
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 2022 ديسمبر  31فى   ةالمنتهي لسنة ل
 مراقبا الحسابات وتقرير 

  

( محاسبون قانونيون) RSM Egypt ( المتضامنون للمحاسبة والمراجعةEY ) 



 
 

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

 المجمعة السنويةالقوائم المالية  
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية فى 
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 المجمعة قائمة المركز المالي
 2022ديسمبر  31فى كما 

 

  

 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 إيضاح 
 جنيـه مصرى جنيـه مصرى  

    األصول
    أصول غير متداولة

 5,412,067,946 6,359,609,675 (4) أصول ثابتة

 419,714,385 2,264,425,638 (5) استثمارات عقارية

 687,026,859 534,354,225 (1-6) تحت حساب التخصيم  دفعات مقدمة

 3,595,117 3,277,186 (7) أصول غير ملموسة 

 8,603,208,774 10,517,533,912 (8) اصول ثابتة تحت االنشاء 

 12,066,073,726 11,461,073,726 (9) الشهرة

 68,936,673 96,845,534 (10) استثمارات فى شركات شقيقة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  األخر

(11) 621,973,121 500,214,812 

 4,334,497,958 4,209,758,129 (12)  ودائع  ألجل واستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 46,024,638 75,750,474 (31) أصول ضريبية مؤجلة

 32,141,360,888 36,144,601,620  مجموع األصول غير المتداولة 

    

    األصول المتداولة 

 58,839,947,633 73,745,950,597 (16) عقارات لغرض التطوير  

 1,095,952,748 971,586,075 (17) المخزون  

 4,029,242,525 4,696,214,796 (14) عمالء وأوراق قبض 

 31,190,331,707 33,186,047,687 ( 15/1) أوراق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها 

 2,242,884,268 1,680,127,230 (12) ودائع  ألجل واستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة

 5,773,079,655 6,220,759,829 (18) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى 

أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
 أوالخسائر

(13) 242,974,595 111,577,661 

 3,293,464,398 5,829,807,839 (19) وأرصدة لدى البنوك بالصندوق نقدية 

 106,576,480,595 126,573,468,648  مجموع األصول المتداولة 

 138,717,841,483 162,718,070,268  إجمالى األصول 

    

    حقوق الملكية واإللتزامات

    حقوق الملكية 

 30,000,000,000 30,000,000,000 (24) رأس المال المرخص به 

 20,635,622,860 20,635,622,860 (24) رأس المال المصدر والمدفوع

 337,884,636 364,990,669 (25) احتياطى قانونى 

 61,735,404 61,735,404 (26) احتياطى عام

 (2,929,359) 111,954,850  ترجمة كيان أجنبي إحتياطى 

فروق تقييم استثمارت من خالل الدخل الشامل  
 االخر

 19,918,673 7,512,483 

 12,894,276,521 14,699,206,136  أرباح مرحلة

 33,934,102,545 35,893,428,592  الشركة القابضة حقوق ملكية مساهمى 

 1,109,392,830 1,034,903,175  حصص الحقوق غير المسيطرة

 35,043,495,375 36,928,331,767  إجمالى حقوق الملكية
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 المجمعةالشامل قائمة الدخل 
 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية فى 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .المجمعة  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 39)  إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

  
في    المنتهية  المالية  للسنة 

 2022ديسمبر   31
للسنة المالية المنتهية في  

 2021ديسمبر  31

 جنيه مصري  جنيه مصري  ايضاح  

     

 1,783,186,791 2,230,016,999   أرباح السنة 

     الدخل الشامل األخر 

 ( 5,354,907) 114,884,209   ترجمة عمليات أجنبيةفروق عملة ناتجة عن 

 23,042,493 7,254,260 ( 38)  من خالل الدخل الشامل االخر تقييم استثمارات 

 (15,530,010) 5,151,930 ( 31)  ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل األخر 

 1,785,344,367 2,357,307,398   السنة  عن الشامل  الدخل إجمالى 

     

     إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من: 

 1,763,808,627 2,431,797,053   الشركة القابضة 

 21,535,740 ( 74,489,655)   حصص الحقوق غير المسيطرة 

   2,357,307,398 1,785,344,367 
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 المجمعة لملكيةا  حقوق التغيرفي قائمة

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية فى 

 
 
 

 . 2022مارس  31مليون وفقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في  366* قامت الشركة القابضة بأجراء توزيعات ارباح للمساهمين بقيمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 39)  إلى( 1إليضاحات المرفقة من إيضاح )ا

 
 المصدر المال رأس

 والمدفوع 
 عام احتياطي قانوني  احتياطي

  ترجمة  احتياطي
 اجنبى كيان

فروق تقييم  
استثمارت من خالل  

الدخل الشامل  
 االخر 

 اإلجمالي  مرحلة أرباح
غير  الحقوق حصص

 المسيطرة
 حقوق إجمالى

 الملكية

 مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه 
 جنيه مصري  مصري  جنيه

 مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه

  35,043,495,375 1,109,392,830 33,934,102,545 12,894,276,521 7,512,483 (2,929,359) 61,735,404 337,884,636 20,635,622,860 2022يناير  1في الرصيد
 - - - (27,106,033) - - - 27,106,033 - القانوني اإلحتياطى  إلى المحول

 2,357,307,398 (74,489,655) 2,431,797,053 2,304,506,654 12,406,190 114,884,209 - - - الشامل  الدخل   اجمالى

 (472,471,006)  (472,471,006) (472,471,006) - - - - - *أرباح   توزيعات

 36,928,331,767 1,034,903,175 35,893,428,592 14,699,206,136 19,918,673 111,954,850 61,735,404 364,990,669 20,635,622,860 2022ديسمبر  31 فى الرصيد
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 المجمعة لملكيةا  حقوق التغيرفي قائمة 

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية فى 
 

 
 المصدر المال رأس

 والمدفوع 
 عام احتياطي قانوني  احتياطي

 كيان ترجمة
 اجنبى 

فروق تقييم  
استثمارت من خالل  
 الدخل الشامل االخر 

 اإلجمالي  مرحلة أرباح
غير  الحقوق حصص

 المسيطرة
 حقوق إجمالى

 الملكية

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

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

 50,354,678 - 50,354,678  50,354,678 - - - - - 48 رقماثر تطبيق معايير المحاسبة 

 (21,690,997) - (21,690,997) (21,690,997) - - - - - 47 رقماثر تطبيق معايير المحاسبة 

    المعاييرتطبيق  اثربعد  2021يناير  1الرصيد فى  
 

20,635,622,860 313,531,168 61,735,404 2,425,548 - 11,541,786,335  32,555,101,315 1,089,845,936 33,644,947,251 

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

 1,785,344,367 21,535,740 1,763,808,627  1,761,651,051 7,512,483 (5,354,907) - - - العام عن الشامل الدخل   اجمالى

 (386,796,243) (1,988,846) (384,807,397) (384,807,397) - - - - - أرباح    توزيعات

 35,043,495,375 1,109,392,830 33,934,102,545  12,894,276,521 7,512,483 (2,929,359) 61,735,404 337,884,636 20,635,622,860 2021 ديسمبر 31 فى الرصيد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 39)  إلى( 1إليضاحات المرفقة من إيضاح )ا
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 قائمة التدفقات النقدية المجمعة 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية فى 

 

 

 

 

 
 
 

 .المجمعة  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 39) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 2021 ديسمبر 31 2022 ديسمبر 31 إيضاح  

 
 

 جنيه مصري  جنيه مصري
    أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من 

  2,831,826,251 3,372,831,918  صافى أرباح العام قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة 

    يتم تسويته بـ:

   317,258,586 343,733,348 (4،5،7) إهالك واستهالك 

   438,688,000 605,000,000 ( 9) اضمحالل الشهرة 

 ( 170,498,893) ( 153,522,969) ( 33) )إيرادات ( تمويلية 

 ( 252,344,558) ( 141,405,142) ( 33) )إيرادات ( استثمارات مالية بالقيمة المستهلكة 

   143,210,699 172,695,050  مخصصات التزامات محتملة 

 ( 9,973,498) ( 24,908,861)  الزيادة )النقص( فى حصة الشركة فى شركات شقيقة 

     - -  اضمحالل استثمارات 

 ( 4,827,561) ( 4,118,875) ( 4) )ارباح( بيع أصول ثابتة خسائر 

 ( 2,444,455) 5,562,364    ائتمانية متوقعةخسائر رد 

 ( 3,591,617) ( 350,066,397)  فروق تقييم عملة 

  3,825,800,436 3,287,302,954  

 ( 12,313,998,454) ( 16,809,648,376)  التغير في عقارات لغرض التطوير

  23,446,243 124,366,673  التغير في المخزون 

  4,351,022,160 ( 666,894,591)  القبض التغيرفي العمالء و أوراق 

   532,603,575 ( 395,214,990)  التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى 

 ( 2,829,057,757) 8,422,348,847  التغير في الدائنون و أوراق الدفع 

  4,866,606,346 16,450,295,317  التغير في العمالء دفعات مقدمة 

  4,602,016,662 ( 7,424,378,014)  التغير في االلتزامات طويلة االجل 

 ( 103,490,200) ( 131,396,934)  التغير في استثمارات فى أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

   655,132,029 3,232,925,661  التغير  فى مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى 

 ( 157,602,568) ( 50,489,442) ( 30) المستخدم من المخصصات 

 ( 797,651,887) ( 1,086,376,781) ( 31) ضرائب دخل مدفوعة 

  2,116,329,103 5,491,337,806  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

    

    االستثماريةالتدفقات النقدية من االنشطة 

)مدفوعات ( لشراء اصول ثابتة واستثمار عقارى واصول غير ملموسة واصول ثابتة  

 تحت االنشاء 
 (3,189,474,416 ) (3,053,839,332 ) 

  7,426,325 11,243,132 ( 4) متحصالت من بيع أصول ثابتة 

 ( 6,250,000) ( 3,000,000)  )مدفوعات( في استثمارات فى شركات شقيقة 

 ( 211,082,350) ( 114,504,049)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   في)مدفوعات( 

 ( 1,047,375,752) 687,496,867  )مدفوعات( مقابل ودائع ألجل واستثمارات مالية بالتكلفة المستهلكةمتحصالت / 

   515,116,028 237,311,393  وأذون خزانة محصلة إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية 

 ( 3,796,005,081) ( 2,370,927,073)  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  2,725,423,387 ( 363,066,993)  مقبوضات من قروض وتسهيالت بنكية 

 ( 439,904,080) ( 476,734,853)  توزيعات أرباح  

     - ( 250,000,000)  من صكوك اإلجارة  )مدفوعات(

  2,285,519,307 ( 1,089,801,846)  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة التمويل 

   605,843,329 2,030,608,887  صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل العام 

  3,591,617 350,066,397  فروق تقييم عملة 

 ( 5,354,907) 114,884,209  فروق عملة ناتجة عن ترجمة عمليات أجنبية 

  2,683,993,571 3,288,073,610 ( 19) أول العام  -النقدية وما فى حكمها 

  3,288,073,610 5,783,633,103 ( 19) أخر العام  -النقدية وما فى حكمها 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها   -  1
 

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

 .  التنفيذية
 

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

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

 

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

ركة    اصـدارتم   - ركاتها القوائم المالية المجمعة للـش   31المالية المنتهية في  للفترة  )"المجموعة"(التابعة و ـش
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ . 2023 فبراير 15   يف 2022ديسمبر  

 

 
 وأهم السياسات المحاسبية المطبقة  السنويةعداد القوائم المالية إ أسس   2
 

بالقيمة العادلة من خالل   ســـتثماراتاالوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا  المجمعة أعدت القوائم المالية   -

ــامل األخر ــول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  الدخل الش ــائر  أواألص التي تقاس بالقيمة  ووالخس
 .  العادلة

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

 االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وتعليمات هيئة الرقابة المالية:

المجمعة وفقاً لمعايير المحاســبة المصــرية وفي ضــوء القوانين واللوائر المصــرية    أعدت القوائم المالية -
بشــأن اوراق القبض   2022هيئة الرقابة المالية الصــادرة  في يناير    و تفســيراتو تعليمات  الســارية  

 المستلمة عن وحدات غير مسلمة وعمليات التوريق.

 
بعض المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير  لصدار بيان  إ قامت الهيئة العامة للرقابة المالية ب

يناير    العقاري شهر  ارت  2022فى  حيث  بمراعاه أ ،  والمراجعة  المحاسبة  لمعايير  العليا  اللجنة  ت 
بمنر خيار لفترة انتقالية محددة الجازة المعالجة المحاسبية    ارى  قالتطبيقات المختلفة لشركات التطوير الع

مون باالعتراف بالشيكات المستلمة من العمالء قبل تسليم العقار  والذين كانوا يقلدي المطورين العقارين  
اإلستمرار باإلعتراف بالشيكات المستلمة من العمالء قبل تسليم العقار محل العقد  محل العقد الي العميل ب

وذلك حتى    2022  ديسمبر  31الى العميل على عقود البيع المبرمة أو التى تبرمها تلك الشركات حتى  
 تسليم تلك العقارات الى العمالء وذلك بالشروط التالية: 

العقار ضمن االصول   ▪ قبل تسليم  العمالء  الشيكات من  تاريخ استالم  تخصيص حساب مستقل فى 

االعتراف   مقابل  تسليمها"  يتم  لم  وحدات  عن  قبض  اوراق  المالى"حساب  المركز  بقائمة  المالية 

 مركز المالى " حساب التزامات عن شيكات مستلمة من العمالء"بااللتزامات المالية بقائمة ال

األعتراف بالمبالغ المحصلة بتخفيض رصيد الشيكات فى حساب اوراق قبض عن وحدات لم يتم   ▪

تسليمها مقابل النقدية المحصلة وتحويل جزء من االلتزام المقابل للشيكات فى حساب التزامات عن 

 الى حساب مقدمات من العمالء شيكات بنفس قيمة المبالغ المحصلة

  قانون   من  8  مكرر(  41)  الي  مكرر(  41)  من   المواد  احكام   المالية  بالقوائم   التوريق  معالجات  علي  تسري

 . 1992 لسنة 95 رقم  بالقانون  الصادر المال راس سوق
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 التغيرات في السياسة المحاسبية  1 - 2
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد القوائم المالية المجمعة 

 ، فيما عدا مايلي: 2021  ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
المحاسبة المصريه ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام معايير    2022ابريل    27بتاريخ   

( الخاص بأثار التغيرات في أسعار 13بإضافة الملحق )ب( المرافق للقرار الى معيار المحاسبة المصرى رقم )
 2015لسنة    110صرف العمالت االجنبيه الوارده بمعايير المحاسبه المصريه المرافقه لقرار وزير االستثمار رقم  

صه للتعامل مع االثار المترتبه على القرار االقتصادى االستثنائى  و يهدف الملحق الى وضع معالجة محاسبية خا
للفقره رقم   من معيار المحاسبة المصرى    28بتحريك سعر الصرف وذلك من خالل وضع خياراً إضافياً مؤقتاً 

