا



 ) شركة مساهمة مصرية (  TMG HOLDINGشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

- 8 - 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة 

 2021 يونيو 30في  ةالستة أشهر المنتهي ة لفتر 
 

 
فى    مسـيطرةالحقوق الغير بين الشـركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصـة ب المعامالت الخاصـة  فروق ترجمة والتسـويات غير النقدية ناتجة عن  *

    .الشركات التابعة

 
 .المجمعة   الدورية  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36)  إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 

للفترة المالية المنتهية   إيضاح 
 2021  يونيو 30في 

للفترة المالية المنتهية في  
 2020 يونيو 30

 

 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

    ية نشطة التشغيلاأل

 926.108.005 1,128,586,747  صافى أرباح الفترة قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة 

    تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من األنشطه التشغيلية :

 147.072.958 156,743,460 (6،5،4) واستهالك إهالك 

 (180.598.195) ( 168,928,167) ( 30) )إيرادات ( تمويلية وعوائد استثمارات مالية وأذون خزانة 

 2.338.942 174,416 ( 10) اضمحالل استثمارات متاحة للبيع 

 ( 199.026) ( 2,099,327) ( 4) )ارباح( بيع أصول ثابتة 

 1.694.629 ( 4,999,249)  فروق تقييم عملة 

 896.417.313 1,109,477,880  صافى أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل 

 ( 3.412.170.154) ( 6,473,304,580) ( 14) التغير في عقارات لغرض التطوير 

 ( 38.987.382) ( 138,134,895) ( 15) التغير في المخزون

 (2.786.672) 1,543,607,182 ( 13) في العمالء و أوراق القبض   التغير

 (927.424.701) 856,723,909 ( 16) التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى 

 4.567.215.641 ( 2,210,256,619)  التغير في الدائنون و أوراق الدفع  

 (820.294.369) 6,983,521,797  التغير في العمالء دفعات مقدمة 
التغير في استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 أوالخسائر
 

(12 ) 
(40,636,946 ) (157.709.861) 

 897.686.681 1,266,695,568 ( 21) التغير  فى األرصدة الدائنة األخرى 

 (694,703,207) ( 657,095,089) ( 28) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة 

 307,243,289 2,240,598,207  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
)مدفوعات ( لشراء اصول ثابتة واصول غير ملموسة واصول ثابتة تحت  

 (7،6،4) االنشاء 
(940,103,292 ) (1.050.145.380 ) 

 1,229,162 3,404,147 ( 4) متحصالت من بيع أصول ثابتة  

 ( 29.822.661) -  مدفوعات( في استثمارات فى شركات شقيقة 

 1,010,147 ( 213,530,869)  في استثمارات مالية متاحة للبيع  )مدفوعات( مقبوضات 

 ( 1.962.624.551) ( 197,484,063) ( 11) مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   استثمارات)مدفوعات( فى ودائع ألجل و

 138,494,818 256,853,730 ( 30) إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية وأذون خزانة محصلة 

  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( األنشطة االستثمارية 
(1,090,860,347 ) (2,901,858,466 ) 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 2,000,000,000 -  مقبوضات من صكوك اإلجارة 

 ( 97.250.000) ( 165,692,341)  توزيعات من الشركة القابضة  

 )50.557.163( ( 102,457,674)  توزيعات من الشركات التابعة للعاملين وحصص الحقوق غير المسيطره 

 ( 19,971,986) 1,270,602,543 ( 25) بنكية  مقبوضات من / )مدفوعات( فى قروض وتسهيالت

  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية  صافى 
1,002,452,528 1,832,220,851 

 (1.694.629) 4,999,249  أثر التغير فى فروق تقييم عملة 

 (764,088,954) 2,157,189,636  صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة 

 14,177,960 ( 19,225,243)  تسويات غير نقدية* 

 4,184,882,834 2,683,993,571  أول الفترة  -النقدية وما فى حكمها 

 3.434.971.840 4,821,957,964 ( 17) أخر الفترة  -النقدية وما فى حكمها 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها   -  1
 

شــركة مســاهمة مصــرية     TMG Holdingشــركة مجموعة طلعت مصــطفى القابضــة  تأســســت   -
والئحته   1992لسـنة   95طبقاً ألحكام القانون   2007فبراير   13فى )"الشـركة " او "الشـركة االم"(  

 .  التنفيذية
 

 سنة. 25. ومدة الشركة 2007إبريل   3  بتاريخ 187398برقم    التجاريتم قيد الشركة بالسجل   -
 

ة في األشــتراك فى تأســيس الشــركات التى تصــدر أوراقاً مالية أو الدخول فى ويتمثل غرض الشــرك -
 زيادة رؤوس أموالها.

 

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

ــركة  ة  الدوريتم اعتماد القوائم المالية   - ــركاتها  المجمعة للشــ للفترة المالية   التابعة )"المجموعة"(و شــ
ة في   د فى ذـلك    2021  اغســـــطس  5ي  ف  2021  يونيو  30 المنتهـي اً لقرار مجلس اإلدارة المنعـق طبـق

 التاريخ .
 
 وأهم السياسات المحاسبية المطبقة الدورية أسس أعداد القوائم المالية    2
 

المجمعة وفقاً لمعايير المحاســـبة المصـــرية وفي ضـــوء القوانين واللوائح    الدورية  أعدت القوائم المالية -
 .المصرية السارية  

 .و هي عملة التعامل للمجموعة  المجمعة بالجنيه المصريالدورية  أعدت القوائم المالية   -
 

ارات المتاحة للبيع  وفـقاً لمـبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االســـــتثمالمجمـعة الدورية  أعدت القوائم الـمالـية   -
 .  التي تقاس بالقيمة العادلةوالخسائر   وأواألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 
ـقد ال تعتبر مؤشـــــرا دقيـقا على النـتائ  المتوقـعة    2021  يونيو  30المنتهـية في  اـلدورـية  إن نـتائ  الفترة   -

 .2021ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسة المحاسبية  1 - 2

 
المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  الدورية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية  

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة السارية المفعول في   2020ديسمبر    31المجمعة للسنة المنتهية في  
، إال أنها ليس لها  2021المعايير والتعديالت الجديدة ألول مرة في    تطبيق هذه ، على الرغم من  2021يناير    1

 .مجمعةقوائم المالية الل ل األرباح المرحلة تأثير جوهري على
  الشركة   أن تعترف  المعايير الجديدة التالية ألول مره بطريقة األثر التراكمي المعدل و الذي يستوجبالشركة  طبقت  

يناير   1في  على أنه تعديل في الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة  ان وجد،  ،  باألثر التراكمي للتطبيق األولي  
 .تطلبات المعايير الجديدةو ال يتم تعديل المعلومات المقارنة بم 2021
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"   48معيار المحاسبة المصري رقم  -
 "  التأجير عقود " 49معيار المحاسبة المصري رقم  -
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 "اإليرادات من العقود مع العمالء"   48معيار المحاسبة المصري رقم 
)  ةالمحاسب  معيارحل   رقم  رقم )48المصري  المصري  المحاسبة  معيار  ومعيار  8( محل  اإلنشاءات"  ( "عقود 

الجديد    االيراد  رمعیا  واستحدث.  2021  يناير  1  فيتم تطبيق المعيار  ( "اإليرادات"  11المحاسبة المصري رقم )
 ً ً   نموذجا   على  ة لسیطر ا  لنتقاا   دعن  بااليرادات  افالعتر ا  نبشأ  لمحاسبیة ا  دئلمباا   على  قائم   اتخطو  خمس  من  مكونا

 ـ : آلتيا  في ه ذه اتخطو  لخمسا  تتمثل للعمیل  ت لخدماا  تقديم أو   لىإ لبضاعةا
 

  .ءلعمالا مع لمبرمةا  دلعقوا تحديد  (1
 .لعقدا  في داءألا  تماالتزا تحديد  (2
 لمعاملة .ا  سعر تحديد  (3
  .لمعاملةا سعر  تخصیص  (4
 .  داءأل ا تماالتز ا ءستیفاا عند  ادباإلير  افالعترا (5
 

المعيار المنشآت أن تمارس تقديرا محاسبياً، آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق    يلزم 
ُد المعيار طريقة المحاسبة عن التكاليف اإلضافية    خطوة   كل من النموذج على العقود المبرمة مع عمالئها. كما يُحد ِّ

 .  وفاء بالعقدعقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بال على للحصول
 

هام من    جوهري  ليس هناك أي أثرو(    3-2)  يضاحالواردة باال  قامت الشركة بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة 
يناير    1األرباح المرحلة في    ( "اإليرادات من العقود مع العمالء" على48تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

 و التي تتمثل في : اثبات إيرادات الشركة و علي طريقة 2021

 ايرادات بيع العقارات   −

 ايرادات الكهرباء   −

 ايرادات النقل و المواصالت   −

 ايرادات المياه   −

 ايرادات النوادي   −

 ايرادات الفنادق   −
 

 "  عقود التأجير" 49معيار المحاسبة المصري رقم 
القواعد والمعايير المحاسبية    -(  20( محل معيار المحاسبة المصري رقم )49)  المصرييحل معيار المحاسبة  

 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي. 
 

  للمستاجر( عقود التأجير" نموذج محاسبي واحد بالنسبة  49رقم )  المصرييقدم معيار المحاسبة    :كمستاجر  الشركة
والذي    بااللتزامحيث يقوم المستأجر باالعتراف بحق االنتفاع باألصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف  

يمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة، مع األخذ في االعتبار أنه ال يتم تصنيف  
أ أو  تشغيلي  تأجير  عقد  للمستأجر  بالنسبة  االيجار  لعقود  عقود  اختيارية  إعفاءات  وهناك  تمويلي.  تأجير  عقد  نه 

 المنخفضة.  التأجير قصيرة األجل وعقود التأجير ذات القيمة 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 )تابع( "عقود التأجير" 49معيار المحاسبة المصري رقم 
 

إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد  يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود    الشركة كمؤجر:
 تأجير تمويلي. 

يجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير تمويلي في   االيجار النمويلي:   -
قائمة المركز المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي االستثمار في عقد  

 التأجير.  
يجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على  االيجار التشغيلي :   -

 أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.  
 

و ليس هناك أي أثر جوهري هام من    (3-2)الشركة بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة الواردة بااليضاح    قامت
و قامت الشركة   2021  يناير   1  في  المرحلة  األرباح( عقود التأجير على  49تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

 بتطبق االحكام االنتقالية التالية:
 

 جرستاكم الشركة -
 

 :  اإليجار التمويلي
 ( 49) المصريمعيار المحاسبة االنتقالية لطبقا الحكام القواعد  2019تطبيقه منذ عام   تم 
 

 :  اإليجار التشغيلي
االعتراف بأصل "حق االنتفاع" في تاريخ التطبيق األولي لعقود التأجير التي ينطبق عليها تعريف عقود التأجير   

اللتزام عقد التأجير بعد تعديله بمبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقدماً أو مستحقة تتعلق بذلك    مساوي  بمبلغالتشغيلي  
 اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي.  

قد ذا قيمة  أي تعديالت عند االنتقال لتطبيق المعيار وذلك لعقود التأجير التي يكون فيها األصل محل الع  اجراء  عدم
 صغيرة

   :الوسائل العملية اآلتية الشركة استخدمت كما
 .تطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة  -
 شهر من تاريخ التطبيق األولي. 12عدم تطبيق المتطلبات لعقود التأجير التي تنتهي مدة إيجارها خالل  -

 
 الشركة كمؤجر: -

تأجير    يجاراتاإل تصنيف كل عقد من عقود    الشركة بدراسةقامت   إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد 
 تمويلي. 

  



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 12  - 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد 
 

 : األدوات المالية:  47معيار المحاسبة المصري 
 

األدوات المالية:    26"األدوات المالية" والذي حل محل معيار المحاسبة المصري    47معيار المحاسبة المصري  
للفترات المالية  ويبدأ تطبيق المعيار    2019في أبريل    47االعتراف والقياس. تم إصدار معيار المحاسبة المصري  

، مع امكانية التطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التغطية، يجب التطبيق بأثر    2021يناير    1في أو بعد  التي تبدأ  
رجعي ولكن تعديل معلومات المقارنة ليس إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق المتطلبات بشكل مستقبلي،  

 . 47بكر لمعيار المحاسبة المصري مع بعض االستثناءات المحدودة. اختارت الشركة عدم التطبيق الم
 

األصول المالية للشركة تفي بشروط التصنيف إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر. 

 
بن القيمة  في  االضمحالل  بمخصصات  االعتراف  الجديد  االضمحالل  نموذج  االئتمانية  يتطلب  الخسائر  على  اًء 

. وهو ينطبق على  26المتوقعة بدالً من الخسائر االئتمانية المتكبدة كما هو الحال في معيار المحاسبة المصري  
األصول المالية المصنفة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  

: اإليراد من العقود مع العمالء، واإليجار مستحق التحصيل،  48يار المحاسبة المصري أصول العقود بموجب مع
 وارتباطات القروض وبعض عقود الضمان المالي. 

 
يتطلب المعيار الجديد أيًضا ايضاحات أكثر وتغييرات في طريقة العرض. من المتوقع أن يغير ذلك طبيعة ومدى  

 إفصاحات الشركة عن أدواتها المالية. 
 

يتطلب المعيار الجديد مراجعة الشركة لإلجراءات المحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة باألدوات المالية التي يتم  
 إصدار التقارير بشأنها. لم يتم االنتهاء من هذه التغييرات بعد. 

 
بناء على قرار اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود تم السماح بتأجيل إظهار التأثير  

األدوات المالية على القوائم المالية الدورية حتى موعد أقصاه تاريخ اعداد القوائم    47المحاسبي لتطبيق المعيار رقم  
 2021اج األثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل بداية من أول يناير مع إدر 2021ديسمبر  31المالية السنوية في 

 مع التزام الشركات باالفصاح الكافي عن ذلك.  2021ديسمبر  31حتى 
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 المجمعة  الدورية  أسس تجميع القوائم المالية 2-2
 

المنتهية    الفترةالمجمعة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وعن  الدورية تتكون القوائم المالية  
 .  2021 يونيو 30في 

المنشأة   في  مساهمتها  من خالل  متغيرة  عوائد  لها،  يحق  أو  معرضه،  المجموعة  تكون  عندما  السيطرة  تتحقق 
 العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها.المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك  

 
 على وجه التحديد، تتحكم المجموعة في المنشاة المستثمر فيها، فقط إذا، كانت المجموعة: 

 
لها الســلطة على المنشــاة المســتثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشــطة   -

 ستثمر فيها(.ذات الصلة للمنشاة الم

 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة في المنشاة المستثمر فيها، أو امتالكها حقوق في هذه العوائد.   -

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد منها. -

 
المحتمل القابل للممارسة حالياً أو حق التحويل عند تقييم  يتم األخذ في االعتبار وجود وتأثير حق التصويت  

ما اذا كان للمجموعة سيطرة على شركة اخرى. يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم نقل  
 السيطرة إلى المجموعة، و يتم انهاء التجميع عند انتهاء تلك السيطرة. 

ــتثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كا ــاة المسـ ــيطر على المنشـ ــركة تسـ نت الشـ

والظروف تشــير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصــر الســيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشــركة التابعة  

ـشركة  عندما تحصـل المجموعة على الـسيطرة على الـشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة الـسيطرة على ال

التابعة. تدرج االصــول وااللتزامات وااليرادات والمصــروفات للشــركة التابعة التي تم اقتناؤها أو التصــرف بها 

ــيطرة   ــيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن الس ــنة في القوائم المالية المجمعة من تاريخ س خالل الس

 على الشركة التابعة.

 
 سيطرة المعامالت مع اصحاب الحصص غير الم

يتم معالجة المعامالت مع الحصــص غير المســيطرة التي ال تؤدى الى فقد الشــركة القابضــة للســيطرة باعتبارها  

معامالت مع أصـحاب حقوق ملكية المجموعة. وفي حالة شـراء حصـة من الحصـص غير المسـيطرة يتم تسـجيل  

قوق الملكية، كما يتم أيضــا  أي فرق بين المبلغ المدفوع و هذه الحصــة من الحصــص غير المســيطرة ضــمن ح

 .تسجيل أي أرباح أو خسائر ناجمة عن التصرف في الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية

 
 تجميع األعمال

لمعيار المحاسبة المصري رقم ) ( فقط عندما يتم االستحواذ على  29تنطبق المحاسبة عن تجميع األعمال طبقاً 
االستحوا  طريقة  استخدام  يتم  التابعة "األعمال".  الشركات  على  االستحواذ  عند  األعمال  تجميع  عن  للمحاسبة  ذ 

الملكية   وحقوق  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  إنها  على  االستحواذ  تكلفة  قياس  يتم  المجموعة.  بواسطة 
المحتملة وااللتزامات  وااللتزامات  قيمة األصول  تحديد  يتم  االستحواذ.  تاريخ  في  المحتملة  بالقيمة   وااللتزامات 

العادلة بصرف النظر عن نسبة حقوق الحصص غير المسيطرة. يتم االعتراف بالزيادة في تكلفة االستحواذ عن  
العادلة   القيمة  تقل عن  االستحواذ  تكلفة  كانت  إذا  العادلة لصافي االصول كشهرة.  القيمة  في  المجموعة  نصيب 

 ح او الخسائر المجمعة.لصافي االصول فيتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االربا
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 )تابع( الدورية المجمعة  أسس تجميع القوائم المالية 2-2

 المجمعة:الدورية  تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية  
يتم اـستبعاد القيمة الدفترية الـستثمار الـشركة اآلم في كل ـشركة تابعة مع نـصيب الشركة أالم في حقوق الملكية في كل  -أ 

 شركة تابعة.

ارة الـشركات التابعة المجمعة خالل الفترة التي تعد  -ب  يتم تحديد حقوق الحصـص غير المـسيطرة في صـافي ربح او خـس

 عنها القوائم المالية.

ــركات التابعة المجمعة وتعرض في القوائم المالية  -ج  ــيطرة في صــافي أصــول الش يتم تحديد حقوق الحصــص غير المس

 مساهمي الشركة القابضة وتتكون حقوق الحصص غير المسيطرة في صافي األصول من:مستقلة عن حقوق 

 ( مبلغ حقوق الحصص غير المسيطرة في تاريخ التجميع األصلي.1) 

 ( نصيب الحصص غير المسيطرة في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع.2) 

 

 دات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة.يتم االستبعاد الكامل لألرصدة والمعامالت واإليرا -د 

تعد القوائم المالية للشـركة أالم وكذا القوائم المالية للشـركات التابعة التي تسـتخدم في إعداد القوائم المالية المجمعة  -

 في نفس التاريخ.

هة ولألحداث التي تتم في يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باسـتخدام سـياسـات محاسـبية موحدة للمعامالت المتشـاب -

 نفس الظروف.

تعرض الحصص غير المسيطرة في المركز المالي المجمع ضمن حقوق الملكية في بند منفصل عن حقوق ملكية مساهمي  
 الشركة أالم. كما يعرض نصيب الحصص غير المسيطرة في ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل. 

المالية   القوائم  القابضة  المجمعة  الدورية  تتضمن  طلعت مصطفى  مجموعة  شركة  عليها  تسيطر  والتي  التابعة  الشركات 
TMG HOLDING :وبيانها كما يلى 

 
 نسبة المساهمة  إسم الشركة التابعة  

 % 99.99                                              *الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني  -
 % 97.93                                                          ** شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري -
 % 72.18                    *** شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري -
 % 40 **** العمرانيةشركة اإلسكندرية للمشروعات  -

 يمن شركة اإلسكندرية لالستثمار العقار  % 1.66  يتمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمران *
  الشركات التالية: كل يفبصورة مباشرة وغير مباشرة تساهم وش.م.م 

 % 98                                                   )ش.م.م( الرحاب لإلدارة -

 % 83.36                                                   )ش.م.م( الهندسية ألنظمة المبانى المتطورة -
 % 100                                                   )ش.م.م( الرحاب للتوريق -

 % 50                                                   )ش.م.م( الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية -
 % 85                                                   مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية )ش.م.م( -
 % 91                                                   نتى الدارة المشروعات )ش.م.م(مدي -
 % 70 سويسرا –شركة سويس جرين  -
 % 93.95 شركة اإلسكندرية لصيانة وتنسيق الحدائق                                                                     -
 % 100                                                   )ش.م.م(للمقاوالت أتريم شركة  -
 % 99.97 الشركة العربية لالستثمار العمراني -
 % 100 العربية لالستثمار الدوليالشركة  -
 % 99 شركة أتريم لألنظمة المتطورة  -
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 )تابع( الدورية المجمعة  أسس تجميع القوائم المالية 2-2

 
شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية رأسمال  من    %60نسبة    يالعقار  لالستثمار  اإلسكندريةتمتلك شركة   **

  الشركات التالية: كل، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في ش.م.م
 % 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  -
                                                    " )ش.م.م(ICONالشركة العربية لالستثمارات السياحية والفندقية "  -

 وشركاتها التابعة كالتالي:
83.30 % 

 % 99.99                                                   )ش.م.م( شركة نوفابارك ـ القاهرة -
 % 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( -

 
من   يشركة سان ستيفانو لالستثمار العقار  رأسمال  من  % 27.82تمتلك الشركة بطريق غير مباشر  نسبة   ***

العمراني، اإلسكندرية   للمشروعات والتطوير  التابعة )العربية  العقاري  وشركة   لالستثمارخالل شركاتها 
من    % 62.5، وتستحوذ شركان سان ستيفانو للساتثمار العقارى على نسبة  للمشروعات العمرانية(  اإلسكندرية

 . عاتشركة اسكندرية الدارة المشرو

 الشركات التالية:  كلبصورة مباشرة في  شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية )ش.م.م( **** تساهم

 % 95.50                                                   شركة الماي فير للخدمات الترفيهية )ش.م.م( -
 % 90.27                                                   شركة بورت فينيس للتنمية السياحية )ش.م.م( -
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2-3

 ترجمة العمالت األجنبية

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

يتم ترجمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ الميزانية ،  
 يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  األرباح أو الخسائر.

بالعملة األجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف   م ترجمة األصول واإللتزامات غير النقديةيت
 السائدة فى تاريخ االعتراف األولى . 

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

القابضة التعامل للشركة  الى عملة  التى تعد قوائمها بعملة أجنبية  التابعة  المالية للشركات  القوائم  الجنيه    يتم ترجمة  وهى 
 المصرى كما يلى: 

 قفال فى تاريخ الميزانية.)أ(  يتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل ميزانية يتم عرضها بسعر اإل
ام اسعار الصرف في تاريخ  د)ب( يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات لكل قائمة االرباح او الخسائر يتم عرضها باستخ

 المعامالت او باستخدام متوسط سعر الصرف عندما يكون ذلك عمليا اكثر.
 ضمن حقوق الملكية كفروق ترجمة عملة اجنبية. )ج( يتم إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل

 

 األصول الثابتة وإهالكاتها 

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل القيمة. وتتضمن هذه 
روط االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء  التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء ش

استيفاء  الثابتة كإحالل وذلك في حالة  الدفترية لألصول  القيمة  بتكاليفها ضمن  يتم االعتراف   ، تحسينات جوهرية شاملة 
 شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها .  

يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة ، ويتم  
 :حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي

 
 السنوات بيـان األصل

 80- 20 مبانى وإنشاءات 
 5 نقل وانتقال وسائل 

   8-3 عدد وأدوات
 10  – 5 أثاث وتجهيزات 

   8-3 أجهزة حاسب آلى 
 10-2 معدات بحرية 

 
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها 
أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة 

 التي تم فيها استبعاد األصل .  

  .تم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة ماليةي

 
تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد أضمحل . عندما 

، فيعتب قيمته اإلستردادية  الدفترية لألصل عن  القيمة  إلى قيمته تزيد  يتم تخفيضه  أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي  ر 
 اإلستردادية . وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .

 
المستخدمة لتحديد قيمة األصل   إذا كان هناك تغيير في االفتراضات  القيمة فقط  الناجمة عن اضمحالل  ويتم رد الخسائر 

ر ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث  االستردادية منذ إثبات آخر خسائ
الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافى بعد  القيمة  له أو تتعدى  القيمة االستردادية  الدفترية لألصل ،  القيمة  ال تتعدى 

النسبة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد  اإلهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة ب
 في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر . 

  



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 17  - 

 
 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-3

 صول غير الملموسة األ

 

 يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة .  

بعد اإلعتراف األولي يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع اإلستهالك ومجمع خسائر اإلضمحالل 
. 

مصروفات ضمن قائمة االرباح او الخسائر  ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المتولدة داخلياً كأصل ويتم اإلعتراف بال
 في العام التي أنفقت فيها المصروفات .

 يتم تحديد العمر اإلفتراضى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر . 
ختبار يتم إستهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر االقتصادى لألصل ، ويتم إجراء إ

قياس لإلضمحالل عندما يكون هناك مؤشر على إضمحالل األصل . يتم مراجعة فترة االستهالك وطريقة االستهالك لألصل 
 غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل. 

القسط الثابت طبقاً   تتمثل األصول غير الملموسة في برام  الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ويتم إستهالكها بطريقة
 . للعمر اإلفتراضى لها

 
 الشهرة 

 بالتكلفة األولى للشهرة القياس كأصل. و يتم األعمال تجميع عن المقتناة بالشهرة االستحواذ باالعتراف تاريخ تقوم الشركة في

الشركة عن األعمال تجميع تكلفة زيادة تمثل والتي  االلتزامات و وااللتزامات لألصول  العادلة  القيمة في صافى نصيب 

 بها. المحددة المعترف المحتملة

الشركة األولى االعتراف بعد  الخسائر إجمالى ناقًصا منها بالتكلفة األعمال تجميع في عملية المقتناة الشهرة بقياس  تقوم 

المقتناة في عملية تجميع أعمال، فى تاريخ  لغرض اختبار اضمحالل القيمة، يتم توزيع الشهرة   . القيمة اضمحالل عن الناشئة
االستحواذ، على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من التجميع، وبغض النظر عما إذا كان قد  

 تم تخصيص اصول أو التزمات أخرى خاصة بالشركة المقتناه لهذه الوحدات. 

 

وعندما تشير الظروف الى احتمال ان تكون القيمة الدفترية قد اضمحلت. يتم تحديد يتم اختبار اضمحالل الشهرة سنويا  
اضمحالل قيمة الشهرة بتقييم القيمة االستردادية من كل وحدة مولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد( التي تتعلق 

د أقل من قيمتها الدفترية، يتم تسجيل خسائر اضمحالل  بها الشهرة. عندما تكون القيمة االستردادية من الوحدة المولدة للنق
 القيمة. و ال يمكن رد خسائر اضمحالل القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

 
 االصول تحت االنشاء 

فى    املالستخد فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة    االصول تحت االنشاءتتمثل  
مخصوماً منها خسائر اإلضمحالل أن    بالتكلفة  االصول تحت االنشاءويتم تقييم  ،  التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة

 . وجدت
 

 االستثمارات العقارية

اسها  ، ويتم قيتتمثل االستثمارات العقارية في أراضي ومباني والتي يحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أو كليهما
أولياً بالتكلفة ، تتضمن التكلفة ثمن الشراء أو تكلفة االنشاء وأية نفقات مباشرة متعلقة بها. بعد االعتراف األولي يتم قياس  
االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك وأي اضمحالل في القيمة. ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط 

 . نتاجي لألصلالثابت طبقا للعمر اإل
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 االستثمارات 

 استثمارات في الشركات الشقيقة
 ، الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة أو مشاريع مشتركة

ويفترض وجود    ،(32باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )
أوأكثر من    % 20النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة  

فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا    حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها،
 مؤثرا.

 
  االعتراف  يتم  حيث تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكية  

 نصيب  على  تغيير  من  لالقتناء  الالحقة   الفترة  خالل  حدثي  بما  ذلك  بعد  تعديلها  يتم  أن  على  بالتكلفة  باالستثمار  األولى
 الشركة   خسائر  أو  أرباح  في  نصيبها   المجموعة  وخسائر  أرباح  وتتضمن  ،الشقيقة  الشركة  أصول  صافى  في  المجموعة
 .  الشقيقة للشركة اآلخر الشامل  الدخل في نصيبها للمجموعة  اآلخر الشامل الدخل يتضمن كما  الشقيقة

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع، وغير مبوبة كقروض ومديونيات  
 أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بها مباشرةً.عند االعتراف 
المحققة  الخسائر غير  أو  العادلة مع االعتراف باألرباح  بالقيمة  للبيع  المتاحة  قياس االستثمارات  يتم  األولى،  القياس  بعد 

األ استبعاد  حتى  وذلك  الملكية  حقوق  الخسائر  مباشرة ضمن  أو  باألرباح  االعتراف  يتم  وعندئذ  الدفاتر،  المالي من  صل 
أو إذا تم تحديد أن األصل قد اضمحل وفى هذه الحالة يتم    أوالخسائر،المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة االرباح  

. وفي حالة تعذر قياس القيمة العادلة  قائمة االرباح أوالخسائر  ضمناالعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية  
 الستثمارات في أدوات حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة. 

