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 المستقلةالدورية  قائمة الدخل الشامل
 2021  يونيو 30فى  تينالستة أشهر المنتهيتي الثالثة اشهر و لفتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المستقلة  الدورية  المالية  القوائم  ( جزء ال يتجزأ من 22الى ) (1اإليضاحات المرفقة من )

 

عن الثالثة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2021يونيو 

عن الثالثة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2020يونيو 

عن الستة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2021يونيو  

عن الستة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2020يونيو 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  مصري جنيه  
     

 68,918,402 110,289,822 32,832,623 40,397,757 ارباح الفترة 

 - - -  - الدخل الشامل األخر 

 68,918,402 110,289,822 32,832,623 40,397,757 الفترة إجمالى الدخل الشامل عن 
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 المستقلةالدورية    قائمة التغير فى حقوق الملكية
 2021 يونيو 30 فيالمنتهية الستة أشهر   ة لفتر 
 
 

 

 
 رأس المال 

 اإلجمالى  أرباح مرحلة إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع 
 مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه 
      

 21,786,338,840 775,449,408 61.735.404 313,531,168 20.635.622.860 2021يناير  1الرصيد في 
 - (24,353,468) - 24,353,468 - القانونيالمحول الى االحتياطى 
 110,289,822 110,289,822 - - - إجمالي الدخل الشامل 

 (306,000,000) (306,000,000) - - - توزيعات أرباح  

 21,590,628,662 555,385,762 61.735.404 337,884,636 20.635.622.860   2021يونيو  30الرصيد في  

 
 
 

 
 رأس المال 

 اإلجمالى  أرباح مرحلة  إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع 
 مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه 
      

 21,487,769,472 500,437,010 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2020يناير  1الرصيد في 
 - (23,556,970) - 23,556,970 - المحول الى االحتياطى القانونى

 68,918,402 68,918,402 - - - إجمالي الدخل الشامل  
 (188,500,000) (188,500,000) - - - توزيعات أرباح  

 21,368,187,874 357,298,442 61.735.404 313,531,168 20.635.622.860 2020يونيو  30الرصيد في  
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة    الدورية  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 22( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
 
.
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 المستقلةالدورية    قائمة التدفقات النقدية
 2021 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر   ة لفتر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة  الدورية  القوائم المالية  ( جزء ال يتجزأ من 22( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 إيضاح 
  في  للفترة المالية المنتهية

 2021 يونيو  30
 في للفترة المالية المنتهية 

 2020 يونيو 30

 مصري جنيه  جنيه مصري   

    يةنشطة التشغيلاأل

 75,480,985 121,760,960  قبل الضرائبفترة ارباح ال

( 3) اهالكات  1,259,706 1,295,669 

 (79,899,614) ( 126,617,175) (16) توزيعات ارباح إستثمارات فى شركات تابعة 

 ( 4,850,018) ( 1,941,644)  )ايرادات ( تمويلية 

 2,338,942 174,416  اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع  

تقييم أصااااول ماالياة مقيماة باالقيماة العاادلاة من خالل األربااح   )أربااح(
( 7) اوالخسائر  

(145,472 ) 
(153,570 ) 

 ( 256,277) 204,359   فروق تقييم عملة خسائر

 ( 6,043,883) ( 5,304,850)  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر( 

( 8) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   (37,802 ) (406,444,029) 

( 18) التغير فى اوراق القبض  20,117,068 17,817,313 

 408,460 289,377  التغير فى أوراق الدفع 

( 11) التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  (979,453 ) 932,531 

 (54,513,322) ( 34,351,313)  المسددةضرائب الدخل 

  يةنشطة التشغيلاأل)المستخدمة فى( صافى التدفقات النقدية 
(20,266,973 ) (447,842,929) 

    يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 

 519,744,366 227,497,534  توزيعات ارباح محصلة

 4,850,018 1,941,644  تمويلية محصلةايرادات 

 524,594,384 229,439,178  االستثمارية نشطة األصافى التدفقات النقدية الناتجة من 

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (97,250,000) ( 154,800,000)  توزيعات ارباح نقدية 

 (97,250,000) ( 154,800,000)  التمويل صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة 

 256,277 ( 204,359)    فروق تقييم العملة 

 (20,242,268) 54,167,846  الفترة صافى النقدية وما في حكمها خالل

 166,784,368 71,300,834  الفترةالنقدية وما في حكمها ا أول 

( 9) الفترةالنقدية وما في حكمها ـ آخر   125,468,680 146,542,100 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها - 1
 

شاركة مسااهمة مصارية    TMG Holdingتأساسات شاركة مجموعة طلعت مصاطفى القابضاة   −
 .والئحته التنفيذية 1992لسنة   95طبقاً ألحكام القانون   2007فبراير   13فى )"الشركة"(  

 25ومدة الشااركة   ،2007إبريل   3بتاريخ   187398تم قيد الشااركة بالسااجل التجاري برقم   −
 .  سنة

األشاتراك فى تأسايس الشاركات التى تصادر أوراقاً مالية أو الدخول  يتمثل غرض الشاركة في   −
 فى زيادة رؤوس أموالها .

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

 2021  يونيو 30في   للفترة المالية المنتهيةللشااركة  المسااتقلة  الدورية  المالية    القوائم تم اعتماد   −
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ. 2021أغسطس   5 يف

 
 وأهم السياسات المحاسبية المطبقة الدورية المستقلة أسس أعداد القوائم المالية  2
 

وفقاً لمعايير المحاساابة المصاارية وفي ضااوء القوانين    المسااتقلةالدورية  أعدت القوائم المالية   -
 واللوائح المصرية السارية .

 

 .و هي عملة التعامل للشركة  بالجنيه المصري  المستقلةالدورية  أعدت القوائم المالية   -
 

المالية   وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االساتثمارات  المساتقلة  الدورية  أعدت القوائم المالية   -
والخساائر والتي تقاس  أالمتاحة للبيع واألصاول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 بالقيمة العادلة .
 

قد ال تعتبر مؤشررررا دقيقا  لى النتائج   2021  يونيو 30المنتهية كما في الدورية  إن نتائج الفترة   -
 .2021ديسمبر   31المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 
 التغيرات في السياسة المحاسبية 2-1

المالية   القوائم  المتبعة في إ داد  المتبعة في إ داد  المستقلة  الدورية  إن السياسات المحاسبية  لتلك  مماثلة 
، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة السارية    2020ديسمبر    31المنتهية في  القوائم المالية للسنة  

،  2021هذه المعايير والتعديالت الجديدة ألول مرة في    تطبيق  ،  لى الرغم من  2021يناير    1المفعول في  
 .الدورية المستقلة قوائم الماليةلل  المرحلةاألرباح   إال أنها ليس لها تأثير جوهري  لى

 الشركة   أن تعترف  طبقت المعايير الجديدة التالية ألول مره بطريقة األثر التراكمي المعدل و الذي يستوجب
 1في   لى أنه تعديل في الرصيد االفتتاحي لألرباح المرحلة  ان وجد،    باألثر التراكمي للتطبيق األولي  

 .بمتطلبات المعايير الجديدة و ال يتم تعديل المعلومات المقارنة  2021يناير 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"   48معيار المحاسبة المصري رقم  -
 "  التأجير  قود " 49معيار المحاسبة المصري رقم  -

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

األدوات المالية  لى القوائم المالية الدورية حتى مو د أقصاه    47التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم  
مع إدراج األثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل   2021ديسمبر    31في  سنوية  التاريخ ا داد القوائم المالية  

