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 المستقلة الدوريةقائمة الدخل الشامل 
  2020 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعةعن فترة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة الدورية المالية القوائم ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 

أشهر  التسعةعن 
 30المنتهية فى 

 2020 سبتمبر

أشهر  التسعةعن 
 30المنتهية فى 

 2019 سبتمبر

عن الثالثة أشهر 
 30المنتهية فى 

 2020 سبتمبر

عن الثالثة أشهر 
 30المنتهية فى 

 2019 سبتمبر

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

     
 15.004.362 31,072,368 71.262.539 99,990,770 ارباح الفترة 

     الدخل الشامل األخر  

 (43.782.610)  (46.327.304) - تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 

مجموع الدخل الشامل األخر عن  

 (43.782.610) - (46.327.304) - الفترة بعد خصم الضريبة  

 )28.778.248( 31,072,368 24.935.235 99,990,770 إجمالى الدخل الشامل عن الفترة 
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  المستقلة الدورية قائمة التغير فى حقوق الملكية
  2020 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعةفترة عن 

 
 

 

 
 رأس المال 

 اإلجمالى  فترة ال ارباح  أرباح مرحلة إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع 
 مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه 
       

 21,487,769,472 471,139,435 29.297.575 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2020يناير  1الرصيد في 
المحول الى األرباح المرحلة  

 - 23.556.970 - القانوني واالحتياطى 
447,582,465 (471,139,435) 

- 
 99,990,770 99,990,770 - - - - إجمالي الدخل الشامل االخر 

 (188.500.000) - (188.500.000) - - - توزيعات أرباح  

 21,399,260,241 99,990,770 288,380,040 61.735.404 313.531.168 20.635.622.860   2020  سبتمبر 30الرصيد في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة الدورية  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
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  المستقلةالدورية قائمة التغير فى حقوق الملكية 
  2020 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعةفترة عن 

 
 

 
 رأس المال 

 إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع 

ارباح غير محققة من  
تقييم استثمارات مالية  

 اإلجمالى  الفترة ارباح  أرباح مرحلة  متاحة للبيع
 مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه 
        

 21.433.957.341 309.797.230 105.990.207 46.327.304 61.735.404 274.484.336 20.635.622.860 2019يناير  1الرصيد في 
المحول الى األرباح المرحلة  

 - (309.797.230) 294.307.368 - - 15.489.862 - واالحتياطى القانونى 
 24.935.235 71.262.539 - (46.327.304) - - - إجمالي الدخل الشامل االخر 

 (371.000.000) - (371.000.000) - - - - توزيعات أرباح  

 21.087.892.576 71.262.539 29.297.575 - 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2019  سبتمبر 30الرصيد في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المستقلة الدورية القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
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 المستقلةالدورية قائمة التدفقات النقدية 
  2020 سبتمبر 30 فيأشهر المنتهية  التسعةفترة عن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة الدورية القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 إيضاح 

 التسعةعن 
 في أشهر المنتهية 

 2020 سبتمبر 30

 التسعةعن 
 فيأشهر المنتهية 

 2019 سبتمبر 30

 جنيه مصري  جنيه مصري   

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 88.848.676 109,502,483  قبل الضرائبفترة ارباح ال

( 3) اهالكات  1.932.495 1.314.474 

 (110.700.240) (116.799.694) (16) توزيعات ارباح فى شركات تابعة 

 ( 12.567.809) (6.622.668)  )ايرادات ( تمويلية 
تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   )أرباح( 

( 9) اوالخسائر   (225.869) (253.670 ) 

 17.126.226 2,758,605  استثمارات مالية متاحة للبيع  اضمحالل 

 3.799.436 986.649   فروق تقييم عملة خسائر

 ( 12.432.907) (8,467,999)  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر( 

( 8) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   (903.134.130 ) (576.221 ) 

( 18) التغير فى اوراق القبض  22.734.014 557.814.277 

 374.548 211.383  التغير فى أوراق الدفع 

 (893.521.174) -  اطراف ذات عالقة المسدد من 

( 11) واألرصدة الدائنة األخرىالتغير فى المصروفات المستحقة   3,264,228 (1.541.967) 

( 17) المسددةضرائب الدخل   (80.500.540) (21.067.240 ) 

 (370.950.684) (965.893.044)  صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

( 3) واصول ثابتة تحت االنشاء )مدفوعات( لشراء اصول ثابتة  - (50.053.650 ) 

 485.133 -  مقبوضات من استثمارات مالية متاحة للبيع

 744.290.492 1.039.488.732  توزيعات أرباح محصلة

 12.567.809 6.622.668  ايرادات تمويلية محصلة

 707.289.784 1.046.111.400  االستثمار صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة 

    التمويل التدفقات النقدية من أنشطة 
 (371.000.000) (188.500.000)   نقدية أرباح توزيعات

