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 المستقلة تقرير فحص محدود للقوائم المالية الدورية
 

 

 TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  س ادارة أعضاء مجللى السادة / إ

 )شركة مساهمة مصرية(  
 

 المقدمـــة

 TMGلشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة المرفقة المستقلة  قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية

Holding )ملكية كذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الو  2015يونيو  30في  )شركة مساهمة مصرية
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات  ستةالمتعلقة بها عن ال المستقلة والتدفقات النقدية

المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى. واإلدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية 
حاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في إبداء الدورية هذه والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير الم

 استنتاج على القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها .

 

 نطاق الفحص المحدود

( "الفحص المحدود 2410قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم )
مراقب حساباتها" . ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية  للقوائم المالية الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة

الدورية عمل استفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق 
إجراءات تحليلية ، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن 

لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح  عملية مراجعة تتم طبقاً 
على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة، وعليه فنحن ال نبدي رأي 

 مراجعة على هذه القوائم المالية .

 االستنتاج

لنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة ال تعبر وفي ضوء فحصنا المحدود ، لم ينم إلى علمنا ما يجع
وعن أداؤها   2015يونيو  30بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في 

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية . ستةالمالي وتدفقاتها النقدية عن ال

(، لدى الشركة إستثمارات في شركات تابعة وقامت بإعداد قوائم مالية مجمعة 4ح )كما هو موضح بإيضا
يونيو  30. ولتفهم أشمل للمركز المالي للشركة في وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  2015يونيو  30في 

ألمر يتطلب المنتهية في ذلك التاريخ، فإن ا اشهر الستةوكذا أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن   2015
 الرجوع إلى القوائم المالية المجمعة .

 
 2015 أغسطس 12  القاهرة في : 

 مراقبا الحسابات

 
  

 مجدي حشيش عماد حافظ راغب
 وشركاه مجدي حشيش زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

  زميل جمعية الضرائب المصرية
 (1626س . م . م ) (3678س . م . م )

 (117سجل هيئة الرقابة المالية رقم ) (42لرقابة المالية رقم )سجل هيئة ا
 RSM International)المحاسبون القانونيون العرب(  (EY)المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 
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  المستقلةالميزانية 
 2015 يونيو 30في 

 31/12/2014 30/6/2015 إيضاح 
 جنيه مصري جنيه مصري  
    غير المتداولةصول أ

 10.743.297 10.596.403 (3) أصول ثابتة 
 18.683.113.932 18.683.113.932 (4) استثمارات فى شركات تابعة 

 145.583.000 145.583.000 (5) مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة في رأسمال شركات تابعة

 1.470.000 1.470.000 (7) استثمارات فى شركات شقيقة

 38.284.883 40.741.096 (8) عاستثمارات مالية متاحة للبي

 134.109 167.528 (21) اصول ضريبية مؤجلة

 18.879.329.221 18.881.671.959  أصول غير متداولة إجمالي

    
    أصول متداولة

 332.351.836 282.921.456 (6) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 58.019.054 42.038.544 (9) ن خالل األرباح والخسائرأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة م

 1.663.407.123 1.663.407.123 (22) اوراق قبض 
 369.474.386 364.517.116 (10) مصروفات مدفوعة مقدماً و أرصدة مدينة أخرى

 31.193.524 124.228.095 (11) نقدية بالصندوق ولدى البنوك

 2.454.445.923 2.477.112.334  أصول متداولةإجمالي 

    
    التزامات متداولة

 3.859.965 8.022.930  أوراق دفع 

 16.695.367 2.537.908 (21) مصلحة الضرائب

 6.323.430 328.955.361 (12) دائنة أخرى مصروفات مستحقة وأرصدة

 26.878.762 339.516.199  التزامات متداولةإجمالي 

 2.427.567.161 2.137.596.135  رأس المال العامل

 21.306.896.382 21.019.268.094  االستثمارإجمالي 

    
    التالييتم تمويله على النحو 

    الملكيةحقوق 
 20.635.622.860 20.635.622.860 (13) المدفوعورأس المال المصدر 

 219.401.938 220.633.894 (14) احتياطى قانونى
 61.735.404 61.735.404 (15) إحتياطي عام

 8.653.772 11.109.984 (16) صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
 356.843.287 77.175.452  ارباح مرحلة

 24.639.121 12.990.500  أرباح الفترة / العام

 21.306.896.382 21.019.268.094  الملكيةحقوق إجمالي 

 21.306.896.382 21.019.268.094  غير المتداولة تمويل رأس المال العامل واألصول إجمالي
 
 
 
 

 المنتدب والعضو دارةاإل مجلس رئيس المالى القطاع رئيس الحسابات مراقبا

 طارق طلعت مصطفى غالب أحمد فايد عماد حافظ راغب       مجدي حشيش
 
 
 

 . القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (26( الى )1من ) اإليضاحات المرفقة  -
 . مرفق الفحص المحدودتقرير   -
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 المستقلةقائمة الدخل 
 2015يونيو  30حتى  2015يناير  1من  الفترةعن 

 

 
 

 

 رئيس القطاع المالي  العضو المنتدبو دارةاإل مجلس رئيس

   

   

 غالب أحمد فايد  طلعت مصطفى طارق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (26( الى )1من ) اإليضاحات المرفقة  -

 الفترة من  
1/1/2015  

 حتى
30/6/2015 

 الفترة من
1/1/2014 

 حتى
30/6/2014 

 الفترة من
1/4/2015 

 حتى
30/6/2015 

 الفترة من
1/4/2014 

 حتى
30/6/2014 

 جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري ايضاح 

 347.656 1.234.218 497.172 1.413.399 (20) ايرادات تمويلية

  عوائد اذون خزانة
 

19.937.086 16.634.906 10.225.364 8.246.416 

تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة  أرباح  )خسائر(
 العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
(9) (5.167.129) 4.481.757 (3.716.614) 1.282.207 

بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة )خسائر( أرباح 
 من خالل األرباح والخسائر

 
(18) 2.536.731 292.473 (18.405) 100.811 

توزيعات ارباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباح والخسائر

 
(19) 382.000 685.236 107.001 411.300 

 (55.569) (11.331) (64.521) 1.043.427  خسائر( فروق العملة)ارباح 

 1.497.816 - 1.497.816 -  رد اضمحالل استثمارات في شركات تابعة

 11.830.637 7.820.233 24.024.839 20.145.514  مجموع اإليرادات

 (351.167.780) - (351.167.780) -  اضمحالل استثمارات في شركات تابعة
 (1.526.101) (1.318.541) (3.482.249) (3.802.174)  إداريةمصروفات 