 مع التزام الشركات باالفصاح الكافي  ن ذلك.  2021ديسمبر  31حتى  2021بداية من أول يناير 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 "اإليرادات من العقود مع العمالء"   48معيار المحاسبة المصري رقم 
( " قود اإلنشاءات"  8( محل معيار المحاسبة المصري رقم )48المصري رقم )  ةالمحاسب  معياريحل  

  واستحدث .  2021  يناير  1  بعدأو    في  يارتم تطبيق المعي  ( "اإليرادات"11ومعيار المحاسبة المصري رقم )
  بااليراد  افال ترا  نبشأ  لمحاسبیةا   دئلمباا   لى  قائم   اتخطو  خمس  من  مكونا    الجديد نموذجا    االيراد  رمعیا
 ر :  آلتيا في ه ذ ه ات خطو لخمسا تتمثل للعمیل  تلخدماا  تقديم أو  لىإ لبضا ةا  لى ة لسیطرا  لنتقاا   ند
 

  .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   ند اداتباإلير  افال ترا (5
 

المعيار المنشآت أن تمارس تقديرا محاسبيا ، آخذة في اال تبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة    يلزم 
ُد المعيار طريقة المحاسبة    خطوة    ند تطبيق كل من النموذج  لى العقود المبرمة مع  مالئها. كما يُحد ِّ

 .   والتكاليف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد قد   لى  ن التكاليف اإلضافية للحصول
 

هام من    جوهري  ليس هناك أثرو(  2-2الواردة بايضاح )الجديدة  المحاسبية  قامت الشركة بتطبيق السياسة 
في  المرحلة  األرباح    ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"  لى48تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

 .اثبات إيرادات الشركة طريقةو لى  2021يناير  1
 

 "  عقود التأجير" 49معيار المحاسبة المصري رقم 
المحاسبة   معيار  )49)  المصرييحل  رقم  المصري  المحاسبة  معيار  محل  والمعايير    - (  20(  القوا د 

 المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي.  
 

(  قود التأجير" نموذج محاسبي واحد بالنسبة  49رقم )  المصرييقدم معيار المحاسبة    :كمستاجر  الشركة
المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف   حيث يقوم المستأجر باال تراف بحق االنتفاع باألصل  للمستاجر
والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفو ة ضمن التزامات الشركة، مع األخذ في    بااللتزام

اال تبار أنه ال يتم تصنيف  قود االيجار بالنسبة للمستأجر  قد تأجير تشغيلي أو أنه  قد تأجير تمويلي.  
 المنخفضة. ذات القيمة لألصول د التأجير قصيرة األجل و قود التأجير وهناك إ فاءات اختيارية لعقو 

 
يجب  لى المؤجر تصنيف كل  قد من  قود إيجاراته إما  لى أنه  قد تأجير تشغيلي    الشركة كمؤجر:

 أو أنه  قد تأجير تمويلي. 

يجب  لى المؤجر اال تراف باألصول المحتفظ بها بموجب  قد تأجير تمويلي   االيجار النمويلي:   •
لصافي  مساوي  بمبلغ  التحصيل  مستحقة  مبالغ  أنها  و رضها  لى  المالي  المركز  قائمة  في 

 االستثمار في  قد التأجير.  

غيلية يجب  لى المؤجر اال تراف بدفعات  قود التأجير من  قود التأجير التشااليجار التشغيلي :   •
  لى أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.  

 
و ليس هناك أي أثر جوهري    (2-2)الشركة بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة الواردة بااليضاح    قامت

المعيار المحاسبة المصري رقم ) التأجير  لى  49هام من تطبيق    يناير  1  في  المرحلة  األرباح(  قود 
2021  
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد 
فيما يلي المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها، ولكن ال تزال غير سارية، حتى تاريخ إصدار القوائم  

 للشركة. تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت تنطبق،  ندما تصبح سارية.  المجمعهالمالية 
 

 : األدوات المالية:  47معيار المحاسبة المصري 
 

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

طية،  ، مع امكانية التطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التغ  2021يناير    1في أو بعد  للفترات المالية التي تبدأ  
يجب التطبيق بأثر رجعي ولكن تعديل معلومات المقارنة ليس إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق  
المتطلبات بشكل مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحدودة. اختارت الشركة  دم التطبيق المبكر لمعيار 

 . 47المحاسبة المصري 
 

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

 
الخسائر   بناء   لى  القيمة  في  االضمحالل  بمخصصات  اال تراف  الجديد  االضمحالل  نموذج  يتطلب 

.  26كما هو الحال في معيار المحاسبة المصري    االئتمانية المتوقعة بدال  من الخسائر االئتمانية المتكبدة 
العادلة من   بالقيمة  المقاسة  الدين  المستهلكة وأدوات  بالتكلفة  المصنفة  المالية  ينطبق  لى األصول  وهو 

: اإليراد من العقود مع 48خالل الدخل الشامل اآلخر، أصول العقود بموجب معيار المحاسبة المصري  
 حصيل، وارتباطات القروض وبعض  قود الضمان المالي. العمالء، واإليجار مستحق الت 

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

 ومدى إفصاحات الشركة  ن أدواتها المالية. 
 

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

 
      ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2

    
 ترجمة العمالت األجنبية 

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

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

ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باساتخدام ساعر الصارف الساائد  إللتزامات  يتم ترجمة األصاول وا
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل.

غير النقدية والتى يتم قياسااها بالتكلفة التاريخية باسااتخدام أسااعار    لتزاماتاألصااول واإليتم ترجمة 
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

غير النقدية والتى يتم قياسااااها بالقيمة العادلة باسااااتخدام أسااااعار    لتزاماتيتم ترجمة األصااااول واإل
 ة العادلة.الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيم
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 األصول الثابتة  
تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل  
القيمة. وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة  ندما تتحقق تلك التكلفة واستيفاء 

تراف بتكاليفها ضمن شروط اال تراف بها . وبالمثل ،  ند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم اال 
الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء شروط اال تراف . ويتم اال تراف   الدفترية لألصول  القيمة 

 بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر  ند تحققها .  

 
 لى التشغيل بالطريقة التي يبدأ إهالك األصل  ندما يكون في المكان والحالة التي يصبح  ليها قادرا  

حددتها اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل  لى  
 :النحو التالي

  
يبدأ إهالك األصل  ندما يكون في المكان والحالة التي يصبح  ليها قادرا  لى التشغيل بالطريقة التي 

هالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل  لى  حددتها اإلدارة ، ويتم حساب اإل
 :النحو التالي

 
 السنوات  بيـان األصل 
 20 مبانى وإنشاءات

 5 وسائل نقل و أنتقال
 8 -3 أجهزة كمبيوتر
 10 - 5 أثاث وتجهيزات
 5 - 3 عدد و أدوات  

 
يتم اسررتبعاد األصررول الثابتة  ند التخلص منها أو  ند  دم توقع الحصررول  لى أي منافع اقتصررادية  
مسرتقبلية من اسرتخدامها أو بيعها في المسرتقبل. يتم اال تراف بأي أرباح أو خسرائر تنشرأ  ند اسرتبعاد  

 األصل في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل . 

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

 
تقوم الشرركة بشركل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشرر  لى أن يكون أصرل  

بر أن هناك  ثابت قد أضررررمحل .  ندما تزيد القيمة الدفترية لألصررررل  ن قيمته اإلسررررتردادية ، فيعت
اضرمحالل لألصرل وبالتالي يتم تخفيضره إلى قيمته اإلسرتردادية . وتثبت خسرائر االضرمحالل بقائمة  

 األرباح أو الخسائر .