 (371.000.000) (188.500.000)  التمويلالناتجة من أنشطة  المستخدمة فى صافى التدفقات النقدية
 (3.799.436) (986.649)    فروق تقييم العملة 

 ( 38.460.336) ( 109.268.293)  الفترة صافى النقدية وما في حكمها خالل

 202.078.222 166.784.368  فترةالنقدية وما في حكمها ـ أول ال

( 9) فترةالنقدية وما في حكمها ـ آخر ال  57.516.075 163.617.886 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها - 1
 

شركة مساهمة مصرية    TMG Holdingتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  −
 .والئحته التنفيذية 1992لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  2007فبراير  13فى 

 25ومدة الشـركة  ،2007إبريل  3بتاريخ  187398تم قيد الشـركة بالسـجل التجاري برقم   −
 . سنة

تراك فى تأـسيس الـشركات التى تصـدر أوراقاً مالية أو الدخول   − يتمثل غرض الـشركة في األـش
 ى زيادة رؤوس أموالها .ف

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

 30فى أشـــهر المنتهية  التســـعةفترة للشـــركة عن المســـتقلة  الدوريةالمالية  القوائم تم اعتماد  −
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ. 2020 نوفمبر 11 يف  2020 سبتمبر

 
 أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة 2
 

وفقاً لمعايير المحاســبة المصــرية وفي ضــوء القوانين   المســتقلةالدورية أعدت القوائم المالية  -
 واللوائح المصرية السارية .

 

 بالجنيه المصري . المستقلةالدورية أعدت القوائم المالية  -
 

 وفـقاً لمـبدأ التكلـفة الـتاريخـية فيـما ـعدا االســـــتثـمارات  المســـــتقـلة اـلدورـية أـعدت القوائم الـمالـية  -
واألصـــــول الـمالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســـــائر  المـتاحة للبيع الـمالـية 

 والتي تقاس بالقيمة العادلة .
 

     ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-1
    

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

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

ائد   عر الصـرف الـس تخدام ـس يتم ترجمة األصـول والخصـوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باـس
 فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة الدخل.

صــوم غير النقدية والتى يتم قياســها بالتكلفة التاريخية باســتخدام أســعار يتم ترجمة األصــول والخ
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

يتم ترجمة األـصول والخـصوم غير النقدية والتى يتم قياـسها بالقيمة العادلة باـستخدام أـسعار الـصرف  
 السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة.

 
 الثابتة األصول 

تظهر األـصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خـصم مجمع اإلهالك و الخـسائر المتراكمة الـضمحالل 
القيمة. وتتضـمن هذه التكلفة عند تحققها والوفاء بشـروط االعتراف بها ، تكلفة الجزء المسـتبدل من 

ــامل يتم االعتراف بتكاليفه  في حالة الوفاء بشــروط المباني والمعدات، وبالمثل عند إجراء فحص ش
اليف اإلصـــــالح   إحالل ويتم االعتراف بجميع تـك دات ـك اني والمـع ة للمـب دفترـي ة اـل القيـم االعتراف ـب

 والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها.  
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       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-1
 

    )تابع(األصول الثابتة 
يكون في مكانه وفي حالته التي يـصبح عليها قادرا على التـشغيل بالطريقة  يبدأ إهالك األـصل عندما 

التي حددتها اإلدارة ، ويتم حســــاب اإلهالك بإتباع طريقة القســــط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضــــى  
 لألصل على النحو التالي:

 
 السنوات بيـان األصل

 20 مبانى وإنشاءات
 5 وسائل نقل و أنتقال

 8 -3 كمبيوترأجهزة 
 10 - 5 أثاث وتجهيزات
 5 - 3 عدد و أدوات  

 
يتم اسـتبعاد األصـول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصـول على أي منافع اقتصـادية  

أو خـسائر تنـشأ عند اـستبعاد   أرباحمـستقبلية من اـستخدامها أو بيعها في المـستقبل. يتم االعتراف بأي 
 التي تم فيها استبعاد األصل .  الفترة األصل في قائمة الدخل في 

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

يتم رسملة النفقات الالحقة لالقتناء فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصول 
رية لألصول الثابتة و يتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة و يتم استبعاد القيمة الدفت
 المستبدلة أو المجددة، و يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.

 
تقوم الـشركة بـشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤـشر على أن يكون أـصل  

فيعتبر أن هناك ثابت قد أضـــمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألصـــل عن قيمته اإلســـتردادية ، 
اضـمحالل لألصـل وبالتالي يتم تخفيضـه إلى قيمته اإلسـتردادية، وتثبت خسـارة االضـمحالل بقائمة 

 الدخل.
 