 
استثمارات في حقوق ملكية: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة من حقوق  -أ

ا في قائمة االرباح أوالخسائر. وال يمكن رد خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق  الملكية ويعاد االعتراف به
الملكية من خالل قائمة االرباح أوالخسائر ويتم االعتراف بالزيادة في القيمة العادلة بعد اضمحالل القيمة مباشرة 

 ضمن حقوق الملكية.  
 
حالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة من حقوق  استثمارات في أدوات دين: في حالة وجود دليل على اضم - ب

الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر ويستمر استحقاق الفائدة بسعر الفائدة الفعلي األصلي على  
ع حدث  القيمة الدفترية المخفضة لألصل. وفى حالة زيادة القيمة العادلة في استثمارات في أدوات دين نتيجة لوقو

بعد االعتراف بخسائر اضمحالل القيمة في قائمة االرباح أوالخسائر ترد خسائر اضمحالل القيمة من خالل قائمة  
 االرباح أوالخسائر.
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 )تابع(اإلستثمارات 

 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها استثمارات محتفظ بها  يتم تبويب 
 حتى تاريخ االستحقاق. 

ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار تقوم الشركة بتقييم النية والقدرة على االحتفاظ 
االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفقت الشركة في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق فيما بتلك  

عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق، عندها يتم إعادة تبويب كل االستثمارات 
ات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمار

 وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند . 
 
تتعلق بها  تم االعتراف األولي لالستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة متضمناً المصروفات التي  ي

 مباشرة. 
 

بعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل  
الفائدة الفعال ويتم خصم االضمحالل ان وجد. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم  

 ثمارات أو في حالة االضمحالل أو في حالة رد االضمحالل او في حالة االستهالك.استبعاد االست 

 

  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
 -األصــول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصــول التى من المتوقع اســترداد قيمتها الدفترية من صــفقة بيع 

األـستمرار فى اـستخدامها. يتم قياس تلك األـصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخـصوماً منها  وليس من  -بـشكل اـساـسى 
 تكاليف البيع ايهما اقل.

 
األرباح قائمة ب ويدرج ضـمحاللالدفترية بقيمة هذا اال القيمة تعديليتم في قيمة تلك األصـول،   لوفى حالة حدوث اضـمحال

خســــائر االضــــمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية الســــابق  أو الخســــائر ، ويتم االعتراف برد
 تخفيضها.

 

 عقارات لغرض التطوير 

يتم تصنيف العقارات التي تم إنشاؤها أو التي مازالت تحت االنشاء لغرض البيع كعقارات لغرض التطوير. تظهر العقارات 
 فة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.  غير المباعة و الغير مسلمة للعمالء بالتكل

 
تشتمل تكلفة العقارات لغرض التطوير على تكلفة األراضي والمصروفات األخرى ذات العالقة التي يتم رسملتها عندما  

 تكون األنشطة الضرورية لجعل األصول الجاهزة للبيع قيد التنفيذ.

 

 الوحدات الجاهزة 
، وتقدر صافى القيمة البيعية بسعرالبيع فى  أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقليتم تقييم الوحدات الجاهزة على  

و يتم تحميل قائمة الدخل بأي انخفاض  الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون  
 .  في القيمة البيعية عن التكلفة الدفترية
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 المخزون
وتقدر صافى القيمة البيعية بسعر البيع فى الظروف   صافي القيمة البيعية أيهما أقلويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة  

 االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون. 
 

المهمات   للتشغيل  افتتاحمنذ    المشتراةوبالنسبة لمخزون  القيمة المدرجة كل فترة  ،  الفندق والالزمة  تقوم اإلدارة بمراجعة 
 األرباح أوالخسائر.لمخزون بقائمة اي قيمة ف االنخفاضإدراج ودورية 

 

 و أوراق القبض  العمالء والمدينون المتنوعون

 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل . 

 
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ويتم يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية  

االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر. ويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث  
 .فيها

 

 الموردون والمصروفات المستحقة

مقابل البضائع والخدمات التى تم استالمها سواء استلمت  يتم االعتراف بااللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك  
 الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من كبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر  
لسيط أو خاضعة  والسياسات عليها  الشروط  اعتماد  ويتم   ، العالقة  ذات  األطراف  تلك  قبل  مؤثرمن  نفوذ  أو  مشتركة  رة 

 التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .
 

 نظام المعاشات للعاملين  
  1975لسنة    79ات االجتماعية رقم  تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـون التأمين

وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقاً ألساس االستحقاق ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة  
 .  تلك المساهمة

 

 المخصصات 

لحدث سابق، ويكون معه من يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة  
المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام . ويتم  
  مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد 

  .جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام

أو   بقائمة األرباح  الزمن  نتيجة مرور  المخصص  بالزيادة فى  يتم االعتراف  الحالية(،  )القيمة  الخصم  وفى حالة استخدام 
 .الخسائر ضمن التكاليف التمويلية

 

 القانوني االحتياطي
من األرباح السنوية الى   %5والنظام األساسي للشركة فأنه يتم تحويل    1981لسنة    159تطبيقاً ألحكام قانون الشركات رقم  

من رأس المال المصدر.    %50اإلحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطى  
 .وزيعأن اإلحتياطى غير قابل للت
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 :  تحقق اإليراد
تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في معيار المحاسبة    -

 ـ : 48 رقم المصري
 

 : تحديد العقد )العقود( مع العميل: يعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين او اكثر ينشئ حقوقا والتزامات 1الخطوة 
 قابلة للتنفيذ و يحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.  

 
 خدمة الى    : تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو 2الخطوة 
 العميل. 
 : تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير 3الخطوة 

 نقل السلع أو الخدمات التي وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى. 
  

أداء، ستقوم    ي العقد: بالنسبة للعقد الذي يتضمن اكثر من التزام  : توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء ف4الخطوة  
الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ مقابل العقد الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل 

 الوفاء بكل التزام من التزامات األداء. 
 

 المنشاة بالتزام األداء.  : تحقق اإليرادات عندما او كلما( أوفت5الخطوة 
 
 : -تفي الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمنى، اذا تم استيفاء احد المعايير التالية -
 

حق واجب النفاذ في دفعه مقابل األداء المكتمل حتى   وللشركة)أ( أداء الشركة ال ينشئ أي أصل له إستخدام بديل للشركة  
 تاريخه.

 كة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه،  )ب( قيام الشر
 الما قامت الشركة باألداء. ط)ج( العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء الشركة ويستهلكها في الوقت نفسه 

ات على مدى زمني الذي يمثل األداء، في حالة الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله، يتم تحقق اإليراد  اللتزاماتبالنسبة    -
 الزمن الذي يتم فيه الوفاء بإلتزام األداء.  

 
مبلغ   مقابلعندما تستوفي الشركة إلتزاما باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ أصال مبني على العقد    -

العميل مبلغ اإليرادات المحققة ينت  عن ذلك دفعات  لتزام االداء، عندما يتجاوز مبلغ مقابل العقد المستلم من  العقد المقابل أل
 مقدمة من العميل )إلتزام العقد(.  

تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه إحتمال بتدفق منافع إقتصادية للمجموعة وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف بشكل    -
ً حيثما كان ذلك مناسب فيه  موثوق   . ا

 
 استيفاء التزامات األداء  

الوفاء بإلتزامات األداء على مدى زمني أو يجب على الشركة إجراء تقييم لكل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم    -
  .من أجل تحديد الطريقة المناسبة اإلثبات اإليرادات " يتطلب قدر من الحكم الشخصي "  عند نقطة من الزمن

 
 تحديد أسعار المعاملة 

لشركة بتقدير الحكم، تقوم ا  مع العمالء، وعند إستخدام هذا   عقودهاعلى الشركة تحديد سعر المعاملة المتعلق في    يجب  -
 .تأثير أي مقابل متغير في العقد 

 
 تحويل السيطرة في العقود مع العمالء  

اإليرادات عندما تكون السيطرة    في حالة ما إذا قامت الشركة بتحديد إستيفاء إلتزامات األداء عند نقطة من الزمن ، تثبت  -
 على األصول موضوع العقد تم تحويلها إلى العميل.  
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 : )تابع( تحقق اإليراد
 

 مكون التمويل الهام 
 العقد يتضمن مكون تمويل هام.يجب على الشركة تعديل مبلغ مقابل العقد المتعهد به مقابل القيمة الزمنية للنقود إذا كان   -

 
 باإليراد األعتراف

 
 بيع الوحدات المكتملة  -  العقارات مبيعات 
للعمالء سواء   السيطرةيتم إثبات اإليراد من بيع الوحدات السكنية والمهنية والتجارية واالدارية المتعاقد عليها عند انتقال    -

كانت هذه الوحدات قد تم تنفيذها كليا أو جزئيا بالقيمة التي تعكس القيمة المتوقعة من الشركة مقابل تلك الوحدات ويتم أثبات 
 بالصافي للوحدات التي انتقلت السيطرة عليها للعمالء.  ند نقطة من الزمنإيراد تلك الوحدات ع
 

 االراضي  مبيعات
من الشركة للعمالء وذلك عند تسليم األراضى للعمالء تسليماً   السيطرةيتم االعتراف بإيرادات بيع األراضى عندما تنتقل    -

التي انتقلت السيطرة عليها    لالراضيبالصافي    االراضي فعلياً و بشرط إكتمال أعمال المرافق بها و يتم أثبات اإليراد من  
 للعمالء. 

 
 االستثمارات  إيرادات

 يتم إثبات إيراد أرباح األسهم عند وجود حق الستالمها. 
 
 تمويلية إيرادات

يتم إثبات إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعال . هو المعدل الذي يستخدم لخصم الدفعات 
النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية )أو فترة زمنية أقل إذا كان ذلك مناسباً(  

 اماً القيمة الدفترية ألصل مالي أو التزام مالي. تم لتساوى
 

  إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء
ويتم ادراج ايرادات الخدمات المقدمة للعمالء ـضمن  يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من تقديم خدمات عند تقديمها للعمالء

 إيرادات العائد الدوري بقائمة األرباح أو الخسائر.
  



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 23  - 

 
 إثبات تكاليف النشاط العقارى

تعتبر محاضرتسليم الوحدات القابلة للبيع للعمالء وتحقيق إيرادات النشاط عن تلك الوحدات هي األساس الذى يتم بناء علية  
 تتمثل في : والتيتكاليف النشاط المتعلقة بها   إثبات

 
 التكاليف المباشرة وغير مباشرة

اء الوحدات القابلة للبيع والواردة بمـستخلصـات المقاولين والموردين على بند أعمال تحت يتم تحميل التكاليف الخاصـة   بإنـش
التنفيذ وفقاً العتماد إدارة الشئون الفنية بالشركة لتلك المستخلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعة وفقاً لألسس 

 : األتية
 
مة الفيال وكذا نـصيب الوحدة من تكلفة األرض والتى تم توزيعها على  نـصيب الفيال من تكلفة األرض المخـصـصة إلقا  -

 . أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع
 
نصـيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أسـاس العقود والفواتير الخاصـة بكل قطاع   -

 .والفيالت و المحالت داخل كل مرحلةمن الوحدات السكنية 
 
نصـــيب الوحدة من التكاليف غير المباشـــرة الفعلية والتقديرية واألعباء التمويلية يتم توزيعها على أســـاس التكاليف   -

 .المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة
 

 اإليجار:
ــركة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو  يحتوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في تقوم الشــ

 التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل.

 الشركة كمستأجر

 تعترف الشركة بالتزامات اإليجار لسداد مدفوعات اإليجار وأصول حق االنتفاع التي تمثل الحق في استخدام األصول.

تقوم الشرررررركرة في تاريخ بقاية عقق البأجاس بقيراس الب ام عقق البأجاس بالقالة ال الاة    التزام عقد التأجیر : -
لردفعرات اإليرار غاس اللقفةعة في ذلا الباريخ باسباقام معقل الفائقة النل ي في عقق البأجاس إذا كان يل   

للشرررركة. والحقا  ت قيق ذلا اللعقل بسهةلة و بخالف ذلك باسرررتخدام سعس الفائقة على االقبساض اإلضافي  
تخفيض المبل  و يتم    زيرادة المبل  الردفترل لاللتزام ليعكس الفرائردة على التزام عقرد اإليجرارتقوم الشرررررركرة ب

 .الدفترل ليعكس دفعات اإليجار

اصرررل حق االنتفاع في تاريخ بقاية عقق البأجاس بمبل  القياس األولي إللتزام عقد  يقاس  اصلللل حال افنتفا : -
األولية ، الدفعات المقدمة المدفوعة للمؤجر، و تطرح حوافز  المصررروفات المباشرررة  التأجير باإلضررافة الي

 األصرلزالة  في تفكيك وإ  سرتتكبدها الشرركةاإليجار المسرتلمة من المؤجر)إن وجدت( و تضراف التكاليف التي 
وإعادة الموقع الذل يوجد فيه األصررل إلى الحالة األصررلية أو إعادة األصررل نفسرره إلى الحالة المطلوبة وفقاً 

  ألحكام وشروط عقد اإليجار.

مرلع   أل  م ها  مطسوحاً  بالب لفة   االنبفاع"  "حق  أصل  بقياس  الشركة  تقوم  البأجاس  عقق  بقاية  تاريخ  بعق 
  الل في القالة  ومعقلة بأل إعادة قااس اللب ام عقق البأجاس. اسبهالك وأل مرلع خسائس اضل 

يتم اسبهالك أصل "حق االنبفاع" م  تاريخ بقاية عقق البأجاس وحبى نهاية العلس اإلنباجي لألصل إذا كان  
عقق البأجاس ي ةل مل اة األصل م ل العقق إلى الشركة في نهاية مقة عقق البأجاس أو إذا كانت الشركة ستمارس 

الشساء وفالا عقا ذلا تقوم الشركة باسبهالك أصل "حق االنبفاع" م  تاريخ بقاية عقق البأجاس إلى نهاية خاار  
 العلس اإلنباجي ألصل "حق االنبفاع" أو نهاية مقة عقق البأجاس أيهلا أقسب.

 
العقود قصيرة االجل و علي   - المعيار علي  التي  اختارت الشركة عدم تطبيق متطلبات  التأجير  يكون فيها  عقود 

 األصل محل العقد ذا قيمة صغيرة
 

  



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 24  - 

 )تابع(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-3

 كمؤجرالشركة 

 يجارات إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي.اإلكل عقد من عقود  تقوم الشركة بتصنيف

ل بصرررورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة يصرررنف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي إذا كان  ِّ يحو 
ل بصرررورة جوهرية ما  ِّ لملكية األصرررل محل العقد. ويتم تصرررنيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشرررغيلي إذا كان ال يحو 

 يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد.
 