 
ويتم رد الخسرائر الناجمة  ن اضرمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضرات المسرتخدمة  

ئر ناتجة  ن اضرررمحالل القيمة ، ويكون رد  لتحديد قيمة األصرررل االسرررتردادية منذ إثبات آخر خسرررا
الخسرائر الناجمة  ن اإلضرمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصرل ، القيمة االسرتردادية  
لره أو تتعردى القيمرة الردفتريرة التى كران سررررريتم تحرديردهرا )برالصرررررافى بعرد اإلهالك( مرا لم يتم اال تراف  

بالنسرربة لألصررل في السررنوات السررابقة. ويتم إثبات الرد في بالخسررائر الناجمة  ن اضررمحالل القيمة  
 الخسائر الناجمة  ن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر .
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     اإلستثمارات
 االستثمارات في شركات تابعة

يكون للشررركة فيها سرريطرة، ويفترض وجود االسررتثمارات في شررركات تابعة هي اسررتثمارات في منشررأت  
السريطرة  ندما تكون الشرركة معرضره، أو يحق لها،  وائد متغيرة من خالل مسراهمتها في المنشرأة المسرتثمر 

 فيها القدرة  لى التأثير  لى تلك العوائد من خالل سلطتها  لى المنشأة المستثمر فيها.
 مستثمر فيها، وإذا، فقط إذا، كانت الشركة: لى وجه التحديد، تتحكم الشركة في المنشاة ال

السلطة  لى المنشاة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية  لى توجيه األنشطة ذات   -

 الصلة للمنشاة المستثمر فيها(. 

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

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

 
بشرررركل  ام، هناك افتراض بأن امتالك غالبية حقوق التصررررويت يؤدي إلى السرررريطرة. لد م هذا االفتراض 

ثلة للمنشرراة المسررتثمر فيها، فإن و ندما يكون لدى الشررركة أقل من غالبية حقوق التصررويت أو الحقوق المما
الشررررركة تأخذ بعين اال تبار جميع الحقائق والظروف ذات الصررررلة في تقييم ما إذا كان لديها السررررلطة  لى 

 المنشاة المستثمر فيها، بما في ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها  -

 قدية األخرى الحق الناشئ  ن الترتيبات التعا -

 حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة -

تقوم الشررركة بإ ادة تقييم ما إذا كانت الشررركة تسرريطر  لى المنشرراة المسررتثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق 
والظروف تشرررير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من  ناصرررر السررريطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشرررركة  

ما تحصرل الشرركة  لى السريطرة  لى الشرركة التابعة وتتوقف  ندما تفقد الشرركة السريطرة  لى التابعة  ند
 الشركة التابعة.

تتم المحاسربة  ن االسرتثمارات في شرركات تابعة بالقوائم المالية المسرتقلة بالتكلفة متضرمنة تكلفة االقتناء، وفى  
القيمة الدفترية بقيمة هذا االضررمحالل ويدرج  حالة حدوث اضررمحالل في قيمة تلك االسررتثمارات، يتم تعديل

 بقائمة األرباح أو الخسائر، وذلك لكل استثمار  لى حدة.
 

 استثمارات في الشركات الشقيقة
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة أو مشاريع 
مشتركة، باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصري  

ل مباشر أو غير مباشر من خالل  ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشك(،  32رقم )
أوأكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت   %20الشركات التابعة لها لنسبة  

 التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.
 

وفى ،  التكلفة متضمنة تكلفة االقتناء  تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة ب
حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج 

وذلك لكل استثمار على حده، ويتم االعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفترة   األرباح أو الخسائربقائمة  
 .قيمة الدفترية السابق تخفيضهاالتى حدث فيها بما ال تتعدى ال

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

 
االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع، وغير مبوبة كقروض 

األرباح ومديونيات أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 أو الخسائر. 

عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بها  
 مباشرةً. 
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بعد القياس األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر غير 
االعتراف   يتم  الدفاتر، وعندئذ  المالي من  األصل  استبعاد  وذلك حتى  الملكية  مباشرة ضمن حقوق  المحققة 

أو إذا تم تحديد أن    أوالخسائر،قائمة االرباح    باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في 
األصل قد اضمحل وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة  
العادلة الستثمارات في أدوات حقوق ملكية بطريقة يعتمد   القيمة  االرباح أوالخسائر. وفي حالة تعذر قياس 

 مة تلك االستثمارات بالتكلفة. عليها، فيتم قياس قي
 
استثمارات في حقوق ملكية: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة  -أ

من حقوق الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر. وال يمكن رد خسائر االنخفاض في  
مة االرباح أوالخسائر ويتم االعتراف بالزيادة في القيمة العادلة  قيمة استثمارات حقوق الملكية من خالل قائ

 بعد اضمحالل القيمة مباشرة ضمن حقوق الملكية. 
 

استثمارات في أدوات دين: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة  - ب
خسائر ويستمر استحقاق الفائدة بسعر الفائدة من حقوق الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوال

الفعلي األصلي على القيمة الدفترية المخفضة لألصل. وفى حالة زيادة القيمة العادلة في استثمارات في  
أدوات دين نتيجة لوقوع حدث بعد االعتراف بخسائر اضمحالل القيمة في قائمة االرباح أوالخسائر ترد 

 ل قائمة االرباح أوالخسائر. خسائر اضمحالل القيمة من خال 
 

 أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي اصول مالية تم تبويبها إما  كأصول محتفظ بها 
ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصااااير أواصااااول مالية تم تصاااانيفها عند 

 االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر. 
 

 عتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر بالقيمة العادلة.عند اال
 

يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف  
 . األرباح أو الخسائربأرباحها وخسائرها بقائمة 

 
األرباح يتم االعتراف بأرباح أو خساائر بيع االساتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخساائر بقائمة  

 .الخسائر وأ
 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
يتم تبويب األصرررررول المراليرة غير المشرررررتقرة ذات دفعرات وتواريخ اسرررررتحقراق ثابترة أو قابلرة للتحرديد  لى أنهرا 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
والتخاذ هذا القرار تقوم الشرررركة بتقييم النية ويتطلب ذلك التبويب اسرررتخدام الحكم الشرررخصررري بدرجة  الية  

والقدرة  لى االحتفاظ بتلك االسرررتثمارات حتى تاريخ االسرررتحقاق ، وإذا أخفقت الشرررركة في االحتفاظ بتلك 
االسرررتثمارات حتى تاريخ االسرررتحقاق فيما  دا في بعض الظروف الخاصرررة مثل بيع كمية غير هامة قرب 

ادة تبويرب كرل االسرررررتثمرارات المحتفظ بهرا حتى تراريخ االسرررررتحقراق إلى  ميعراد االسرررررتحقراق،  نردهرا يتم إ ر 
االسرررررتثمرارات المتراحرة للبيع ، وبرالترالي سررررروف يتم قيراس تلرك االسرررررتثمرارات برالقيمرة العرادلرة وليس برالتكلفرة 

 المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند .
 