 (81.618) (84.124) (163.334) (166.468)  إهالك

 (2.766) (3.396) (6.781) (8.284)  مصروفات بنكية

 129.000 (42.000) 45.000 (120.000)  بدالت أعضاء مجلس األدارة

 (340.818.628) 6.372.172 (330.750.305) 16.048.588  صافى أرباح )خسائر( الفترة قبل الضرائب

 (3.391.154) (718.155) (9.215.455) (3.091.507) (21) ضرائب الدخل

 54.558 20.960 39.834 33.419 (21) الضريبية المؤجلة

 (344.155.224) 5.674.977 (339.925.926) 12.990.500  صافى أرباح )خسائر( الفترة بعد الضرائب

 (0.17) 0.003 (0.16) 0.006 (17) سهم من صافي ارباح )خسائر( الفترةنصيب ال



 ( شركة مساهمة مصرية)  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- 4 - 

  المستقلةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
 2015يونيو  30حتى  2015يناير  1من  الفترةعن عن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (26( الى )1من ) اإليضاحات المرفقة  -

 

 س المالأر

 المصدر والمدفوع
صافى  أرباح غير  إحتياطي عام أحتياطى قانونى

محققة من استثمارات 
 مالية متاحة للبيع

 اإلجمالى الفترةأرباح  أرباح مرحلة

 مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  يهجن مصرى  جنيه مصرى  جنيه 

        
 21.306.896.382 24.639.121 356.843.287 8.653.772 61.735.404 219.401.938 20.635.622.860 2015يناير  1الرصيد في 

 -       (24.639.121) 24.639.121 -       -       -       -       المحول الى األرباح المرحلة 

 -       -       (1.231.956) -       -       1.231.956 -       المحول الى االحتياطى القانونى
 (303.075.000) -       (303.075.000) -       -       -       -  توزيعات ارباح

صافى ارباح غير محققة من 
 2.456.212 -       -       2.456.212 -       -       -       استثمارات مالية متاحة للبيع

 12.990.500 12.990.500 -       -       -       -       -       ارباح الفترة

 21.019.268.094 12.990.500 77.175.452 11.109.984 61.735.404 220.633.894 20.635.622.860 2015يونيو  30 رصيد

        

 21.588.838.489 23.485.549 638.607.015 11.160.000 61.735.404 218.227.661 20.635.622.860 2014يناير  1الرصيد في 

 -       (22.311.272) 22.311.272 -       -       -       -       المحول الى األرباح المرحلة 

 -       (1.174.277) -       -       -       1.174.277 -       المحول الى االحتياطى القانونى
 (304.075.000) -       (304.075.000) -       -       -       -  توزيعات ارباح

صافى ارباح غير محققة من 
 1.680.000 -       -       1.680.000 -       -       -       استثمارات مالية متاحة للبيع

 (339.925.926) (339.925.926) -       -       -       -       -       ارباح الفترة

 20.946.517.563 (339.925.926) 356.843.287 12.840.000 61.735.404 219.401.938 20.635.622.860 2014يونيو  30 رصيد
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 المستقلةقائمة التدفقات النقدية 
 2015يونيو  30حتى  2015يناير  1من  الفترةن ع

 

 إيضاح 
  1/1/2015من
 30/6/2015حتى

 1/1/2014من
 30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (330.750.305) 16.048.588  )الخسائر( قبل الضرائب رباحاأل

(3) اهالكات  166.467 163.334 
( تمويليررة وعوائررد اسررتثمارات ماليررة محررتفظ بهررا حتررى ترراريخ  )ايرررادات

(20) االستحقاق واذون خزانة  (21.350.485) (17.132.078) 
)ايرادات ( توزيعات ارباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل 

(19) األرباح والخسائر  (382.000) (685.236) 

 351.167.780 -  اضمحالل استثمارات في شركات تابعة

 (1.497.816) -  رد اضمحالل استثمارات في شركات تابعة
تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح )أرباح( خسائر

(9) والخسائر  5.167.129 (4.481.757) 
)أربررراح( بيرررع أصرررول ماليرررة مقيمرررة بالقيمرررة العادلرررة مرررن خرررالل األربررراح 

(18) والخسائر  (2.536.731) (292.473) 

 64.521 (1.043.427)  خسائر فروق عملة)أرباح( 

 (3.444.030) (3.930.459)  في رأس المال العامل اتالتشغيل قبل التغير)خسائر( 

(10) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   18.000.544 133.247.424 

 9.872.617 -  التغير فى اوراق القبض

 3.399.239 4.162.965  راق الدفع التغير فى أو

(21 التغير فى ضرائب الدخل المستحقة ) (17.248.966) (5.064.232) 

(12 التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى ) 322.631.931 (1.409.311) 

(18،  9) التغير فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  13.350.112 3.200.187 

 139.801.894 336.966.127  أنشطة التشغيل الناتجة من التدفقات النقديةصافى 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(3) مدفوعات لشراء اصول ثابتة  (19.573) (6.051) 

 93.830.684 -  اصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع

 (4.404.580) 49.430.380  مقبوضات من بيع اذون خزانة

(20) ايرادات تمويلية وعوائد محصلة  8.307.210 3.674.941 

(19) توزيعات ارباح محصلة  382.000 685.236 

 93.780.230 58.100.017  أنشطة االستثمار الناتجة من صافى التدفقات النقدية

    

    التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (237.098.228) (303.075.000)  توزيعات نقدية

 (237.098.228) (303.075.000)  )المستخدمة في( أنشطة التمويل صافى التدفقات النقدية

 (64.521) 1.043.427  اثر التغير فى أسعار الصرف 

 (3.580.625) 93.034.571  خالل الفترة النقدية وما في حكمها حركةصافى 
 9.594.334 31.193.524  الفترةالنقدية وما في حكمها ـ أول 

(11) الفترة النقدية وما في حكمها ـ آخر  124.228.095 6.013.709 

 

 

 

 
 . القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (26( الى )1من ) اإليضاحات المرفقة  -
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 وأنشطتها عن الشركةعامة نبذة  - 1
 

  شررركة مجموعررة طلعررت مصررطفى القابضررة تأسسررتTMG Holding   همة شررركة مسررا
 .والئحته التنفيذية  1992لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  2007فبراير  13مصرية فى 

  25، ومرردة الشررركة 2007إبريررل  3 بترراريخ 187398برقم   التجاريتم قيد الشركة بالسجل 
 سنة.

 ة في األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصرردر أوراقرراً ماليررة أو الرردخول يتمثل غرض الشرك
 وس أموالها .فى زيادة رؤ

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

  فررررري 2015يونيرررررو  30ترررررم اعتمررررراد القررررروائم الماليرررررة للشرررررركة عرررررن الفتررررررة المنتهيرررررة فرررررى 
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ . 2015 أغسطس 11

 
 ةالهام السياسات المحاسبية    - 2

 
  أسس إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمار العقارى 
واألصول المالية المتاحة للبيع وأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 والتى تم قياسها بالقيمة العادلة.
 