و   و التي تتطلب االعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق ،  13المعدل رقم  
بديالً عن ذلك يسمر للمنشأه التي لديها التزامات قائمة بالعمله االجنبيه في تاريخ تحريك سعر الصرف مرتبطه 
باصول ثابته و استثمارات عقاريه و أصول غير ملموسه )باستثناء الشهره( و أصول تنقيب و تقييم مقتناه خالل  

رف ، باالعتراف بفروق العملة المدينه الناتجه من وحتى تاريخ تحريك سعر الص  2020الفترة من بداية يناير  
 .ترجمة هذه االلتزامات في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن تكلفة هذه األصول

 
 المجمعة السنوية  أسس تجميع القوائم المالية 2-2
 

المنتهية    السنةالمجمعة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وعن    السنويةتتكون القوائم المالية  
 .  2022ديسمبر  31في 

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

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

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

 تثمر فيها(.ذات الصلة للمنشاة المس

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

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

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

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

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

ــركة التابعة   ــيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الش ــير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصــر الس والظروف تش

ف عندما تفقد المجموعة الـسيطرة على الـشركة  عندما تحصـل المجموعة على الـسيطرة على الـشركة التابعة وتتوق

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

ــيطرة    الفترة خالل  ــيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السـ في القوائم المالية المجمعة من تاريخ سـ

 عة.على الشركة التاب

 
 المعامالت مع اصحاب الحصص غير المسيطرة 

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

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

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

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

لمعيار المحاسبة المصري رقم ) المحاسبة عن تجميع األعمال طبقاً  االستحواذ على  ( فقط عندما يتم  29تنطبق 
التابعة  الشركات  على  االستحواذ  عند  األعمال  تجميع  عن  للمحاسبة  االستحواذ  طريقة  استخدام  يتم  "األعمال". 
الملكية   وحقوق  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  إنها  على  االستحواذ  تكلفة  قياس  يتم  المجموعة.  بواسطة 

يتم  االستحواذ.  تاريخ  في  المحتملة  بالقيمة   وااللتزامات  المحتملة  وااللتزامات  وااللتزامات  األصول  قيمة  تحديد 
العادلة بصرف النظر عن نسبة حقوق الحصص غير المسيطرة. يتم االعتراف بالزيادة في تكلفة االستحواذ عن  
العادلة  القيمة  تقل عن  االستحواذ  تكلفة  كانت  إذا  االصول كشهرة.  العادلة لصافي  القيمة  في  المجموعة  نصيب 

 صافي االصول فيتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االرباح او الخسائر المجمعة.ل
 

 المجمعة:  السنويةتتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية  
م في حقوق الملكية في كل ألايتم اـستبعاد القيمة الدفترية الـستثمار الـشركة افم في كل ـشركة تابعة مع نـصيب الـشركة   -أ 

 شركة تابعة.

ارة الـشركات التابعة المجمعة خالل الفترة التي تعد  -ب  يطرة في صـافي ربر او خـس يتم تحديد حقوق الحصـص غير المـس

 عنها القوائم المالية.

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

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

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

 حصص غير المسيطرة في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع.( نصيب ال2) 

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

المالية المجمعة في نفس  وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التي تستخدم في إعداد القوائم    األمتعد القوائم المالية للشركة  
 التاريخ. 

نفس  في  تتم  التي  ولألحداث  المتشابهة  للمعامالت  موحدة  محاسبية  سياسات  باستخدام  المجمعة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
 الظروف. 

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

المجمعة الشــركات التابعة والتي تســيطر عليها شــركة مجموعة طلعت مصــطفى القابضــة   الســنويةتتضــمن القوائم المالية  

TMG HOLDIN  :وبيانها كما يلى 

 
 نسبة المساهمة  إسم الشركة التابعة  

 % 99.99 *الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني  -
 % 97.93 *شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري* -

 % 72.18 *شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري** -
 % 40 **شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية** -

العمران * التطوير  و  للمشروعات  العربية  الشركة  لالستثمار  من    %1.66  نسبة   يتمتلك  اإلسكندرية  شركة 
  الشركات التالية: كل يفبصورة مباشرة وغير مباشرة تساهم و، ش.م.م   يالعقار

 % 98 )ش.م.م(  الرحاب لإلدارة -

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

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

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

  الشركات التالية:  كل، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في  ش.م.م
 % 95.50 شركة الربوة للخدمات الترفيهية )ش.م.م( -
" )ش.م.م( وشركاتها  ICONالشركة العربية لالستثمارات السياحية والفندقية "  -

 التابعة كالتالي:
83.30 % 

 % 99.99 )ش.م.م( شركة نوفابارك ـ القاهرة -
 % 99.88 اإلسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية )ش.م.م( شركة  -
 % 94.33 شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحي )ش.م.م( -
 % 100 شركة النيل للفنادق )ش.م.م(  -
 % 100 شركة األقصر للتطوير العمراني والسياحي )ش.م.م(  -

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

( التابعة  العمراني،  الشركة  خالل شركاتها  والتطوير  للمشروعات    لالستثمار اإلسكندرية  و شركة  العربية 
تثمار العقارى على  لالسسان ستيفانو لة  ، وتستحوذ شركاللمشروعات العمرانية(  اإلسكندريةالعقاري  وشركة  

 .  دارة المشروعاتإلرية األسكندمن شركة   %62.5نسبة 

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

 % 95.50 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية )ش.م.م( -
 % 90.27 شركة بورت فينيس للتنمية السياحية )ش.م.م( -

 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2-3

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

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

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

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

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

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

 اكثر.المعامالت او باستخدام متوسط سعر الصرف عندما يكون ذلك عمليا 
 )ج( يتم إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية كفروق ترجمة عملة اجنبية.
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-3

 األصول الثابتة وإهالكاتها 

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

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

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

 
 السنوات بيـان األصل

 80- 20 مبانى وإنشاءات 
 5 وسائل نقل وانتقال 

   8-3 عدد وأدوات
 10  – 5 أثاث وتجهيزات 
   8-3 آلى أجهزة حاسب 
 10-2 معدات بحرية 

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

 تم فيها استبعاد األصل . 

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

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

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

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

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

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

 

، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصريه بإضافة الملحق    2022ابريل    27بتاريخ  
( الخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العمالت االجنبيه  13بة المصرى رقم ) )ب( المرافق للقرار الى معيار المحاس

 2015لسنة  110الوارده بمعايير المحاسبه المصريه المرافقه لقرار وزير االستثمار رقم  

يك و يهدف الملحق الى وضع معالجة محاسبية خاصه للتعامل مع االثار المترتبه على القرار االقتصادى االستثنائى بتحر
و    13من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم    28سعر الصرف وذلك من خالل وضع خياراً إضافياً مؤقتاً للفقره رقم  

التي تتطلب االعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق ، و بديالً عن ذلك يسمر للمنشأه 
جنبيه في تاريخ تحريك سعر الصرف مرتبطه باصول ثابته و استثمارات عقاريه و التي لديها التزامات قائمة بالعمله اال

وحتى تاريخ تحريك   2020أصول غير ملموسه )باستثناء الشهره( و أصول تنقيب و تقييم مقتناه خالل الفترة من بداية يناير  
ت في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن  سعر الصرف ، باالعتراف بفروق العملة المدينه الناتجه من ترجمة هذه االلتزاما

 .تكلفة هذه األصول
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 صول غير الملموسة األ

 

 يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة .  
 بعد اإلعتراف األولي يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع اإلستهالك ومجمع خسائر اإلضمحالل. 

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

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

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

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

 

 الشهرة 

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

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

 بها. المحددة المعترف المحتملة

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

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

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

 

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

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

 
 االصول تحت االنشاء 

فى    لالستخدامفى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبر جاهزة    االصول تحت االنشاءتتمثل  
مخصوماً منها خسائر اإلضمحالل أن    بالتكلفة  االصول تحت االنشاءويتم تقييم  ،  ل حينئذ تحول لبند األصول الثابتةالتشغي
 . وجدت

 
 االستثمارات العقارية

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

 . للعمر اإلنتاجي لألصلالثابت طبقا 
 

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

يفترض وجود  (، و32باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )
أوأكثر من   %20النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة  

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

المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكية حيث يتم االعتراف تتم  
األولى باالستثمار بالتكلفة على أن يتم تعديلها بعد ذلك بما يحدث خالل الفترة الالحقة لالقتناء من تغيير على نصيب المجموعة  

يقة، وتتضمن أرباح وخسائر المجموعة  نصيبها في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة  كما في صافى أصول الشركة الشق
 يتضمن الدخل الشامل افخر للمجموعة نصيبها في الدخل الشامل افخر للشركة الشقيقة . 
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 االدوات المالية 
 نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية هي أي عقد يؤدى إلى 

 
 االصول المالية

 االعتراف األولى والقياس 
عند االعتراف االولي، يتم تبويب االصول المالية اعتماداً على كالً من نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية؛  

المالي. تقوم الشركة بقياس االصول المالية اولياً بالقيمة العادلة مضافاً اليها  وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل  
تكاليف المعاملة اذا كانت اصول مالية ال يتم تبويبها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مع استثناء ارصدة  

 .العمالء والتي ال تتضمن مكون تمويل هام
 

 القياس الالحق 
 الالحق، يتم تصنيف األصول المالية في أربع فئات:ألغراض القياس 

 األصول المالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين( -1
المتراكمة   -2 إعادة تدوير األرباح والخسائر  الشامل افخر مع  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  األصول 

 )أدوات الدين( 
شامل افخر مع عدم إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال -3

 عند االستبعاد )أدوات حقوق الملكية( 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  -4

 

 تقييم نموذج االعمال  
طريقة تقييم االدارة  تقوم ادارة الشركة بعمل تقييم لالهداف من االحتفاظ باالصول المالية والذى يعكس  

 الداء االستثمارات المالية وتشمل المعلومات الواجب الحصول عليها لتقييم نموذج االعمال ما يلى:
سياسة الشركة االستثمارية والتى ترتكز على تحقيق عوائد على االستثمار فى صورة فوائد او ارباح   –

 بيع  
 ة الالزمة مدة االستثمار التى تتناسب مع احتياج االدارة للسيول –
 زمة لتقييم اداء االستثمار  الالتقارير ال –
 المخاطر التى تؤثر على اداء نموذج االعمال وكيفية ادارته   –
 الخبرة السابقة للشركة فى التعامل مع تلك االستثمارات ومدة االحتفاظ بها والتدفقات النقدية لها. –
كيفية مكافاة مديرى االستثمار وما ان كان يستند على القيمة العادلة لالستثمار ام التدفقات النقدية   –

 المحصلة  
 

 األصول المالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين(  
 تقيس الشركة األصول المالية بالتكلفة المستهلكة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين:     

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات يكون   •
 النقدية التعاقدية فقط. 

ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ  •
 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 

األصول المالية الحقاً بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة.   يتم قياس
يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد األصل أو تعديله أو انخفاض 

 قيمته.
 واستثمارات  و اوراق القبض  لمستهلكة تتضمن أرصدة العمالءأصول المالية للشركة التي يتم قياسها بالتكلفة ا 

 واألرصدة المدينة األخرى والمستحق من األطراف ذات العالقة. الشركة في اذون الخزانة والسندات الحكومية 
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 الشامل االخر )أدوات الدين(األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل   
بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل افخر ، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم   

بنفس   احتسابها  الخسائر ويتم  او  بقائمة األرباح  أو رد االضمحالل  القيمة  العمالت األجنبية وخسائر اضمحالل 
صول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة. يتم االعتراف بالتغيرات المتبقية في القيمة العادلة في  الطريقة بالنسبة لال

الدخل الشامل افخر. عند االستبعاد ، يتم إعادة تدوير التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في الدخل  
 الشامل افخر إلى األرباح او الخسائر.

 
 قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )أدوات حقوق الملكية( األصول المالية بال 
عند االعتراف األولي ، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في أدوات حقوق الملكية بشكل غير قابل  

تستوفي تعريف  للرجوع فيه  كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل افخر عندما  
األدوات المالية: العرض، وال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة.   -  25حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة المصري  
ال يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر من هذه األصول المالية   .يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة

زيعات األرباح كإيرادات في قائمة األرباح او الخسائر عند ثبوت الحق إلى األرباح او الخسائر. يتم االعتراف بتو
 في السداد ، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. 

لتقييم   الشامل افخر  الدخل  العادلة من خالل  الملكية بالقيمة  أدوات حقوق   اختارت  .القيمة  اضمحاللال تخضع 
 المجموعة تصنيف استثماراتها في األسهم غير المدرجة بشكل كامل ضمن هذه الفئة. 

 

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االباح او الخسائر
يتم إدراج االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع   

 .في التغيرات في القيمة العادلة في األرباح او للخسائراالعتراف بصا
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 - تعترف الشركة بالخسائر االئتمانية المتوقعة لالصول المالية االتية :

 االصول المالية التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة  -
 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاالستثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياسها  -

تقيس الشركة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االصل المالى باستثناء االصول المالية االتية والتى يتم  
 شهر :  12قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

  .ادوات الدين التى لها مخاطر ائتمانية منخفضة فى تاريخ التقرير -
 االرصدة البنكية وادوات الدين التى لم يتغير مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف االول .  -

يوما   30خر تحصيل الدين اكثر من  أوتفترض الشركة ان حدوث زيادة فى المخاطر االئتمانية المتوقعة مرتبط بت
يوما   90حقاق الدين اكثر من  من تاريخ االستحقاق  وان االصل المالى اخفق عن السداد عندما يمضى على است

 وانه من غير المحتمل سداد المستحقات المالية دون اللجوء الى تسييل الضمان. 

  
تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات 

 النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها، مخصومة تقريبًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي.  
  

المنهج المبسط في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. بالنسبة للعمالء واألصول الناشئة عن عقد، تطبق الشركة  
لذلك، ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها بدالً من ذلك تعترف بمخصص خسارة بناًء على 

تستند إلى   الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة في تاريخ كل تقرير. أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات
 ها التاريخية في خسارة االئتمان مع تعديلها وفقًا للعوامل التطلعية الخاصة بالعمالء والبيئة االقتصادية.  خبرت

 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية لالصول المالية بالقوائم المالية بخصمه من رصيد االصل المالى.   يتم
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 اإلستبعاد
يتم إستبعاد األصل المالي )عند االقتضاء، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة(  

 عندما:

 تنقضى الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالى؛ أو •

التزاًما • تحملت  أو  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  حقوقها  بتحويل  الشركة  النقدية    تقوم  التدفقات  بدفع 
المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث من خالل عقد تمرير؛ وإما )أ( الشركة نقلت إلى حد كبير 
لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبير بجميع مخاطر ومنافع  جميع مخاطر ومنافع األصل، أو )ب( 

 األصل، ولكنها نقلت السيطرة على األصل. 
 