يتم رد الخســـارة الناجمة عن اضـــمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في التقديرات المســـتخدمة  
ـضمحالل القيمة، وتكون محدودة  لتحديد قيمة االـصل االـستردادية منذ اثبات اخر خـسارة ناتجة عن ا

بحيث التتعدى القيمة الدفترية ألصـل ، )نتيجة لرد الخسـارة الناجمة عن اضـمحالل القيمة( ، القيمة  
االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد االهالك( ما لم يتم االعتراف  

بة لألـصل في الـسنوات الـسابقة، ويتم إثبات الرد في أية بالخـسارة الناجمة عن اـضمحالل القيمة بالنسـ 
 خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل.

 
 اإلستثمارات

 االستثمارات في شركات تابعة
االسـتثمارات في شـركات تابعة هي اسـتثمارات في شـركات يكون للشـركة فيها  سـيطرة، ويفترض  

ـضة ـسواء بـشكل مباـشر أو غير مباـشر من خالل الـشركات  وجود الـسيطرة عندما تمتلك الـشركة القاب
ــتثمر فيها ، فيما عدا تلك الحاالت   ــركة المسـ ــويت في الشـ ــف حقوق التصـ التابعة لها ما يزيد نصـ

 االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة.
 

ــتثمارات في شــركات تابعة بالقوائم المالية  ــتقلة بالتكلفة متضــمنة تكلفة تتم المحاســبة عن االس المس
االقتناء ، وفى حالة حدوث اضــمحالل في قيمة تلك االســتثمارات ، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة 

 هذا االضمحالل ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدة .
 

التى ـحدث فيـها بـما ال تتـعدى القيـمة اـلدفترـية   الفترة ويتم االعتراف برد خســـــائر االضـــــمحالل فى 
 ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. السابق تخفيضها



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020سبتمبر  30كما في 

 

- 11  - 

       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-1
 

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

ل مباشر ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشك(،  32المحاسبة المصري رقم )
أوأكثر من حقوق التصويت في الشركة  %20أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة 

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

التكلفة متضمنة تكلفة تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة ب
( حيث يتم إعداد قوائم مالية 18من معيار المحاسبة المصرى رقم ) 10االقتناء وذلك وفقا للفقرة 

مجمعة متاحة لالستخدام العام، وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات، يتم تعديل 
لكل استثمار على حده، ويتم القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة الدخل وذلك 

التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق  فترة الاالعتراف برد خسائر االضمحالل فى 
 تعكس قائمة الدخل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة .تخفيضها، و

 
 المتاحة للبيع المالية  االستثمارات
المتاحة للبيع هي أـصول مالية غير مـشتقة تم تـصنيفها كأـصول متاحة للبيع عند   المالية االـستثمارات

االقتناء ، وغير مبوبة كقروض و مديونيات أو كاســـتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االســـتحقاق أو 
 أو الخسائر. رباحكاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

 

بالقيمة العادلة متضــمنة المصــروفات   المتاحة للبيععند االعتراف األولى، يتم قياس االســتثمارات 
 المباشرة المتعلقة بها.

 

 رباحمع االعتراف باألبعد االعتراف األولى ، يتم قياس االســــتثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
،  وذلك حتى إلغاء األصـل المالي من الدفاتر أو الخسـائر غير المحققة مباشـرة ضـمن حقوق الملكية

أو الخســـائر المتراكمة المســـجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل،   رباحوعندئذ يتم االعتراف باأل
التى ـحدث فيـها بـما التتـعدى القيـمة اـلدفترـية   الفترة ويتم االعتراف برد خســـــائر االضـــــمحالل فى 

  . ة اضمحالل بالنسبة لألصل في السنوات السابقةالسابق تخفيضها ما لم يتم االعتراف بخسار
 

 وأليمكن سوق نشط    فيالبورصة    فيليس لها سعر مسجل    التيفي أدوات حقوق الملكية    االستثمارات
 قياسها بطريقة يعتمد عليها، يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة.

 
 والخسائرأ رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ

تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ ائر هي اصـول مالية تم تبويبها إما  كأصـول  رباحاالـس أو الخـس
محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصــير أواصــول مالية 

   أوالخسائر. رباحتم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األ
 

أوالخســـائر بالقيمة   رباحعند االعتراف األولى، يتم قياس االســـتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ
 العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

 

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

 

أوالخسائر  بقائمة  رباحأو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ  أرباحيتم االعتراف ب
 الدخل.
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 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
االـستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ االـستحقاق هي أصـول مالية غير مـشتقة لها مبلا ـسداد محدد  
أو قابل للتحديد وتاريخ اســتحقاق محدد و لدى أدارة الشــركة النية و القدرة على االحتفاظ  بها حتى 

 تاريخ استحقاقها.
 

ــتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االســـتحقاق بالقيمة العادلة   عند االعتراف األولى ، يتم قياس االسـ
 متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

 
بعد االعتراف األولى، يتم قياس االـستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االـستحقاق بالتكلفة المـستهلكة  

ا خسـائر االضـمحالل في القيمة . ويتم االعتراف  باسـتخدام طريقة سـعر العائد الفعلي مخصـوما منه
أو الخـسائر في قائمة الدخل عند اـستبعاد األـصل المالي من الدفاتر أو حدوث اـضمحالل أو  رباحباأل

تغطية اضـــمحالل في القيمة و أيضـــا من خالل عملية االســـتهالك، ويتم االعتراف برد خســـائر  
عدى القيمة الدفترية الســـــابق تخفيضـــــها ما لم يتم  التى حدث فيها بما التت الفترة اإلضـــــمحالل فى 

  االعتراف بخسارة اضمحالل بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
 

  المتداولة المحتفظ بها لغرض البيعغير األصول 
المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصـول المتداولة والتى من المتوقع اسـترداد  غير األصـول 

ى  -الدفترية من صـفقة بيع قيمتها  اـس كل اـس تخدامها. يتم قياس تلك   -بـش تمرار فى اـس وليس من األـس
 األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.

 
ة ـهذا  ة بقيـم ة اـلدفترـي ة تـلك االســـــتثـمارات، يتم تـعدـيل القيـم ة ـحدوث اضـــــمحالل في قيـم وفى ـحاـل

التى حدث فيها  الفترة درج بقائمة الدخل، ويتم االعتراف برد خسائر االضمحالل فى  االضمحالل وي
بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل بالنسبة لألصل  

  في السنوات السابقة.
 

 أذون الخزانة
يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة، وبعد االعتراف األولى الفرق  التي الخزانةيتم تقييم أذون 

من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل  الفترة بين تكلفة االقتناء والقيمة المحققة خالل 
 بطريقة القسط الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى.
الضرائب المخصومة من المنبع على تلك العوائد  ويتم اثبات عائد األذون باجمالى القيمة ويتم اثبات

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

 
 العمالء والمدينون المتنوعون

ــائر  ــاً خس ــلية للفاتورة ناقص ــمحالليتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األص أن  –اإلض
 وجدت .

يتم قياس خســائر اإلضــمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية  
. ويتم االعتراف بخســائر اإلضــمحالل بقائمة الدخل. ويتم االعتراف  او القيمة االســتردادية المتوقعة

تتعدى القيمة الدفترية السـابق تخفيضـها ما التى حدث فيها بما ال الفترة برد خسـائر اإلضـمحالل فى  
 لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة.

 
 النقدية وما في حكمها

لغرض قائمة التدفقات النقدية، فأن النقدية وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة 
تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أوأقل لدى بنوك وودائع قصيرة األجل و أذون الخزانة والتي لديها 

 مخصوما منها حسابات السحب على المكشوف أن وجدت.
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 أرصدة دائنة ومستحقات

واء  اإللتزاماتيتم إثبات  − تلمة ـس تقبل للبضـائع أوالخدمات المـس داد في المـس تحقة الـس للمبالا المـس
 تمت أولم تتم المطالبة بها من قبل المورد بالتكلفة.

 
 القصيرة وطويلة األجل  اإللتزاماتالفصل بين األصول و

 التي تستحق خالل عام بعد تاريخ القوائم المالية ضمن األصول اإللتزاماتيتم إدراج األصول و −
التي يتجاوز تاريخ تحصيلها مدة عام من تاريخ  اإللتزاماتالمتداولة أما األصول و اإللتزاماتو

 طويلة األجل. اإللتزاماتالقوائم المالية فيتم إدراجها ضمن األصول و
 

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي  −
ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام 
 ويمكن تقدير هذا االلتزام بدرجة يعتمد عليها، وإذا كانت القيمة الزمنية جوهريه فإنه يتم تحديد
قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس 

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

 .دير حالىتق
 

 إثبات اإليراد

يتم االعتراف بإيرادات االـستثمارات في الـشركات التابعة في حدود ما تحـصل عليه الـشركة من    −
للشـركات المسـتثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبارا من تاريخ  رباحتوزيعات األ

التي اعتمدت توزيعات تلك  صــدور قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشــركات المســتثمر فيها و
 . رباحاأل

يتم إثبات دخل الفوائد الخاصة باألدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل بطريقة العائد الفعلي   −
وذلك فيما عدا األدوات المالية المصــنفة كمقتناة ألغراض التجارة أو المقيمة بالقيمة العادلة من 

 والخسائر. رباحخالل األ
 

 قانونياإلحتياطي ال

العام لتكوين إحتياطى قانونى حتى  أرباحمن ـصافى  %5طبقاً للنظام األـساـسى للـشركة ، يجنب  −
من رأس مال الـشركة المـصدر . ويـستعمل اإلحتياطي بناء على قرار  %50يبلا هذا اإلحتياطي 

 من الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس اإلدارة.
 