 وافق مع معايير المحاسبةالت

 تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية .
        

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

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

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبيررة باسررتخدام سررعر الصرررف السررائد 
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل.

فررة التاريخيررة باسررتخدام أسررعار يررتم ترجمررة األصررول والخصرروم غيررر النقديررة والتررى يررتم قياسررها بالتكل
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

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

 
 األصول الثابتة 

لتاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمررة الضررمحالل تظهر األصول الثابتة بالتكلفة ا
القيمة. وتتضمن هذه التكلفة عند تحققها والوفاء بشروط االعتراف بها ، تكلفة الجررزء المسررتبدل مررن 
المباني والمعدات، وبالمثل عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفرره فرري حالررة الوفرراء بشررروط 

لدفتريررة للمبرراني والمعرردات كررإحالل ويررتم االعتررراف بجميررع تكرراليف اإلصررالح االعتررراف بالقيمررة ا
 والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها. 
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يبدأ إهالك األصل عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقررة 
القسررط الثابررت طبقررا للعمررر اإلفتراضررى الترري حررددتها اإلدارة ، ويررتم حسرراب اإلهررالك بإتبرراع طريقررة 

 لألصل على النحو التالي:
 

 السنوات بيـان األصل
 5 وسائل نقل و أنتقال

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

 
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقررع الحصررول علررى أي منررافع اقتصررادية 

قبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند اسررتبعاد مست
 األصل في قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل . 

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

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

 المستبدلة أو المجددة، و يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.
 
وم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل تق

ثابررت قررد أضررمحل . عنرردما تزيررد القيمررة الدفتريررة لألصررل عررن قيمترره اإلسررتردادية ، فيعتبررر أن هنرراك 
 اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضه إلررى قيمترره اإلسررتردادية، وتثبررت خسررارة االضررمحالل بقائمررة

 الدخل.
 

يتم رد الخسارة الناجمررة عررن اضررمحالل القيمررة فقررط اذا كرران هنرراك تغييررر فرري التقررديرات المسررتخدمة 
لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، وتكون محرردودة 

ل القيمررة( ، القيمررة بحيث التتعدى القيمة الدفترية ألصل ، )نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن اضررمحال
االسررتردادية لرره أو القيمررة الدفتريررة التررى كرران سرريتم تحديرردها )بالصررافي بعررد االهررالك( مررا لررم يررتم 
االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل فرري السررنوات السررابقة، ويررتم إثبررات 

 الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل.
 
 إلستثماراتا

 االستثمارات في شركات تابعة
االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شررركات يكررون للشررركة فيهررا  سرريطرة، ويفترررض 
وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشررركات 

ثمر فيهررا ، فيمررا عرردا تلررك الحرراالت التابعررة لهررا مررا يزيررد نصررف حقرروق التصررويت فرري الشررركة المسررت
 االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة.

 
فرري شررركات تابعررة بررالقوائم الماليررة المسررتقلة بالتكلفررة متضررمنة تكلفررة  المحاسرربة عررن االسررتثمارات تمت

الدفتريررة بقيمررة  القيمررة تعررديليررتم في قيمة تلك االسررتثمارات ،  لاالقتناء ، وفى حالة حدوث اضمحال
 وذلك لكل استثمار على حدة . قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللهذا اال

 

ويررتم االعتررراف برررد خسررائر االضررمحالل فررى الفترررة التررى حرردث فيهررا بمررا ال تتعرردى القيمررة الدفتريررة 
 .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل السابق تخفيضها
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 في الشركات الشقيقة ستثماراتا
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة 

باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار  ،أو مشاريع مشتركة
عندما تمتلك الشركة سواء بشكل  ويفترض وجود النفوذ المؤثر ،(32المحاسبة المصري رقم )

% أوأكثر من حقوق التصويت في 20مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة 
الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا 

 مؤثرا.
 

متضمنة تكلفة  تكلفةة بالقوائم المالية المستقلة بالفي شركات شقيق المحاسبة عن االستثمارات تمت 
( حيث يتم إعداد قوائم مالية 17من معيار المحاسبة المصرى رقم ) 37االقتناء وذلك وفقا للفقرة 

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

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

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

للبيررع هرري أصررول ماليررة غيررر مشررتقة تررم تصررنيفها كأصررول متاحررة للبيررع عنررد  االسررتثمارات المتاحررة
االقتناء ، وغير مبوبة كقروض و مديونيات أو كاسررتثمارات محررتفظ بهررا حتررى ترراريخ االسررتحقاق أو 

 كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
 

بالقيمررة العادلررة متضررمنة المصررروفات  للبيررععند االعتراف األولى، يررتم قيرراس االسررتثمارات المتاحررة 
 المباشرة المتعلقة بها.

 

مررع االعتررراف باألربرراح بعد االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمررة العادلررة 
، وذلك حتررى إلغرراء األصررل المررالي مررن الرردفاتر أو الخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية

العتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسررجلة فرري حقرروق الملكيررة فرري قائمررة الرردخل، وعندئذ يتم ا
ويررتم االعتررراف برررد خسررائر االضررمحالل فررى الفترررة التررى حرردث فيهررا بمررا التتعرردى القيمررة الدفتريررة 

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

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

 
 أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

سائر هي اصول مالية تررم تبويبهررا إمررا  كأصررول االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ
محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمنرري قصررير أواصررول ماليررة 

 تم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر. 
 

ة مررن خررالل األربرراح أوالخسررائر بالقيمررة عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمررة العادلرر
 العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

 

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

 

االسررتثمارات بالقيمررة العادلررة مررن خررالل األربرراح أوالخسررائر   يررتم االعتررراف بأربرراح أو خسررائر بيررع
 بقائمة الدخل.
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 مارات مالية  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست

االستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبلررغ سررداد محرردد 
الشركة النية و القدرة علررى االحتفرراظ  بهررا حتررى أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى أدارة 

 تاريخ استحقاقها.
 

عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المحررتفظ بهررا حتررى ترراريخ االسررتحقاق بالقيمررة العادلررة 
 متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

 
خ االستحقاق بالتكلفة المسررتهلكة بعد االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتى تاري

باستخدام طريقة سعر العائد الفعلي مخصوما منها خسائر االضررمحالل فرري القيمررة . ويررتم االعتررراف 
باألرباح أو الخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد األصل المالي من الدفاتر أو حدوث اضررمحالل أو 

سررتهالك، ويررتم االعتررراف برررد خسررائر تغطيررة اضررمحالل فرري القيمررة و أيضررا مررن خررالل عمليررة اال
اإلضررمحالل فررى الفترررة التررى حرردث فيهررا بمررا التتعرردى القيمررة الدفتريررة السررابق تخفيضررها مررا لررم يررتم 

  .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة االعتراف بخسارة اضمحالل
 

  األصول المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
بيررع هرري األصررول المتداولررة والتررى مررن المتوقررع اسررترداد األصررول المتداولررة المحررتفظ بهررا لغرررض ال

وليس من األستمرار فى اسررتخدامها. يررتم قيرراس تلررك  -بشكل اساسى  -قيمتها الدفترية من صفقة بيع 
 األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.