االعتراف براألصرررررول المحتفظ بهرا بموجرب عقرد ترأجير تمويلي في قرائمرة المركز المرالي بر  تقوم الشرررررركرةافيجلار التمويلي:  
 وعرضها على أنها مبال  مستحقة التحصيل بمبل  مساول لصافي االستثمار في عقد التأجير.

   صافي االستثمار في عقد التأجير.استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير لقياس ب وتقوم الشركة

حق اسررتخدام األصررل الناتجة عن  تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صررافي االسررتثمار في عقد التأجير من الدفعات  
 .محل العقد خالل مدة عقد التأجير التي لم تستلم في تاريخ بداية عقد التأجير

ة عقد التأجير، على أسراس نمط يعكس معدل عائد دورل ثابت لصرافي  االعتراف بدخل التمويل على مدى مدب تقوم الشرركة
 استثمار المؤجر في عقد التأجير. 

 

االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشرررغيلية على أنها دخل إما بطريقة ب  تقوم الشرررركةافيجار التشلللييلي:  
كثر تعبير عن النمط الذل تتناقص فيه االسرتفادة من اسرتخدام  إذا كان ذلك األسراس أ القسرط الثابت أو أل أسراس منتظم رخر

 األصل محل العقد. 

 

 جميع عقود الشركة حاليا تم تصنيفها كإيجار تشغيلي
 
 اإلضمحالل

 اضمحالل قيمة األصول المالية 

أو   أن يكون أصل مالي  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  بتحديد ما  تاريخ كل ميزانية  الشركة في  مجموعة من  تقوم 
االصول المالية قد أضمحلت . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحلت إذا، وإذا فقط ، كان هناك  
القيمة نت  عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل واثر على التدفقات   دليل موضوعي على اضمحالل 

 الصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه . النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من ا

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل . في حالة وجود احد  
قوم الشركة بتقدير القيمة االستردادية. القيمة المؤشرات، أو عندما يكون اختبار اضمحالل القيمة السنوي لألصل مطلوبا، ت

االستردادية الصل أو وحدة توليد النقد )الوحدة المنتجة للنقد( هى القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع اوالقيمة االستخدامية 
كبير عن تلك من االصول    ايهما اعلى والتى يتم تحديدها لالصول الفردية، إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد 

أو مجموعة األصول األخرى.وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن  
األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة االرباح او الخسائر . عند 

مة االستخدامية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة تقدير القي
الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف 

 مناسبة. البيع، يتم استخدام طريقة تقييم

 

ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقاً ، فقط إذا ، كان هناك تغيير في االفتراضات 
المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسارة الناجمة  

بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم عن اإلضمحالل محدود  
تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في 

 او الخسائر . الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة االرباح
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 أسهم خزينة 

تدرج أسهم الخزينة )أسهم الشركة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية بالميزانية وتثبت 
 . الملكية بالميزانيةاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق 

 

 استخدام التقديرات والحكم الشخصي
تقديرات  وعمل  الشخصي  الحكم  استخدام  اإلدارة  من  يتطلب  المصرية  المحاسبة  لمعايير  طبقاً  المالية  القوائم  إعداد  إن 

وتعتمد هذه التقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وقيم األصول واإللتزامات وكذلك اإليرادات والمصروفات  
الظروف   في ظل  الشركة معقولة  إدارة  تراها  متنوعة  أخرى  التاريخية وعوامل  الخبرة  على  بها  المتعلقة  واالفتراضات 
  واألحداث الجارية حيث يتم بناءاً عليها تحديد القيم الدفترية لألصول واإللتزامات وقد تختلف النتائ  الفعلية عن هذه التقديرات

 

مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فروق في التقديرات المحاسبية في الفترة  هذا ويتم
التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة فقط أما إذا كانت تؤثر  

 .الفترات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات  المستقبلية  على الفترة التي تمت فيها المراجعة وعلى  
 

 ضرائب الدخل 

 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 

 

 ضرائب الدخل الجارية
للمبلغ   السابقة وفقاً  الجارية والفترات  للفترة  الدخل  المتوقع استرداده أو سداده يتم االعتراف بأصول والتزامات ضرائب 

 لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها لألصل أو 
بالميزانية   المدرجة  وقيمتها  الضريبي(  )األساس  الضريبية  لألغراض  باستخدام سعر االلتزام  وذلك  المحاسبي(  )األساس 

 الضريبة المطبق.

 

األرباح  لتخفيض  األصل  بهذا  االنتفاع  بإمكانية  توقع  هناك  يكون  عندما  كأصل  المؤجلة  الدخل  بضريبة  االعتراف  ويتم 
 ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية.  الضريبية المستقبلية، 

 

لضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة األرباح أو الخسائر للفترة، فيما عدا الضريبة التي تنت  يتم إدراج ا 
 من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 

 اإلقتراض
المتداولة.    اإللتزاماتويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن    استالمهامبدئياً بالقيم التى تم    باالقتراض  االعترافيتم  

بعد تاريخ الميزانية . فيتم  ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثنى عشر شهراً 
 .طويلة األجل اإللتزاماتعرض رصيد القرض ضمن 

 

 تكاليف االقتراض 

المؤهل والذى يتطلب فترة زمنية طويلة يتم رسملة تكاليف االقتر إنتاج األصل  إنشاء أو  باقتناء أو  المتعلقة مباشرة  اض 
األخرى  االقتراض  تكاليف  تحميل  يتم  األصل.  تكلفة  من  كجزء  لبيعه  أو  له  المحددة  األغراض  فى  لإلستخدام  لتجهيزه 

والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض كمصروف فى العام التى تحققت فيه . تتمثل تكاليف االقتراض فى الفوائد  
  األموال .

 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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 النقدية وما في حكمها 
البنوك والصندوق  النقدية لدى   النقدية وما في حكمها من أرصدة  المجمعة تتكون  التدفقات النقدية  قائمة  ألغراض إعداد 

المصرفية و أو مقبولة الدفع  والودائع تحت الطلب و أذون الخزانة التى تستحق خالل ثالثة اشهر والشيكات تحت التحصيل  
 .  وكذا البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءاً مكمالً لنظام أدارة األصول بالشركة

 

 توزيعات األرباح 
 .  للشركةيتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة 

 

 قياس القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة الـسعر الذي يمكن الحصـول عليه من بيع أصـل أو الذى يمكن دفعه لنقل/تحويل التزام في معاملة منظمة 

بين المـشاركين في الـسوق في تاريخ القياس. ويـستند القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصـة ببيع األـصل  

نقل االلتزام ســتحدث في الســوق الرئيســي لألصــل أو االلتزام أو الســوق الذي ســيعود بأكبر فائدة )الســوق االكثر نفعا(  أو

 لألصل أو لاللتزام.

وتُقاس القيمة العادلة لألصـل أو االلتزام باسـتخدام االفتراضـات التي من شـأن المشـاركين بالسـوق اسـتخدامها عند تسـعير 

 لك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم االقتصادية. األصل أو االلتزام، وذ

اقتـصادية عن طريق  ويـضع القياس بالقيمة العادلة لألـصل غير المالي في االعتبار قدرة المـشارك بالـسوق على توليد منافع

ـشأنه اـستخدام األـصل بأفـضل و  اـستخدام األـصل بأفـضل و اعلى اـستخدام أو عن طريق بيعه إلى مـشارك آخر بالـسوق من

 اعلى استخدام.

 بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السوقية المعلنة.  

 

شابهة لها وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة على بنود م

 نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 

 

أما بالنسبة لألصول غير المدرجة في سوق نشط ، فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل مشابه أو باالستناد 

 إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. 

 

ل قياس القيمة  وتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية من أج 

العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها 

 إلى الحد األدنى.  

القوائم العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في  التي تقاس قيمتها  المالية ضمن   ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات 

 تسلسل القيمة العادلة بناء علي أقل مستوي والذي يعد جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل وذلك كما يلي:  

في  - تماماً  التزامات مطابقاً  أو  المعدلة( ألصول  التداول )غير  أسعار  باستخدام  العادلة  القيمة  قياس  المستوى األول: 

 أسواق نشطة.

الثاني: قياس القيم - ة العادلة باستخدام مدخالت غير أسعار التداول الواردة في المستوى األول ولكن يمكن المستوى 

 مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشر )أي المستمدة من األسعار(.

االلتزام ال تستند لبيانات  المستوى الثالث: قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو   -

 سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها( 

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المنشأة 

ن إعادة تقييم التصنيف في تاريخ إعداد  إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث لتسلسل القيمة العادلة ع 

 القوائم المالية المجمعة.  

 

وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها، وخصائصها والمخاطر 
   .المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل القيمة العادلة كما هو
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 المعلومات القطاعية  - 3
ــياحى ــركة في القطاع العقارى والسـ ــي للشـ ــتثمارات والعائد الدوري يتمثل قطاع األعمال الرئيسـ . وال تعد األرباح واالسـ

ــتوفي معايير  القطاعات التي يتم التقرير عنها المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تسـ
  .الدورية المجمعة ومن ثم ال يجري اإلفصاح عنها بشكل منفصل في القوائم المالية 41وفقا لمعيار المحاسبة المصري 
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 متممة للقوائم المالية المجمعة  اليضاحات اإل
 2021 يونيو 30كما في 
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 بالصافي  –أصول ثابتة  - 4
 االجمالى  أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات  عدد وأدوات  وسائل نقل وانتقال  مبانى وإنشاءات   أراضي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
        التكلفـة  

 8,008,905,630 123,595,003 790,666,038 641,772,451 348,654,421 5,017,544,971 1,086,672,746 2021يناير  1في 
  58,287,706  7,250,968  13,140,818  16,137,904  19,551,612  2,206,405 - إضافات 

 ( 101,000,000) - - - - ( 101,000,000) - محول إلى أصول ثابتة تحت اإلنشاء 
 ( 155,513,839) - - - - ( 148,337,553) ( 7,176,286) محول إلى عقارات بغرض التطوير 

 ( 11,257,705) ( 142,882) ( 5,056,545) ( 37,318) ( 6,020,960) - - استبعادات 

  7,799,421,793 130,703,089 798,750,311 657,873,037 362,185,073 4,770,413,823 1,079,496,460 2021يونيو  30فى 

        مجمع اإلهالك 
 ( 1,884,324,237) ( 79,758,720) ( 472,092,794) ( 372,808,515) ( 215,012,929) ( 744,651,279) - 2021يناير  1فى 

 ( 155,336,531) ( 10,301,887) ( 28,831,920) ( 29,214,208) ( 23,205,559) ( 63,782,958) - فترة الإهالك 
  18,224,967 - - - -  18,224,966  مجمع اهالك األصول المحولة 

  9,952,885  138,633  4,538,859  37,314  5,238,078 - - مجمع اهالك االستبعادات 

 ( 2,011,482,914) ( 89,921,974) ( 496,385,855) ( 401,985,409) ( 232,980,410) ( 790,209,270) - 2021يونيو  30فى 
 صافى القيمة الدفترية  

 2021يونيو  30 في 
1,079,496,460 3,980,204,553  129,204,663   255,887,628   302,364,456   40,781,115  5,787,938,878  

 صافى القيمة الدفترية  
 2020ديسمبر  31فى 

1,086,672,746  4,272,893,693 133,641,492  268,963,936  318,573,244  43,836,283  6,124,581,393  

 
   .  جنيه مصرل  981,780,991 مبل   2021 يونيو 30بلغت تكلفة االصول المؤجرة للغير في  -
 

 المرهونة:األصول 

 .  رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحية −

 والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى االرض . رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات  −

القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى  – قصر النيل  –جاردن سيتى  – شارع أحمد راغب  12والكائنة فى   لشركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة  −
 ه . القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب –قصر النيل  –جاردن سيتى  -أحمد راغب   شارع 4الملحقين بالفندق و الكائنين فى 

 
   :تم تخصيص اإلهالك على النحو التاليوقد   جنيه مصري  جنيه مصري  

 جنيه مصري     3,404,147  متحصالت من بيع أصول ثابتة 
 155,336,531 ( األرباح أو الخسائر) الدخل  مصروف االهالك المحمل علي قائمة   ( 11,257,705) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة 

     9,952,885 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة 

    ( 1,304,820)                           خسائر بيع أصول ثابتة 

       2,099,327  بيع أصول ثابتة  أرباح
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 )تابع( بالصافي –أصول ثابتة  -  4
 االجمالى  أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات  عدد وأدوات  وسائل نقل وانتقال  مبانى وإنشاءات   أراضي  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
        التكلفـة  

  7,337,522,048  84,737,253  715,421,876  537,821,849  300,381,353  4,611,988,347  1,087,171,370 2020يناير  1في 
  705,101,468  32,914,358  93,409,658  126,763,256  53,724,149  398,290,047  - إضافات 

  12,923,475 -  -  - -  12,923,475  - محول من أصول ثابتة تحت اإلنشاء  
 ( 46,641,361)  5,943,392 ( 18,165,496) ( 22,812,654) ( 5,451,081) ( 5,656,898) ( 498,624) استبعادات 

  8,008,905,630  123,595,003  790,666,038  641,772,451  348,654,421  5,017,544,971  1,086,672,746 2020ديسمبر  31فى 

        مجمع اإلهالك 
 ( 1,622,825,514) ( 55,893,490) ( 427,275,472) ( 338,284,849) ( 177,305,473) ( 624,066,229) - 2020يناير  1فى 

 ( 297,981,772) ( 27,987,427) ( 61,996,205) ( 44,398,357) ( 42,472,614) ( 121,127,168) - السنة إهالك 
  36,483,049  4,122,197  17,178,883  9,874,690  4,765,159  542,119 - مجمع اهالك االستبعادات 

 ( 1,884,324,237) ( 79,758,720) ( 472,092,794) ( 372,808,515) ( 215,012,929) ( 744,651,278) - 2020ديسمبر  31فى 
 صافى القيمة الدفترية  

 2020ديسمبر  31فى 
1,086,672,746  4,272,893,693 133,641,492   268,963,936   318,573,244   43,836,283  6,124,581,393  

 
 .  جنيه مصرل  1,157,630,978 مبل  2020ديسمبر  31بلغت تكلفة االصول المؤجرة للغير في  -

 

 األصول المرهونة:

 رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحية.   −

 ه والمعدة للبيع وحصتها فى االرض . المباع رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات  −

القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين بالفندق و   –قصر النيل  –جاردن سيتى   –شارع أحمد راغب   12والكائنة فى   لشركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة  −
 ه . القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب  – قصر النيل   –جاردن سيتى  - شارع أحمد راغب    4الكائنين فى 