دما تحول الشركة حقوقها في تلقي التدفقات النقدية من أحد األصول أو دخلت في عقد تمرير، فإنها تقوم بتقييم  عن
ما إذا كانت، وإلى أي مدى ، قد احتفظت بمخاطر وفوائد الملكية. عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري  

، تستمر الشركة في االعتراف باألصل المحول إلى  بجميع مخاطر ومنافع األصل، أو نقل السيطرة على األصل
حد مشاركتها المستمرة. في هذه الحالة، تعترف الشركة أيًضا بالتزام مقابل. يتم قياس األصل المحول واإللتزامات 

 المقابلة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.
 

 االلتزامات المالية
 والقياس االعتراف األولى 

يتم تصنيف االلتزامات المالية عند االعتراف األولي كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 .واوراق دفع او النزامات اخري أو قروض وتسهيالت أو موردون

 

يتم   ،الدائنة  األرصدةف ويتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية أولياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسل
 خصم التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. 

 

وأرصدة دائنة أخرى وقروض وتسهيالت بما في ذلك دفع    واوراقتتضمن االلتزامات المالية للشركة موردون  
 .  السحب على المكشوف من البنوك وااللتزامات المالية األخرى

 
 القياس الالحق 

 اإللتزامات المالية على تبويبها كما هو موضر أدناه:يعتمد قياس 
 

 والخسائراااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
األرباح   من خالل  العادلة  بالقيمة  المالية  بغرض اااللتزامات  بها  المحتفظ  المالية  االلتزامات  تتضمن  والخسائر 

 والخسائر. االمتاجرة أو التي تم تحديدها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

 االلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة )القروض( 
روض والسلف الحقًا بالتكلفة المستهلكة هذه هي الفئة األكثر صلة بالشركة. بعد االعتراف األولي، يتم قياس الق

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر، عند إلغاء 
 من خالل عملية إستهالك معدل الفائدة الفعلي.واالعتراف بااللتزامات 

عتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء والرسوم أو التكاليف  يتم احتساب التكلفة المستهلكة من خالل األخذ في اال
التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة 

 األرباح أو الخسائر. تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض والتسهيالت. 
 

 اإلستبعاد
إستبعاد االلتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم  يتم  

استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط التزام قائم  
يتم   التعديل  أو  التبادل  فإن مثل هذا  لاللتزام األصلي واالعتراف  بشكل جوهري،  أنه استبعاد  التعامل معه على 

 بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة األرباح أو الخسائر. 
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 مستلمة من العمالء اوراق القبض عن وحدات لم يتم تسليمها والتزامات عن شيكات 
 

غير  االجمالية  بالقيمة  المالية  اصوالها  مسلمة ضمن  غير  القبض عن وحدات  بأوراق  باالعتراف  الشركة  تقوم 
مستلمة من العمالء بنفس القيمة غير    تالمخصومة لتلك الشيكات وتقوم باإلعتراف في مقابلها بإلتزام عن شيكا

 المخصومة ضمن التزاماتها المالية.
ل الشيكات قبل تسليم العقار يتم االعتراف بالمبالغ المحصلة بتخفيض رصيد شيكات أوراق القبض عن  عند تحصي

وحدات لم يتم تسليمها مقابل النقدية المحصلة، وتحويل جزء من االلتزام المقابل للشيكات في حساب التزامات عن 
 شيكات بنفس قيمة المبالغ المحصلة الي حساب مقدمات من العمالء.

اثبات االيراد العقاري يتم االعتراف بأوراق القبض المتعلقة بااليرادات المثبتة  بتخفيض رصيد شيكات أوراق   عند
القبض عن وحدات لم يتم تسليمها بقيمة اوراق القبض المتعلقة بالوحدات المثبتة ، اقفال جزء من االلتزام المقابل  

 .للشيكات في حساب التزامات عن شيكات بنفس القيمة
 

 التوريق 
من الدفاتر المحاسبية وتقوم باالعتراف عمليات التوريق    خاللالتي يتم بيعها  الشركة بأستبعاد اوراق القبض    تقوم

بالفرق بين القيمة الحالية و القيمة النقدية المستلمة من خالل عمليات التوريق ضمن المصروفات التمويلية بقائمة  
 االرباح والخسائر.

 

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

  االرباح او الخسائر و يتم تحميل قائمة  الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون  
 .  ية عن التكلفة الدفتريةبأي انخفاض في القيمة البيع

 

 المخزون
وتقدر صافى القيمة البيعية بسعر البيع فى الظروف   صافي القيمة البيعية أيهما أقلويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة  

 االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون. 
 

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

 

 و أوراق القبض  العمالء والمدينون المتنوعون

 المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل . يتم إثبات العمالء والمدينون 

 
 الموردون والمصروفات المستحقة

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

 

 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ

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

 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .التسعيرية للمعامالت مع 
 

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

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

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة لحدث سابق، ويكون معه من 
خارجاً للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام . ويتم المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً  

مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد 
  .يمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزامجوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو الق

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

 
 االحتياطي القانوني

من األرباح السنوية الى   %5والنظام األساسي للشركة فأنه يتم تحويل  1981لسنة   159تطبيقاً ألحكام قانون الشركات رقم 
من رأس المال المصدر.    %50اإلحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطى  

 .أن اإلحتياطى غير قابل للتوزيع

 

  تحقق اإليراد
العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في معيار المحاسبة   تثبت الشركة اإليرادات من  -

 ـ : 48 رقم المصري
 

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

 

 خدمة الى العميل.  : تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو   2الخطوة 
 

: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو  3الخطوة  
 الخدمات التي وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى. 

 

 
أداء، ستقوم   العقد: بالنسبة للعقد الذي يتضمن اكثر من التزام  : توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في  4الخطوة  

الشركة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ مقابل العقد الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء 
 بكل التزام من التزامات األداء.  

 

 : تحقق اإليرادات عندما او كلما أوفت المنشاة بالتزام األداء.  5الخطوة 
 

 
 : -تفي الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمنى، اذا تم استيفاء احد المعايير التالية -
 

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

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

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

 

مبلغ   مقابلعندما تستوفي الشركة إلتزاما باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ أصال مبني على العقد    -
لتزام االداء، عندما يتجاوز مبلغ مقابل العقد المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المحققة ينتج عن ذلك دفعات لعقد المقابل ألا

 مقدمة من العميل )إلتزام العقد(. 
 

ليف بشكل  تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه إحتمال بتدفق منافع إقتصادية للمجموعة وإمكانية قياس اإليرادات والتكا  -
ً حيثما كان ذلك مناسب فيه  موثوق   . ا
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 استيفاء التزامات األداء  
يجب على الشركة إجراء تقييم لكل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بإلتزامات األداء على مدى زمني أو    -

  .من أجل تحديد الطريقة المناسبة اإلثبات اإليرادات " يتطلب قدر من الحكم الشخصي "  عند نقطة من الزمن
 

 تحديد أسعار المعاملة 
الحكم، تقوم الشركة بتقدير تأثير    مع العمالء، وعند إستخدام هذا  عقودهاعلى الشركة تحديد سعر المعاملة المتعلق في    يجب  -

 .أي مقابل متغير في العقد 
 

 تحويل السيطرة في العقود مع العمالء  
اإليرادات عندما تكون السيطرة   في حالة ما إذا قامت الشركة بتحديد إستيفاء إلتزامات األداء عند نقطة من الزمن ، تثبت  -

 على األصول موضوع العقد تم تحويلها إلى العميل.  
 

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

 
 باإليراد األعتراف

 

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

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

 
 االراضي  مبيعات

من الشركة للعمالء وذلك عند تسليم األراضى للعمالء تسليماً   السيطرةيتم االعتراف بإيرادات بيع األراضى عندما تنتقل    -
التي انتقلت السيطرة   لالراضي  عند نقطة من الزمن  االراضيفعلياً و بشرط إكتمال أعمال المرافق بها و يتم أثبات اإليراد من  

 عليها للعمالء. 
 

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

 
 تمويلية إيرادات

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

 ترية ألصل مالي أو التزام مالي. تماماً القيمة الدف لتساوى
 

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

 إيرادات العائد الدوري بقائمة األرباح أو الخسائر.
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 إثبات تكاليف النشاط العقارى
تعتبر محاـضرتـسليم الوحدات القابلة للبيع للعمالء وتحقيق إيرادات النـشاط عن تلك الوحدات هي األـساس الذى يتم بناء علية 

 تتمثل في : والتيتكاليف النشاط المتعلقة بها   إثبات
 

 مباشرةالتكاليف المباشرة وغير  
تخلصـات المقاولين والموردين على بند أعمال تحت  اء الوحدات القابلة للبيع والواردة بمـس يتم تحميل التكاليف الخاصـة بإنـش
التنفيذ وفقاً العتماد إدارة الـشئون الفنية بالـشركة لتلك المـستخلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعة وفقاً لألسس 

 األتية:
يال من تكلفة األرض المخـصـصة إلقامة الفيال وكذا نـصيب الوحدة من تكلفة األرض والتى تم توزيعها على نـصيب الف  -

 . أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع
 

صـة بكل قطاع نصـيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أسـاس العقود والفواتير الخا  -
 .من الوحدات السكنية والفيالت و المحالت داخل كل مرحلة

 

نصــــيب الوحدة من التكاليف غير المباشــــرة الفعلية والتقديرية واألعباء التمويلية يتم توزيعها على أســــاس التكاليف   -
 .المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة

 
 اإليجار:

ــركة عند بداية العقد  بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في تقوم الشــ
 التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل.

 الشركة كمستأجر

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

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

للشررررركة. والحقا  ت قيق ذلا اللعقل بسهةلة و بخالف ذلك باسررررتخدام سعس الفائقة على االقبساض اإلضافي  
تخفيض المبل  و يتم    زيرادة المبل  الردفتري لاللتزام ليعكم الفرائردة على التزام عقرد اإليجرارتقوم الشرررررركرة ب

 الدفتري ليعكم دفعات اإليجار

اصرررل حق االنتفاع في تاريخ بقاية عقق البقجاس بمبل  القيام األولي إللتزام عقد    يقام  اصللللل حن اانتفا : -
األولية ، الدفعات المقدمة المدفوعة للمؤجر، و تطرح حوافز  المصررروفات المباشرررة  الي  التقجير باإلضررافة

  األصرلفي تفكيك وإزالة    سرتتكبدها الشرركةاإليجار المسرتلمة من المؤجر)إن وجدت( و تضراف التكاليف التي  
لة المطلوبة وفقاً وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصررل إلى الحالة األصررلية أو إعادة األصررل نفسرره إلى الحا

  ألحكام وشروط عقد اإليجار.

بعق تاريخ بقاية عقق البقجاس تقوم الشركة بقيام أصل "حق االنبفاع" بالب لفة  مطسوحاً م ها أي مرلع اسبهالك  
 وأي مرلع خسائس اضل الل في القالة  ومعقلة بقي إعادة قاام اللب ام عقق البقجاس. 

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

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

عقود التأجير التي يكون فيها  اختارت الشركة عدم تطبيق متطلبات المعيار علي العقود قصيرة االجل و علي   -
 .األصل محل العقد ذا قيمة صغيرة

 كمؤجرالشركة 

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

ل بصرررورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة  ب يصرررنف عقد التقجير على أنه عقد تقجير تمويلي إذا كان يحو 
ل بصرررورة جوهرية ما لملكية األصرررل محل العقد. ويتم تصرررنيف عقد التقجير على أنه عقد تقجير تشررر  ب غيلي إذا كان ال يحو 

 يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل محل العقد.
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االعتراف براألصرررررول المحتفظ بهرا بموجرب عقرد ترقجير تمويلي في قرائمرة المركز المرالي  بر   تقوم الشرررررركرةاايجلار التمويل::  
 وعرضها على أنها مبال  مستحقة التحصيل بمبل  مساوي لصافي االستثمار في عقد التقجير.

   استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد التقجير لقيام صافي االستثمار في عقد التقجير.ب وتقوم الشركة

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

االعتراف بدخل التمويل على مدى مدة عقد التقجير، على أسرام نمط يعكم معدل عائد دوري ثابت لصرافي ب تقوم الشرركة
 استثمار المؤجر في عقد التقجير. 

 

االعتراف بدفعات عقود التقجير من عقود التقجير التشرررغيلية على أنها دخل إما بطريقة ب  تقوم الشرررركةاايجار التشلللييل::  
إذا كان ذلك األسرام أكثر تعبير عن النمط الذي تتناق  فيه االسرتفادة من اسرتخدام   القسرط الثابت أو أي أسرام منتظم رخر

 األصل محل العقد. 

 .يجار تشغيليجميع عقود الشركة حاليا تم تصنيفها كإ
 

 اإلضمحالل

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

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

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

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

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

 البيع، يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة.

 

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

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

 الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة االرباح او الخسائر .
 

 أسهم خزينة 

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

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  
اإليرادات، والمصروفات، واألصول،    يتطلب قيم  قيام اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات تؤثر على  المالية  القوائم  إعداد هذه 

رة  وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية وما يصاحبها من افصاحات وكذا اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في تاريخ الفت
القيمة   المحيط بهذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرية على  التقكد  المالية. وقد ينشق عن عدم 

 الدفترية لألصول وااللتزامات المتقثرة في الفترات المستقبلية. 

  
بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات ويتم مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر. ويتم االعتراف           

 المحاسبية في الفترة التي يجري خاللها مراجعة التقديرات.  
 وفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تؤثر تقثيرا جوهرياً على القوائم المالية للشركة  
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 )تابع(األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 
  

 األحكام
 ااراض:و ااعتراف باإليراد الناشئ عن بيع الوحدات المكتملة        
عند اتخاذ األحكام الخاصة بها، وضعت اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصيلية لالعتراف باإليراد الناشئ عن بيع البضائع          

( " االيراد من العقود مع العمالء ". بما في ذلك الحكم حول ما  48ين في المعيار المحاسبي المصري رقم )على النحو المب
 إذا كانت المخاطر والمنافع الهامة قد تم نقلها. 

   
 التقديرات  

 انخفاض قيمة ارصدة العمالء والمتحصالت ااخرى 
القبض والمتحصالت االخرى عندما يكون تحصيل كامل المبل  يتم تقدير المبل  القابل للتحصيل من أرصدة العمالء أوراق 

او جزء منه لم يعد متوقعاً. بالنسبة للمبال  الجوهرية بشكل فردي، يجري التقدير على أسام فردي. أما المبال  التي ال تعد 
قا للمدة الزمنية التي  جوهرية بشكل فردي، ولكنها تعدت تاريخ استحقاقها، فيجري تقييمها اجماليا ويطبق عليها مخص  وف

 انقضت منذ تاريخ استحقاقها استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.
  