 
الدفتريررة بقيمررة هررذا  القيمررة تعررديليررتم ثمارات، فرري قيمررة تلررك االسررت لوفررى حالررة حرردوث اضررمحال

، ويررتم االعتررراف برررد خسررائر االضررمحالل فررى الفترررة التررى حرردث قائمة الرردخلب ويدرج ضمحاللاال
بالنسرربة  فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضررها مررا لررم يررتم االعتررراف بخسررارة اضررمحالل

  .لألصل في السنوات السابقة
 

 نةأذون الخزا

الفرق  بعد االعتراف األولىو ،التى يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة أذون الخزانه يتم تقييم
بين تكلفة االقتناء والقيمة المحققة خالل الفترة من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل 

 بطريقة القسط الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى.
ذون باجمالى القيمة ويتم اثبات الضرائب المخصومة من المنبع على تلك العوائد ويتم اثبات عائد األ

خصم من المنبع ويتم تسويتها فى نهاية السنة مع االقرار  -ضمن حساب مصلحة الضرائب 
 الضريبى السنوى.

 
 العمالء والمدينون المتنوعون

أن –ورة ناقصرراً خسررائر اإلضررمحالليررتم إثبررات العمررالء والمرردينون المتنوعررون بالقيمررة األصررلية للفررات
 وجدت .

يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفتريررة والقيمررة الحاليررة للترردفقات النقديررة المسررتقبلية 
. ويتم االعتراف بخسائر اإلضررمحالل بقائمررة الرردخل. ويررتم االعتررراف او القيمة االستردادية المتوقعة

تى حدث فيها بما التتعرردى القيمررة الدفتريررة السررابق تخفيضررها مررا برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة ال
 لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة.

 
 النقدية وما في حكمها

مل على نقدية في الصندوق وأرصدة تشت االنقدية وما في حكمه ، فأنلغرض قائمة التدفقات النقدية
 لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أوأقلوالتي و أذون الخزانة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 

 أن وجدت. منها حسابات السحب على المكشوف مخصوما
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 صدة دائنة ومستحقاتأر

يتم إثبات األلتزامات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أوالخدمات المسررتلمة سررواء تمررت 
 .بالتكلفة أولم تتم المطالبة بها من قبل المورد

  
 ن األصول واأللتزامات القصيرة وطويلة األجل الفصل بي

 سررتحق خررالل عررام بعررد ترراريخ القرروائم الماليررة ضررمن األصررولتالترري وااللتزامات يتم إدراج األصول 
الترري يتجرراوز ترراريخ تحصرريلها مرردة عررام مررن ترراريخ وااللتزامررات المتداولة أما األصررول  وااللتزامات

 طويلة األجل.وااللتزامات  القوائم المالية فيتم إدراجها ضمن األصول
 

 المخصصات
قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي  التزاميتم إثبات المخصصات عند وجود 

ويمكن  االلتزامويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك 
فإنه يتم تحديد قيمة  هالقيمة الزمنية جوهري توإذا كان ،تقدير هذا االلتزام بدرجة يعتمد عليها

المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير 
و تقوم الشركة ، إذا كان ذلك مالئماً  بااللتزامالحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة 

 .فحص المخصصات و تسويتها لتعكس أفضل تقدير حالىبشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ب
 
 ثبات اإليرادإ

يتم االعتراف بإيرادات االسررتثمارات فرري الشررركات التابعررة فرري حرردود مررا تحصررل عليرره الشررركة مررن  
توزيعررات األربرراح للشررركات المسررتثمر فيهررا والمحققررة بعررد ترراريخ االقتنرراء وذلررك اعتبررارا مررن ترراريخ 

معيررات العامررة للشررركات المسررتثمر فيهررا والترري اعتمرردت توزيعررات تلررك صرردور قرررار التوزيررع بالج
 األرباح .

 
يتم إثبات دخل الفوائررد الخاصررة برراألدوات الماليررة المرردرة للفائرردة بقائمررة الرردخل بطريقررة العائررد الفعلرري 
 وذلررك فيمررا عرردا األدوات الماليررة المصررنفة كمقتنرراة ألغررراض التجررارة أو المقيمررة بالقيمررة العادلررة مررن

 خالل األرباح والخسائر.
 

 اإلحتياطي القانوني
% مررن صررافى أربرراح العررام لتكرروين إحتيرراطى قررانونى حتررى 5طبقاً للنظام األساسى للشررركة ، يجنررب 

% من رأس مررال الشررركة المصرردر . ويسررتعمل اإلحتيرراطي بنرراء علررى قرررار 50يبلغ هذا اإلحتياطي 
 من الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس اإلدارة.

 
 المحاسبية التقديرات

لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضررات  وفقاً إعداد القوائم المالية  يتطلب
، هررذا وقررد  الماليررة السررنواتاإليرررادات والمصررروفات خررالل ، االلتزامررات ،  األصررولتؤثر على قيم 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. تختلف
 

 األصول  قيمة اضمحالل
  المالية األصولقيمة  اضمحالل

دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد مررا إذا كرران هنرراك دليررل موضرروعي علررى أن  تقوم الشركة بشكل
يكون أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحل . ويعتبر أصل مررالي أو مجموعررة مررن 
االصول المالية قد أضررمحل إذا ، وإذا فقررط كرران هنرراك دليررل موضرروعي علررى اضررمحالل القيمررة نررتج 

االعتراف االولي باألصل واثر علررى الترردفقات النقديررة المقرردرة ألصررل  عن حدوث حدث أو أكثر بعد
 مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.
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  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر علررى 

ن يكررون أصررل قررد أضررمحل . عنرردما تزيررد القيمررة الدفتريررة ألصررل أو وحرردة مولرردة للنقررد عررن قيمترره أ
اإلسررتردادية ، فيعتبررر أن هنرراك اضررمحالل لألصررل وبالتررالي يررتم تخفيضرره إلررى قيمترره اإلسررتردادية . 

 وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .
 

كرران هنرراك تغييررر فرري التقررديرات المسررتخدمة  يتم رد الخسارة الناجمررة عررن اضررمحالل القيمررة فقررط إذا
لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، وتكون محرردودة 

القيمررة  -نتيجررة لرررد الخسررارة الناجمررة عررن اضررمحالل القيمررة -بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصل 
 ان سيتم تحديدها )بالصافي بعد اإلهالك(االستردادية له أو القيمة الدفترية التي ك

 

ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضررمحالل القيمررة بالنسرربة لألصررل فرري السررنوات السررابقة،  
 ويتم إثبات الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل. 