 

   :تم تخصيص اإلهالك على النحو التاليوقد   جنيه مصري  جنيه مصري  

 جنيه مصري     3.650.572  متحصالت من بيع أصول ثابتة 
 258,930,225 ( األرباح أو الخسائر) الدخل  مصروف االهالك المحمل علي قائمة   ( 30.857.853) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة 

     27.624.183 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة 

  (3.233.670 )    

       416,902  بيع أصول ثابتة أرباح 
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 2021 يونيو 30كما في 

 

 -30 -   

 استثمارات عقارية   -5
 

 
 
 أصول غير ملموسة   -6

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

   22,806,576   23,559,471 برام  حاسب الى 

   1,030,960   2,134,741 اضافات 

 ( 18,040,655) ( 21,404,072) مجمع االهالك في أول الفترة / السنة

 (3,363,418) ( 959,654) استهالك 

   2,433,463   3,330,485 الرصيد  في أول الفترة/ السنة 
 
 
   أصول ثابتة تحت اإلنشاء   - 7

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
   4,348,885,340   5,216,148,946  مشروع امتداد شرم الشيخ 

   293,765,787   335,384,196 مشروع بورت فينيس 

   651,614,242   734,610,703 وسياحية اصول فندقية 

   73,606,541   73,606,541 )صيدناوى(  -فيال 

   72,855,330   76,920,811 مشروع االقصر

   41,351,269   110,247,339 المقرات االدارية  

   333,044,953   347,925,145 المساحة االدارية بفندق الفورسيزون نايل بالزا

   8,980,598   47,508,159 أصول أخرى 

 6,942,351,840   5,824,104,060   

 

 إجمالى  مبانى وانشاءات   اراضي 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

    التكلفة 

   51,967,221   45,302,999   6,664,222 2021يناير  1في

  -  -  - اضافات 

  -  -  - استبعادات 

   51,967,221   45,302,999   6,664,222   2021 يونيو 30فى 

    مجمع اإلهالك 

 ( 12,591,650) ( 12,591,650)  - 2021يناير  1في 

 ( 447,275) ( 447,275) - الفترةإهالك 

  -  -  - اإلستبعادات  إهالك 

 ( 13,038,925) ( 13,038,925)   -   2021يونيو  30فى 

 الدفترية   صافى القيمة
 2021يونيو  30 فى

6,664,222 32,264,074   38,928,296   

 الدفترية  صافى القيمة
   2020ديسمبر  31في 

6,664,222   32,711,349   39,375,571   
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   الشهرة - 8

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 10.461.612.484 10.461.612.484 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 

 2.043.149.242 2.043.149.242 شركة االسكندرية لالستثمار العقاري

 12.504.761.726 12.504.761.726 
 

تسفر دراسة اضحالل  ، ولم  يتم اختبار الشهرة سنوياً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية
 عن وجود اضمحالل فى الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على الشركات التابعة.  2020ديسمبر    31فى    الشهرة 

 
 

 استثمارات فى شركات شقيقة  -  9
نسبة   

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 المساهمة
 جنيه مصري  جنيه مصري   

أم جى إلدارة المنشآت   شركة هيل/ تى
   2,705,675   2,705,675 % 49 * واإلنشاءات

 7,500 7,500 % 10 شركة مدينة القاهرة الطبية 
 50,000,000   50,000,000 % 33.3 شركة بداية للتمويل العقارى  

  52,713,175   52,713,175 

 
وافق مجلس االدارة على التخارج من شركة هيل / تي ام جي الدارة المنشأت والمشروعات وجارى    *

 تصفية الشركة من خالل المصفى القضائى.  
 

 متاحة للبيع مالية استثمارات  -  10
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

   13,904,658 13,730,242 الثالث هيرمسصندوق 
   12,565,100 12,565,100 شركة التعمير للتمويل العقارى

   229,875,934   227,381,801 شركة تى ام أى لالستثمار العقارى والسياحى
 - 192,600,000 شركة تى سى ايه العقارية  

 - 20,000,000 أور لالستثمارات المالية شركة 
 - 5,100,000 شركة اتريم للمشروعات العقارية 

   6,600,000   6,600,000 شركة اسكان للتامين 

   1,762,500  - شركة اتريم النظمة المباني المتطورة
 700,000 700,000 شركة الهندسية النظمة المباني المتطورة  

   500,000   500,000 الشركة المصرية للتسويق والتوزيع
 181,777 269,279 شركات أخرى 

 479,446,422 266,089,969 
 

وقي وليس باإلمكان تحديد قيمتها العادلة   عر ـس تثمارات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية ليس لها ـس بطريقة  االـس
 .دراجها بالتكلفةإنظراً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم يعتمد عليها 

 
، وتم تقييم  2021  يونيو  30جنيه مصـرى فى   13,730,242صـندوق اسـتثمار هيرمس الثالث يبلغ  االسـتثمار فى  

 جنيه مصرى. 174,417 األرباح أو الخسائراالستثمار بالقيمة العادلة وبلغ قيمة االضمحالل المثيت في قائمة 
ــبة  * ــركة تمتلك نس ــتثمار    %45علي الرغم من ان الش ــي ايه اال ان االدارة تري تبويب هذا االس ــركة تي س في ش

 نفوذ مؤثر للشركة علي شركة تي سي ايه.ضمن استثمارات متاحه للبيع نظرا لعدم وجود اي 



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 32   - 

    محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مالية استثمارات ودائع ألجل و -11
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

  1,831,996,747 1,558,643,212 استثمارات قصيرة األجل 

 3,698,009,727 4,168,847,325 استثمارات طويلة األجل 

 5,727,490,537 5,530,006,474 
 

 استثمارات قصيرة األجل   
 

ــيد هذا البند ــتحق   2021يونيو   30جنيه مصــرى فى    1,558,643,212 بلغ رص ويتمثل فى اذون خزانة تس
باإلضـافة إلى سـندات حكومية تسـتحق    ،جنيه مصـري    1,365,791,211بقيمة  2022أقصـى يونيو عام   بحد

 سند. 192852لعدد  مصري  جنيه    192,852,000بقيمة اسمية  2022يونيو   30حتى  
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 1,831,996,747 1,558,643,212 و سندات حكومية   أذون خزانة

 1,558,643,212 1,831,996,747 

 

 استثمارات طويلة االجل 
 وتتثمل فيما يلى: 

  3,698,009,727   2,303,847,325   سندات حكومية 

 - 1,865,000,000 ودائع طويلة اإلجل 

 3,698,009,727 4,168,847,325 استثمارات طويلة األجل 
 

 سندات حكومية  
  -كما يلى: 2021يونيو  30فى  يجنيه مصر  2,303,847,324 البندت صافى القيمة لهذا بلغ

 

 استحقاق  عائد  قيمة اسمية  عدد 
125800  125,800,000  17 % 2023 
238700  238,700,000  15 % 2024 
341749 341,749,000  14%-15 % 2025 
379500 379,500,000  17 % 2026 
507500 507,500,000  16 % 2027 
325000 325,000,000  16 % 2028 
351000  351,000,000  14 % 2029 

40000  40,000,000  14 % 2030 

2,309,249  2,309,249,000    

 
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

  3,708,265,000   2,309,249,000   سمية القيمة األ

 (12,617,202) ( 7,587,100) خصم إصدار  

 2,301,661,899   3,695,647,798  

  2,361,929   2,185,425 السنة استهالك خصم سندات خالل الفترة / 

  3,698,009,727   2,303,847,325 الحكومية  رصيد السندات 

 
 ودائع طويلة اإلجل 

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 1,865,000,000 - 
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 والخسائر اأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   -12
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

  3,055,760   3,201,231 جمان  ندوقوثائق استثمار ص

   5,000,000   5,000,000 صندوق األستثمار الخيرى التعليمى

   31,701  4,513 شركة الكابالت المصرية 

 -   40,518,663 وثائق استثمار صندوق  بنك عودة

 48,724,407   8,087,461   
 

 
 

 عمالء وأوراق قبض  - 13
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 2,721,681,924 1,236,240,293 عمالء

 28,390,423,805 28,332,258,255 أوراق قبض  

 29,568,498,547 31,112,105,729 

 
 

 عقارات لغرض التطوير  -14

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 36,480,865,818 46,202,851,945 الفترة / السنة رصيد أول 

 16,444,505,524 7,937,419,801 السنة  الفترة / خاللوتسويات إضافات 

 1,612,928,275 1,074,438,331 الفترة / السنة تكلفة اقتراض مرسملة خالل 

تكاليف محققه لوحدات تم تسليمها تم تحميلها علي  
 ( 8,245,131,814) ( 2,502,782,571) قائمة الدخل 

محققه   الدورىتكاليف  العائد  ذات  تم   لألنشطة 
 ( 77,392,383) ( 35,770,981) تحميلها علي قائمة الدخل 

 ( 12,923,475) - محول الي أصول ثابتة 

 46,202,851,945 52,676,156,525 الفترة / السنة رصيد اخر 

 وتتضمن التكاليف التالية:

 أراضي   -

 مبالغ تم دفعها للمقاولين لغرض البناء وتتضمن تكلفة إنشاء البنية التحتية.   -

التخطيط و    - القانونية،  تكاليف االقتراض، تكاليف  الموقع، أتعاب مهنية للخدمات  التصميم، تكاليف تجهيز 

 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. 
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 المخزون   - 15
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصرل جنيه مصري 
   

 1,115,733,027   1,254,138,795 وحداتمخزون 
 3,665,964   3,395,091  مهمات ومعدات تشغيل الفنادقبضاعة و

 1,257,533,886   1,119,398,991 

 
 وأرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما - 16

 
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصرل جنيه مصري 
   

 2,943,280,936 2,680,136,058 مقاولون وموردون  -دفعات مقدمة 
 975,876,703 1,037,033,346 مقاولى تشوينات 

 336,441,764 400,720,240 حسابات جارية الفنادق
 152,855,247 181,529,195 واضافة خصم  –مصلحة الضرائب 

 604,006,267 357,699,100 تأمينات لدى الغير

 117,049,195 79,881,537 مدينو صيانة ومياة وكهرباء 
 69,986,528 25,878,787  اعتمادات مستندية

 683,559,988 334,067,323 مدينون متنوعون 

 161,806,310 172,719,570 مصروفات مدفوعة مقدما 

شركات   في  استثمارات  حساب  تحت  مسددة  مبال  
 تحت التأسيس 

 
4,910,884 

 
86,437,014 

 272,584,345 184,658,783 إيرادات مستحقة

 5,459,234,823 6,403,884,297 

 
 وأرصدة لدى البنوك بالصندوق نقدية   - 17
  

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 عملة أجنبية  عملة محلية  
 جنيه مصرل  جنيه مصري  جنيه مصرل  جنيه مصرل  
     
     

  1,874,246,055   2,000,798,016  1,938,368,978   62,429,038 ودائع ألجل  
   789,079,075   2,703,910,252   152,452,154  2,551,458,097 بنوك حسابات جارية  

   41,154,674   120,722,983   43,963,506   76,759,477 نقدية بالخزينة  
   611,600 750,000 750,000 - شيكات تحت التحصيل 

 2,690,646,612  2,135,534,639  4,826,181,251   2,705,091,404  

 
 

 وليرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما فى حكمها من : 
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 

 مصرلجنيه  جنيه مصري 

   

   2,705,091,404   4,826,181,251 نقدية بالصندوق والبنوك 
 ( 21,097,833) ( 4,223,287) سحب على المكشوفبنوك 

   2,683,993,571   4,821,957,964 النقدية ومافى حكمها 
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 الدائنون وأوراق الدفع   -18
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصرل  جنيه مصري  

   
 2,694,685,244 1,850,259,922 موردون ومقاولون

 18,264,007,840 16,898,176,543 أوراق دفع 

 18,748,436,466 20,958,693,084 

 عمالء دفعات مقدمة    -19
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصرى مصريجنيه  

   

 1,092,840,625 2,155,514,136 عمالء دفعات مقدمة  مشروع الرحاب

 4,263,464,760 2,368,882,702 عمالء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب

 21,767,836,297 28,139,571,270 عمالء دفعات مقدمة مشروع مدينتى 

 10,729,122,095 11,656,214,917 مشروع سيليا  –عمالء دفعات 

 - 492,867,364 نور مشروع  –عمالء دفعات 

 16,774,410 16,774,410 عمالء دفعات مقدمة مشروع الربوة 

 - 23,735,186 عمالء اخرون  

 44,853,559,984 37,870,038,187 
 

 دائنو توزيعات   -20
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصرل جنيه مصري 
   

 155,759,544 203,301,870 والعاملين مساهمينالحصة 
 14,775 1,214,775 مكافاة اعضاء مجلس االدارة 

 204,516,645 155,774,319 

 

 خرى  أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  - 21
 

 2020ديسمبر  31   2021 يونيو 30 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 
   

 7,381,201,204 7,798,325,928 تأمينات وحداتودائع صيانة و
 2,403,298,520 2,512,938,952 أعمال تأمين ضمان 

 775,501,505 1,285,215,478 أرصدة دائنة  –عمالء 
 394,309,050 564,550,287 مصروفات مستحقة ودائنون 

 118,808,302 178,783,504 )إيرادات مؤجلة( اشتراكات األندية

 12,339,814,149 11,073,118,581 
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 رأس المال  -22

ــركة المرخص به بمبلغ حدد رأس مال   - ــون مليون جنيه مصـــري( ورأس المال    50.000.000الشـ جنيه مصـــري )خمسـ
جنيه مصــري )عشـرة   10جنيه مصــري )ســتة مليون جنيه مصــري( القيمة االســمية للســهم    6.000.000المصــدر بمبلغ 

 . 2007إبريل  3فى  جنيهات مصريه(

ــركة المرخص به بمبلغ  2007أكتوبر   6ريخ  بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتا -  تم زيادة رأس مال الشــ
مليار جنيه  مصـري )ثالثون مليار جنيه مصـري( و تم زيادة رأس المال   30  جنيه مصـرى ليصـبح  29.950.000.000

ة    18.152.035.500المصـدر والمدفوع ليصـبح   جنيه مصـري )ثمانية عشـر مليار و مائة اثنان و خمسـون مليون وخمـس
جنيه مصـري   10سـهم ، القيمة االسـمية للسـهم    1815203550ثون ألف و خمسـمائة جنيه مصـري( مقسـم إلى عدد وثال

 28)عشـرة جنيهات مصـريه( من خالل مبادلة أسـهم الشـركة مع الشـركات التابعة وتم التأشـير فى السـجل التجاري بتاريخ 
 . 2007أكتوبر 