بها حتي تاريخ االسررتحقاق بالقيمة العادلة متضررمنا  المصررروفات    يتم اال تراف األولي لالسررتثمارات المحتفظ
 التي تتعلق بها مباشرة.
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المسرتهلكة باسرتخدام  بعد اال تراف األولي، يتم قياس االسرتثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االسرتحقاق بالتكلفة 
طريقة معدل الفائدة الفعال ويتم خصررررم االضررررمحالل ان وجد. يتم اال تراف باألرباح والخسررررائر في قائمة 
األرباح أو الخسرائر  ندما يتم اسرتبعاد االسرتثمارات أو في حالة االضرمحالل أو في حالة رد االضرمحالل او 

  في حالة االستهالك.
 

  المتداولة المحتفظ بها لغرض البيعاألصول غير 
األصاول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصاول والتى من المتوقع اساترداد قيمتها الدفترية من 

وليس من األساتمرار فى اساتخدامها. يتم قياس تلك األصاول بالقيمة الدفترية او   -بشاكل اسااساى  -صافقة بيع 
 تكاليف البيع ايهما اقل.القيمة العادلة مخصوماً منها 

 
، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضاامحالل ويدرج األصااولوفى حالة حدوث اضاامحالل في قيمة تلك 

بقائمة الدخل، ويتم االعتراف برد خساائر االضامحالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية 
 .السابق تخفيضها  

 
 والمدينون المتنوعونالعمالء 

 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنو ون بالتكلفة المستهلكة ناقصا  خسائر اإلضمحالل . 

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

بقائمة   اإلضمحالل  بخسائر  اال تراف  ويتم   . خسائر  المتوقعة  برد  اال تراف  ويتم  الخسائر.  أو  األرباح 
 . اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها

 
 

 النقدية وما في حكمها
لغرض قائمة التدفقات النقدية، فأن النقدية وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك  

حقاق ثالثة أشهر أوأقل مخصوما منها حسابات  وودائع قصيرة األجل و أذون الخزانة والتي لديها تواريخ إست
  السحب على المكشوف أن وجدت.

 
 الموردون و المصروفات المستحقة

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

 
 المخصصات 

لحدث سابق،   نتيجة  أو حكمى  قانونى  التزام حالى  الشركة  يكون  لى  بالمخصصات  ندما  اال تراف  يتم 
ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقا  خارجا  للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء  

في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أفضل تقدير تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. ويتم مراجعة المخصصات  
حالى. و ندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهريا  فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة 

  .الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام

 
الزيادة فى المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة وفى حالة استخدام الخصم )القيمة الحالية(، يتم اال تراف ب

 األرباح أو الخسائر ضمن التكاليف التمويلية .
 

 إثبات اإليراد

يتم االعتراف بإيرادات االسااااتثمارات في الشااااركات التابعة في حدود ما تحصاااال عليه الشااااركة من   −
اعتبارا من تاريخ صاادور    توزيعات األرباح للشااركات المسااتثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك

 قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشركات المستثمر فيها والتي اعتمدت توزيعات تلك األرباح .
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 )تابع( إثبات اإليراد 

 

بطريقاة العاائد الفعلي وذلك يتم إثباات دخل الفوائد الخااصاااااة باألدوات الماالياة المادرة للفاائدة بقاائماة الدخل   −
فيما عدا األدوات المالية المصااانفة كمقتناة ألغراض التجارة أو المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر.
 

 اإلحتياطي القانوني
يجنب    ، للشركة  األساسى  للنظام  هذا    % 5طبقاً  يبلغ  حتى  قانونى  إحتياطى  لتكوين  العام  أرباح  من صافى 

من رأس مال الشركة المصدر . ويستعمل اإلحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً   %50اإلحتياطي  
 إلقتراح مجلس اإلدارة.

 
 التقديرات المحاسبية 

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على  
اإللتزامات ، اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية ، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية    قيم األصول ،

 عن تلك التقديرات.
 

 اإليجار 
تقوم الشركة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد 

 محدد لفترة زمنية نظير مقابل.ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل 

 الشركة كمستأجر

تعترف الشاااركة بالتزامات اإليجار لساااداد مدفوعات اإليجار وأصاااول حق االنتفاع التي تمثل الحق في 
 استخدام األصول.

تقوم الشاااااركاة في تاريخ بقاية عقق البأجاس بقيااس الب ام عقق البأجاس بالقا ة   التزام عقد التأجیر : -
ال  يي في عقق  الفائقة  باسب قام معقل  الباريخ  ذلت  ال قففعة في  اإليغار غاس  لاادفعااات  الحالاة 
البأجاس إذا كان ي كن تحقيق ذلت ال عقل بسهفلة و بخالف ذلك باستخدام سعس الفائقة على االقبساض 

زيادة المبلغ الدفتري لاللتزام ليعكس الفائدة على التزام للشاااركة. والحقا  تقوم الشاااركة باإلضافي  
 .تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجارو يتم  عقد اإليجار

ــل حت االنتـفاع - اصااااال حق االنتفااع في تاريخ بقاية عقق البأجاس بمبلغ القيااس األولي    يقااس  :اصـــ
األولية ، الدفعات المقدمة المدفوعة   المصااااروفات المباشاااارة  ة اليإللتزام عقد التأجير باإلضاااااف

للمؤجر، و تطرح حوافز اإليجاار المساااااتلماة من المؤجر)إن وجادت( و تضااااااف التكااليف التي 
وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصل إلى الحالة األصلية   األصالفي تفكيك وإزالة    ساتتكبدها الشاركة

  الة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإليجار.أو إعادة األصل نفسه إلى الح

ميها أي  بعق تاريخ بقاية عقق البأجاس تقوم الشركة بقياس أصل "حق االنبفاع" بالبكلفة  مطسوحاً 
 مغ ع اسبهالك وأي مغ ع خسائس اض حالل في القا ة  ومعقلة بأي إعادة قااس اللب ام عقق البأجاس.  

االنبفاع" من تاريخ بقاية عقق البأجاس وحبى نهاية الع س اإلنباجي لألصل  يتم اسبهالك أصل "حق  
إذا كان عقق البأجاس يحفل ملكاة األصل محل العقق إلى الشركة في نهاية مقة عقق البأجاس أو إذا 
كانت الشركة ستمارس خاار الشساء وفا ا عقا ذلت تقوم الشركة باسبهالك أصل "حق االنبفاع" من  

البأجاس إلى نهاية الع س اإلنباجي ألصل "حق االنبفاع" أو نهاية مقة عقق البأجاس تاريخ بقاية عقق  
 أيه ا أقسب.

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

 .فيها األصل محل العقد ذا قيمة صغيرة
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 كمؤجرالشركة 

يجارات إما على أنه عقد تأجير تشاااغيلي أو أنه عقد تأجير اإلكل عقد من عقود   تقوم الشاااركة بتصااانيف
 تمويلي.

ل بصااورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر  يصاانف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي إذا كان يحول 
العائدة لملكية األصال محل العقد. ويتم تصانيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشاغيلي إذا كان والمنافع 

ل بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد.  ال يحول 

تمويلي في  االعتراف باألصاااول المحتفظ بها بموجب عقد تأجير ب  تقوم الشاااركةااليجار التمويلي:   -
قائمة المركز المالي وعرضاها على أنها مبالغ مساتحقة التحصايل بمبلغ مسااوي لصاافي االساتثمار 

 في عقد التأجير.

اسااتخدام معدل الفائدة الضاامني في عقد التأجير لقياس صااافي االسااتثمار في عقد ب  وتقوم الشااركة -
   التأجير.