 
 أسهم خزينة 

ها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصررومة مررن حقرروق تدرج أسهم الخزينة )أسهم الشركة( بتكلفة اقتنائ
الملكية بالميزانية وتثبت األرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرررف فررى أسررهم الخزينررة ضررمن حقرروق 

 الملكية بالميزانية.
 

 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين 
األساسررى للشررركة بنرراءاً علررى مقترررح نظام االثابة وتحفيز العاملين أو المديرين بالشركة وفقرراً للنظررام 

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

 ضرائب الدخل
 فقاً لقانون الضرائب المصري.يتم حساب ضريبة الدخل و

 
 ضرائب الدخل الجارية 
يتم تقييم أصررول وإلتزامررات ضرررائب الرردخل للفترررة الجاريررة والفترررات السررابقة وفقرراً للمبلررغ المتوقررع  

 إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
لررى الفررروق المؤقتررة بررين القيمررة ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلررة بإتبرراع طريقررة اإللتزامررات ع

المعتررررف بهرررا لألصرررل أو اإللترررزام ليغرررراض الضرررريبية )األسررراس الضرررريبي( وقيمتهرررا المدرجرررة 
 بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق.

اع ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلررة كأصررل عنرردما يكررون هنرراك إحتمررال قرروي بإمكانيررة اإلنتفرر 
ويررتم تخفرريض األصررل بقيمررة الجررزء الررذي لررن  بهذا األصل لتخفرريض األربرراح الضررريبية المسررتقبلية ،

 يتحقق منه منفعة مستقبلية.

يررتم إدراج الضررريبة الجاريررة والمؤجلررة كررإيراد أو مصررروف فرري قائمررة الرردخل للفترررة ، فيمررا عرردا 
 أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفترة أو فترة 

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

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

 أن وجدت . المكشوف
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثررل األطررراف ذات العالقررة فرري كررل مررن الشررركات الشررقيقة وكبررار المسرراهمين والمررديرين واإلدارة 
اضررعة لسرريطرة مشررتركة أو نفرروذ مررؤثر العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشررركات المسرريطر عليهررا أو خ

مررن قبررل تلررك األطررراف ذات العالقررة ، ويررتم اعتمرراد الشررروط والسياسررات التسررعيرية للمعررامالت مررع 
 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

  

 نظام المعاشات للعاملين
ون التأمينررات االجتماعيررة تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـ

وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمررة الرردخل طبقرراً ألسرراس االسررتحقاق  1975لسنة  79رقم 
 ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

 

 اإلقتراض
لتى تستحق خالل عام يتم اإلعتراف باإلقتراض مبدئياً بالقيم التى تم إستالمها ويتم تبويب المبالغ ا

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

 األجل.
 

 تكاليف االقتراض
خل مباشرررة كمصررروفات تمويليررة فيمررا عرردا تكلفررة يررتم إدراج أعبرراء تكلفرره االقتررراض علررى قائمرره الررد

اإلقتراض المتعلقة مباشرةً  بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة 
األصررل ويررتم تحديررد قيمررة تكلفررة االقتررراض التررى يررتم رسررملتها علررى االصررل والتررى تتمثررل فررى تكلفررة 

لرسملةخالل الفترات التى تتعطل فيهررا أعمررال االنشرراء الفعالررة االقتراض الفعلية، و يتم التوقف عن ا
 لألصل .

ويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة االقتراضية عندما يتم االنتهاء من كل االنشررطة الجوهريررة الالزمررة 
 العداد االصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى االغراض المحددة له أو لبيعه للغير.

  

 تالمصروفا
يررتم االعتررراف بجميررع المصررروفات شرراملة مصررروفات التشررغيل ، المصررروفات اإلداريررة والعموميررة 
 والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.

 

 توزيعات األرباح
 توزيعات .يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه ال

 

 نصيب السهم في األرباح
تعرررض الشررركة النصرريب االساسررى للسررهم فرري األربرراح ألسررهمها العاديررة. يررتم احتسرراب النصرريب 
االساسى للسهم في األرباح بقسمة الربح والخسارة المتعلقررة بالمسرراهمين عررن مسرراهمتهم فرري األسررهم 

لقائمررة خررالل الفترررة مررع اسررتبعاد أسررهم العادية بالشركة على المتوسط المرررجح لعرردد األسررهم العاديررة ا
 أن وجدت . –الخزينة 

 

 القيم العادلة
لالسررتثمارات المتداولررة فرري األسررواق الماليررة تحرردد القيمررة العادلررة علررى اسرراس األسررعار المتداولررة 

 بالسوق.
 

سررتخدام تقدر القيمة العادلة للبنود المرتبطة بفوائد على اساس التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة با
 معدالت الفائدة لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر .

 

بالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في االسواق المالية تحدد القيمررة العادلررة لالسررتثمارات فرري ادوات 
حقوق الملكية بالرجوع السعار السرروق السررتثمارات مماثلررة او بنرراءا علررى الترردفقات النقديررة المتوقعررة 

  المخصومة.
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 أصول ثابتة -3
 

 أراضى 
 وسائل نقل 
 أجهزة كمبيوتر و انتقال

أثاث 
 االجمالى عدد وادوات وتجهيزات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

جنيه 
 جنيه مصري مصري

       التكلفـة

 12.757.872 8.938 1.125.025 520.593 1.060.250 10.043.066  2015يناير  1 فى

 19.574 - - 19.574 - - ترةاضافات خالل الف

 12.777.446 8.938 1.125.025 540.167 1.060.250 10.043.066 2015 يونيو 30في 

       مجمع اإلهالك

 (2.014.575) (8.285) (675.499) (509.453) (821.338) - 2015يناير  1 فى

 (166.468) (217) (56.191) (4.035) (106.025) - الفترةإهالك 

 (2.181.043) (8.502) (731.690) (513.488) (927.363) - 2015 ونيوي 30في 

 في الدفتريةصافى القيمة 
 2015 يونيو 30

 
10.043.066 132.887 26.679 393.335 436 10.596.403 

 2014ديسمبر  31

 
10.043.066 238.912 11.140 449.526 653 10.743.297 

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة - 
 

 استثمارات فى شركات تابعة -4
  

% مررن رأس مررال الشررركة العربيررة للمشررروعات 99.9االسررتحواذ علررى  2007فررى أكترروبر تررم  
% مررن رأس مررال شررركة اإلسرركندرية لالسررتثمار العقرراري 96.9والتطرروير العمرانرري ش.م.م و

% مررن 40% من رأس مال شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري ش.م.م و71.05 و  ش.م.م
أس مال شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م عن طريق مبادلة تلك األسررهم بأسررهم ر