 التقديرات المحاسبية

ديرات   − ام اإلدارة بعـمل تـق ة قـي ة المصـــــرـي ايير المـحاســــــب اً لمـع ة وفـق الـي يتطـلب إـعداد القوائم الـم
، اإليرادات والمصــروفات خالل الســنوات   اإللتزاماتوافتراضــات تؤثر على قيم األصــول ، 

 المالية ، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

 اضمحالل قيمة األصول 
 األصول المالية  اضمحالل قيمة

تقوم الشـركة بشـكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضـوعي على  −
ــل مالي أو  ــمحل . ويعتبر أصـ ــول المالية قد أضـ ــل مالي أو مجموعة من االصـ أن يكون أصـ
مجموعة من االصــــول المالية قد أضــــمحل إذا ، وإذا فقط كان هناك دليل موضــــوعي على 

لقيـمة نتج عن ـحدوث ـحدث أو أكثر بـعد االعتراف االولي ـباألصـــــل واثر على اضـــــمحالل ا
التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل 

   يعتمد عليه.
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    )تابع(اضمحالل قيمة األصول 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تقوم الـشركة بـشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ، تقوم الـشركة بتحديد ما إذا كان هناك مؤـشر على 
ــل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته  ــمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية ألصــ ــل قد أضــ أن يكون أصــ

ــتردادية ، فيعتبر أن هناك اضــمحالل لألصــل وبالتالي ــتردادية .  اإلس يتم تخفيضــه إلى قيمته اإلس
 وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .

يتم رد الخســـارة الناجمة عن اضـــمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المســـتخدمة  
لتحديد قيمة األـصل االـستردادية منذ إثبات أخر خـسارة ناتجة عن اـضمحالل القيمة، وتكون محدودة  

ــل  ــمحالل القيمة -بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألص ــارة الناجمة عن اض القيمة   -نتيجة لرد الخس
االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد اإلهالك( ما لم يتم االعتراف  
بالخـسارة الناجمة عن اـضمحالل القيمة بالنـسبة لألـصل في الـسنوات الـسابقة، ويتم إثبات الرد في أية 

 خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل.  
 

 أسهم خزينة  
تدرج أـسهم الخزينة )أـسهم الـشركة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أـسهم الخزينة مخـصومة من حقوق 

أو الخسـائر الناتجة عن التصـرف فى أسـهم الخزينة ضـمن حقوق  رباحالملكية بالميزانية وتثبت األ
 الملكية بالميزانية.

 

 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين  
االثابة وتحفيز العاملين أو المديرين بالشــركة وفقاً للنظام األســاســى للشــركة بناءاً على مقترح نظام 

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

 واليوجد حالياً نظام أثابة مفعل

 ضرائب الدخل
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.

 
 ضرائب الدخل الجارية

ــول و  ــابقة وفقاً للمبلا المتوقع  إلتزاماتيتم تقييم أصـ ــرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السـ ضـ
 إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب.

 
 ضرائب الدخل المؤجلة

على الفروق المؤقـتة بين القيـمة   اإللتزاـماتويتم اإلعتراف بضـــــريـبة اـلدـخل المؤجـلة ـبإتـباع طريـقة 
)األســــاس الضــــريبي( وقيمتها المدرجة   المعترف بها لألصــــل أو اإللتزام لضغراض الضــــريبية

 بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق.

ويتم اإلعتراف بضـــريبة الدخل المؤجلة كأصـــل عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع   
الجزء الذي لن ويتم تخفيض األصــل بقيمة  الضــريبية المســتقبلية ، رباحبهذا األصــل لتخفيض األ

 يتحقق منه منفعة مستقبلية.

ائـمة اـلدـخل للفترة ، فيـما ـعدا  يتم إدراج الضـــــريـبة الـجارـية والمؤجـلة ـكإيراد أو مصـــــروف في ـق
 أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية. الفترة الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 

 قائمة التدفقات النقدية 
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية فأن 
النقدية وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل و 

السحب على  أذون الخزانة والتي لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات
 المكشوف أن وجدت .
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       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-1

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ــاهمين والمديرين واإلدارة   ــقيقة وكبار المسـ تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشـــركات الشـ

خاضـعة لسـيطرة مشـتركة أو نفوذ مؤثر العليا للشـركة ، وتمثل أيضـا الشـركات المسـيطر عليها أو 
من قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشـــروط والســـياســـات التســـعيرية للمعامالت مع 

 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .
 

 نظام المعاشات للعاملين
ون التأمينات االجتماعية تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـــ 

نة  79رقم  تحقاق   1975لـس اس االـس ركة على قائمة الدخل طبقاً ألـس اهمة الـش وتعديالته وتحمل مـس
 ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

 

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

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

 األجل.
 