  العمر اإلنتاج: لألصول الثابتة
تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة بغرض حساب اإلهالك. ومن شقن هذا التقدير أن يُحدد عقب 
النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو اإلهالك المادي لألصول. وتراجع اإلدارة بشكل دوري العمر اإلنتاجي المقدر  

وم أن طريقة  أجل ضمان  من  اإلهالك  هذه  وطريقة  الناشئة عن  االقتصادية  للمنافع  المتوقع  النمط  مع  تتسق  اإلهالك  دة 
 األصول.  
  
 الضرائب 

تخضع الشركة لضريبة الدخل المفروضة في مصر. ويتحتم اتخاذ أحكام هامة من أجل تحديد إجمالي مخصصات الضرائب  
يرات معقولة، واضعة في االعتبار العواقب  الحالية والضرائب المؤجلة. ولقد وضعت الشركة المخصصات، استنادا إلى تقد

المحتملة لعمليات الفح  التي تجريها السلطات الضريبية في مصر. ويستند مبل  هذا المخص  إلى عوامل عدة منها  
الخبرة بالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات المتباينة للوائح الضريبية من قبل الشركة ومصلحة الضرائب المسؤولة.  

 نشق مثل هذه االختالفات في التفسير في مواضيع عدة وفقا للظروف السائدة في مصر في ذلك الحين.  وقد ت
  

ويجري االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر الضريبة رير المستخدمة والمرحلة بحيث يكون من المتوقع 
هذه   استخدام  يمكن  للضريبة  أرباح خاضعة  يقابلها  مبل  أن  الجوهرية  اإلدارة  أحكام  تحدد  أن  ويتحتم  لتغطيتها.  الخسائر 

المستقبلية  األرباح  ومستوى  المحتمل  التوقيت  إلى  استنادا  وذلك  به،  االعتراف  يمكن  الذي  المؤجلة  الضريبية  األصول 
 الخاضعة للضريبة إلى جانب استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية. 
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 ضرائب الدخل 

 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 
 

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

 لمصلحة الضرائب.
 

 الدخل المؤجلة ضرائب 

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

 الضريبة المطبق.
 

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

 

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

 

 اإلقتراض
المتداولة.    اإللتزاماتويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن    استالمهامبدئياً بالقيم التى تم    باالقتراض  االعترافيتم  
بعد تاريخ الميزانية . فيتم  ما   لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثنى عشر شهراً 

 .طويلة األجل اإللتزاماتعرض رصيد القرض ضمن 

 

 تكاليف االقتراض 

المؤهل والذى يتطلب إنتاج األصل  أو  إنشاء  أو  باقتناء  المتعلقة مباشرة  االقتراض  تكاليف  فترة زمنية طويلة    يتم رسملة 
األخرى   االقتراض  تكاليف  تحميل  يتم  األصل.  تكلفة  من  كجزء  لبيعه  أو  له  المحددة  األغراض  فى  لإلستخدام  لتجهيزه 
كمصروف فى العام التى تحققت فيه . تتمثل تكاليف االقتراض فى الفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض  

  األموال .

 المصروفات 
يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات اإلدارية والعمومية  والمصروفات األخرى مع 

 . إدراجها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف
 

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

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

 

 توزيعات األرباح 
 .  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة للشركة
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-3

 
 قياس القيمة العادلة

عر الذي   يمكن الحصـول عليه من بيع أصـل أو الذى يمكن دفعه لنقلحتحويل التزام في معاملة منظمة تمثل القيمة العادلة الـس

تند القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصـة ببيع األصـل  اركين في الـسوق في تاريخ القياس. ويـس بين المـش

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

 لألصل أو لاللتزام.

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

 قتصادية. األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم اال

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

أنه اـستخدام األصـل بأفضـل و  اـستخدام األصـل بأفضـل و اعلى اـستخدام أو عن طريق بيعه إلى مـشارك آخر بالـسوق من ـش

 اعلى استخدام.

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

 

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

 نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 

 

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

 إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. 

 

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

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

 إلى الحد األدنى.  

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

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

 

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

 أسواق نشطة.

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

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

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

 يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها( سوق 

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

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

 القوائم المالية المجمعة.  

 

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

 
 المعلومات القطاعية  - 3

ــياحىيتمثل قطاع  ــركة في القطاع العقارى والسـ ــي للشـ ــاح  والعائد الدوري األعمال الرئيسـ وال تعد األرباح  (،32)ايضـ
تثمارات المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تـستوفي معايير القطاعات التي يتم  واالـس

  .المجمعة  يجري اإلفصاح عنها بشكل منفصل في القوائم المالية  ومن ثم ال  41التقرير عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري  
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 بالصافي  –أصول ثابتة  - 4
 االجمالى  أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات  عدد وأدوات  وسائل نقل وانتقال  مبانى وإنشاءات   أراضي  

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

 7,481,718,545 140,151,084 881,945,537 717,570,895 379,617,712 4,333,390,305 1,029,043,012 2022يناير  1في

 432,459,173 24,918,786 60,235,277 94,576,488 211,643,944 41,084,678 - إضافات 

 815,593,309 - 7,055,830 69,649,314 - 738,888,165 - محول من مشروعات تحت التنفيذ 

 (266,515) - - - - (266,515) - محول إلى عقارات بغرض التطوير 

 25,441,085 - - - - 25,441,085 - * فروق تقييم العملة االجنبية

 (35,493,159) (2,743,176) (6,366,630) (18,772,980) (7,556,413) (53,960) - استبعادات 

 8,719,452,438 162,326,694 942,870,014 863,023,717 583,705,243 5,138,483,758 1,029,043,012 2022ديسمبر  31فى 

        مجمع اإلهالك 

 (2,069,650,599) (89,774,013) (517,414,656) (434,933,967) (254,509,782) (773,018,181) - 2022يناير  1في

 (318,688,710) (29,179,685) (63,888,450) (78,280,699) (49,353,307) (97,986,569) - العام إهالك 

 127,644 - - - - 127,644 - مجمع اهالك األصول المحولة 

 28,368,902 2,031,701 5,890,852 13,184,230 7,251,178 10,941 - مجمع اهالك االستبعادات 

 (2,359,842,763) (116,921,997) (575,412,254) (500,030,436) (296,611,911) (870,866,165) - 2022ديسمبر  31فى 
 صافى القيمة الدفترية  

 6,359,609,675 45,404,697 367,457,760 362,993,281 287,093,332 4,267,617,593 1,029,043,012 2022ديسمبر  31في 
 صافى القيمة الدفترية  

 5,412,067,946 50,377,071 364,530,881 282,636,928 125,107,930 3,560,372,124 1,029,043,012 2021ديسمبر  31فى 

 
 األصول المرهونة:

 .  نى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحيةارهن عقاري من الدرجة األولى على مب  −

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

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

 جنيه مصري  جنيه مصري  
 11,243,132  ت من بيع أصول ثابتة متحصال

  (35,493,159) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  28,368,902 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة 

 (7,124,257)  صافى القيمة الدفترية لألصول المستبعده 

 4,118,875  أرباح بيع أصول ثابتة 

 

 وحتى تاريخ تحريك سعر الصرف .  2020التي نشقت من التزامات قائمة بالعمله االجنبيه في تاريخ تحريك سعر الصرف مرتبطه باصول ثابته خالل الفترة من بداية يناير   المدينه* تتمثل في فروق العملة 
قرار رئيم مجلم الوزراء بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصريه بإضافة الملحق )ب( المرافق للقرار لو ذلك وفقاً  لألصواالعتراف بفروق العملة المدينه الناتجه من ترجمة هذه االلتزامات في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن تكلفة هذه ا تم

 .(13الى معيار المحاسبة المصرى رقم )
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 )تابع( بالصافي –أصول ثابتة  -  4

 االجمالى  أجهزة كمبيوتر وتجهيزات أثاث  عدد وأدوات  وسائل نقل وانتقال  مبانى وإنشاءات   أراضي  
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفـة  
 7,623,523,448 107,679,965 782,275,969 657,715,893 354,736,067 4,670,860,208 1,050,255,346 2021يناير  1في 

 206,920,411 32,730,398 59,980,442 60,067,050 36,443,570 16,720,292 978,659 إضافات 

 3,912,646 - 49,859,913 4,051,201 - (49,998,468) - محول من أصول ثابتة تحت اإلنشاء  

 (326,382,302) - - - - (304,191,309) (22,190,993) عقارات بغرض التطوير  يمحول إل

 (26,255,658) (259,279) (10,170,787) (4,263,249) (11,561,925) (418) - استبعادات 

 7,481,718,545 140,151,084 881,945,537 717,570,895 379,617,712 4,333,390,305 1,029,043,012 2021ديسمبر  31فى 

        مجمع اإلهالك 

 (1,833,472,908) (67,977,115) (467,718,778) (375,795,013) (217,369,080) (704,612,922) - 2021يناير  1فى 

 (300,326,640) (22,049,121) (59,170,580) (62,918,726) (47,290,840) (108,897,373) - السنة إهالك 

 40,492,055 - - - - 40,492,055 - مجمع اهالك األصول المحولة 

 23,656,894 252,223 9,474,702 3,779,772 10,150,138 59 - مجمع اهالك االستبعادات 

 (2,069,650,599) (89,774,013) (517,414,656) (434,933,967) (254,509,782) (773,018,181) - 2021ديسمبر  31فى 

 صافى القيمة الدفترية  
 5,412,067,946 50,377,071 364,530,881 282,636,928 125,107,930 3,560,372,124 1,029,043,012 2021ديسمبر  31فى 

 
 األصول المرهونة:

 نى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية للمشروعات السياحية.  ارهن عقاري من الدرجة األولى على مب  −

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

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

 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 7,426,325  متحصالت من بيع أصول ثابتة 

  ( 26,255,658) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة 

  23,656,894 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة 

 ( 2,598,764)  صافى القيمة الدفترية لألصول المستبعده 

 4,827,561  أصول ثابتة أرباح بيع 
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 استثمارات عقارية   -5

 

البيوع  بطريقة    مصري  جنيه  3,738,997,000مبلغ    2022ديسمبر    31في    ةالعقاري  ات القيمة العادلة لالستثمار  بلغت
لتقرير مقدم من خبير تقييم مستقل    وذلك(  مصري  جنيه  1,237,141,000مبلغ    2021ديسمبر    31)    المقارنة وفقاً 
 . 2023  فبراير  5" والذي أصدر تقريره المؤرخ في نيو ميجا"شركة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالى  مبانى وانشاءات اراضي 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

    التكلفة 

 479,637,708 435,866,431 43,771,277 2022يناير  1فى 

 2,024,895,955 1,785,595,955 239,300,000 عقارات بغرض التطوير منمحول 

 (191,265,468) (175,418,516) ( 15,846,952) محول إلى عقارات بغرض التطوير 

 2,313,268,195 2,046,043,870 267,224,325 2022ديسمبر  31 فى 

    

    مجمع اإلهالك 

 ( 59,923,323) ( 59,923,323) - 2022يناير  1فى 

 ( 23,070,996) ( 23,070,996) - العام إهالك 

 34,151,762 34,151,762 - مجمع اهالك األصول المحولة 

 ( 48,842,557) ( 48,842,557) - 2022ديسمبر  31 فى 

 صافى القيمة الدفترية 
 2022ديسمبر  31 فى

267,224,325 1,997,201,313 2,264,425,638 

 صافى القيمة الدفترية 
   2021ديسمبر  31في 

43,771,277 375,943,108 419,714,385 

 إجمالى  مبانى وانشاءات اراضي 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

    التكلفة 

 418,685,708 374,914,431 43,771,277 2021يناير  1في

 60,952,000 60,952,000 - اإلضافات

 479,637,708 435,866,431 43,771,277 2021 ديسمبر 31 فى 

    

    مجمع اإلهالك 

 ( 44,779,284) ( 44,779,284) - 2021يناير  1في 

 ( 15,144,039) ( 15,144,039) - العام إهالك 

 ( 59,923,323) ( 59,923,323) - 2021 ديسمبر  31فى 

 صافى القيمة الدفترية 
 2021ديسمبر  31 فى

43,771,277 375,943,108 419,714,385 

 صافى القيمة الدفترية 
   2020ديسمبر  31في 

43,771,277 330,135,147 373,906,424 
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 دفعات مقدمة والتزامات مقابل تثبيت سعر الخصم  -6
أبرمت الشركة العربية لالستثمار العمراني إحدى الشركات التابعة اتفاقية تعاقدية مع بنك مصر والبنك األهلي المصري  

تثبيت سعر العائد بغرض الحصول على القيمة الحالية    بنوك ال، حيث طلبت الشركة من  2021يونيو    6وبنك القاهرة في  
لمشروع المباعة من خالل خصم االوراق التجارية الخاصة بعمالء  لألوراق التجارية المسحوبة على مشتري وحدات ا

 مشروعها.
 