الناتجة عن ر في عقد التأجير من الدفعات  تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس صاافي االساتثما -
 .حق استخدام األصل محل العقد خالل مدة عقد التأجير التي لم تستلم في تاريخ بداية عقد التأجير

االعتراف بدخل التمويل على مدى مدة عقد التأجير، على أسااااس نمط يعكس معدل ب تقوم الشاااركة -
 لتأجير. عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد ا

االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشااغيلية على  ب  تقوم الشااركةااليجار التشــغيلي:   -
إذا كان ذلك األساااس أكثر تعبير عن   أنها دخل إما بطريقة القسااط الثابت أو أي أساااس منتظم  خر

 النمط الذي تتناقص فيه االستفادة من استخدام األصل محل العقد. 
 

 اضمحالل قيمة األصول 
 

 اضمحالل قيمة األصول المالية 
أو   أن يكون أصل مالي  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  بتحديد ما  تاريخ كل ميزانية  الشركة في  تقوم 
مجموعة من االصول المالية قد أضمحلت . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحلت  

هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف  إذا، وإذا فقط ، كان 
االولي باألصل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن 

 تقديرها بشكل يعتمد عليه .
 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
زانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر  لى أن يكون أصل قد أضمحل . في حالة  تقوم الشركة في تاريخ كل مي

وجود احد المؤشرات، أو  ندما يكون اختبار اضمحالل القيمة السنوي لألصل مطلوبا، تقوم الشركة بتقدير 
ال  للنقد( هى  المنتجة  )الوحدة  النقد  توليد  أو وحدة  القيمة االستردادية الصل  العادلة  القيمة االستردادية.  قيمة 

ناقصا تكاليف البيع اوالقيمة االستخدامية ايهما ا لى والتى يتم تحديدها لالصول الفردية، إال إذا لم يولد األصل  
القيمة   إلى حد كبير  ن تلك من االصول أو مجمو ة األصول األخرى.و ندما تزيد  نقدية مستقلة  تدفقات 

إلستردادية ، فيعتبر أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد  ن قيمته ا
إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة االرباح او الخسائر .  ند تقدير القيمة االستخدامية 

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

 البيع، يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة.

تغيير في ويتم رد الخسارة الناجمة  ن اضمحالل القيمة والتى تم اال تراف بها سابقا  ، فقط إذا ، كان هناك  
االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة  ن اضمحالل القيمة ،  
ويكون رد الخسارة الناجمة  ن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية  

يتم اال تراف بالخسارة الناجمة  ن اضمحالل القيمة بالنسبة    له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم
او  بقائمة االرباح  القيمة  الناجمة  ن اضمحالل  الخسارة  الرد في  إثبات  السابقة. ويتم  السنوات  لألصل في 

 الخسائر . 
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 أسهم خزينة 
الشركة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية تدرج أسهم الخزينة )أسهم  

 بالميزانية وتثبت األرباح أو الخسائر الناتجة  ن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانية.

 
 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين 
بالشركة وفقا  للنظام األساسى للشركة بناءا   لى مقترح من مجلس نظام االثابة وتحفيز العاملين أو المديرين  

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

 .واليوجد حالياً نظام أثابة مفعل
 

 ضرائب الدخل 
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقا  لقانون الضرائب المصري. 

 

 ضرائب الدخل الجارية 
المتوقع   للمبلغ  وفقا   السابقة  والفترات  الجارية  للفترة  الدخل  والتزامات ضرائب  بأصول  اال تراف  يتم 

 استرداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة  
ويتم اال تراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات  لى الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف   

)األساس  بالميزانية  المدرجة  وقيمتها  الضريبي(  )األساس  الضريبية  لألغراض  االلتزام  أو  لألصل  بها 
 المحاسبي( وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.

 

األصل    بهذا  االنتفاع  بإمكانية  توقع  هناك  يكون  كأصل  ندما  المؤجلة  الدخل  اال تراف بضريبة  ويتم 
المستقبلية،   الضريبية  األرباح  منفعة   لتخفيض  منه  يتحقق  لن  الذي  الجزء  بقيمة  األصل  تخفيض  ويتم 

 مستقبلية.
 

رباح أو الخسائر للفترة، فيما  دا  يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة األ 
 الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 

 قائمة التدفقات النقدية 
يتم إ داد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية فأن النقدية وما 

حكمها تشتمل  لى نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل و أذون الخزانة والتي  في  
 لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات السحب  لى المكشوف أن وجدت.

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

الشركات التابعة لها وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة  تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركة األم و
العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر  ليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثرمن قبل تلك  
األطراف ذات العالقة ، ويتم ا تماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من  

 اإلدارة . قبل مجلس 
 

 نظام المعاشات للعاملين 
  79تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتما ية لصالح العاملين بها طبقا  لقانرون التأمينات االجتما ية رقم  

وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة  لى قائمة الدخل طبقا  ألساس االستحقاق ووفقا  لهذا النظام    1975لسنة  
 قيمة تلك المساهمة .  يقتصر التزام الشركة فى
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 اإلقتراض
تستحق خالل  ام ضمن   التى  المبالغ  تبويب  ويتم  إستالمها  تم  التى  بالقيم  مبدئيا   باإلقتراض  اإل تراف  يتم 

لمدة تزيد  ن إثنى  شر اإللتزامات المتداولة. ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض  
 شهرا  بعد تاريخ الميزانية . فيتم  رض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل.

 

 تكاليف االقتراض 
المؤهل والذى يتطلب فترة  إنتاج األصل  إنشاء أو  باقتناء أو  المتعلقة مباشرة  يتم رسملة تكاليف االقتراض 

محددة له أو لبيعه كجزء من تكلفة األصل. يتم تحميل تكاليف  زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى األغراض ال
والتكاليف  الفوائد  فى  االقتراض  تكاليف  تتمثل   . فيه  تحققت  التى  العام  فى  كمصروف  األخرى  االقتراض 

 األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال . 
 

 المصروفات 
المصروفات اإلدارية والعمومية والمصروفات  يتم اال تراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ،  

 األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.
 

 توزيعات األرباح 
 يتم اال تراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .

 

 نصيب السهم في األرباح
ساسى للسهم في األرباح ألسهمها العادية. يتم احتساب النصيب االساسى للسهم في  تعرض الشركة النصيب اال

األرباح بقسمة الربح والخسارة المتعلقة بالمساهمين  ن مساهمتهم في األسهم العادية بالشركة  لى المتوسط 
 أن وجدت .   –المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة مع استبعاد أسهم الخزينة 

 

 القيم العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن الحصول  ليه من بيع أصل أو الذى يمكن دفعه لنقل/تحويل التزام في  
معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن  

االلتزام ستحدث في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو السوق الذي  المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل  
 سيعود بأكبر فائدة )السوق االكثر نفعا( لألصل أو لاللتزام. 

وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق استخدامها 
با االلتزام، وذلك  أو  السوق سيعملون  لى تحقيق مصالحهم  ند تسعير األصل  المشاركين في  أن  فتراض 

   .االقتصادية
اقتصادية   ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في اال تبار قدرة المشارك بالسوق  لى توليد منافع

شأنه  ن طريق استخدام األصل بأفضل و ا لى استخدام أو  ن طريق بيعه إلى مشارك آخر بالسوق من  
 استخدام األصل بأفضل و ا لى استخدام.

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

وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة  لى بنود 
 ابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر.  مش

أما بالنسبة لألصول غير المدرجة في سوق نشط ، فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل  
 مشابه أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.  