ــدر والمدفوع من خالل طرح   2007أكتوبر  28خ طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاري  - تم زيادة راس المال المصــ
جنيه مصـري )عشـرون  مليار وثالثمائة واثنان مليون و خمسـة و ثالثون ألف    20.302.035.500عام وخاص ليصـبح 

 2.150.000.000ســهم وقد تم ســداد الزيادة و البالغ قدرها   2030203550وخمســمائة جنيه مصــري( مقســم إلى عدد  
جنيه مـصرى وتم التأـشير فى الـسجل    344.000.000جنيه مـصري للـسهم بقيمة   1.6جنيه مـصري وعالوة إـصدار بمبلغ 

 .2007نوفمبر  25التجاري بتاريخ 

هم الخزينة التي  2010مارس   24طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  - تم تخفيض  راس المال المصـدر بقيمة أـس
ليـصبح راس المال المـصدر مبلغ وقدره    مـصري  جنيه  169.720.520مر على ـشرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االـسمية  

)عشـرون مليار ومائة واثنان و ثالثون مليون و ثالثمائة وأربعة عشـر ألف وتسـعمائة  مصـري  جنيه   20.132.314.980
اً ( موزـعة على   انون جنيـه ان وواـحد وثالثون ألف    2013231498وثـم ائـت ار وثالـثة عشــــر مليون وـم ان ملـي ســــهم )اثـن

 . 2010مايو  18وأربعمائة و ثمانية وتسعون سهم( وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

ال المصدر والمدفوع من خالل إصدار  تم زيادة رأس الم  2011سبتمبر  30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   -
جنيه مصري )فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة    20.635.622.860المرحلة ليصبح    رباح أسهم مجانية خصماً من األ

  2063562286وثالثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا الغير( موزعة على عدد  
وستة وثمانون سهم الغير( وتم التأشير فى    نوستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتا  ةسهم )فقط ملياران وثالث 
 .2011مايو  24السجل التجاري بتاريخ 

 

 احتياطي قانوني  -23

انونى مبلغ   اطى الـق د االحتـي ه    337.884.636بلغ رصــــــي د    2021  يونيو  30فى  جنـي ل فى الرصــــــي ويتمـث
جنيه مصري بعالوة     344.000.000  سهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالىأعالوة أصدار   المحول من

ا   درـه ه للســـــهم  1.6ـق ات الطرح الـخاص  ،  جنـي ة مصـــــروـف ا لتغطـي دام جزء منـه د تم اســـــتـخ الغـ   و  وـق   ةالـب
جنيه مـصرى   158.119.298البالغ  المتبقى وجنيه مـصري وقد تم تحويل رـصيد العالوة   185.880.702

 . المحققة وفقاً للقانون رباحمن األ %5نسبة  إلىالقانونى باإلضافة   االحتياطيالى رصيد 

 عام إحتياطى   - 24

رصيد     مبلغ    االحتياطيبلغ  مصرى    61.735.404العام  مبلغ   2021  يونيو  30فى  جنيه  فى  ويتمثل 
سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  جنيه والنات  من عمليات مبادلة األ  25.747.613

،  سهم الشركة مع الشركات التابعةأعام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة    احتياطيبتكوين    2007أكتوبر    6
مبلغ   الى  الدفترية    35.987.791اإلضافة  والقيمة  االسمية  القيمة  بين  الفرق  يمثل  مصرى    ألسهمجنيه 

الفرق   بإضافة  2010مارس    24وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    إعدامهاى تم  الخزينة الت
 . العام االحتياطيالى 
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 قروض وتسهيالت ائتمانية  - 25

 
 2020ديسمبر  31   2021 يونيو 30 طويلة األجل  قصيرة األجل  البيـــان 

 مصري جنيه  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

     

 1,544,486,575 1,499,607,360 - 1,499,607,360 التسهيالت  
 3,139,961,310 4,455,443,068 4,272,411,357 183,031,711 القروض  

 1,682,639,071 4,272,411,357 5,955,050,428 4,684,447,885 
 

 
 وفيما يلى تحليلى القروض والتسهيالت االئتمانية :   

 
 التسهيالت

 جنيه مصري 

 القروض 
 جنيه مصري 

 القيمة باصل العملة  

    

   - 86,217,514 التحرير  –بنك عودة 

   - 150,883,171 بنك قطر الوطنى األهلى 

  - 1,535,045 البنك العربى 

   1,206,650,000 23,455,578 البنك األهلى المصرى  

   - 2,732,179 بنك اإلمارات دبى الوطنى  

   11,620,537 12,692,855 بنك اإلستثمار العربى القاهرة

   - 104,189,524 مدينتى  –بنك تنمية الصادرات 

   - 794,480,977 بنك مصر  

   - 3,500,628 الجيزة  -بنك مصر ايران

   - 316,000,000 الجيزة  – بنك فيصل االسالمى 

   - 3,919,889 أبو ظبى اإلسالمى مصرف 

   43,031,711 - بنك المؤسسة المصرفية  

 €  10,719,270 199,592,807 - يورو  –البنك االهلى المتحد 

 $  191,222,735 2,994,548,013 - دوالر امريكى –البنك االهلى المتحد 

 1,499,607,360 4,455,443,068  

 
 اإللتزاماتإدرجت األقساط المستحقة السداد خالل عام من تاريخ القوائم المالية بالنسبة للقروض والتسهيالت ضمن   *

ً علم،  المتداولة بقائمة المركز المالي   وباإلضافة إلى رهن بعض األصول  بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية    ا
 يلى:المملوكة للشركات التابعة كما 

 12والـكائـنة فى    لشـــــرـكة النـيل للفـنادقرهن عـقارى من اـلدرـجة األولى على أرض فـندق النـيل المملوـكة   −
ارع أحمد راغب  يتى    –ـش   القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينـسكى الملحقين  –قصـر النيل   –جاردن ـس

ى مبانى الفندق  القاهرة وعل  –قصـر النيل   –جاردن سـيتى   -شـارع أحمد راغب   4بالفندق و الكائنين فى 
 ه .والنادى و الجراج الملحقين ب

رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشـــأت فندق فورســـيزون شـــرم الشـــيخ المملوكة لشـــركة  −
 االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى .

ــركة نوفا  − ــيزون نايل بالزا المملوك لشــ رهن عقارى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورســ
  بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى االرض .
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 األخرى طويلة األجل اإللتزامات  - 26

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 6,514,781,555 6,514,781,555 هيئة المجتمعات العمرانية 

 6,514,781,555 6,514,781,555   
 

 جارة اإلصكوك    -27

موجودات  صكوك إجارة    قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى )إحدى الشركات التابعة( بإصدار
إثنان مليار بقيمة  متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم على إصدار واحد  

مصري للصك:  و  جنيه  االسمية  مصري    100القيمة  جنيه  المصدرة  و)مائة(  الصكوك    20.000.000عدد 
  يستحق،    2020شهر ابريل  شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اإلصدار    57  مدة اإلصدارو،    )عشرين مليون( صك

مليون جنيه   1400ومبلغ    2023مليون جنيه فى عام    350، ومبلغ  2022عام   نهاية  مليون جنيه فى    250  مبلغ
بناء على صافي متوسط    يحتسب  عائد متغير بالجنيه المصري   ، تلك الصكوك ذات 31/12/2024بحد أقصى  

 . بعد الضريبةأذون الخزانة لستة أشهر  معدل العائد على

 
 الضريبة المؤجلةضريبة الدخل و  -28

 

 : فترةال ضرائب دخل 
 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 926.108.005 1,128,586,747 صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة 

للوـصول الى  المحاـسبىتعديالت على ـصافى الربح  
 392,032,897 212,001,274 صافى الربح الضريبى 
 1,318,140,902 1,340,588,021 صافى الربح الضريبى

   296,581,703 301,632,304 %22.5 الضريبة بسعر
 - - ضريبة الدخل الشامل

 296,581,703 301,632,304 الضريبة المستحقة خالل الفترة

 

 :  فترة ال ة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 924,806,669 996,166,501 الفترة / السنة رصيد أول 

 956,782,744 301,632,304 الفترة/ السنة المكون خالل 

 (885,422,912) ( 657,095,089) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 996,166,501 640,703,716 السنة الفترة /  رصيد أخر 
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 )تابع(  ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة  -28

   

 : كالتالي فترةالالضريبية المؤجلة خالل  اإللتزاماتحركة 

فى  األصول  تتمثل   المؤجلة  مصري  24,573,276البالغة  و  2021  يونيو  30الضريبية  قيمة   جنيه 

المحاسبى    واإلهالكالضريبى    اإلهالكالثابتة وما يرتبط بها من فروق بين    األصولالضرائب المؤجلة لبند  

 وتتمثل فيما يلى : 

 

 2020 ديسمبر 31 2021 يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 ( 4,596,022) ( 5,084,141) الفترة رصيد أول 
   91,906  التمويلىاإليجار  49أثر تطبيق معيار رقم 

 72,792,000   37,958,217 إيراد الضريبة المؤجلة خالل الفترة 
 ( 73,372,025) ( 8,300,800) مصروف الضريبة المؤجلة خالل الفترة

 ( 5,084,141)   24,573,276 الفترة  رصيد أخر 

 
 2020 يونيو  30 2021 يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 (296,581,703) ( 301,632,304) الجارية ضريبة الدخل 
 55873849   29,657,417 ضريبة الدخل المؤجلة 

 (271,974,887 ) (240,707,854) 

 
 إيرادات وتكاليف النشاط -  29

 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3,305,297,904 4,137,504,257 إيرادات الوحدات المباعة  
 323,873,457 432,538,901  إيرادات تشغيل الفنادق

 700,924,947 921,762,248 واألنشطة الخدمية   األنشطة ذات العائد الدورىإيرادات 
  إجمالى اإليراد

5,491,805,406 4,330,096,308 

 2,058,607,672 2,634,571,687  تكاليف الوحدات المباعة 
 334,131,067 378,882,965 الفنادقتكاليف تشغيل 

 464,145,697 629,591,145 واألنشطة الخدمية  األنشطة ذات العائد الدورىتكاليف 

 2,856,884,436 3,643,045,797   إجمالى تكلفة اإليراد
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 )شركة مساهمة مصرية(  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

  المجمعةالدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 
 2021 يونيو 30كما في 

 

- 40   - 

 )تابع( إيرادات وتكاليف النشاط -  29

 
 

 وفيما يلي تحليل القطاعات  
 

 
 

 إيرادات أخرى -30
 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 115,992,724 77,745,224 ايرادات تمويلية 
 ( 547,792) 41,897,758 عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 62,086,576 47,713,704 ايراد تشغيل وتأجير وحدات وحقوق انتفاع 
 2,949,620 1,343,847 ايرادات استثمارات فى اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة 

 117,067 227,634 إيرادات أخرى 
 168,928,167 180,598,195 

 

 الموقف الضريبي - 31
   

 شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  

 ضريبة أرباح شركات األموال  )أ (
القانونىيتم    ميعاده  فى  الضريبى  اإلقرار  عام  تقديم  حتى  الضريبى  الفحص  وتم  فحص  2012،  وجارى   ،

 . السنوات التالية
 
 ضرائب كسب العمل  -ب 

في    سنوية  الربع  اإلقرارات  تقديم  ويتم  بأول  أول  العاملين  من  المستقطعة  الضرائب  بتوريد  الشركة  تقوم 
 . ، وجارى فحص السنوات التالية 2011 ، وتم الفحص الضريبى حتى عاممواعيدها

 
 ضريبة الدمية  -ج 

قانونية للمأمورية يتم سرررداد ضرررريبة الدمغة المسرررتحقة على الشرررركة وتتضرررمن اإلعالنات في مواعيدها ال 
 .المختصة

  

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 عام  السياحى   عقاري وخدمى  

 جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

 14,097,789,855 5,491,805,406 - 432,538,901 5,059,266,505 اإليرادات 
 9,984,386,773 3,643,045,798 - 378,882,965 3,264,162,833 تكلفة المبيعات 

 4,113,403,082 1,848,759,608 -  53,655,936 1,795,103,672 نتيجة األعمال 

 302,262,980 156,743,460 1,259,706 51,383,682 104,100,071 إهالك واستهالك 
 474,780,315 171,027,494 3,893,307 - 167,134,188 ايرادات أخرى وارباح راسماليه 

 ( 957,362,769) ( 271,974,887) ( 271,974,887) - - ضرائب الدخل 

 1,671,973,444 856,611,860 -  4,252,687 852,359,173 األرباح 

 89,644,227,354 106,584,727,807 -  3,486,900,619 103,097,827,187 أصول 
 15,746,496,575 6,308,374,541 6,308,374,541 - - استثمارات مالية 

 12,504,761,726 12,504,761,726 12,504,761,726 - - أصول غير موزعة 

 117,895,485,656 125,397,864,074 18,813,136,267 3,486,900,619 103,097,827,187 إجمالي أصول المجموعة 

 84,211,688,505 91,065,944,396 -  3,435,421,229 87,630,523,168 التزامات 
 67,513,580 195,141,832 195,141,832 - - التزامات غير موزعة

 84,279,202,085 91,261,086,228 195,141,832 3,435,421,229 87,630,523,168 لمجموعة ا إجمالي التزامات 
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  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
  
 شركات األموال  أرباحضريبة  )أ ( 

تقوم الشرركة بتقديم االقرار الضرريبى بانتظام وفى المواعيد القانونية الى المأمورية المختصرة، هذا      -
، وجارى فحص    2017حتى عام منرذ بداية النشررررراط والسرررررنوات والسرررررداد عن  فحص  الوقد تم 

 2020- 2018السنوات 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

تم  وي العاملين بكشرروف األجور والمرتبات بانتظامتقوم الشررركة بتوريد الضرررائب المسررتقطعة من  -
والسرررداد منذ بداية نشررراط ، هذا وقد تم  الفحص السرررداد فى المواعيد الرسرررميةوتقديم اإلقرارات 

 .2012حتى عام الشركة 
   .2020حتى   2013 للسنوات من بالنسبة جارى الفحص     -

 
 ضريبة الدمغة )ج(

 .2015حتى عام سداد تم الفحص وال -
 . الفحص ولم يرد الربط حتى االنجارى  2019حتى   2016 للسنوات من بالنسبة     - 

 ضريبة القيمة المضافة)د(      
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً بأول -
 .2017حتى عام  2016سداد منذ صدور قانون القيمة المضافة عام تم الفحص وال  -

 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى

 
 ضرائب شركات األموال )أ (

تقوم الشررركة بتقديم االقرار الضررريبى بانتظام وفى المواعيد القانونية الى المأمورية المختصررة، هذا   -
 .2008حتى عام بداية النشاط ومنذ السنوات والسداد عن فحص الوقد تم 