 اصول  -  دفعات مقدمة تحت حساب التخصيم 6-1         
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري  

   

 763,363,179 687,026,859 دفعات مقدمة للبنوك تحت حساب التخصيم

 ( 76,336,320) ( 152,672,634) دفعات مقدمة عن السنة استهالك 

 687,026,859 534,354,225   دفعات مقدمة تحت حساب التخصيم

 

  مقابل دفعات مقدمة تحت حساب التخصيمالتزامات  6-2      
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 994,810,290 845,875,013 حساب التخصيممقابل دفعات مقدمة للبنوك تحت التزامات 

 (231,447,111) ( 186,614,946) خصم القيمة الحالية 

 44,832,165 72,714,229 السنة الفوائد المستحقة خالل 

 (148,935,277) ( 261,388,897) السنة   ما تم سداده خالل 

 659,260,067 470,585,399 التخصيم   مقابل دفعات مقدمة تحت حساب التزامات
 

 أصول غير ملموسة   -7

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 23,837,536 26,787,097 برامج حاسب الى 

 2,949,561 1,655,711 إضافات السنة 

 28,442,808 26,787,097 

 ( 21,404,073) ( 23,191,980) مجمع االهالك في أول السنة 

 (1,787,907) ( 1,973,642) استهالك السنة

 (25,165,622 ) (23,191,980 ) 

 3,595,117 3,277,186 الرصيد في أخر السنة

 

 أصول ثابتة تحت اإلنشاء  -8

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 6,389,626,893 8,436,593,722 مشروع امتداد شرم الشيخ  

 408,353,423 545,235,282 مشروع بورت فينيم 

 985,188,314 478,575,584 اصول فندقية وسياحية

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

 90,187,999 189,461,750 مشروع األقصر

 425,917,377 425,917,377 نايل بالزا -مساحة ادارية بالمركز التجارى  

 230,328,227 368,143,656 مقار إدارية  

 10,517,533,912 8,603,208,774 
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 الشهرة   - 9
 

  2021ديسمبر  31 أضمحالل الشهرة  2022ديسمبر  31

  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصرى
 ش.م.م العمرانيالشركة العربية للمشروعات والتطوير  10,022,924,484 (605,000,000) 9,417,924,484
 ش.م.مشركة االسكندرية لالستثمار العقاري  2,043,149,242 - 2,043,149,242

11,461,073,726 (605,000,000) 12,066,073,726  
 

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة 

 
ديسمبر   في  للشهرة  السنوي  القيمة  انخفاض  اختبار  المجموعة  استرداده  .  2022أجرت  الممكن  المبلغ  تحديد  وتم 

للشهرة استنادًا إلى حساب القيمة اثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المعتمدة من  

العليا والتي تشمل ا  10  قبل اإلدارة  المطبق بنسبة  سنوات. تم  الضرائب  الخصم بعد  % على  18.28ستقراء معدل 

%. أجرت المجموعة تحليل 5سنوات باستخدام معدل النمو النهائي بنسبة    10التدفقات النقدية المتوقعة لما بعد فترة  

لقيمة   انخفاض  المجموعة بتسجيل  المدخالت بهامش معقول ومناسب. و قامت  الحساسية من خالل تنويع عوامل 

 جنيه مصري .  605,000,000 بمبلغ  شهرة ال
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات 
 

 معدل نمو اإليرادات السنوي خالل فترة التوقع 
  معدل الخصم 
  الستقراء التدفقات النقدية فيما بعد فترة التوقعمعدالت النمو طويلة األجل )القيمة النهائية( المستخدمة 

 

 معدل نمو اإليرادات السنوي خالل فترة التوقع

تستند االفتراضات حول معدل نمو اإليرادات السنوي إلى متوسط معدالت النمو المحققة خالل السنة السابقة لبداية  

 ظروف السوق المتوقعة.فترة الموازنة. وتزيد هذه المعدالت على مدار فترة الموازنة حسب 
 

 معدالت الخصم
تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المرتبطة بكل وحدة إلنتاج النقد آخذا في االعتبار القيمة الزمنية  

يستند   النقدية.  التدفقات  تقديرات  إدراجها ضمن  يتم  لم  والتي  الصلة  ذات  للموجودات  الفردية  والمخاطر  لألموال 

الخصم إلى الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويُستقى من المتوسط المرجح لتكلفة   احتساب معدل

رأس المال. يراعي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال كال من الدين وحقوق الملكية. وتُستقى تكلفة حقوق الملكية  

لدين فهي تستند إلى القروض ذات الفائدة التي من العائد المتوقع لالستثمار من قبل مستثمري المجموعة. أما تكلفة ا

تلتزم المجموعة بسدادها. وتُدرج المخاطر المرتبطة بالقطاعات عن طريق تطبيق معامالت بيتا الفردية. يتم تقييم  

معامالت بيتا سنوياً استناداً إلى بيانات السوق المتاحة علناً. وتتم التعديالت على معدل الخصم لغرض تخصيم المبلغ  

 المحدد وتوقيت التدفقات الضريبية المستقبلية لكي تعكس معدل الخصم ما قبل الضريبة. 

 

 تقديرات معدل النمو
 تستند االفتراضات إلى أبحاث القطاع المنشورة. 

 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات
النقد، تعتقد اإلدارة عدم وجود تغيير محتمل بصورة   إنتاج  أثناء االستخدام لوحدة  للقيمة  بتقييم اإلدارة  فيما يتعلق 

معقولة في االفتراضات الرئيسية المبينة أعاله ما قد يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد إلى قيمتها  

 الممكن استردادها.  
 

الح تحليالت  الناحية تستند  االفتراضات األخرى. ومن  كافة  ثبات  االفتراضات في ظل  أحد  في  التغير  إلى  ساسية 

 العملية، هذا من غير المحتمل أن يحدث حيث إن التغيرات في بعض االفتراضات قد تكون مترابطة ببعضها البعض. 
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 استثمارات فى شركات شقيقة  -  10
نسبة  

 المساهمة
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31
 جنيه مصري  جنيه مصري   

 2,679,273 2,679,273 % 49 * أم جى إلدارة المنشآت واإلنشاءات شركة هيلح تى

 7,500 7,500 % 10 شركة مدينة القاهرة الطبية 

 59,999,900 84,908,761 % 33,3 شركة بداية للتمويل العقارى  

 6,250,000 6,250,000 % 25 شركة اتريم لالستثمار العقارى

 - 3,000,000 % 16,66 شركة بيمان 

  96,845,534 68,936,673 

 
 2022ديسمبر  31 ستثمارات اال حصة الشركة في  اضافات  2022يناير  1 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

 96,845,534 24,908,861 3,000,000 68,936,673 استثمارات فى شركات شقيقة

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

 . الشركة من خالل المصفى القضائى
اال ان االدارة تري تبويب هذا    بعض الشركاتفي     %20اقل من  علي الرغم من ان الشركة تمتلك نسبة  **  

الي    باالضافة  هذه الشركاتوجود نفوذ مؤثر للشركة علي لنظرا   قي شركات شقيقةاالستثمار ضمن استثمارات 
 . الشركة  اداراة وجود تمثيل للمجموعة ضمن مجلس 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر -  11
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   500,214,812   621,973,121   (38)ايضاح  استثمارات في اسهم

   621,973,121   500,214,812   
 

 ان  اال  جنيه مصري  241,728,750بقيمة    العقاريةفي شركة تي سي ايه    %45علي الرغم من ان الشركة تمتلك نسبة  
نظرا لعدم وجود اي نفوذ مؤثر    الشامل  الدخل  من  العادلة  بالقيمةاالدارة تري تبويب هذا االستثمار ضمن استثمارات  

 . الشركة  اداراةالي عدم وجود اي تمثيل للمجموعة ضمن مجلس  باالضافة للشركة علي شركة تي سي ايه العقارية
 

 

   بالتكلفة المستهلكة مالية استثمارات ودائع ألجل و -12
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

في األجل  قصيرة  خزانة استثمارات  سندات    أذون  و 
 حكومية 

1,680,127,230 2,242,884,268 

 4,334,497,958 4,209,758,129 ودائع الجل و استثمارات طويلة األجل

 5,889,885,359 6,577,382,226 
 

 

 استثمارات قصيرة األجل  
 

ويتمثل فى اذون خزانة تسـتحق   2022ديسـمبر    31فى   مصـرىجنيه   1,680,127,230 البند  هذا رصـيد بلغ
 .2023عام  ديسمبر 31بحد أقصى 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 2,242,884,268 1,680,127,230 و سندات حكومية أذون خزانة 

 1,680,127,230 2,242,884,268 
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 بالتكلفة المستهلكة )تابع(  مالية استثمارات ودائع ألجل و -12
 

 استثمارات طويلة االجل 
 وتتثمل فيما يلى: 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 2,469,497,958 2,344,758,129 سندات حكومية  

 1,865,000,000 1,865,000,000 ودائع طويلة األجل 

 4,334,497,958 4,209,758,129 استثمارات طويلة األجل 

 
 سندات حكومية  

  -:كما يلى 2022ديسمبر  31فى  ي جنيه مصر 2,474,249,000البند ت صافى القيمة لهذا بلغ
 

 استحقاق  عائد  قيمة اسمية  عدد 
238700 238,700,000 15 % 2024 
341749 341,749,000 14%-15 % 2025 
544500 544,500,000 17 % 2026 
507500 507,500,000 16 % 2027 
325000 325,000,000 16 % 2028 
351000 351,000,000 14 % 2029 

40000 40,000,000 14 % 2030 

2348449 2,348,449,000   
 

 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 2,474,249,000 2,348,449,000 سمية القيمة األ

 ( 4,751,042) ( 3,690,871) خصم إصدار  

 2,469,497,958 2,344,758,129 الحكومية  رصيد السندات 
 

 

 ألجل ودائع  
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 373,000,000 373,000,000 2032يونيو  20

 373,000,000 373,000,000 2033يونيو  20

 373,000,000 373,000,000 2034يونيو  20

 373,000,000 373,000,000 2035يونيو  20

 373,000,000 373,000,000 2036يونيو  20

 1,865,000,000 1,865,000,000 االجمالي 

 

 

 والخسائر اأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح    -13
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 19,218,340 87,533,595 صناديق استثمارات في 

 4,138 5,241 اسهماستثمارات في 

 92,355,183 155,435,759 وثائق استثمار استثمارات في 

 242,974,595 111,577,661 
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 عمالء وأوراق قبض  - 14
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 697,857,217 1,343,595,410 عمالء

 3,644,937,659 3,631,063,925 أوراق قبض  

 4,974,659,335 4,342,794,876 

 (300,815,978) ( 265,785,846) خصم القيمة الحالية 

 ( 948,269) ( 936,801) الخسائر االئتمانية المتوقعة ألوراق القبض

 ( 11,788,104) ( 11,721,892) الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمالء

 4,696,214,796 4,029,242,525 

 أوراق القبض العمالء و حليل تواريخ  استحقاق ت
 

أكثر من ثالثة   عامين أكثر من  اكثر من عام  عام   اإلجمالى   
 أعوام 

أكثر من أربعة  
 أعوام 

أكثر من خمسة  
 أعوام 

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنية مصري جنية مصري جنية مصري جنيه مصري 

2022 4,974,659,335 2,453,568,158 690,270,438 516,059,277 488,069,690 431,160,797 395,530,975 

        

2021 4,342,794,876 2,291,924,256 818,602,708 531,304,309 338,762,605 125,455,605 236745393 

 

 

 عن وحدات لم يتم تسليمها  اوراق قبض  - 1 / 15
 

 عن وحدات لم يتم تسليمها   تحليل تواريخ  استحقاق أوراق القبض
 

 أكثر من خمسة أعوام  أكثر من أربعة أعوام أعوام أكثر من ثالثة  أكثر من عامين  اكثر من عام  عام  اإلجمالى   

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنية مصري  جنيه مصري  
 

2022 33,186,047,687 3,345,549,357 3,046,822,288 2,825,541,902 3,667,229,508 3,250,308,047 17,050,596,585 
 

2021 31,190,331,707 4,636,961,396 4,076,513,711 3,303,207,802 3,455,458,949 3,643,615,224 12,074,574,625 

 

 
 

 

 عن وحدات غير مسلمة  عن شيكات مستلمة من العمالءالتزامات  - 2/  15
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31  التزامات عن شيكات اجلة 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 636,924,888 628,803,444 عمالء دفعات مقدمة )مشروع الرحاب(

 11,634,370,109 15,303,966,585 عمالء دفعات مقدمة )مشروع مدينتى( 

 8,916,431,117 1,857,916,874 عمالء دفعات مقدمة )مشروع سيليا( 

 10,002,605,593 15,395,360,784 عمالء دفعات مقدمة )مشروع نور(

  33,186,047,687 31,190,331,707 
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 عقارات لغرض التطوير  -16
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 46,202,851,945 58,839,947,633 السنة رصيد أول 

 19,044,047,087 25,776,680,530 السنة   خاللو محول من أصول ثابتة إضافات 

 1,775,784,258 1,690,456,454 السنة مرسملة خالل  تمويلتكلفة 

علي   تحميلها  تم  تسليمها  تم  لوحدات  محققه  تكاليف 
 األرباح او الخسائرقائمة 

(10,446,379,120 ) (8,098,579,606 ) 

تم تحميلها   لألنشطة ذات العائد الدورىتكاليف محققه  
 األرباح او الخسائرعلي قائمة  

(89,858,945 ) (84,156,051 ) 

 - ( 2,024,895,955) (9)ايضاح  استثمار عقاري  الياصول محولة  

 58,839,947,633 73,745,950,597 السنة  رصيد اخر

 وتتضمن التكاليف التالية:

 أراضي   -

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

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

 .غير مباشرة وتكاليف أخري

يتم توزيع تكاليف البنية التحتية علي المشروعات وتمثل جزء من التكلفة التقديرية إلكمال المشروع وذلك لتحديد التكلفة  

 .االعتراف بهالتي تنسب لإليراد الذي يتم 
 

 المخزون   - 17
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1,092,924,897 968,736,543 وحداتمخزون 

 3,027,851 2,849,532 مهمات ومعدات تشغيل الفنادقبضاعة و

 971,586,075 1,095,952,748 

 
 وأرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما - 18

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2,674,847,511 2,456,045,327 مقاولون وموردون  -دفعات مقدمة 

 883,232,553 899,737,095 مقاولى تشوينات 

 461,741,076 611,664,402 الفنادق  –حسابات جارية 

 202,071,721 173,225,038 منبعخصم  –مصلحة الضرائب 

 332,222,562 782,049,691 تقمينات لدى الغير

 44,631,431 21,111,619 اعتمادات مستندية 

 708,520,693 901,656,983 مدينون متنوعون 

 286,577,368 145,658,046 مصروفات مدفوعة مقدما 

استثمارات في شركات تحت  مبال  مسددة تحت حساب  
 التقسيم

2,763,163 4,851,459 

 5,993,911,364 5,598,696,374 

 180,311,768 237,928,486 إيرادات مستحقة

 (5,928,487) ( 11,080,021) رصده المدينه ألسائر االئتمانيه المتوقعه لخال

 6,220,759,829 5,773,079,655 
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 البنوك وأرصدة لدى بالصندوق نقدية   - 19
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 عملة أجنبية  عملة محلية  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
     
     

 1,724,846,275 3,179,659,865 3,025,146,393 154,513,472 ودائع ألجل 

 1,508,574,968 2,525,792,127 179,365,877 2,346,426,250 بنوك حسابات جارية 

 60,624,837 125,426,039 3,074,183 122,351,856 بالصندوقنقدية 

 3,294,046,080 5,830,878,031 3,207,586,453 2,623,291,578 نقدية بالصندوق والبنوك 

 ( 581,682) ( 1,070,192) ( 1,018,187) ( 52,005) الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  – والبنوك نقدية بالصندوق 

 بالصاف: 
2,623,239,573 3,206,568,266 5,829,807,839 3,293,464,398 

 
 

 وليرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما فى حكمها من : 
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 3,294,046,080 5,830,878,031 نقدية بالصندوق والبنوك 

 (5,972,470) ( 47,244,928) سحب على المكشوف بنوك 

 3,288,073,610 5,783,633,103 النقدية ومافى حكمها  

 
 

  موردون ومقاولون وأوراق الدفع -20
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 2,752,580,809 3,830,221,656 موردون ومقاولون

 5,975,640,967 13,444,685,631   أوراق دفع

 17,274,907,287 8,728,221,776 

 (952,828,237) ( 1,077,164,901) خصم القيمة الحالية 

 16,197,742,386 7,775,393,539 

 

 عمالء دفعات مقدمة    -21
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصرى مصريجنيه  

   

 1,422,823,094 975,031,506 مشروع الرحاب -عمالء دفعات مقدمة  

 13,395,588,037 23,065,887,223 مشروع مدينتى  -عمالء دفعات مقدمة 

 3,745,057,320 9,619,328,974 مشروع سيليا  -عمالء دفعات مقدمة 

 1,208,937,526 2,426,140,136 نورمشروع  -عمالء دفعات مقدمة 

 245,133,885 381,447,340 اخرون  

 36,467,835,179 20,017,539,862 
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 دائنو توزيعات   -22
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 101,517,145 97,923,094 والعاملين مساهمينالحصة 