وقرررد ترررم   (TMG Holdingزيرررادة رأس مرررال شرررركة مجموعرررة طلعرررت مصرررطفى القابضرررة )
بمبلرررررغ  اإلسررررركندرية ليسرررررتثمار العقررررراري األكتتررررراب فرررررى زيرررررادة رأسرررررمال كرررررل مرررررن شرررررركة

جنيررة  243.000.000فانو العقررارى بمبلررغ  جنية مصرى ، وشركة سان سررتي 543.768.900
 جنية مصرى.145.583.000مصرى وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية بمبلغ 

 
 وفيما يلى بيان بالشركات التابعة : 

 م
 اسم الشركة

 رأس المال

 بالجنية المصرى

سهم األعدد 

 المصدرة

 عدد األسهم

 المملوكة

نسبة 

  ةالمساهم

 %99.9 7380016 7380096 738.009.600 شروعات والتطوير العمراني ش.م.مالشركة العربية للم 1

 %96.93 18125500 18700000 925.451.950 * شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري ش.م.م 2

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

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

شررركة اإلسرركندرية % مررن 1.64تمتلررك الشررركة العربيررة للمشررروعات و التطرروير العمرانررى  *
 . ش.م.م لالستثمار العقارى

% من شركة سان ستيفانو لالستثمار العقررارى 27.82نسبة بطريق غير مباشر  تمتلك الشركة **
 ش.م.م، العربيررررة للمشررررروعات والتطرررروير العمرانرررري)تها التابعررررة مررررن خررررالل شررررركاش.م.م 

 ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م(. اإلسكندرية ليستثمار العقاري

شررركة اإلسرركندرية للمشررروعات % مررن 60تمتلك شركة األسكندرية لألستثمار العقررارى نسرربة  ***
 .العمرانية ش.م.م

جنيررة  18.683.113.932فررة األسررتثمارات فررى الشررركات التابعررة مبلررغ وقررد بلغررت إجمررالى تكل 
 مصرى كما يلى :
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 )تابع( استثمارات فى شركات تابعة -4
 

31/12/2014 30/6/2015  
  جنيه مصرى جنيه مصرى

 العمراني ش.م.مالشركة العربية للمشروعات والتطوير  14.423.155.064 14.423.155.064
 ش.م.مشركة االسكندرية لالستثمار العقاري  3.262.454.940 3.262.454.940
 ش.م.مشركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري  933.598.687 933.598.687
 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م 63.905.241 63.905.241

18.683.113.932 18.683.113.932  
 
 شركات تابعة مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة في رأس مال - 5
 

 : تتضمن المبالغ المسددة تحت حساب الزيادة فى االستثمارات التالية 
 

31/12/2014 30/6/2015  
  جنيه مصرى جنيه مصرى

 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية 145.583.000 145.583.000

145.583.000 145.583.000  

 هررذه الزيررادة لحررين أخررذ الموافقررة النهائيررة عليهررا أخذ موافقة مجلس اإلدارة على االستمرار فىتم  
 .من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية

 
 مارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست -6

 استثمارات قصيرة األجل  
وتتمثررل فررى اذون  2015 يونيررو 30جنيرره مصرررى فرري  282.921.456 بلررغ رصرريد هررذا البنررد 

 .2015جنيها مصريا لالذن، تستحق عام  25000مة اسمية اذن بقي 12.653خزانة عدد 
 
 إستثمارات في شركات شقيقة - 7

 
نسبة 
 المساهمة

 31/12/2014 30/6/2015 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 

 

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

 مارات مالية متاحة للبيعثاست - 8
 
جنيه مصرررى  40.741.096دوالر امريكى بما يعادل مبلغ  5.339.593بلغ رصيد هذا البند   

وذلرررك فرررى صرررندوق اسرررتثمار حرررورس الثالرررث وترررديره شرررركة هيررررمس  2015 يونيرررو 30فرررى 
 .سنوات 4لألستثمار المباشر ومدة الصندوق 

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

يررتم تقيرريم الرصرريد بالعملررة االجنبيررة واظهررار فررروق التقيرريم ضررمن حقرروق المسرراهمين بررالمركز  
 المالى.
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 أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر - 9
 
فقا للقيمررة بعد إعادة التقييم وجنية مصرى  42.038.544 مبلغ يبلغ رصيد االستثمارات المالية   

 . 2015 يونيو 30السوقية فى 
 

 

 األسهم /عدد
 الوثائق

 صافى التغير القيمة قبل التقييم
 فى

 2015 يونيو 30

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

 2015 يونيو 30

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

 2014ديسمبر  31

 جنية مصرى جنية مصرى جنية مصرى جنية مصرى  
تديرها *محفظة اوراق مالية 

 38.533.011 40.437.393 (5.232.035) 45.669.428 5760911 شركة هيرمس الدارة االصول 

 19.486.043 1.601.151 64.907 1.536.244 9500 وثائق استثمار صندوق جمان

 58.019.054 42.038.544 (5.167.128) 47.205.672  2015 يونيو 30الرصيد فى

 سهم لشركات متنوعة متداولة فى بورصة األوراق المصرية. 5760911عدد  2015مارس  31تتضمن المحفظة فى  *

 

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -10
 30/6/2015 31/12/2014 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 360.024.507 342.042.729 (22مدينون متنوعون )ايضاح رقم 
 2.063.562 2.063.562 ماليةالهيئة العامة للرقابة ال –تأمينات لدى الغير 

 29.377 10.636 مصروفات مدفوعة مقدما
 8.600 8.574 ارصدة مدينه اخرى

 344.125.501 362.126.046 

 7.348.340 20.391.615 ايرادات مستحقة

 364.517.116 369.474.386 

 
 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -11
 

 30/6/2015 31/12/2014 
 ريجنيه مص جنيه مصري 
   عملة محلية - أ

 11.242 26.323                             الصندوق
 8.802.262 103.490.063 ارى حسابات ج

 3.194.401 30.000                            ودائع

 103.546.386 12.007.905 
   عملة اجنبية  - ب

 - 289.940 الصندوق     

 19.185.619 20.391.769 حسابات جارية      

 124.228.095 31.193.524 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -12
 

 30/6/2015 31/12/2014 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 - 323.622.188 (22دائنون متنوعون )ايضاح رقم 
 1.439.554 65.608 مصروفات مستحقة 

 1.901.109 2.021.658 خدمات  –موردين 
 2.982.767 3.245.907 ارصدة دائنة اخرى
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 328.955.361 6.323.430 

 رأس المال  -13
 

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

 جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( . 10 سهملل االسميةقيمة ال
 

مال تم زيادة رأس  2007أكتوبر  6بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  
مليار جنية  مصري )ثالثون مليار جنيه مصري( وتم زيادة  30 مبلغبالشركة المرخص به 

مليون جنيه مصري )ثمانية عشر  18.152.035.500ليصبح  والمدفوع المصدررأس المال 
ن و خمسون مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصري( مقسم إلى مليار ومائة اثنا

جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه(  10 سهملل االسميةقيمة ، السهم  1815203550عدد 
 28من خالل مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

 . 2007أكتوبر 
 

تم زيادة راس المال المصدر  2007أكتوبر  28معية العامة غير العادية بتاريخ لقرار الج طبقا 
)عشرون   جنيه مصري 20.302.035.500ليصبح خاص عام ووالمدفوع من خالل طرح 

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

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

 
تم تخفيض راس المال  2010مارس  24طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االسمية المصدر بقيمة أسهم 
جنية  20.132.314.980جنية ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره  169.720.520

)عشرون مليار ومائة واثنان وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون 
مايو  18ير فى السجل التجاري بتاريخ سهم وتم التأش 2013231498جنيهاً ( موزعة على 

2010. 
 