طة والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية من أجل  وتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف المحي
قياس القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام المدخالت 

 التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى.  
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   )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2
     )تابع( القيم العادلة 

 ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح  نها في القوائم
المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة بناء  لي أقل مستوي والذي يعد جوهريا  لقياس القيمة العادلة ككل وذلك  

 كما يلي: 
المستوى األول: قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألصول أو التزامات مطابقا   

 .  تماما  في أسواق نشطة.

 

الثاني:   المستوى األول  المستوى  الواردة في  التداول  العادلة باستخدام مدخالت غير أسعار  القيمة  قياس 

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

 األسعار(. 

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

 تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها( 

 

وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري اال تراف بها في القوائم المالية  لى أساس متكرر، تحدد 

ة  ن إ ادة تقييم المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث لتسلسل القيمة العادل

 التصنيف في تاريخ إ داد القوائم المالية.  

 
إلى طبيعتها،   استنادا  فئات لألصول وااللتزامات  الشركة  العادلة، وضعت  القيمة  إفصاحات  وألغراض 
وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل القيمة العادلة كما هو  

 موضح أ اله. 
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 أصول ثابتة -3
 

 أراضى  
وسائل نقل   مبانى 

 كمبيوتر أجهزة  وانتقال 
أثاث  

 وتجهيزات 
عدد  
 االجمالى  وادوات 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
جنيه  

 مصري
جنيه  

 جنيه مصري  مصري
        التكلفـة 

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066  2021يناير  1فى 
 - - - - - - - الفترةإضافات  
 ( 30,856) ( 8,938) - ( 21,918) - - - استبعادات 

 61,622,400 25,830 1,210 652,244 875.000 50.025.050 10.043.066  2021يونيو  30في 

        مجمع اإلهالك 
 ( 5,940,437) ( 30,010) ( 1,209) ( 657,028) ( 874,998) ( 4,377,192) - 2021يناير  1فى 

 ( 1,259,706) ( 2,299) - ( 6,782) - ( 1,250,626) - الفترةإهالك 
 30,850 8,935 - 21,915 - - - اهالك االستبعادات 

 (7,169,293) (23,373) (1,209) (641,895) (874,998) ( 5,627,818) -  2021يونيو  30في 
 صافى القيمة الدفترية في 

 54,453,107 2,457 1 10,349 2 44,397,232 10.043.066  2021يونيو  30

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة  -
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 أصول ثابتة )تابع(  -  3
 

 أراضى  
وسائل نقل   مبانى 

 أجهزة كمبيوتر  وانتقال 
أثاث  

 وتجهيزات 
عدد  
 االجمالى  وادوات 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
جنيه  

 مصري
جنيه  

 جنيه مصري  مصري
        التكلفـة 

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066  2020يناير  1فى 
 - - - - - - - الفترةإضافات  

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066   2020 ديسمبر 31في 

        مجمع اإلهالك 
 ( 3,376,909) ( 22.721) ( 1.210) ( 626.189) ( 850.849) ( 1.875.940) - 2020يناير  1فى 

 ( 2,563,528) ( 7.287) - ( 30.839) ( 24.149) ( 2.501.253) - الفترةإهالك 

 ( 5.940.437) ( 30.008) ( 1.210) ( 657.028) ( 874.998) ( 4.377.193) -   2020 ديسمبر 31في 
 صافى القيمة الدفترية في 

 55.712.819 4,760 - 17.134 2 45.647.857 10.043.066  2020 ديسمبر 31

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة  -
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 استثمارات فى شركات تابعة 4
 

مال الشااركة العربية للمشااروعات  من رأساا %99.9نساابة   على  االسااتحواذ 2007تم فى أكتوبر   
العقاري    لإلسااتثمارمن رأس مال شااركة اإلسااكندرية    %96.9ونساابة والتطوير العمراني ش.م.م  

ونساابة  العقاري ش.م.م    لإلسااتثمارمال شااركة سااان سااتيفانو    من رأس  %71.05 نساابة  ش.م.م  و
ادلة تلك األساهم  طريق مبمن رأس مال شاركة اإلساكندرية للمشاروعات العمرانية ش.م.م عن  40%

وقد تم  ،  (TMG Holdingمال شاااركة مجموعة طلعت مصاااطفى القابضاااة )بأساااهم زيادة رأسااا
  543.768.900العقاري بمبلغ   لإلساتثماراألكتتاب فى زيادة رأسامال كل من شاركة اإلساكندرية  

مصاارى وشااركة  جنيه    243.000.000مصاارى ، وشااركة سااان سااتيفانو العقارى بمبلغ  جنيه  
 مصرى.جنيه  145.583.000ندرية للمشروعات العمرانية بمبلغ  األسك

 
 وفيما يلى بيان بالشركات التابعة : 

 

 م
 اسم الشركة 

 رأس المال 

 المصرىجنيه بال

عدد األسهم  

 المصدرة 

عدد األسهم  

 المملوكة 

نسبة  

 المساهمة  

 %99.9 16523575 16523659 1,652.365.900 *  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 1

 %96.92 18125500 18509039 925.451.950 *   العقاري ش.م.م لإلستثماركندرية شركة اإلس 2

 %72.18 6337565 8780000 878.000.000 العقاري ش.م.م**  لإلستثمارشركة سان ستيفانو  3

 % 40 533770 1335000 133.500.000 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م ***  4

  لإلساتثمار من شاركة اإلساكندرية    %1.66تمتلك الشاركة العربية للمشاروعات والتطوير العمرانى   *
 العقارى ش.م.م .

العقارى    لإلسااتثمارمن شااركة سااان سااتيفانو   %27.82تمتلك الشااركة بطريق غير مباشاار نساابة   **
ش.م.م من خالل شاركاتها التابعة )العربية للمشاروعات والتطوير العمراني ش.م.م، اإلساكندرية  

 العقاري ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م(.  لإلستثمار
من شااركة اإلسااكندرية للمشااروعات   %60العقارى نساابة    لإلسااتثماررية  تمتلك شااركة األسااكند ***

 العمرانية ش.م.م.
 

 مصرى كما يلى:جنيه    17.048.466.959 ستثمارات فى الشركات التابعة مبلغوقد بلغت إجمالى تكلفة اال
 

   2021 يونيو 30 2020ديسمبر  31
  جنيه مصرى  جنيه مصرى 

   
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 13,552,530,632 13,552,530,632

 ش.م.م شركة االسكندرية لإلستثمار العقاري  2.498.432.399 2.498.432.399

 ش.م.م شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقاري  933.598.687 933.598.687

 االسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.مشركة  63.905.241 63.905.241

17,048,466,959 17,048,466,959  
 

 إستثمارات في شركات شقيقة - 5
 

 
نسبة  

 المساهمة
 2020ديسمبر  31   2021 يونيو  30 عدد األسهم 

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

 1.470.000 1.470.000 147000 % 49 *  والمشروعات )تحت التصفية( 

   1.470.000 1.470.000 

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

 .من خالل المصفى القضائى للشركة اجراءات تصفية الشركةتنفيذ جارى اتخاذ  و
  



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة  الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2021يونيو  30كما في 

 

- 23  - 

 استثمارات مالية متاحة للبيع - 6
 
فى صندوق    يتمثل    2021  يونيو  30جنيه مصرى فى    13,730,243بلغ رصيد هذا البند مبلغ    