 1,149,337 479,541 مكافاة اعضاء مجلم االدارة 

 98,402,635 102,666,482 

 
 

 خرى  أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  - 23
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 
   

   8,579,404,381 10,012,277,685 تقمينات وحداتودائع صيانة و

   2,129,601,155 3,399,150,845 تقمين ضمان أعمال 

   257,738,822 98,664,936 أرصدة دائنة  –عمالء 

   382,457,468 666,349,780 مصروفات مستحقة ودائنون 

   180,847,605 586,531,846 )إيرادات مؤجلة(  - اشتراكات األندية

 14,762,975,092 11,530,049,431   
 

 

 رأس المال  -24

مليون جنيه مصـري( ورأس جنيه مصـري )خمسـون   50,000,000حدد رأس مال الشـركة المرخص به بمبلغ  -
ــتة مليون جنيه مصــري( القيمة االســمية للســهم   6,000,000المال المصــدر بمبلغ   جنيه   10جنيه مصــري )س

 . 2007إبريل  3فى  مصري )عشرة جنيهات مصريه(

المرخص  تم زيادة رأس مال الشــركة    2007أكتوبر   6بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  -
مليار جنيه  مصـري )ثالثون مليار جنيه مصـري( و تم   30  جنيه مصـرى ليصـبر  29,950,000,000 به بمبلغ

جنيه مـصري )ثمانية عـشر مليار و مائة اثنان   18,152,035,500زيادة رأس المال المـصدر والمدفوع ليـصبر 
ـسهم ، القيمة   1815203550عدد  و خمـسون مليون وخمـسة وثالثون ألف و خمـسمائة جنيه مـصري( مقـسم إلى  

جنيه مصـري )عشـرة جنيهات مصـريه( من خالل مبادلة أسـهم الشـركة مع الشـركات التابعة   10االسـمية للسـهم  
 . 2007أكتوبر  28وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

صـــــدر والـمدفوع من تم زـيادة راس الـمال الم  2007أكتوبر   28طبـقا لقرار الجمعـية الـعاـمة غير الـعادـية بـتاريخ   -
جنيه مصـري )عشـرون  مليار وثالثمائة واثنان مليون و   20,302,035,500خالل طرح عام وخاص ليصـبر 

ـسهم وقد تم ـسداد الزيادة و البالغ    2030203550خمـسة و ثالثون ألف وخمـسمائة جنيه مـصري( مقـسم إلى عدد  
ــدار بمبلغ    2,150,000,000قــدرهــا   بقيمــة   جنيــه  1,6جنيــه مصـــــري وعالوة إصــــ للســـــهم  مصـــــري 

 .2007نوفمبر  25جنيه مصرى وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 344,000,000

تم تخفيض  راس المال المصـــدر بقيمة أســـهم   2010مارس    24طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
ليصــبر راس   مصــري جنيه  169,720,520الخزينة التي مر على شــرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االســمية 

)عشــرون مليار ومائة واثنان و ثالثون مليون و مصــري  جنيه   20,132,314,980المال المصــدر مبلغ وقدره 
ســهم )اثنان مليار وثالثة   2013231498ثالثمائة وأربعة عشــر ألف وتســعمائة وثمانون جنيهاً ( موزعة على  

ــر مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف وأربعمائة ــير فى الســجل التجاري    عش ــهم( وتم التأش ــعون س و ثمانية وتس
 . 2010مايو  18بتاريخ 

تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خالل   2011سبتمبر  30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   -
)فقط عشرون مليار جنيه مصري  20,635,622,860المرحلة ليصبر  رباحإصدار أسهم مجانية خصماً من األ

وستمائة وخمسة وثالثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا الغير( موزعة 
وستة   نوستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتا  ةسهم )فقط ملياران وثالث  2063562286على عدد  

 . 2011مايو   24اريخ وثمانون سهم الغير( وتم التأشير فى السجل التجاري بت
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 احتياطي قانوني  -25

ويتمثل فى الرصــيد المحول   2022ديســمبر    31فى  جنيه   364,990,669بلغ رصــيد االحتياطى القانونى مبلغ  
  1,6جنيه مصــري بعالوة قدرها    344,000,000ســهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالىأعالوة أصــدار   من

جنيه   185,880,702  ةالبالغ و  وقد تم اســـتخدام جزء منها لتغطية مصـــروفات الطرح الخاص ،  جنيه للســـهم
ــيد العالوة   االحتياطيجنيه مصـــرى الى رصـــيد   158,119,298البالغ  المتبقى ومصـــري وقد تم تحويل رصـ

 .المحققة وفقاً للقانون رباحمن األ %5نسبة  إلىالقانونى باإلضافة 

 عام إحتياطى   -26

رصيد    مبلغ    االحتياطيبلغ  مصرى    61,735,404العام  مبلغ   2022ديسمبر    31فى  جنيه  فى  ويتمثل 
 6سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  جنيه والناتج من عمليات مبادلة األ  25,747,613

اإلضافة  ، سهم الشركة مع الشركات التابعةأعام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة  احتياطيبتكوين  2007أكتوبر 
الخزينة التى تم   ألسهمجنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية    35,987,791الى مبلغ  

  االحتياطي الفرق الى    بإضافة  2010مارس    24وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    إعدامها
 .  العام

 

 قروض وتسهيالت ائتمانية  - 27
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر   31 طويلة األجل  قصيرة األجل  البيـــان 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

     

 1,522,717,934 1,371,901,063 - 1,371,901,063 التسهيالت  

 5,887,153,338 5,674,903,216 5,423,811,519 251,091,697 القروض  

 1,622,992,760 5,423,811,519 7,046,804,279 7,409,871,272 
 

  وفيما يلي تحليل القروض والتسهيالت االئتمانية: 
 

 
 التسهيالت

 جنيه مصري 

 القروض 
 جنيه مصري 

 القيمة باصل العملة  

    

  - 79,787,450 بنك قطر الوطنى األهلى 

  - 473,143,714 البنك األهلى المصرى  
  - 490,582,091 بنك اإلمارات دبى الوطنى  

  - 85,477,289 بنك فيصل االسالمى 
  103,310,028 205 بنك اإلستثمار العربى 

 €  11,464,504 306,096,919 - البنك االهلى المتحد

 $   209,949,197 5,187,844,669 - البنك االهلى المتحد

  - 4,086,867 بنك تنمية الصادرات  
  - 95,787,214 مصرف أبو ظبى اإلسالمى 

  76,360,429 - بنك أبو ظبى التجارى  
  1,291,171 143,036,233 بنوك اخري 

 1,371,901,063 5,674,903,216  

تاريخ   * السداد خالل عام من  المستحقة  للقروض والتسهيالت ضمن  نهاية  إدرجت األقساط  بالنسبة  المالية    اإللتزامات القوائم 

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

ــركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة   − ــارع أحمد راغب   12والكائنة فى    لش  –ش
شارع أحمد راغب    4بالفندق والكائنين فى   نادى كيمبينسكى الملحقينالقاهرة و أرض الجراج و  –قصر النيل    –جاردن سيتى  

 .ه القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب  –قصر النيل  –جاردن سيتى  -

رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشــأت فندق فورســيزون شــرم الشــيخ المملوكة لشــركة االســكندرية الســعودية   −
 .مار السياحىلالستث 

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

 الكوريدور.فوق نقطة  50علي القروض والتسهيالت  معدل الفائدة الفعليمتوسط بلغ  −
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 األخرى طويلة األجل اإللتزامات  - 28
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 16,338,959,609 8,703,883,442 اكثر من عام  –  أوراق دفع

 7,250,401,707 6,705,645,326   الجديدة  هيئة المجتمعات العمرانية

 ( 2,118,321,311) ( 1,362,866,777) خصم القيمة الحالية 

 14,046,661,991 21,471,040,005 

 

 جارة اإلصكوك    -29

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

مصري للصك:  و  جنيه  االسمية  مصري    100القيمة  جنيه  المصدرة  و)مائة(  الصكوك    20,000,000عدد 
  يستحق ،    2020شهر ابريل  ريخ اإلصدار  شهر تبدأ اعتبارا من تا  57  مدة اإلصدارو،    )عشرين مليون( صك 

مليون جنيه    1400ومبلغ    2023مليون جنيه فى عام    350، ومبلغ  2022عام  نهاية  مليون جنيه فى    250  مبلغ
على صافي متوسط    اً بناء  يحتسبى  عائد متغير بالجنيه المصر  ، تلك الصكوك ذات  2024ديسمبر    31بحد أقصى

 . بعد الضريبةأشهر   معدل العائد على أذون الخزانة لستة
 

  متوقعةالتزامات  ات مخصص -30

 2021 ديسمبر 31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 198,201,179 183,809,310 السنةرصيد أول 

 143,210,699 172,695,050 السنة المكون خالل 

 ( 157,602,568) (50,489,442) السنة المستخدم خالل 

 183,809,310 306,014,918 السنة  رصيد أخر
 

 الضريبة المؤجلة و الجارية ضريبة الدخل    -31
 

 ضرائب دخل  
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31  

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 2,831,826,251 3,372,831,918 صافى الربر المحاسبى قبل الضريبة 

للوـصول الى  المحاـسبىتعديالت على ـصافى الربر  
 صافى الربر الضريبى 

1,108,750,398 1,332,960,016 

 4,164,786,267 4,481,582,316 صافى الربر الضريبى

 937,076,910 1,008,356,021 %22.5 الضريبة بسعر

 
 2021ديسمبر    31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 937,076,910 1,008,356,021 الجارية  الدخل ضريبة

 ( 46,024,638) ( 29,725,836) ايراد ضريبة الدخل المؤجلة 

 157,587,188 164,184,734 ضريبة الدخل المؤجلة مصروف 

 1,142,814,919 1,048,639,460 
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 تابع   -  والضريبة المؤجلةالجارية  ضريبة الدخل   -31

 

 : السنة ة خاللضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 996,166,500 1,135,591,523 السنة رصيد أول

 937,076,910 1,008,356,021 السنة المكون خالل 

 (797,651,887) ( 1,086,376,781) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 1,135,591,523 1,057,570,763 السنة رصيد أخر 

 

 : كالتالي العامالضريبية المؤجلة خالل  اإللتزاماتاألصول /  حركة

الضريبية المؤجلة    األصول  و   جنيه مصرى 351,853,244األلتزامات الضريبية المؤجلة والبالغة    تتمثل

 فيما يلى :  مصري جنيه 75,750,474البالغة و 2022ديسمبر  31فى 
 

 الضريبية المؤجلة   اإللتزامات
 

 2021 ديسمبر 31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 ( 5,084,141) ( 192,820,440) السنة رصيد أول 

 (14,619,101) - 48أثر تطبيق معيار المحاسبة المصرى 

 (15,530,010) 5,151,930 ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل األخر 

 (157,587,188) ( 164,184,734) السنة مصروف الضريبة المؤجلة خالل 

 (192,820,440) ( 351,853,244) السنة رصيد أخر 

 

 الضريبية المؤجلة  األصول
 

 2021 ديسمبر 31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 -  46,024,638 رصيد أول العام 

 46,024,638 29,725,836 مصروف الضريبة المؤجلة خالل العام

 46,024,638 75,750,474 رصيد أخرالعام
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 إيرادات وتكاليف النشاط -32
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 12,107,503,280 14,671,464,755 إيرادات الوحدات المباعة  

 1,269,151,551 2,565,557,386 إيرادات تشغيل الفنادق

 1,971,314,681 2,633,428,629 واألنشطة الخدمية   األنشطة ذات العائد الدورىإيرادات 

 15,347,969,512 19,870,450,770 إجمالى اإليراد

   

 8,098,579,606 10,446,379,120  تكاليف الوحدات المباعة 

 903,067,600 1,403,595,953 تكاليف تشغيل الفنادق

 1,352,548,154 1,781,830,927 األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة الخدمية تكاليف 

 10,354,195,360 13,631,806,000 إجمالى تكلفة اإليراد

 

 
 

 

 وفيما يلي تحليل القطاعات  
 

 
 

 إيرادات أخرى -33
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 170,498,893 153,522,969 ايرادات تمويلية 

 252,344,558 141,405,142 بالتكلفة المستهلكةاستثمارات مالية  ايرادات

 89,468,922 139,613,386 ايراد تشغيل وتأجير وحدات وحقوق انتفاع 

 585,543 7,035,803 توزيعات ارباح 

 19,486,644 37,100,446 ايرادات استثمارات فى اصول مالية بالقيمة العادلة  

 9,973,498 24,908,861 حصة الشركة في استثمارات في شركات شقيقة 

 503,586,607 542,358,058 

 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 عام  السياحى   عقاري وخدمى  

 جنيه مصري  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  

  15,347,969,512 19,870,450,770 - 2,565,557,386 17,304,893,384 اإليرادات 

 ( 10,354,195,360) ( 13,631,806,000) - ( 1,403,595,953) ( 12,228,210,047) تكلفة المبيعات 

  4,993,774,152 6,238,644,770 - 1,161,961,433 5,076,683,337 نتيجة األعمال 

 ( 317,258,586) ( 343,733,348) ( 2,530,496) ( 119,870,856) ( 221,331,996) إهالك واستهالك 

   542,358,059 507,705,482 48,501,982 - 459,203,500 ايرادات أخرى وارباح راسمالية 

 ( 1,048,639,460) ( 1,142,814,919) ( 1,142,814,919) - - ضرائب الدخل 

  1,783,186,791 2,230,016,999 - ( 60,227,843) 2,290,244,842 األرباح 

   116,283,020,721 144,405,317,930 - 12,725,415,417 131,679,902,513 أصول 

  10,368,747,036 6,851,678,612 825,138,011 - 6,026,540,601 استثمارات مالية 

  12,066,073,726 11,461,073,726 11,461,073,726 - - أصول غير موزعة 

   138,717,841,483 162,718,070,268 12,286,211,737 12,725,415,417 137,706,443,114 إجمالي أصول المجموعة 

   102,692,030,280 125,231,562,723 - 4,536,341,260 120,695,221,463 التزامات 

   982,315,828 558,175,778 456,193,904 - 101,981,874 التزامات غير موزعة

   103,674,346,108 125,789,738,501 456,193,904 4,536,341,260 120,797,203,337 لمجموعة ا إجمالي التزامات 
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 الموقف الضريبي -34 

 شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  

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

 السنوات التالية. 
 