 .2014حتى عام  2009السنوات من فحص  تم -
 

 ضرائب كسب العمل     )ب(
تقوم الشرركة بتوريد الضررائب المسرتقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم اإلقرارات الربع سنوية  -

 .2005، وتم الفحص الضريبى والسداد حتى عام في مواعيدها
 .2018عام والربط حتى فحص تم ال -

 
 ضريبة الدمية    )ج(

وتم سرداد الضررائب المسرتحقة على الشرركة    2015تم الفحص و الربط و سرداد الضررائب حتى سرنة  -
 .بالكامل حتى هذا التاريخ 

 
 المشروعاتإلدارة شركة األسكندرية 

 
 الضريبة على أرباح شركات األموال )أ ( 

 
, هذا قد تم فحص الـشركة    2005لـسنة    91الـضرائب على الدخل رقم تخـضع الـشركة ألحكام قانون   -

 وتم التسوية مع المأمورية . 2016عن عام 
 

 ضريبة كسب العمل )ب( 
 .من جانب المأمورية المختصة 2016حتى عام   سدادتم الفحص وال  -
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 ضريبة الدمية    )ج(
 . 2011الضرائب حتى سنة تم الفحص و الربط و سداد  -

 
 ضريبة القيمة المضافة)د(      

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً بأول -
 .2018حتى عام  2016سداد منذ صدور قانون القيمة المضافة عام تم الفحص وال  -

 
 شركة األسكندرية لالستثمار العقاري

 
 شركات األموال  أرباحالضريبة على   )أ ( 

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة . -
 .2013 حتى عام والسداد  تم الفحص -
  . 2017حتى  2014السنوات من فحص عن جارى ال     -

 

 ضريبة كسب العمل )ب( 
 .2016عن الفترة منذ بدء النشاط حتى عام  والسدادتم الفحص   -

 .2018 حتى 2017فحص عن السنوات من جارى ال  -
 

 ضريبة الدمية    )ج(
 .2012تم الفحص و الربط وسداد الضرائب حتى سنة  -

 
 الشركة العربية لالستثمارات الفندقية والسياحية

 
 شركات األموال أرباحضريبة  ( )أ 

كل  بالشركة    ومتق - من  ابريل  شهر  نهاية  قبل  وذلك  للضريبة  السنوى  االقرار   تقديم 
وتستحق الضريبة وتسدد    2005لسنه    91عام وذلك طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  

 .على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 
 وجارى التسوية وسداد   2016الشركات المساهمة حتى عام  من قبل مامورية ضرائب    فحصها  تم  -

 الضريبة المستحقة.

 

  ضريبة كسب العمل )ب(  
تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات ومافى  -

مصلحة  من  المعتمد  للنموذج  طبقا  المستحقة  الضريبة  بسداد  وتقوم  شهرى  اساس  على  حكمها 
الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى ، كما تقوم الشركة بتقديم 

التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها  االقر السنوى عن الضريبة ومرفق به  وقد تم اخطار ار 
وتم الطعن فى المواعيد القانونية   2010حتى    2005( ضرائب عن الفترة من  38الشركة بنموذج )

 . 2010حتى  2005وتم قبول الطعن وجارى اعادة الفحص عن الفترة من 

 ضريبه الدمغة : )ج( 

الحكام  - طبقا  الدمغة  لضريبة  الخاضعة  االوعية  على  المستحقة  الضريبة  بتوريد  الشركة  تقوم 
وسداد الضريبة المستحقة    2016وقد تم الفحص حتى  وتعديالته    1980لسنه    111القانون رقم  

. 
 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية

 
 الضريبة على شركات األموال )أ(

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة  -
 .وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة  2010تم الفحص والربط حتى عام  -
 . 2016حتى  2013تم فحص السنوات من عام  -
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  ضريبة كسب العمل )ب(

، وتم الفحص  المســتقطعة من العاملين في المواعيد القانونيةالشــركة منتظمة في ســداد الضــرائب   -
 .2016حتى عام 

 

 ضريبة القيمة المضافة ( ج) 
 .2014 عامتم فحص الشركة عن ضريبة المبيعات حتى   -

 
 شركة الربوة للخدمات الترفيهية  

 
 الضريبة على شركات األموال )أ( 

 الضريبية فى المواعيد المقررة .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات  -
 .2014تم فحص حسابات الشركة و الربط حتى عام  -
 وتجدر األشارة الى ان الشركة معفاه طبقا الحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة.    

 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

 يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية .  -
 .2010حص الشركة حتى عام تم ف -

 
 ضريبة الدمغة  )ج( 

 . 2007لم يتم الفحـص حتى عام  -
  .ع الربطوتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واق 2006تم فحص الشركة حتى عام  -

 

 ضريبة القيمة المضافة )د(  
وتم الفحص  السداد اوالً بأولتقوم الـشركة بتقديم اإلقرارات الـضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم    -

  .2013حتى عام  طوالرب
 

 رية للتنمية والمشروعات العقاريةالمصالشركة 
 
 الضريبة على شركات األموال (أ)

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي بإنتظام وفي المواعيد القانوني الي المأمورية المختصة. -

تقديم االقكار السروو  لضرركي   لكلق ق ن ايةي  رريك ابكين كل ةن عةم لكلق ا قة الم ةم  بالشركة     ومتق -

لتسررت ا الررركي   لتسرردا عضا اوررةن ورروو  عل   2005لسررو    91قةاون الررركي   عضا الد ن رقم 

 .اتيج  الوشةا 

 وجاري التسوية مع المأمورية 2014حتى  2010تم فحص السنوات عن الفترة من  -
 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور والمرتبات ومافى  -
ــلحة   ــتحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصـ ــريبة المسـ ــداد الضـ ــهرى وتقوم بسـ ــاس شـ حكمها على اسـ

ركة بتقديم الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى الســتحقاق الضــريبى ، كما تقوم الشــ 
االقرار الســنوى عن الضــريبة ومرفق به التســوية الســنوية لالجور وما فى حكمها ، وقد تم اخطار  

وتم االعتراض عليه فى المواعيد القانونية.   2011حتى   2005( عن الفترة من 38الشــركة بنموذج )
وتم ســـــداد    2011الى ـعام    2005وتم قبول الطعن وتـمت اعـمال اـعادة الفحص غن الفترة من ـعام  

 الضريبة المستحقة .
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 )تابع( المصرية للتنمية والمشروعات العقاريةالشركة 

 
 ضريبة الدمغة  )ج(  

القانون  تقوم الـشركة بتوريد الـضريبة المـستحقة على االوعية الخاـضعة لضريبة الدمغة طبقا الحكام  -
 وتم سداد الضريبة المستحقة.  2014ت  وقد تم الفحص حتى عام وتعديال1980لسنه  111رقم 

 ضريبة القيمة المضافة  (  د)
 .الشركة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة -

 

 للفنادقشركة النيل 
 

 ضرائب شركات األموال (أ)
ــركة   ومتق - ــهر ابريل من كل عام وذلك طبقا بالش ــنوى للضــريبة وذلك قبل نهاية ش تقديم االقرار الس

ــنه    91الحكام قانون الضــريبة على الدخل رقم   وتســتحق الضــريبة وتســدد على اســاس   2005لس
 .سنوى عن نتيجة النشاط 

  وتم الطعن علـيه فى المواعيد  2012حتى   2010( عن الفترة من 19تم اخـطار الشـــــركة بنموذج ) -
 القانونية.

 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

تقطاع الضـريبة من العاملين والخاضـعين للضـريبة على االجور والمرتبات ومافى  - ركة باـس تقوم الـش
حكمها على اســاس شــهرى وتقوم بســداد الضــريبة المســتحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصــلحة  
الضـرائب وذلك قبل الخامس عشـر من الشـهر التالى السـتحقاق الضـريبى ، كما تقوم الشـركة بتقديم  

ــنوية لالجور وما فى حكمها االقر ــوية الس ــنوى عن الضــريبة ومرفق به التس وقد تم الفحص  ار الس
 . 2011وسداد الضريبة المستحقةحتى عام 

 
 ضريبة الدمغة )ج( 
تقوم الـشركة بتوريد الـضريبة المـستحقة على االوعية الخاـضعة لـضريبة الدمغة طبقا الحكام القانون   -

 . 2010وتم الفحص وسداد الضريبة حتى عام وتعديالته  1980لسنه  111رقم 
 

 ضريبة القيمة المضافة  (  د)
ع النموذج المعد الشــركة مســجلة بضــريبة القيمة المضــافة وتقوم بتقديم االقرار الضــريبى شــهريا م -

 .توريد الضريبة ان وجدت مع االقرار الشهرى للمامورية المختصة   ويتملذلك من قبل المصلحة 

 

 فانو لالستثمار السياحىشركة سان ستي 
 

 ضرائب شركات األموال )أ(
تقوم الشركة بتقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عام وذلك طبقا الحكام  -

وتستحق الضريبة وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة   2005لسنه    91قانون الضريبة على الدخل رقم  
 النشاط .

وتم الطعن عليه فى    2016حتى عام    2012( عن الفترة من عام  19هذا وتم اخطار الشركة بنموذج ) -
 المواعيد القانونية وتم قبول الطعن وجارى اعمال اعادة الفحص عن ذات الفترة من المامورية المختصة . 

 
 ضريبة كسب العمل)ب(  

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات ومافى  -
بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب حكمها على اساس شهرى وتقوم  

االقرار   بتقديم  الشركة  تقوم  ، كما  الضريبى  التالى الستحقاق  الشهر  الخامس عشر من  قبل  وذلك 
السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها وتم اخطار الشركة بنموذج 

الطعن عليه فى المواعيد القانونية ، وجارى اعمال الفحص عن الفترة وتم    2014( حتى عام  38)
 .2017حتى عام  2012من عام  
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 )تابع(شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحى
 

 
 )ج( ضريبه الدمغة 

الحكام القانون  تقوم الشركة بتوريد الضريبة المستحقة على االوعية الخاضعة لضريبة الدمغة طبقا   -
 وسداد الضريبة المستحقة. 2015وتعديالته . وقد تم الفحص حتى عام  1980لسنه   111رقم 

 
 ضريبة القيمة المضافة  (  د)

لشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة ) المبيعات سابقا ( وتقوم بتقديم االقرار الضريبى شهريا مع   -
توريد الضريبة ان وجدت مع االقرار الشهرى للمامورية النموذج المعد لذلك من قبل المصلحة ويتم  

 وتم التسوية حتى ذلك التاريخ .  2015المختصة  وقد تم الفحص حتى  
 

 شركة نوفا بارك القاهرة   
 

 شركات األموال أرباحضريبة  )أ ( 
ــهر ابريل من كل عام وذلك طبقا بالشـــركة   ومتق - ــريبة وذلك قبل نهاية شـ ــنوى للضـ تقديم االقرار السـ

وتـستحق الـضريبة وتـسدد على اـساس ـسنوى   2005لـسنه    91الحكام قانون الـضريبة على الدخل رقم 
 .عن نتيجة النشاط 

صلحة  وتم سداد الضريبة المستحقة والتسوية مع م  2014حتى    2011تم فحص السنوات عن الفترة من   -
 الضرائب 

 

 ضريبة كسب العمل )ب(  

تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور والمرتبات ومافى  -
ــلحة   ــتحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصـ ــريبة المسـ ــداد الضـ ــهرى وتقوم بسـ ــاس شـ حكمها على اسـ
الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى الســتحقاق الضــريبى ، كما تقوم الشــركة بتقديم  

و تم الفحص حتى ار الســنوى عن الضــريبة ومرفق به التســوية الســنوية لالجور وما فى حكمها  االقر
 .من جانب المامورية المختصة 2018عام 

 
 

 ضريبه الدمغة )ج(  

تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا الحكام القانون   -
وفي   وتم سداد الضريبة المستحقة  2013وقد تم الفحص حتى عام  ،  وتعديالته    1980لسنه   111رقم  

 .2018حتى  2014انتظار نتيجة الفحص عن الفترة من 
 

 ضريبة القيمة المضافة    (  د)
ابقا ( وتقوم بتقديم االقرار الضـريبى ـشهريا مع   الـشركة - مـسجلة بضـريبة القيمة المضـافة ) المبيعات ـس

النموذج المعد لذلك من قبل المصـلحة ويتم توريد الضـريبة ان وجدت مع االقرار الشـهرى للمامورية 
ــة ، وتم الفحص حتى عام   ــريبة الم  2017المختصـ ــداد الضـ ــلحة  وتم سـ ــوية مع مصـ ــتحقة والتسـ سـ

 الضرائب. 
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 ة والسعودية للمشروعات السياحيةشركة االسكندري

 
 شركات األموال  أرباحضريبة  أ ( ) 

تقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عام وذلك طبقا  بالشركة    ومتق    -
رقم   الدخل  الضريبة على  قانون  اساس   2005لسنه    91الحكام  الضريبة وتسدد على  وتستحق 

 . سنوى عن نتيجة النشاط 
لطعن ، وتم ا   2014حتى عام    2011( عن الفترة من عام  19هذا وتم اخطار الشركة بنموذج )       -

 عليه فى المواعيد القانونية وجارى اعمال اعادة الفحص من جانب المامورية المختصة. 
 

 ضريبة كسب العمل )ب( 
تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات ومافى   -

طبقا   المستحقة  الضريبة  بسداد  وتقوم  شهرى  اساس  على  مصلحة حكمها  من  المعتمد  للنموذج 
الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى ، كما تقوم الشركة بتقديم 

وتم الفحص حتى   االقرار السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها
 .  من جانب المامورية المختصة 2018عام 

 
 ضريبه الدمغة  )ج( 

تقوم الشــركة بتوريد الضــريبة المســتحقة على االوعية الخاضــعة لضــريبة الدمغة طبقا الحكام      -
وـسداد الـضريبة المـستحقة   2014وتم الفحص حتى عام  وتعديالته    1980لـسنه   111القانون رقم  

. 
 