 المباشر.  لإلستثمارالثالث وتديره شركة هيرمس  المجموعة المالية هيرمساستثمار 
 

 
قيمة االستثمار فى  

 2020ديسمبر  31
 فى  االضمحالل 

 2021 يونيو 30 
  30قيمة االستثمار فى 

 2021 يونيو

 جنيه مصرى جنيه مصرى  جنيه مصرى  

 13,730,243 ( 174,415) 13.904.658 صندوق استثمار المجموعة المالية هيرمس الثالث 
 13.904.658 (174,415 ) 13,730,243 

 
 والخسائر أ  رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ - 7
 

مبلغ  2021  يونيو 30يبلغ رصااايد االساااتثمارات المالية بعد إعادة التقييم وفقا للقيمة الساااوقية فى  
 جنيه مصرى .  3,201,232

 

 

 عدداألسهم 
 الوثائق 

 صافى التغير  القيمة قبل التقييم 
 فى

  2021 يونيو 30

القيمة بعد إعادة  
 فى التقييم

   2021 يونيو 30

القيمة بعد إعادة  
 فى  التقييم

 2020ديسمبر  31

 جنيه مصرى  جنيه مصرى جنيه مصرى  جنيه مصرى   

      

 3.055.760 3,201,232 145,472 3,055,760 9500 وثائق استثمار صندوق جمان 

  3,055,760 145,472 3,201,232 3.055.760 
 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -8
 

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 2.063.562 2,063,562 الهيئة العامة للرقابة المالية  –تأمينات لدى الغير  
 28.293 23,573 مصروفات مدفوعة مقدما

 66.728 109,250   ارصدة مدينه اخرى

 2.158.583 2,196,385 االجمالى  

 
 نقدية بالصندوق ولدى البنوك  -9
 

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   عملة محلية - أ

 214 1,647                             الصندوقنقدية ب
 16.696.334 73,155,434 اريةحسابات ج

 30.000 30,000                            ودائع

 73,187,081 16.726.548 

   عملة اجنبية   -ب

 54.574.286 52,281,599 حسابات جارية      

 52,281,599 54.574.286 

 125,468,680 71.300.834 
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 دائنو توزيعات  -10
 

 2020ديسمبر  31 2020 يونيو 30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 - 150.000.000 أرباح مساهمين 
 - 1.200.000 مكافاة ا ضاء مجلس االدارة

 151.200.000 - 

 
 مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصروفات  -11

 
 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 1.516.504 1,141,406 مصروفات مستحقة  
 5.746.912 4,971,380 خدمات   –موردين  

 126.164 297,334 ارصدة دائنة اخرى

 6,410,120 7.389.580 

 
 رأس المال   -12
 

بمبلغ    به  المرخص  الشركة  مال  رأس  جنيه جنيه    50.000.000حدد  مليون  )خمسون  مصري 
جنيه مصري )ستة مليون جنيه مصري( القيمة   6.000.000مصري( ورأس المال المصدر بمبلغ 

 جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( .  10االسمية للسهم 
 

تم زيادة رأس مال الشركة   2007أكتوبر    6خ  بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاري 
بمبلغ به  وتم زيادة    جنيه    30.000.000.000  المرخص  مليار جنيه مصري(  مصري )ثالثون 

جنيه مصري )ثمانية عشر مليار ومائة   18.152.035.500رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح  
مصر جنيه  خمسمائة  و  ألف  ثالثون  و  خمسة  و  مليون  خمسون  و  عدد  اثنان  إلى  مقسم  ي( 

جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( من خالل   10سهم ، القيمة االسمية للسهم  1815203550
 . 2007أكتوبر   28مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  

بتاريخ   العادية  العامة غير  الجمعية  لقرار  المصدر    2007أكتوبر    28طبقا  المال  زيادة راس  تم 
جنيه مصري )عشرون  مليار  20.302.035.500والمدفوع من خالل طرح عام وخاص ليصبح 

عدد   إلى  مقسم  مصري(  جنيه  وخمسمائة  ألف  وثالثون  وخمسة  مليون  واثنان  وثالثمائة 
مصري وعالوة جنيه    2.150.000.000سداد الزيادة والبالغ قدرها    سهم وقد تم   2030203550

مصرى وتم التأشير فى السجل  جنيه  344.000.000مصري للسهم بقيمة جنيه  1.6إصدار بمبلغ 
 . 2007نوفمبر   25التجاري بتاريخ 

 

ر  تم تخفيض راس المال المصد  2010مارس    24طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  
جنيه    169.720.520بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االسمية  

)عشرون مليار    مصري  جنيه  20.132.314.980ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره  مصري  
( موزعة  جنيه مصري عشر ألف وتسعمائة وثمانون  ومائة واثنان وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة  

 . 2010مايو  18سهم وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  2013231498 على
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 تابع  - رأس المال  -12
 
تم زيادة راس المال المصدر والمدفوع    2011يونيو  30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

)فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة وثالثون مليون  جنيه مصري    20.635.622.860ليصبح  
ستون   و  وثمانمائة  ألف  وعشرون  واثنان  مصريوستمائة  عدد    جنيه  على  موزعة  الغير( 

تون ألف ومائتان سهم )فقط ملياران وثالثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وس   2063562286
المرحلة وتم    رباحوستة وثمانون سهم الغير( وذلك من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ

 .2011مايو  24التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 
 

 إحتياطى قانونى   -13
 

ويتمثل فى   2021  يونيو  30جنيه مصري في    337.884.636بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ   
جنيه    344.000.000الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى  

للسهم. وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات الطرح    مصري  جنيه  1.6مصري بعالوة قدرها  
والبالغة   العالوة   185.880.702الخاص  رصيد  تحويل  تم  وقد  مصري  وا  جنيه  لبالغ  المتبقي 
من األرباح   %5جنيه مصرى الى رصيد االحتياطى القانونى، باإلضافة الى نسبة  158.119.298

 . 1981لسنة  159المحققة وفقاً للقانون رقم 
 

 إحتياطي عام   - 14
ويتمثل فى مبلغ    2021  يونيو  30جنيه مصرى في    61.735.404بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ   

من    25.747.613 والناتج  غير جنيه مصري  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  االسهم  مبادلة  عمليات 
بتكوين احتياطى عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة اسهم    2007أكتوبر    6العادية المنعقد بتاريخ  

 الشركة مع الشركات التابعة. 

مبلغ    الى  الدفتري  35.987.791باإلضافة  والقيمة  القيمة االسمية  بين  الفرق  يمثل  ة  جنيه مصرى 
  2010مارس    24السهم الخزينة التى تم اعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

 باضافة الفرق الى االحتياطى العام. 