 ضرائب كسب العمل  -ب 

في   سنوية  الربع  اإلقرارات  تقديم  ويتم  بقول  أول  العاملين  من  المستقطعة  الضرائب  بتوريد  الشركة  تقوم 
 .، وجارى فح  السنوات التالية2011، وتم الفح  الضريبى حتى عام مواعيدها

 
 ضريبة الدمية  -ج 

يتم سرررداد ضرررريبة الدمغة المسرررتحقة على الشرررركة وتتضرررمن اإلعالنات في مواعيدها القانونية للمقمورية  
 .المختصة

 
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

  

 ضريبة أرباح شركات األموال  )أ (
تقوم الشرركة بتقديم االقرار الضرريبى بانتظام وفى المواعيد القانونية الى المقمورية المختصرة، هذا     -

، وجرارى فح    2017حتى عرام  منرذ بردايرة النشررررراط والسرررررنوات والسرررررداد عن فح   الوقرد تم 
 .2019- 2018السنوات 

 ضريبة كسب العمل     )ب(  
تم  وي  العاملين بكشرروف األجور والمرتبات بانتظامتقوم الشررركة بتوريد الضرررائب المسررتقطعة من  -

 .السداد فى المواعيد الرسميةوتقديم اإلقرارات 
 2016تم الفح  والربط والسداد حتى سنه     -
 .2019حتى  2017تم الفح  والربط والسداد من     -

 
 ضريبة الدمغة       )ج(

 .2019حتى عام سداد تم الفح  وال -
 

 ضريبة القيمة المضافة              )د( 
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً بأول -
 .2017حتى عام  2016سداد منذ صدور قانون القيمة المضافة عام تم الفح  وال -
 . 2018/2019جاري فح  السنوات  -

 العقارىشركة سان ستيفانو لالستثمار      
 ضرائب شركات األموال      )أ (       

 .تقوم الشركة بتقديم االقرار الضريبى بانتظام وفى المواعيد القانونية الى المقمورية المختصة -
 .2019حتى عام  2009السنوات من فح   تم -

 
 ضرائب كسب العمل      )ب(

بقول ويتم تقديم اإلقرارات الربع سرنوية  تقوم الشرركة بتوريد الضررائب المسرتقطعة من العاملين أول  -
 .2005، وتم الفح  الضريبى والسداد حتى عام في مواعيدها

 .2018عام والربط حتى فح  تم ال -
 

 ضريبة الدمية)ج(
وتم سرداد الضررائب المسرتحقة على الشرركة    2015تم الفح  و الربط و سرداد الضررائب حتى سرنة   -

 بالكامل حتى هذا التاريخ .
 2019/  2016عن السنوات تم الفح  و الربط و سداد الضرائب  -
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 )تابع(  الموقف الضريبي - 34
 

 إلدارة المشروعاتشركة األسكندرية 
 الضريبة على أرباح شركات األموال )أ ( 

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

 وتم التسوية مع المأمورية . 2016عن عام 

 .2019ح2017جاري فحص السنوات - 
 

 ضريبة كسب العمل )ب( 
 .من جانب المأمورية المختصة 2016حتى عام   سدادتم الفحص وال-
 .2019ح2017جاري فحص السنوات  -
 

 ضريبة الدمية)ج(
 .2012م الفح  و الربط و سداد الضرائب حتى سنة ت -

 
 ضريبة القيمة المضافة)د(  

 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً بأول -
 2015سداد منذ صدور قانون القيمة المضافة عام تم الفح  وال -
  2019رر  2016جارى فح  السنوات  -

 
 شركة األسكندرية لالستثمار العقاري

 
 الضريبة على أرباح شركات األموال  )أ ( 

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة . -
 .2013 والسدادحتى عام تم الفحص -
 . 2019حتى  2014السنوات من عن تم الفحص والسداد      -

 

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

 .2019 حتى 2017عن السنوات من  تم الفحص والسداد -
 

 ضريبة الدمية)ج(
 .2012تم الفح  و الربط وسداد الضرائب حتى سنة  -
 .2019 حتى 2013فحص عن السنوات من جارى ال -

 
 لالستثمارات الفندقية والسياحيةالشركة العربية 

 
 ضريبة أرباح شركات األموال )أ ( 

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

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

 الضريبة المستحقة.

 

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

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

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

 . 2010حتى  2005وتم قبول الطعن وجارى اعادة الفحص عن الفترة من 
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 ضريبه الدمغة : )ج( 

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

 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية
 

 الضريبة على شركات األموال )أ(
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة  -
 .وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة  2013تم الفحص والربط حتى عام  -
 . 2016حتى  2014تم فحص السنوات من عام  -

 2019ــ  2017جارى فحص السنوات  -
 

 ضريبة كسب العمل )ب(

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

 

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

 الدمغهضريبة  (  د)

 2016تم الفحص والربط والسداد حتي عام       -
 

 شركة الربوة للخدمات الترفيهية

 
 الضريبة على شركات األموال )أ( 

 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة . -
 .2016تم فحص حسابات الشركة و الربط حتى عام  -

 وتجدر األشارة الى ان الشركة معفاه طبقا الحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 2019ــ2017جارى فحص السنوات     -      

 
 ضريبة كسب العمل )ب( 

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

 
 ضريبة الدمغة  )ج( 

 .وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واقع الربط 2006تم فحص الشركة حتى عام  -
 

 ضريبة القيمة المضافة )د(  
وتم الفحص  تقوم الـشركة بتقديم اإلقرارات الـضريبية فى مواعيدها الرـسمية ويتم الـسداد اوالً بأول  -

 .2013والربط حتى عام 
 

 المصرية للتنمية والمشروعات العقاريةالشركة 
 
 موالالضريبة على شركات األ (أ)

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

تقديم االقرار السرنوى للضرريبة وذلق قبل نهاية شرهر ابريل من كل عام وذلق طبقا الحكام بالشرركة    ومتق -

وتسررتحق الضررريبة وتسرردد على اسرراس سررنوى عن    2005لسررن    91قانون الضررريبة على الدخل رقم 

 .نتيجة النشاط 

 وجاري التسوية مع المأمورية2014حتى  2010تم فحص السنوات عن الفترة من  -
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 )تابع( المصرية للتنمية والمشروعات العقاريةالشركة 

 
 )ب( ضريبة كسب العمل

تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور والمرتبات ومافى  -
ــلحة   ــتحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصـ ــريبة المسـ ــداد الضـ ــهرى وتقوم بسـ ــاس شـ حكمها على اسـ
الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى الســتحقاق الضــريبى ، كما تقوم الشــركة بتقديم 
االقرار الســـنوى عن الضـــريبة ومرفق به التســـوية الســـنوية لالجور وما فى حكمها ، وقد تم اخطار  

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

 الضريبة المستحقة .
 

 )ج( ضريبة الدمغة
تقوم الـشركة بتوريد الضـريبة المـستحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا الحكام القانون  -

 وتم سداد الضريبة المستحقة.2014عام  ت  وقد تم الفحص حتىوتعديال1980لسنه  111رقم 

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

 

 شركة النيل للفنادق
 

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

ــنه    91الحكام قانون الضــريبة على الدخل رقم   ــاس   2005لس ــدد على اس ــتحق الضــريبة وتس وتس
 .سنوى عن نتيجة النشاط 

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

 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

تقوم الشـركة باسـتقطاع الضـريبة من العاملين والخاضـعين للضـريبة على االجور والمرتبات ومافى  -
حكمها على اســاس شــهرى وتقوم بســداد الضــريبة المســتحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصــلحة  

ريبى ، كما تقوم الشـركة بتقديم الضـرائب وذلك قبل الخامس عشـر من الشـهر التالى السـتحقاق الضـ 
ــنوية لالجور وما فى حكمها   ــوية الس ــريبة ومرفق به التس ــنوى عن الض وقد تم الفحص  االقرار الس

 . 2011وسداد الضريبة المستحقةحتى عام 

 
 ضريبة الدمغة )ج( 

نون تقوم الـشركة بتوريد الضـريبة المـستحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا الحكام القا -
 .2010وتم الفحص وسداد الضريبة حتى عام وتعديالته  1980لسنه  111رقم 

 

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

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

 

 شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحى 
 

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

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

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

 )ب( ضريبة كسب العمل

والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات ومافى تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين   -
حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب 
االقرار   بتقديم  الشركة  تقوم  كما   ، الضريبى  التالى الستحقاق  الشهر  من  الخامس عشر  قبل  وذلك 

نوية لالجور وما فى حكمها وتم اخطار الشركة بنموذج السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية الس
وتم الطعن عليه فى المواعيد القانونية ، وجارى اعمال الفحص عن الفترة   2014( حتى عام  38)

 .2017حتى عام  2012من عام  
 

 )ج( ضريبه الدمغة 
طبقا الحكام القانون  تقوم الشركة بتوريد الضريبة المستحقة على االوعية الخاضعة لضريبة الدمغة   -

 وسداد الضريبة المستحقة. 2015وتعديالته . وقد تم الفحص حتى عام  1980لسنه   111رقم 
 
 ضريبة القيمة المضافة  (  د)

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

 وتم التسوية حتى ذلك التاريخ ,  2015للمامورية المختصة  وقد تم الفحص حتى 
 

 شركة نوفا بارك القاهرة   
 

 ضريبة أرباح شركات األموال )أ ( 
ــركة   ومتق - ــهر ابريل من كل عام وذلك طبقا بالشـ ــريبة وذلك قبل نهاية شـ ــنوى للضـ تقديم االقرار السـ

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

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

 

 ضريبة كسب العمل )ب( 

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

الخامس عشــر من الشــهر التالى الســتحقاق الضــريبى ، كما تقوم الشــركة بتقديم   الضــرائب وذلك قبل
و تم الفحص حتى االقرار الســنوى عن الضــريبة ومرفق به التســوية الســنوية لالجور وما فى حكمها  

 .من جانب المامورية المختصة 2018عام 
 
 

 ضريبه الدمغة )ج( 

عية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا الحكام القانون تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االو -
وفي  وتم ـسداد الـضريبة المـستحقة  2013وقد تم الفحص حتى عام  ، وتعديالته    1980لـسنه    111رقم  

 .2018حتى  2014انتظار نتيجة الفحص عن الفترة من 
 

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

النموذج المعد لذلك من قبل المصــلحة ويتم توريد الضــريبة ان وجدت مع االقرار الشــهرى للمامورية 
ــة ، وتم الفحص حتى عام   ــلحة    2017المختصـ ــوية مع مصـ ــتحقة والتسـ ــريبة المسـ ــداد الضـ وتم سـ

 ائب. الضر
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 )تابع(  الموقف الضريبي - 34
 

 شركة االسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية
 

 ضريبة أرباح شركات األموال  )أ ( 
ابريل من كل عام وذلك طبقا بالشركة    ومتق    - تقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر 

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

عليه  ، وتم الطعن    2014حتى عام    2011( عن الفترة من عام  19هذا وتم اخطار الشركة بنموذج )-
 فى المواعيد القانونية وجارى اعمال اعادة الفح  من جانب المامورية المختصة. 

 

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

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

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

 
 ضريبه الدمغة  )ج( 

تقوم الشـــركة بتوريد الضـــريبة المســـتحقة على االوعية الخاضـــعة لضـــريبة الدمغة طبقا الحكام      -
وـسداد الـضريبة المـستحقة   2014وتم الفحص حتى عام  وتعديالته    1980لـسنه   111القانون رقم  

. 
 

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

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

 
 شركة ااقصر للتطوير العمرانى والسياحى 

 
 الضريبة علي أرباح شركات األموال  )أ ( 

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

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

 

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

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

( عن  38وقد تم اخطار الشركة بنموذج )الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها  
 وتم االعتراض عليه فى المواعيد القانونية. 2014حتى  2011الفترة من 
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 )تابع(  الموقف الضريبي - 34
 

 شركة ااقصر للتطوير العمرانى والسياحى )تابع( 
 

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

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

 
 ضريبة القيمة المضافة (  د)

 . مسجلة بضريبة القيمة المضافة غير الشركة -
 

 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
 

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

ــركة   ــريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية ال  معفاةالشـ ، وتم الفحص حتى جديدةمن الضـ
 .وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة 2016عام 

 
 ضريبة كسب العمل )ب( 

وحتى يتم سـداد الضـرائب المسـتقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية الى المأموريةالمختصـة   -
 تاريخه لم يتم فحص الشركة.

 

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

 ضريبة القيمة المضافة  )د ( 
، وتم تقوم الشـــركة بتقديم اإلقرارات الضـــريبية فى مواعيدها الشـــهرية ويتم الســـداد اوال باول  -

 .2016الفحص حتى عام 
 

 شركة بورت فينيس للتنمية السياحية
 

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

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

 
 ضريبة كسب العمل )ب(

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

 
 ضريبة القيمة المضافة )ج ( 

والـشركة ملتزمه بتقديم   2022تم تـسجيل الـشركة بالـضريبة علي القيمه المـضافه ابتداًء من مارس    -
 . مواعيدها القانونيهاالقرارات الشهريه في 

 
 ضريبة الدمغة  )د (

 . لم يتم فحص الشركة حتى افن            
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 العالقة وياألطراف ذ -35
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من كبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا  

مشتركة أو نفوذ مؤثرمن قبل تلك األطراف ذات العالقة،  الشركات المسيطر عليها أو خاضعة لسيطرة  
 ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة . 

 

العالقة بنفس ـشروط التعامل مع األطراف األخرى   ويتحقيقاً ألهداف الـشركة يتم التعامل مع الـشركات ذ
ــناد تنفيذ ــداد بعض المبالغ    وذلك بإس ــركات التابعة وكذلك س ــروعات الش بعض األعمال والعقود في مش

نيابة عن تلك الـشركات وتـسوية بعض المبالغ المـسددة من أو إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصدة هذه  
تمثل عقود المقاوالت مع  شـــــركة و  ،بـقائـمة المركز الـمالي  اإللتزاماتالمـعامالت ضـــــمن األصـــــول و

من أعمال المقاوالت لمشـروعات الشـركات التابعة طبقاً للعقود المبرمة مع   جزءإلنشـاءات  اإلسـكندرية ل
 الشركات.  