 ضريبة القيمة المضافة  (  د)
المبيعات سرابقا ( وتقوم بتقديم االقرار الضرريبى شرهريا  الشرركة مسرجلة بضرريبة القيمة المضرافة )      - 

مع النموذج المعد لذلك من قبل المصرررلحة ويتم توريد الضرررريبة ان وجدت مع االقرار الشرررهرى 
 وتمت التسوية حتى ذلك التاريخ  . 2019للمامورية المختصة وقد تم الفحص حتى عام 

 
 شركة افقصر للتطوير العمرانى والسياحى 

 
 الضريبة علي أرباح شركات األموال  )أ ( 

تقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عام وذلك طبقا  بالشركة  ومتق  -
وتستحق الضريبة وتسدد على اساس سنوى  2005لسنه   91الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  

 . عن نتيجة النشاط 
   .من قبل مامورية ضرائب االستثمار  فحصهاالشركة لم يتم  -

 

 ضريبة كسب العمل )ب( 
الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات ومافى حكمها  تقوم   -

على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب وذلك 
سنوى عن  قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى ، كما تقوم الشركة بتقديم االقرار ال

( عن  38وقد تم اخطار الشركة بنموذج )الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها  
 وتم االعتراض عليه فى المواعيد القانونية. 2014حتى  2011الفترة من 
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 شركة افقصر للتطوير العمرانى والسياحى )تابع( 
 

 الدمغةضريبة  )ج ( 
تقوم الشـــركة بتوريد الضـــريبة المســـتحقة على االوعية الخاضـــعة لضـــريبة الدمغة طبقا الحكام  -

 .وتعديالته ولم يتم الفحص من قبل المامورية  1980لسنه  111القانون رقم 

 
  ضريبة القيمة المضافة ( د) 

 . مسجلة بضريبة القيمة المضافة غير الشركة -
 

 للخدمات الترفيهيةشركة الماي فير 
 

 الضريبة علي أرباح شركات األموال  )أ ( 
ان ، وتجدر االشــارة الى  ولم يتم الفحص حتى تاريخه   2005الشــركة بدأت نشــاطها خالل ســنة    -

ــركة   ــريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة  معفاةالشـ ، وتم الفحص حتى من الضـ
 . وجارى عمل لجنة داخلية 2016عام 

 
 ضريبة كسب العمل )ب( 

تقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية الى المأمورية  - داد الضـرائب المـس وحتى المختصـة  يتم ـس
 تاريخه لم يتم فحص الشركة.

 

 ضريبة الدمغة  )ج ( 
 حتى تاريخ المركز المالى.فحص اللم يتم   -
 

 ضريبة القيمة المضافة  )د ( 
ــداد اوال باول  - ــهرية ويتم السـ ــريبية فى مواعيدها الشـ ــركة بتقديم اإلقرارات الضـ ، وتم  تقوم الشـ

 .2016الفحص حتى عام 
 

 كة بورت فينيس للتنمية السياحيةشر
 

 الضريبة علي الدخل )أ ( 
كما أن الشـركة معفاه من الضـريبة علي الدخل طبقا ألحكام قانون  –الشـركة لم تبدأ نشـاطها بعد  -

ضـمانات وحوافز االسـتثمار إال انها ملتزمة بتقديم اإلقرار الضـريبي السـنوي طبقا ألحكام قانون 
  .والئحتة التنفيذية 2005لسنة  91الضرائب الجديد رقم 

 
 ضريبة كسب العمل  )ب(

هذا -ال يوجد اى مبالغ خاضــعة لضــريبة األجور والمرتبات حيث إن الشــركة لم تبدأ نشــاطها بعد  -
   .ولم يتم فحص الشركة حتى اآلن 

 
 ضريبة القيمة المضافة )ج ( 

 .الشركة غير خاضعة ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات   -
 

 ضريبة الدمغة   )د (
 .لم يتم فحص الشركة حتى اآلن  -
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تحقيقاً ألهداف الـشركة يتم التعامل مع الـشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى   
ــناد تنفيذ   ــداد بعض المبالغ  وذلك بإس ــركات التابعة وكذلك س ــروعات الش بعض األعمال والعقود في مش

نيابة عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أو إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصدة هذه  
تمثل شــركة اإلســكندرية لإلنشــاءات  ، وبقائمة المركز المالي  اإللتزاماتالمعامالت ضــمن األصــول و

 .الشركات طبقا للعقود المبرمة مع الشركات اتئيسي لمشروعالمقاول الر

وفقاً  فقط من الشركة القابضة بلغت صافى مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت       
  . 2021  يونيو 30فى جنيه مصري  3,891,732مبلغ وقدره  15معيار المحاسبة المصري رقم ل
ـشركة يـساهم فيها بعض أعـضاء مجلس إدارة    –جي لالـستثمار العقاري والـسياحي    .إم  .تمتلك ـشركة تي 

تقريباً من أســـهم   %43.16بنســـبة    TMG HOLDINGشـــركة مجموعة طلعت مصـــطفى القابضـــة  
  .الشركة

 حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة    
 

المالى : رصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز أبيان بأهم   
 مستحال من   دفعات مقدمة  تشوينات  -مقاولون  تأمين ضمان أعمال  مقاولون وتعليات  

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

شركة اإلسكندرية  
يونيو   30-لإلنشاءات 

2021 
884,372,274 1,923,999,666 478,795,155 1,790,287,006 98,173,143 

 مستحق من دفعات مقدمة تشوينات -مقاولون  تأمين ضمان أعمال مقاولون وتعليات   

 جنيه مصرل  جنيه مصرل  جنيه مصرل  جنيه مصرل  جنيه مصرل  

شركة اإلسكندرية  
ديسمبر   31-لإلنشاءات 

2020 
1,062,701,089 1,720,049,770 478,901,496 1,800,790,005 98,173,143 
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 نظر عامة 

 الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:    

 مخاطر االئتمان  ( أ
 مخاطر السوق   (ب
 مخاطر السيولة   ج(
 

يقدم هذا اإليضــــاح معلومات حول مدى تعرض الشــــركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف  
وـسياـساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الـشركة لرأس  الـشركة 

المال. ويتحمل مجلس إدارة الشـــركة بالكامل مســـؤولية وضـــع إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها 
 ة المخاطر.الشركة واإلشراف عليه، وتتحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدار

 
واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشركة عبارة عن مزي  من سياسات إدارة المخاطر الموثقة  

   رسميا في مجاالت محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسميا تستخدم في مجاالت أخرى.
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 مخاطر االئتمان   ( أ

هي خســـــائر مالـية تتكـبدها الشـــــركة في حال تعثر العمـيل أو الطرف المـقابل في الوفاء بالتزاماته التي  
كل رئيـسي من العمالء وأوراق  ركة لمخاطر االئتمان بـش ينظمها عقد األداة المالية، ومن ثم تتعرض الـش

ة أخرى والمســـتحق من أطراف  القبض ومصـــروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصـــدة مدين
 ذات عالقة وكذا من أنشطتها الماليه، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

 
 ارصدة العمالء و اوراق القبض

أبرمت الشــركة عقود بيع وحدات ســكنية وأخرى تجارية بالتقســيط . تم تحديد تلك األقســاط في عقود  
ــتحقة. ولكن الملكية القانونية   ــاط المســ ــركة لخطر االئتمان فيما يتعلق بتلك األقســ البيع. وتتعرض الشــ

فة إلى ذلك، تتابع  للوحدات الـسكنية والتجارية ال تنتقل إلى المـشتري االعقب تـسديد جميع األقـساط. إضـا
الشــركة األقســاط المســتحقة بشــكل مســتمر و بالتالي فان تعرض الشــركة لخطر الديون المعدومة ليس  

 جوهرياً. 
يتأثر تعرض الشــــركة لمخاطر االئتمان بشــــكل رئيســــي بالصــــفات الفردية لكل عميل على حدة. اما  

كانية لقاعدة عمالء الـشركة، وتـشمل مخاطر التعثر ع ائد بالصـناعة والدولة  الخصـائص الـس ن الـسداد الـس
ــركة علي إيراداتها من عدد كبير  التي يعمل بها العمالء، لها تأثير أقل على خطر االئتمان. تحصــل الش

 من العمالء.

 
صول المالية األخرى والودائع النقدية  األ  

ــركة، و ــة بالش ــئة عن األصــول المالية األخرى الخاص التي تتضــمن  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناش
لمخاطر االئتمان    الشــركةاألرصــدة لدى البنوك، والنقد، واألصــول المالية بالتكلفة المســتهلكة، تتعرض 

 نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األصول.  
األرصــدة لدى البنوك والمؤســســات ويتولى القطاع المالي بالشــركة إدارة مخاطر االئتمان الناشــئة عن 

بنوك محلية ذات    المالية، وتحد الشـــركة من تعرضـــها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصـــدة لدى
ســمعة جيدة ،  وال تتوقع اإلدارة وفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الشــركة عن المصــرفيين الذين تتعامل 

 ه.  معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزامات
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة  
يرتبط المـستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنـشأ ـضمن ـسياق األعمال االعتيادية بحد أدنى  

 من مخاطر االئتمان بحيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة الدفترية لهذه األرصدة.  
 

 مخاطر السوق   (ب
ة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيم

أسـعار السـوق، ومن أمثلتها خطر سـعر صـرف العمالت األجنبية ومخاطر أسـعار الفائدة وهي مخاطر 
ــأنها أن تؤثر على دخل الشــركة، وتتضــمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر الســوق القروض   من ش

الودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر الـسوق في إدارة المخاطر والـسيطرة عليها ـضمن  ذات الفائدة و
الـية مشـــــتـقة وال   أدوات ـم ـحدود مقبوـلة وفي نفس الوـقت تحقيق عواـئد مجزـية، والشـــــرـكة ال تحتفظ ـب

 تصدرها.
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 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
ــتقبلية لألداة المالية نتيجة   ــعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســ ــأ مخاطر أســ تنشــ
للتغيرات في أسـعار الفائدة بالسـوق، ويتصـل تعرض الشـركة لمخاطر التغير في أسـعار الفائدة بالسـوق  

وودائع ذات فائدة، ويعاد تســعير الفائدة   تغيرر فائدة ممن عدمه بشــكل رئيســي بالتزامات الشــركة بســع
من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى المدة الفاصــلة عام   تغيرعلى األدوات المالية ذات ســعر الفائدة الم

 واحد.
هو ـسعر فائدة  المجموعة االلتزامات المالية والقروض المـستحقة على أغلب  وحيث ان ـسعر الفائدة على 

 ، وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية للشركة.تغيرم
 

 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية 
المالية وبصــفة  تتعرض الشــركة لمخاطر التغير فى اســعار العمالت االجنبية من االصــول وااللتزامات  
 .اساسية تلك االلتزامات طويلة االجل والمتمثلة فى ارصدة القروض بالدوالر االمريكى 

 

 ج(     مخاطر السيولة  
ويتلخص هدف   بالشركة،  الخاصة  والسيولة  التمويل  ومتطلبات  النقدية  التدفقات  الشركة  إدارة  ترصد 
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 على

قروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة    وتسهيالت  
المصروفات   الكافية لسداد  النقدية  لديها  الشركة  بأن  المالية. علما  استحقاق األصول وااللتزامات  بين 

  التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات المالية.
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تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. وتتضمن األصول المالية للشركة ارصدة  
وبعض القبض،  واوراق  العمالء  ارصدة  البنوك،  ولدى  بالصندوق  ال  النقدية  أخرى األرصدة  ،  مدينة 

االستحقاق، والمستحق من أطراف ذات عالقة. أما االلتزامات  واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  
وارصدة الموردين واالرصدة الدائنة   والقروض  المالية الخاصة بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية

ال تختلف  و  االخرى،  ودائنو شراء أراضي، والمستحق إلى أطراف ذات العالقة وتأمين ضمان األعمال
العادلة لألصول   لمالقيم  بها ما  الخاصة  الدفترية  القيمة  المالية جوهريا عن  ينص على     وااللتزامات 

 خالف ذلك.  
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طبقا الفادة المستشار القانونى للشركة فان الدعاوى المقامة ضد ومن شركات المجموعة مرجحة الكسب  
 على النحو التالى : 

 
رقم   - الشركة  من  المقام  العربية    58لسنة  7308،  7032،    6913الطعن  الشركة  من  مقام  ق 

ق ادارى القاهرة بصحة العقد المؤرخ   15777/65للمشروعات والتطوير العمرانى فى الدعوى رقم  
 وإعادة تقييم االرض التى لم تستغل. 8/11/2011

البصير عبد الباقى ضد الشركة العربية  ق ادارى القاهرة  مقام من احمد عبد 41817/66طعن رقم   -
 للمشروعات والتطوير العمرانى حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة. 

ق ادارى القاهرة مقامه من حمدى الفخرانى ضد الشركة العربية الشركة    5324/66الدعوى رقم   -
العمرانى والتطوير  للمشروعات  المؤرخ    العربية  التعاقد  قرار  الغاء    حجزت  8/11/2010بطلب 

 للتقرير ولم تحدد جلسة.
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حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي لفيروس  
عالمي، وقد   بأنه وباء  الفيروس  تفشي  أنه يمكن وصف  العالمية  أعلنت منظمة الصحة  كورونا، وقد 

لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق  أدخلت الحكومة تدابير مختلفة  
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  

 ري لإليرادات، وتقييم  اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. انخفاض جوه
، و قد تؤثر على القوائم  2021  يونيو   30فى  على القوائم المالية للشركة    تم أخذ تأثيرهاهذه األحداث  

المالية للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي، فإن  
التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة  هذا  

 الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها. 
 
الفندقى   و العقارى والقطاع  القطاع  تتنوع ايراداتها شركات المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية هى 

ات العائد الدورى واألنشطة الخدمية مثل المراكز التجارية وعضويات االندية باالضافة  وقطاع األنشطة ذ

  الى البنية التحتية ونشاط النقل الجماعى.

وقد حرصت اإلدارة التنفيذية للمجموعة منذ بداية األزمة على إتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات  
أثار األزمة، وتحمل المجموعة ألي تقلبات محتملة في والتى كان لها األثر اإليجابى فى تخفيف حدة  

 .  مختلف األنشطة ناجمة عن تلك الجائحة

 

  48.5جنيه مقابل مبلغ  مليار    63.9يونيو مبلغ    30حتى    غير مثبتة  فعليه  مبيعاتهذا وقد بلغ رصيد  

سنوات    5ل فترة الـ  ، والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خالمليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق 

 المقبلة.   

 

     بقيمةللتطوير العقارى    رواسيشركة  مع  هامة   بإجراء صفقة    2021الشركة في يونيو    قامتوقد  

 التي مازالت قيد التطوير.     مدينتي في السكنية غير الوحدات ببعض  يتعلق  فيما ذلك  ،نيهج ليارم 9

إضافية    إيراداتوسيتولد عنها    المقبلةالفترات  هذه الصفقة عن مبيعات تدريجية للمجموعة خالل    وستسفر

 نقدية  حصيلةعلى    بالفعل  المجموعة  حصلت  وقد.   2023  عام حتى    تتحقق تدريجياً حسب جداول التسليم

  2022خالل الفترة    أقساطمن هذه الصفقة، بينما سيتم تحصيل المتبقي على ثالثة    نيهج  مليار  3,5  قدرها

 خالل نفس الفترة.   نور  مشروع متطلباتحصيلتها لتمويل  ستوجهوالتي   2024 –

 
 