 

 رباح األنصيب السهم في    - 15
 

بقسامة    رباحاألوتم حسااب نصايب الساهم فى   جنيه مصاري  0.05فترة  الارباح  بلغ نصايب الساهم في 
 : كما يلىالفترة  عدد األسهم القائمة خالل   علىفترة  الارباح   صافي

 

 2020 يونيو 30    2021 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 
قبل خصم حصة العاملين وأعضاء   الفترةصافي ارباح 
 مجلس اإلدارة

110,289,822 
68.918.401 

 (1.500.000) ( 3,000,000) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدره( 

ارباح   وأعضاء  الفترة  صافي  العاملين  حصة  خصم  بعد 
 67.418.401 107,289,822 مجلس اإلدارة

 2063562286 2063562286 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.03 0.05 )جنيه / سهم(الفترة نصيب السهم من صافي ارباح 
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 توزيعات أرباح من شركات تابعة  -16
 

جنيه، وتتمثل فى   354,114,709مبلغ وقدره   2021  يونيو 30بلغ رصرريد توزيعات األرباح فى  
، والتى يتم سدادها  لشركة العربية للمشرو ات والتطوير العمرانى اتوزيعات األرباح المستحقة من  

 2021خالل  ام  و التطوير العمرانى  للشرررررركة العربيرة للمشررررررو ات  جمعيرة العرامة وفقرا  لقرار ال
 :فترة وفيما يلى بيان التوزيعات والسدادات خالل ال

 
 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 79.889.614 126,617,175 التوزيعات المعلنة
 1.039.488.732 454,995,068 رصيد اول المدة  

 (519,744,366) (227,497,534) سدادات خالل الفترة 

 599.633.980 354,114,709 الرصيد
  
 

 والضريبة المؤجلة ضريبة الدخل  -17
 

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 558,630,123 121,760,960 صافي الربح الدفتري قبل الضريبة

ربح الدفتري للوصول  تعديالت  لى صافي ال
 لصافي الربح الضريبي

(114,675,097) 
(494,679,565 ) 

 63,950,558 7,085,862 صافي الربح الضريبي

 14,388,876 1,594,319  %22.5الضريبة بسعر  

 57,179,476 12,661,718 %5و %10الضريبة  لى توزيعات األرباح بسعر 
 - (2,786,849) تسويات  لى األقرار الضريبى  

 71,568,352 11,469,188 ضريبة الدخل  
 

 
 : الفترة ة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

 
 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 80.500.542 59,888,382 الفترة رصيد أول

 6,569,510 11,469,188 الفترة المكون خالل

 ( 54,513,322) ( 34,351,313) الفترةالمسدد خالل 

 32,556,730 37,006,257 الفترة رصيد أخر

 
 

قيمة الضرائب المؤجلة لبند  مصري  جنيه    460  والبالغة  2021  يونيو  30الضريبية المؤجلة فى    األلتزاماتوتتمثل  
 االصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك الضريبى واالهالك المحاسبى وتتمثل فيما يلى :
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 )تابع(  والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -17
 
 2020 يونيو 30   2021 يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 47,069,612 44,410,041 (3األساس المحاسبى )إيضاح 

 (47,073,260) (44,407,995) األساس الضريبى 

 (3,648) 2,054 مؤجلة فروق ضريبية

 %22.50 %22.50 سعر الضريبة

 (821) 460 قائمة المركز المالى -الضريبى المؤجل تزام )األصل( األل

 (6,106) 1,490 الفترة  الضريبى المؤجل اول)األصل( األلتزام 

 (6,927) 1,950 قائمة االرباح أوالخسائر -الضريبة المؤجلة 
 

 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 ( 6,569,510) ( 11,469,188) الجاريةضريبة الدخل  
   6,927 ( 1,950) ضريبة الدخل المؤجلة 

 (11,471,138 ) (6,562,583 ) 

 
 األطراف ذات العالقة  - 18

تحقيقاً ألهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى وذلك لسداد  
أوتقديم بعض الخدمات  أطراف أخرى  سددة من أوإلىعن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ الم هبعض المبالغ نياب

 .بقائمة المركز المالي إللتزاماتوقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن األصول واالاالستشارية 
للفقرة  صافى  بلغت   وفقاً  ومكافآت  كمرتبات  المنصرفة  و  األجل  قصيرة  العاملين  معيار    17مزايا  المحاسبة   من 
 .  2021 يونيو 30في مصري  جنيه  3,891,732 مبلغ وقدره 15رقم  يالمصر

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى :  
 

 

 
شاركة يسااهم فيها بعض أعضااء مجلس إدارة شاركة  –العقاري والساياحي   لالساتثمار  يتي.إم. جتمتلك شاركة 

   .تقريباً من أسهم الشركة %43.16بنسبة  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 اوراق قبض  اوراق قبض  
   2020ديسمبر  31   2021 يونيو 30 

الشركة العربية للمشروعات والتطوير  
 العمرانى 

1,696,275,980 1,716,367,426 

وشركاتها   العقارىشركة اإلسكندرية لإلستثمار  
 التابعة

1,716,410,381 1,716,436,003 

 352,393,276 352,393,276 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى 
 417,457,544 417,457,544 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية

 4,182,537,181 4,202,654,249 

 دفع اوراق  دفع اوراق  
   2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 

 127,022 - شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

 - 127,022 
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 الموقف الضريبي   -19
 

 شركات األموال  أرباحضريبة   - أ 
، وجارى 2012الضريبى حتى عام  ، وتم الفحص  تم تقديم اإلقرار الضريبى فى ميعاده القانونىي 

 . فحص السنوات التالية
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها  - ب 

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

 يبة الدمغة ضر - ج 
اإلعالنات في مواعيدها القانونية    تتضاامنيتم سااداد ضااريبة الدمغة المسااتحقة على الشااركة و 

 .المختصة للمأمورية
 

 المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى    اإللتزامات  -20
 

 . محتملة أوارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية إلتزامات  التوجد 
 

   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -21
 

 الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:  

 مخاطر االئتمان  ( أ

 مخاطر السوق    (ب

 ج( مخاطر السيولة  

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف  

الشركة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشركة 

 لرأس المال. 

و المخاطر  إدارة  سياسات  وتتبع  مسؤولية وضع  بالشركة  العليا  اإلدارة  إلى  وتتحمل  تقارير  رفع 

 الشركة األم تتناول أنشطتها على أساس منتظم.  

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

الموثقة رسميا في مجاالت محددة ومن سياسات إدارة مخاطر غير موثقة رسميا تستخدم في مجاالت 

 أخرى.  

 خطر االئتمان       -أ 
يتمثل خطر االئتمان فى عدم مقدرة العمالء الممنوح لهم االئتمان على سداد المستحق عليهم     

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

للتغيرات في أسعار السوق. ومن أمثلتها خطر سعر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار 
 الفائدة وهي 

التي تتأثر بمخاطر   مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل الشركة. وتتضمن األدوات المالية
 السوق القروض ذات الفائدة والودائع. 

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

 تصدرها. 
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 )تابع(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -21

 

ةخطر التغيرات فى ســـــعر الصـــــرف للعمالت   • والاذي يؤثر على المادفوعاات    األجنبـي
بالعمالت األجنبية    اإللتزاماتوالمقبوضااات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم أألصااول و

ونظراُ ألن غاالبياة معاامالت الشاااااركاة باالعملاة المحلياة فاإن تقادير هاذا الخطر يعتبر  
 منخفض.

   .الخطر منعدم  نظراً لعدم وجود قروض او تسهيالت بنكية فأن هذا خطر سعر الفائدة  •
 

 خطر السيولة   - ج
بالشركة.  الخاصة  والسيولة  التمويل  ومتطلبات  النقدية،  التدفقات  الشركة  إدارة  ترصد 

ويتلخص هدف الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل، الشركة لديها النقدية الكافية 

 المالية.   اإللتزاماتلسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات 
 

  أحداث هامة  -22
 

حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي  
بأنه وباء  الفيروس  العالمية أنه يمكن وصف تفشي  لفيروس كورونا، وقد أعلنت منظمة الصحة 
عالمي، وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر  

إغالق األعمال وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية و ثارها المقابلة تتطور  الصحي و
والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة  
 ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوهري لإليرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.

 
، ولكنها قد تؤثر على القوائم  2021  يونيو  30األحداث لم تؤثر على القوائم المالية للشركة في  هذه  

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

 والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.
 
 