تم زيادة راس المال المصدر  2011مارس  31طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  
جنية )فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة وثالثون  20.635.622.860والمدفوع ليصبح 

ا مصريا الغير( موزعة على عدد مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة و ستون جنيه
وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف  ةسهم )فقط ملياران وثالث 2.063.562.286

وستة وثمانون سهم الغير( وذلك من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األرباح  نومائتا
 .2011مايو  24المرحلة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

 
 قانونى إحتياطى  -14
 

 2015مارس  31جنية مصري في  220.633.894بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ  
ويتمثل فى الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى 

جنية للسهم. وقد تم استخدام جزء منها  1.6جنيه مصري بعالوة قدرها  344.000.000
جنيه مصري وقد تم تحويل  185.880.702لخاص والبالغة لتغطية مصروفات الطرح ا

جنيه مصرى الى رصيد االحتياطى القانونى، باإلضافة  158.119.298رصيد العالوة البالغ 
 .1981لسنة  159% من األرباح المحققة وفقاً للقانون رقم 5الى نسبة 
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 إحتياطي العام  - 15
 

ويتمثل  2015مارس  31جنية مصرى في  61.735.404بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ  
جنية والناتج من عمليات مبادلة االسهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير  25.747.613فى مبلغ 

بتكوين احتياطى عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة  2007أكتوبر  6العادية المنعقد بتاريخ 
 اسهم الشركة مع الشركات التابعة.

 
جنية مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية  35.987.791مبلغ باإلضافة الى  

مارس  24السهم الخزينة التى تم اعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
 باضافة الفرق الى االحتياطى العام. 2010

 
 صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع  -16
 

 غ رصيد ارباح تقييم األستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة األجنبية مبلغبل 
جنية مصري والناتج عن فروق اسعار الصرف الناتجة عن تقييم ارصدة  11.109.984

 .2015 يونيو 30األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى 
 

 نصيب السهم في االرباح - 17
 

جنيه مصري وتم حساب نصيب السررهم فررى االربرراح  0.006رة بلغ نصيب السهم في ارباح الفت
بقسمة صافي ارباح الفترة على عدد األسهم القائمة خالل الفترة، وقد تم تقرردير قيمررة التوزيعررات 
 المسررررررتقبلية علررررررى العرررررراملين وأعضرررررراء مجلررررررس اإلدارة والمتعلقررررررة بررررررالفترة المنتهيررررررة فررررررى

 كما يلى : 2015يونيو  30

 
 1/1/2015من 

 30/6/2015حتى 
 1/1/2014من 
 30/6/2014حتى 

 جنيه مصري جنيه مصري 

(339.925.926) 12.990.500 الفترة  )خسائر( صافي ارباح  

(1.299.050) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدرة(  - 

صافي ارباح الفترة بعد خصم حصة العاملين وأعضاء 
 - 11.691.450 مجلس اإلدارة

 2063562286 2063562286 د األسهمالمتوسط المرجح لعد

 الفترة )خسائر( نصيب السهم من صافي ارباح
 (0.16) 0.006 )جنيه / سهم(

 
 

 أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائربيع  أرباح  -18
 
 

 
  1/1/2015من 

  30/6/2015حتى 
 1/1/2014من 
  30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري 

 8.770.152 32.743.177 ر بيع اإلستثمارات الماليةسع

 (8.477.679) (30.206.446) القيمة الدفترية ليستثمارات المالية

 2.536.731 292.473 
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 توزيعات أرباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر -19
 

 

 اسم الشركة
  1/1/2015من 

  30/6/2015حتى 

 1/1/2014من 
  30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري 

 273.936 264.000 البنك التجارى الدولى 
 -     46.000 المصرية لالتصاالت

 156.844 - وم تليكومكسااور
 - 48.000 النساجون الشرقيون

 202.642 - سيدى كرير للبتروكيماويات

 51.814 24.000 اخرى

 382.000 685.236 

 
 ت تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وأذون خزانةإيرادا - 20
 

 

  1/1/2015من 
  30/6/2015حتى 

 1/1/2014من 
  30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري 

 497.172 1.413.399 إيرادات تمويلية

 16.634.906 19.937.086 عوائد أذون خزانة

 21.350.485 17.132.078 

 (13.457.137) (13.043.275) (10غير في إيرادات مستحقة )إيضاح الت

 8.307.210 3.674.941 

 
 والضريبة المؤجلةضريبة الدخل   -21

 

 ضرائب دخل الفترة:  
 

 
  1/1/2015من 

  30/6/2015حتى 
 1/1/2014من 
  30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري 

 (330.750.305) 16.048.588 صافي )الخسارة( الدفتري قبل الضريبة
تعديالت على صافي )الخسارة( الدفتري  -

 350.502.549 (2.702.496) للوصول لصافي الربح الضريبي

 19.752.244 13.346.092 صافي الربح الضريبي
 250.000 3.336.523 % حتى مليون جنية 25الضريبة بسعر 
 5.625.673 617.305 % على الرصيد المتبقى 30الضريبة  بسعر 

 - 14.377 الضريبة على أرباح بيع استمارات مالية 

 5.875.673 3.968.205 ضريبة الدخل المستحقة

 

  3% على مايزيد عن مليون جنية من صافى الوعاء الضريبى لمدة 5ضريبة بنسبة تم فرض 
 سنوات 

  



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGوعة طلعت مصطفى القابضة مجمشركة 

 المستقلة متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
  2015يونيو  30
 
 
 

- 19 - 

 :الفترةة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 

 30/6/2015  31/12/2014 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.069.926 16.695.367 الفترةرصيد أول 