 تكاليف االقتراض
ـقائـمه اـلدـخل مـباشـــــرة كمصـــــروـفات تمويلـية فيـما ـعدا تكلـفة  يتم إدراج أعـباء تكلـفه االقتراض على 

اإلقتراض المتعلقة مباـشرة ً بإقتناء أو إنـشاء أو إنتاج أـصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة 
ــل والتى تتمثل فى تكلفة  ــملتها على االصــ ــل ويتم تحديد قيمة تكلفة االقتراض التى يتم رســ األصــ

توقف عن الرســملةخالل الفترات التى تتعطل فيها أعمال االنشــاء الفعالة  االقتراض الفعلية، و يتم ال
 لألصل .

ويتم التوقف عن الرسـملة للتكلفة االقتراضـية عندما يتم االنتهاء من كل االنشـطة الجوهرية الالزمة 
 العداد االصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى االغراض المحددة له أو لبيعه للغير.

  

 المصروفات
يتم االعتراف بجميع المصــروفات شــاملة مصــروفات التشــغيل ، المصــروفات اإلدارية والعمومية 
 والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.

 

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

 

 رباحنصيب السهم في األ
ــهم في األ ــى للس ــاس ــركة النصــيب االس ــاب النصــيب   رباحتعرض الش ــهمها العادية. يتم احتس ألس

هم في األ ى للـس اـس هم  رباحاالـس اهمتهم في األـس اهمين عن مـس ارة المتعلقة بالمـس مة الربح والخـس بقـس
مع اســتبعاد أســهم   الفترة د األســهم العادية القائمة خالل العادية بالشــركة على المتوســط المرجح لعد

 أن وجدت . –الخزينة 
 

 القيم العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن الشركة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أو المقابل المدفوع نظير 

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

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

وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق 
استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على 

 تحقيق مصالحهم االقتصادية. 
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       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-1
    )تابع( القيم العادلة

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

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

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

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

وتستخدم الشركة أساليب التقويم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية 
من ثم تعظم استخدام المعطيات ذات الصلة التي يمكن مالحظتها من أجل قياس القيمة العادلة، و

 وتقلل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى. 
التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في  وااللتزاماتويجري تصنيف جميع األصول 

 ككل:  قياس القيمة العادلةل ةالقوائم المالية في فئات جوهري
 

مطابقاً تماماً في   إلتزاماتالمستوى األول: باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألصول أو  •
 أسواق نشطة.

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

 األسعار(.

المستوى الثالث: باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام ال تستند  •
 .لبيانات سوق يمكن مالحظتها

التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر،  اإللتزاماتوفيما يتعلق باألصول و

ن ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث للتسلسل الهرمي عن طريق تحدد المنشأة إذا ما كا

 إعادة تقييم التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير. 

استنادا إلى  اإللتزاماتوألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول و

طبيعتها، وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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 أصول ثابتة -3
 

 أراضى 
وسائل نقل  مبانى

 أجهزة كمبيوتر وانتقال
أثاث 

 وتجهيزات
عدد 
 االجمالى وادوات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
جنيه 

 مصري
جنيه 

 جنيه مصري مصري
        التكلفـة

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

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066  2020 سبتمبر 30في 

        مجمع اإلهالك
 (3,376,910) (22.722) (1.210) (626.189) (850.849) (1.875.940) - 2020يناير  1فى 

 (1,932,495) (5.869) - (26.537) (24.149) (1.875.940) - الفترةإهالك 

 (5.309.405) (28.591) (1.210) (652.726) (874.998) (3.751.880) -  2020 سبتمبر 30في 
 صافى القيمة الدفترية في

 56.343.851 6.177 - 21.436 2 46.273.170 10.043.066  2020 سبتمبر 30

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

 مبانى  أراضى 
وسائل نقل و 

 أجهزة كمبيوتر انتقال
أثاث 

 وتجهيزات
عدد 

 االجمالى وادوات
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفـة
 11.595.220 30.382 1.210 645.562 875.000 - 10.043.066  2019يناير  1فى 

 50.058.036 4.386 - 28.600 - 50.025.050 - إضافات العام

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066 2019ديسمبر  31في 

        اإلهالكمجمع 
 (1.414.718) (15.640) (1.210) (588.421) (809.447) - - 2019يناير  1فى 

 (1.962.191) (7.083) - (37.768) (41.402) (1.875.939) - العامإهالك 

 (3.376.909) (22.723) (1.210) (626.189) (850.849) (1.875.939) - 2019ديسمبر  31في 

 الدفترية فيصافى القيمة 
 58.276.347 12.045 - 47.973 24.151 48.149.111 10.043.066 2019ديسمبر  31