 

 جنيه  مليون  99  بل  ما تقاضاه كبار التنفيذيين المحمل ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية بقائمة الدخل مبل 
 التنفيذيين  رير  اإلدارة   مجلم  أعضاء  يتقاضاه  ما  بل   كما،  التنفيذ  تحت  األعمال  ضمن   رسملته  تم  مرررا  بخررررالف

  اإلدارة  مجلم  أعضاء  بعض  فيها  يساهم  مكاتب  أو  لشركات  منصرفة  مبال   الى  باإلضافة   هذا،  جنيه  مليون  7,2
  جنيه  مليون  9.5  مبل   الشركات  لمجموعة   والمالية  والقانونية  االستشارية  الخدمات  بعض  تقدية  مقابل  التنفيذيين  رير
 .  الخدمات هذه لقاء

 

مشـتركة اعضـاء    لوجودضـمن اطراف ذات عالقة وذلك نظرا    اإلسـكندرية لإلنشـاءاتتم عرض شـركة 
 .العاليا للشركتيناالدارة  ب

 

ـشركة يـساهم فيها بعض أعـضاء مجلس إدارة   –جي لالـستثمار العقاري والـسياحي    ,إم  .تمتلك ـشركة تي 
تقريباً من أســـهم    %43,16بنســـبة    TMG HOLDINGشـــركة مجموعة طلعت مصـــطفى القابضـــة  

  .الشركة
 حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

 
المالى : رصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز أبيان بأهم   

 مستحن من  دفعات مقدمة  تشوينات  –مقاولون  تأمين ضمان أعمال  مقاولون وتعليات  

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

شركة اإلسكندرية  
ديسمبر   31-لإلنشاءات 

2022 
954,346,247 1,852,986,964 336,533,034 1,031,569,150 98,173,143 

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

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

شركة اإلسكندرية  
ديسمبر   31-لإلنشاءات 

2021 

1,454,158,655 1,316,509,094 481,188,626 1,154,756,795 98,173,143 
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 األرباحنصيب السهم ف:  - 36
ية المبالغ  تحـسب اـس هم لربحية األـس مة  الـس نةال ربر  صـافي  بقـس هم حملة  الي  المنـسوب  ـس   الـشركة في  العادية األـس

 .السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجر المتوسط علي

 
 2021  ديسمبر 31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري  جنيه مصري 
   

 1,761,651,051 2,304,506,654 السنة  أرباح

   :  يخصم

 (176,165,105) ( 207,405,599) حصة العاملين في األرباح

 (3,000,000) ( 3,600,000) مكأفأة اعضاء مجلس االداراة 

 2,093,501,055 1,582,485,946 

 2,063,562,286 2,063,562,286 السنة  المرجر لعدد األسهم القائمة خالل  المتوسط

 0.77 1.01 األرباح في والمخفض األساسي السهم نصيب

 

  مكأفأة اعضاء مجلس االداراة و  حصة العاملين في األرباح  حساب  تم احتساب نصيب السهم في األرباح بافتراض  *  
   بشكل تقديري بما يتفق مع النظام األساسي للشركة. 

 فإن ربحية السهم األساسية والمخفضة متطابقة.حيث إنه ليس هناك أدوات مخفضة قائمة، * 

 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -37
 

 نظر عامة 
 الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:   

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

الشـــــركة لـكل من المـخاطر الـمذكورة أعاله، وأهداف  يـقدم هذا اإليضـــــاح معلومات حول مدى تعرض 
اتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الـشركة لرأس   ياـس الـشركة وـس

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

 

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

 

 ن  مخاطر االئتما  ( أ
هي خســـــائر مالـية تتكـبدها الشـــــركة في حال تعثر العمـيل أو الطرف المـقابل في الوفاء بالتزاماته التي  
ينظمها عقد األداة المالية، ومن ثم تتعرض الشـركة لمخاطر االئتمان بشـكل رئيسـي من العمالء وأوراق  

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

 

 ارصدة العمالء و اوراق القبض
تم تحديد تلك األقســـاط في عقود    .أبرمت الشـــركة عقود بيع وحدات ســـكنية وأخرى تجارية بالتقســـيط  

ــركة لخطر االئتمان فيم  .البيع ــتحقةوتتعرض الشــ ــاط المســ ولكن الملكية القانونية    .ا يتعلق بتلك األقســ
اط ديد جميع األقـس كنية والتجارية ال تنتقل إلى المـشتري االعقب تـس إضـافة إلى ذلك، تتابع    .للوحدات الـس

الشــركة األقســاط المســتحقة بشــكل مســتمر و بالتالي فان تعرض الشــركة لخطر الديون المعدومة ليس  
 ً   .جوهريا

اما    .الشــــركة لمخاطر االئتمان بشــــكل رئيســــي بالصــــفات الفردية لكل عميل على حدة يتأثر تعرض 
ائد بالصـناعة والدولة   داد الـس كانية لقاعدة عمالء الـشركة، وتـشمل مخاطر التعثر عن الـس الخصـائص الـس

ــركة علي إيراداتها من عدد كبير    .التي يعمل بها العمالء، لها تأثير أقل على خطر االئتمان ــل الش تحص
 .من العمالء
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 المالية)تابع(أهداف وسياسات إدارة المخاطر  -37
 

صول المالية األخرى والودائع النقدية  األ  
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشــئة عن األصــول المالية األخرى الخاصــة بالشــركة، والتي تتضــمن  

لمخاطر االئتمان    الشــركةاألرصــدة لدى البنوك، والنقد، واألصــول المالية بالتكلفة المســتهلكة، تتعرض 
   .صولنتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األ

ويتولى القطاع المالي بالشــركة إدارة مخاطر االئتمان الناشــئة عن األرصــدة لدى البنوك والمؤســســات  
بنوك محلية ذات   المالية، وتحد الشـــركة من تعرضـــها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصـــدة لدى

صــرفيين الذين تتعامل ســمعة جيدة ،  وال تتوقع اإلدارة وفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الشــركة عن الم
   .معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته

 
 المستحق من أطراف ذات العالقة  

يرتبط المـستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنـشأ ـضمن ـسياق األعمال االعتيادية بحد أدنى  
   .دفترية لهذه األرصدة من مخاطر االئتمان بحيث يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة ال

 

 مخاطر السوق   (ب
تنـشأ مخاطر الـسوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المـستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 
أسـعار السـوق، ومن أمثلتها خطر سـعر صـرف العمالت األجنبية ومخاطر أسـعار الفائدة وهي مخاطر 

ــأنها أن تؤثر على دخل   ــوق القروض  من ش ــركة، وتتضــمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر الس الش
ذات الفائدة والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر الـسوق في إدارة المخاطر والـسيطرة عليها ـضمن 
ة وال  ة مشـــــتـق الـي أدوات ـم ـحدود مقبوـلة وفي نفس الوـقت تحقيق عواـئد مجزـية، والشـــــرـكة ال تحتفظ ـب

 .تصدرها

 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
ــعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة   ــأ مخاطر أسـ ــتقبلية لألداة المالية نتيجة  اواتنشـ لتدفقات النقدية المسـ

للتغيرات في أسـعار الفائدة بالسـوق، ويتصـل تعرض الشـركة لمخاطر التغير في أسـعار الفائدة بالسـوق  
وودائع ذات فائدة، ويعاد تســعير الفائدة    تغيرســعر فائدة ممن عدمه بشــكل رئيســي بالتزامات الشــركة ب

من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى المدة الفاصــلة عام    تغيرعلى األدوات المالية ذات ســعر الفائدة الم
 .واحد

هو ـسعر فائدة  المجموعة االلتزامات المالية والقروض المـستحقة على أغلب  وحيث ان ـسعر الفائدة على 
 .للمجموعة، وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية  تغيرم

 
 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

سعر    في  التغير 

 الفائدة 

قبل   األرباح  على  األثر 

 الضريبة

 جنيه مصري

سعر   في  التغير 

 الفائدة

قبل  األرباح  على  األثر 

 الضريبة 

 جنيه مصري

األصل  

 المالي 

%1+ 

%1- 

32,075,865 

(32,075,865 )  

%1+ 

%1- 

20,951,500 

(20,951,500 )  
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية)تابع( -37
 

 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية 
تتعرض الشــركة لمخاطر التغير فى اســعار العمالت االجنبية من االصــول وااللتزامات المالية وبصــفة  

 .اساسية تلك االلتزامات طويلة االجل والمتمثلة فى ارصدة القروض بالدوالر االمريكى 
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

األرباح  العملة التغير في سعر   على  األثر 

 الضريبة قبل 

 جنيه مصري

األرباح   العملة التغير في سعر  على  األثر 

 قبل الضريبة 

 جنيه مصري

 200,903,503 +10% 319,205,428 +10% دوالر األمريكي 

 %10 - (319,205,428 ) %10 - (200,903,503) 

 2,977,083 +10% 1,020,953 +10% يورو 

 %10 - (1,020,953 ) %10 - (2,977,083) 

 251,238 +10% 148,722 +10% السعوديلاير 

 %10 - (148,722 ) %10 - (251,238 ) 

 1,736 +10% 105,041 +10% فرنك سويسري

 %10 - (105,041 ) %10 - (1,736 ) 

 306,597 +10% 159,323 +10% يدرهم اإلمارات

 %10 - (159,323 ) %10 - (306,597 ) 

 67,462 +10% 199,051 +10% جنيه استرليني 

 %10 - (199,051 ) %10 - (67,462 ) 

 
 

 مخاطر أسعار األسهم 
تثمار المحتفظ به من قبل المجموعة والمصـنف   هم من االـس عار األـس أ تعرض المجموعة لمخاطر أـس ينـش
وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــائر. تدير المجموعة مخاطر أســــعار األســــهم من خالل 

دود   ارير حول التنويع ووضـــــع الـح ة. يتم رفع التـق الـي ة واإلجـم ة الفردـي أدوات حقوق الملكـي ة ـب المرتبـط
محفظة األســـهم إلى اإلدارة العليا للمجموعة بصـــورة منتظمة. وتتولى اإلدارة العليا للمجموعة مراجعة 

 واعتماد كافة قرارات االستثمار في األسهم الجوهرية.
  

القوائم   ــاريخ  ت ال يو وفي  ــة،  المجمع ــة  ــالي عن الم للمخــاطر  التعرض  عن  ــاتج  ن ــأثير جوهري  ت جــد 
 االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة المدرجة في سوق لألوراق المالية.

 
 ج(     مخاطر السيولة  

هدف   ويتلخص  بالشركة،  الخاصة  والسيولة  التمويل  ومتطلبات  النقدية  التدفقات  الشركة  إدارة  ترصد 
ة التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض من الشركة في تحقيق توازن بين استمراري

البنوك، وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي عن طريق الحصول على 
قروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة   وتسهيالت  

المالية وااللتزامات  األصول  استحقاق  المصروفات    .بين  لسداد  الكافية  النقدية  لديها  الشركة  بأن  علما 
 .التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات المالية
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 دلة لألدوات المالية  القيم العا  -38
المالية وااللتزامات  المالية  من األصول  المالية  األدوات  المالية    .تتكون   للمجموعةوتتضمن األصول 

،  مدينة أخرىاألرصدة ال ارصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك، ارصدة العمالء واوراق القبض، وبعض
المستهلكةواالستثمارات   والمستحق من  بالتكلفة  ذات عالقة،  الخاصة    .أطراف  المالية  االلتزامات  أما 

وارصدة الموردين واالرصدة الدائنة االخرى،  ودائنو    والقروض  فتشمل التسهيالت االئتمانية  بالمجموعة
األعمال وتأمين ضمان  العالقة  ذات  أطراف  إلى  والمستحق  أراضي،  العادلة  و  شراء  القيم  تختلف  ال 

   .وهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما لم ينص على خالف ذلكلألصول وااللتزامات المالية ج

تم عرض المنهجيات واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات ضمن القسم الخاص  
 : ملخص السياسات المحاسبية الهامة.3-2بالقيمة العادلة في اإليضاح رقم 

 
 األدوات المالية 

 التالية: االخر   من خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلةمقيمة  باصول ماليةتحتفظ المجموعة 
 

 المجموع الثالث  المستوى الثاني المستوى  االولالمستوى  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

     2022ديسمبر  31

 621,973,121 581,777 282,072,912 339,318,432 (11أسهم )إيضاح استثمارات في 

 
     2021ديسمبر  31

 500,214,812 581,777 304,970,380 194,662,655 (11أسهم )إيضاح استثمارات في 

 
 التالية:  والخسائر ابالقيمة العادلة من خالل األرباح  مقيمة  باصول ماليةتحتفظ المجموعة كما 

 المجموع الثاني المستوى  االولالمستوى  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

    2022ديسمبر  31

 87,533,595 5,000,000 82,533,595 (13)ايضاح   صناديقاستثمارات في 

 5,241 - 5,241 (13)ايضاح  اسهم استثمارات في 

 155,435,759 155,435,759 - ( 13)ايضاح  وثائق استثماراستثمارات في 

 82,538,836 160,435,759 242,974,595 

 
    2021ديسمبر  31

 19,218,340 5,000,000 14,218,340 (13)ايضاح   صناديقاستثمارات في 

 4,138 - 4,138 (13)ايضاح  اسهم استثمارات في 

 92,355,183 92,355,183 - ( 13)ايضاح  وثائق استثماراستثمارات في 

 14,222,478 97,355,183 111,577,661 
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 أحداث هامة   -39
 

حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي لفيروس كورونا،   •
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي، وقد أدخلت الحكومة تدابير 

لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وال مختلفة  
تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي  

ري لإليرادات، وتقييم  اضمحالل  والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوه
 . األصول ومخاطر أخرى

، وقد تؤثر على القوائم المالية  2022ديسمبر    31فى  على القوائم المالية للشركة    تم أخذ تأثيرهاهذه األحداث  
ف  وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي، فإن هذا التأثير سو  .للفترات المالية المستقبلية

ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها   .يظهر في القوائم المالية المستقبلية
 . انتهاء تلك األحداث وتأثيرها

 

تتنوع ايراداتها شركات المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية هى القطاع العقارى والقطاع الفندقى  وقطاع و

ذات   البنية  األنشطة  الى  االندية باالضافة  التجارية وعضويات  المراكز  الخدمية مثل  الدورى واألنشطة  العائد 

 . التحتية ونشاط النقل الجماعى

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

 .  ناجمة عن تلك الجائحة
 

قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة واحدة وسعر العملية   2022مارس  21في  •
ترتيب كما تم على ال  %9.75و  10.25و  %9.25نقطة أساس ليصل الي    100الرئيسية للبنك المركزي بواقع  

 . %9.75نقطة أساس ليصل  100رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 
 

قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة واحدة وسعر   2022  مايو  19  بتاريخفي   •
على    % 11.75  و  % 12.25  ،   % 11.25  الي   ليصل   أساس  نقطة  200العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  

 .  %11.75نقطة أساس ليصل الي  200الترتيب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 
 

قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة واحدة وسعر  2022 اكتوبر 27 بتاريخفي  •
على    % 15.75  و  % 14.25  ،   % 13.25  الي   ليصل   أساس  نقطة  200العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  

 . %13.75نقطة أساس ليصل الي  200الترتيب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 

قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة واحدة وسعر   2022  ديسمبر  22  بتاريخفي   •
على    % 18.75  و  % 17.25  ،   % 16.25  الي   ليصل   أساس  نقطة  300العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  

 .  %17.75نقطة أساس ليصل الي  200الترتيب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 

المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل  2022اكتوبر    27بتاريخ   • البنك  قام   ،
 .األخريالعمالت األجنبية األخري، مما ادي الي خفض قيمة الجنيه المصري امام العمالت 

 

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر وبعض العمالت األخرى في الفترة االحقه   •
 . لتاريخ القوائم المالية وتقوم الشركة بدراسة األثر في القوائم المالية الالحقة