 25.993.981 3.091.507 الفترةالمكون خالل 

 (10.368.320) (17.248.966) المسدد خالل الفترة

 (220) - وفقا لنظام الخصم واألضافةالمسدد 

 16.695.367 2.537.908 الفترةرصيد أخر 

 
مصري جنية  167.528والبالغة  2015يونيو  30جلة فى الضريبية المؤ األصولوتتمثل  

قيمة الضرائب المؤجلة لبند االصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك الضريبى 
 واالهالك المحاسبى وتتمثل فيما يلى :

 

 
  1/1/2015من 

  30/6/2015حتى 
 1/1/2014من 
  30/6/2014حتى

 جنيه مصري جنيه مصري 

 (858.523) (553.337) (3حاسبى )إيضاح األساس الم

 1.311.043 1.223.449 األساس الضريبى 

 452.520 670.112 فروق ضريبية

 % 25 % 25 سعر الضريبة

 113.130 167.528  2015يونيو  30 –االصل الضريبى المؤجل 

 73.296 134.109 2014ديسمبر  31 –الضريبة المؤجلة 

 39.834 33.419  2015 يونيو 30 –الضريبة المؤجلة 
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 األطراف ذات العالقة - 22
 

هداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف ألتحقيقاً 
سداد بعض المبالغ نيابة عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أو لاألخرى وذلك 

وقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت االستشارية  أو تقديم بعض الخدماتإلى أطراف أخرى 
 .ضمن األصول والخصوم بقائمة المركز المالي

مررن معيررار  16بلغت مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبررات و مكافررفت وفقرراً للفقرررة 
 .  2015يونيو  30في مصري  جنية 854.313مبلغ وقدره  15رقم  يالمحاسبة المصر

 راف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى :المعامالت مع االط
 

 30/6/2015 31/12/2014  
 طبيعة التعامل  حجم التعامل حجم التعامل 

 أرصدة مدينة 359.996.089 683.616.685 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
 أرصدة مدينة - 259.196.720 شركة اإلسكندرية لالستثمار العقارى

 أرصدة مدينة - 39.468.300 سان ستيفانو لالستثمار العقارىشركة 
 أرصدة مدينة - 43.349.300 للمشروعات العمرانيةشركة اإلسكندرية 

 طبيعة التعامل  مدينةأرصدة  مدينةأرصدة  
 ارصدة مدينة 359.996.089 - الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

  - 259.196.720 لعقارىشركة اإلسكندرية لالستثمار ا
  - 39.468.300 سان ستيفانو لالستثمار العقارىشركة 

  - 43.349.300 للمشروعات العمرانيةشركة اإلسكندرية 
 ارصدة مدينة 28.409 28.409 شركة هيل تى ام جى إلدارة المشروعات

    

 طبيعة التعامل  دائنةأرصدة  دائنةأرصدة  
 ارصدة دائنة - 323.620.588 ت والتطوير العمرانىالشركة العربية للمشروعا

    

  اوراق قبض اوراق قبض 
  100.326.349 100.326.349 شركة اإلسكندرية لالستثمار العقارى

  1.363.171.349 1.363.171.349 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
  199.909.425 199.909.425 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى

 

بعض أعضرراء مجلررس  يساهم فيهاشركة  –جي ليستثمار العقاري والسياحي .إم.تمتلك شركة تي
قريبرراً % ت44.60بنسرربة  TMG HOLDINGإدارة شركة مجموعة طلعت مصررطفى القابضررة 

 .من أسهم الشركة 
 

 الضريبيالموقف   -23
 

 ضريبة أرباح شركات األموال -أ 
 .بى فى ميعاده القانونى ولم يتم الفحص الضريبى بعدتم تقديم اإلقرار الضري 

 

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

 .الربع سنوية في مواعيدها 
 

 ضريبة الدمغة -ج 
اإلعالنررات فرري مواعيرردها  تتضررمنيررتم سررداد ضررريبة الدمغررة المسررتحقة علررى الشررركة و 

 .المختصة  القانونية للمأمورية
 



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGوعة طلعت مصطفى القابضة مجمشركة 

 المستقلة متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
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 األلتزامات المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى    -24
 

 أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية. التزامات محتملة أوارتباطات تعاقدية التوجد 
 

 المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  األدوات  -25

المالية للشركة فى االصول وااللتزامات المالية . وتتضمن األصول المالية  تتمثل االدوت
 أرصدة النقدية بالبنوك واإلستثمارات المالية والمدينين كما تتضمن اإللتزامات المالية 

. وتتضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن إثبات الدائنون
 ومصروفات.وات المالية وما يرتبط بها من إيرادات وقياس أهم األد

وفيما يلى أهم المخاطر المتعلقة بتلك األدوات المالية وأهم السياسات واإلجراءات التى تتبعها 
 الشركة لخفض أثر تلك المخاطر :

  االئتمانخطر  -أ 
لمسررتحق يتمثررل خطررر االئتمرران فررى عرردم مقرردرة العمررالء الممنرروح لهررم االئتمرران علررى سررداد ا 

 يتمثررل نشرراطها الرئيسرري فررى االسررتثمارعليهم ويعتبر هذا الخطر محرردود نظرررا  ألن الشررركة 
 تأسيس  الشركات. فى

   األجنبيةخطر العمالت   -ب
المدفوعات  ىيؤثر عل والذييتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف   

بالعمالت األجنبية  وااللتزاماتصول والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم أأل
 . ونظرا  ألن غالبية معامالت الشركة بالعملة المحلية فإن تقدير هذا الخطر يعتبر منخفض

 
 خطر سعر الفائدة  -ج
 قد يكون له تأثير على نتائج األعمال الذيويتمثل خطر الفائدة فى تغير أسعار الفائدة   

 ه هذا الخطر يكون منعدماً .ونظرا لعدم وجود قروض على الشركة فان
 

 
 
  

 

  خطر السيولة -د
يتمثل خطر السيولة فى عدم توافر التمويل الالزم لسداد االلتزامات قصيرة األجل ويعتبر   

لتقليل  هذا الخطر محدود نظرا لقيام الشركة بوضع خطط مستمرة لتوفير البدائل التمويلية 
 . مخاطر السيولة

 
 األحداث الهامة -26

   
تعرضت جمهورية مصر العربية ألحداث أثرت تأثيراً ملموساً علي القطاعات االقتصادية بوجرره  

قتصادية . لذا فمن المحتمررل أن يكررون لهررذه األحررداث عام وأدت إلى انخفاض ملموس لألنشطة اإل
تأثير جوهري علرري األصررول ، االلتزامررات والقيمررة االسررتردادية لهررا وكررذا نتررائج أعمررال الفترررات 

دمة . وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي ، فإن هذا التأثير سرروف القا
يظهر في القوائم الماليررة المسررتقبلية . ويختلررف حجررم التررأثير وفقرراً للمرردى المتوقررع والفترررة الزمنيررة 

 . التي ينتظر عندها انتهاء هذه األحداث وتأثيرها
 
 