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

مال الشـركة العربية للمشـروعات والتطوير  من رأسـ  %99.9على  االسـتحواذ 2007تم فى أكتوبر  
العـقاري ش.م.م  و  لضســـــتثـمارمن رأس ـمال شـــــرـكة اإلســـــكـندرـية  %96.9العمراني ش.م.م و

من رأس مال شركة  %40العقاري ش.م.م و لضستثمارمال ـشركة ـسان ستيفانو  من رأس 71.05%
مال شركة ادلة تلك األسهم بأسهم زيادة رأساإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م عن طريق مب

ــمال كل ، (TMG Holdingمجموعة طلعت مصــطفى القابضــة ) وقد تم األكتتاب فى زيادة رأس
مصــرى ، وشــركة ســان يه جن 543.768.900العقاري بمبلا  لضســتثمارمن شــركة اإلســكندرية 
مـصرى وـشركة األـسكندرية للمـشروعات العمرانية  جنيه  243.000.000ـستيفانو العقارى بمبلا  

 مصرى.جنيه 145.583.000بمبلا 
 

 وفيما يلى بيان بالشركات التابعة : 
 

 م
 اسم الشركة

 رأس المال

 المصرىجنيه بال

عدد األسهم 

 المصدرة

عدد األسهم 

 المملوكة

نسبة 

 المساهمة 

 %99.9 7380016 7380096 738.009.600 * الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 1

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

 %72.18 6337565 878000 878.000.000 العقاري ش.م.م** لضستثمارشركة سان ستيفانو  3

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

  لضـستثمارمن ـشركة اإلـسكندرية  %1.66تمتلك الـشركة العربية للمـشروعات والتطوير العمرانى  *
 العقارى ش.م.م .

العقارى   لضســتثمارمن شــركة ســان ســتيفانو  %27.82تمتلك الشــركة بطريق غير مباشــر نســبة  **
ش.م.م من خالل شـركاتها التابعة )العربية للمشـروعات والتطوير العمراني ش.م.م، اإلسـكندرية  

 العقاري ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م(. لضستثمار
من شــركة اإلســكندرية للمشــروعات   %60العقارى نســبة  لضســتثماررية تمتلك شــركة األســكند ***

 العمرانية ش.م.م.
 

جنـيه   16.134.111.059ســـــتثـمارات فى الشـــــرـكات الـتابـعة مبلا وـقد بلـغت إجـمالى تكلـفة اال-أ 
 مصرى كما يلى :

 
   2020 سبتمبر 30 2019ديسمبر  31

  جنيه مصرى جنيه مصرى
   

 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 12.638.174.732 12.638.174.732

 ش.م.م العقاري  لضستثمارشركة االسكندرية  2.498.432.399 2.498.432.399

 ش.م.م العقاري  لضستثمارشركة سان ستيفانو  933.598.687 933.598.687

 االسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.مشركة  63.905.241 63.905.241

16.134.111.059 16.134.111.059  

 

 مسدد تحت حساب زيادة استثمارات في شركات تابعة ب  /4 

قامت الشـــركة بالمســـاهمة فى زيادة راس مال الشـــركة العربية للمشـــروعات والتطوير العمرانى بمبلا   
  التـشغيلية، وجارى اإلنتهاء من اإلجراءات الالزمة التمام الزيادةجنية دعماً لألنـشطة  1,003,480,380

 .لدى الهيئة العامة لضستثمار والمناطق الحرة 
 
 
 
 



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020سبتمبر  30كما في 

 

- 20  - 

 
 إستثمارات في شركات شقيقة - 5
 

 
نسبة  

 المساهمة
 2019ديسمبر  31   2020 سبتمبر  30 عدد األسهم 

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

 1.470.000 1.470.000 147000 %49 *  والمشروعات )تحت التصفية( 

   1.470.000 1.470.000 

 

* وافق مجلس االدارة على التخارج من شركة هيل / تي ام جي الدارة المنشأت والمشروعات 
 .من خالل المصفى القضائى للشركة اجراءات تصفية الشركةتنفيذ جارى اتخاذ و

 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع - 6
 
فى صندوق  يتمثل  2020 سبتمبر 30جنيه مصرى فى  17.382.867بلا رصيد هذا البند مبلا   

 المباشر. لضستثمارالثالث وتديره شركة هيرمس  المجموعة المالية هيرمساستثمار 
   

 
 فيقيمة االستثمار 

 2019ديسمبر  31 
 فى االضمحالل

 2020 سبتمبر 30
قيمة االستثمار فى 

   2020 سبتمبر 30

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

    

 17.382.867 (2,758,605) 20.141.472 صندوق استثمار المجموعة المالية هيرمس الثالث

 20.141.472 (2,758,605) 17.382.867 

 
 
 والخسائرأ رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ - 7
 

ــوقية فى   ــتثمارات المالية بعد إعادة التقييم وفقا للقيمة الس ــبتمبر 30يبلا رصــيد االس   مبلا 2020 س
 جنيه مصرى . 2.982.181

 

 

 عدداألسهم
 الوثائق

 صافى التغير القيمة قبل التقييم
 فى

  2020 سبتمبر 30

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

   2020 سبتمبر 30

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

 2019ديسمبر  31

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى  

      

 2.756.312 2.982.181 225,869 2.684.013 9500 وثائق استثمار صندوق جمان

  2.684.013 225,869 2.982.181 2.756.312 

 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -8
 
 

 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2.063.562 2.063.562 الهيئة العامة للرقابة المالية –تأمينات لدى الغير 
 52.283 161.828 مصروفات مدفوعة مقدما

 - 900,323,494 (18ايضاح ) أطراف ذات عالقة 
 65.008 2,766,099   ارصدة مدينه اخرى

 2.180.853 905.314.983 االجمالى  
 

 
 



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020سبتمبر  30كما في 

 

- 21  - 

 
 
 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -9
 
 

 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   عملة محلية -أ

 4.661 45                             الصندوقنقدية ب
 112.193.592 4.997.460 اريةحسابات ج

 30.000 30.000                            ودائع

 5.027.505 112.228.253 

  
 
 

   عملة اجنبية  -ب
 16 - الصندوق    نقدية ب

7052.488.5 حسابات جارية        54.556.099 

 7052.488.5  54.556.115 

 557.516.07  166.784.368 

 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -10

 
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3.122.054 1.672.088 مصروفات مستحقة  
 3.957.871 8.595.451 خدمات   –موردين 

 63.191 139.805 ارصدة دائنة اخرى

 10.407.344 7.143.116 

 
 رأس المال  -11

 
مصري )خمسون مليون جنيه جنيه  50.000.000حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلا  

جنيه مصري )ستة مليون جنيه مصري( القيمة  6.000.000مصري( ورأس المال المصدر بمبلا 
 جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( . 10االسمية للسهم 

 
تم زيادة رأس مال الشركة   2007أكتوبر    6قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  بموجب   

مصري )ثالثون مليار جنيه مصري( وتم زيادة  جنيه  30.000.000.000 المرخص به بمبلا
جنيه مصري )ثمانية عشر مليار ومائة   18.152.035.500رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح  

ن مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصري( مقسم إلى عدد اثنان و خمسو
جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( من خالل  10سهم ، القيمة االسمية للسهم  1815203550

 .2007أكتوبر    28مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  

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

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

مصرى وتم التأشير فى السجل جنيه  344.000.000مصري للسهم بقيمة جنيه  1.6إصدار بمبلا 
 . 2007نوفمبر  25التجاري بتاريخ 
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 تابع - رأس المال  -11

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

جنيه  169.720.520بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام وتبلا قيمتها االسمية 
)عشرون مليار   مصري  جنيه  20.132.314.980ليصبح راس المال المصدر مبلا وقدره  مصري  

( موزعة  جنيه مصريعشر ألف وتسعمائة وثمانون واثنان وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة ومائة 
 .2010مايو  18سهم وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  2013231498على 

تم زيادة راس المال المصدر والمدفوع   2011يونيو  30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
)فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة وثالثون مليون جنيه مصري  20.635.622.860ليصبح 

الغير( موزعة على عدد  جنيه مصريوستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة و ستون 
تون ألف ومائتان سهم )فقط ملياران وثالثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وس 2063562286

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

 
 إحتياطى قانونى  -12

 
ويتمثل  2020 سبتمبر 30جنيه مصري في  313.531.168بلا رصيد االحتياطى القانونى مبلا  

 344.000.000الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلا اجمالى فى 
للسهم. وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات  مصري جنيه 1.6جنيه مصري بعالوة قدرها 

لبالا المتبقي وا  جنيه مصري وقد تم تحويل رصيد العالوة   185.880.702الطرح الخاص والبالغة  
من األرباح  %5جنيه مصرى الى رصيد االحتياطى القانونى، باإلضافة الى نسبة  158.119.298

 .1981لسنة  159المحققة وفقاً للقانون رقم 
 

 إحتياطي عام  - 13
 

ويتمثل فى  2020 سبتمبر 30جنيه مصرى في  61.735.404بلا رصيد االحتياطى العام مبلا  
عمليات مبادلة االسهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير جنيه مصري والناتج من    25.747.613مبلا  

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

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

 باضافة الفرق الى االحتياطى العام.
 رباحاألنصيب السهم في   - 14
 

  رباحاألوتم حســاب نصــيب الســهم فى  جنيه مصــري  0.046فترة الارباح بلا نصــيب الســهم في 
 : كما يلىالفترة عدد األسهم القائمة خالل  على الفترة ارباح  بقسمة صافي

 

 2019 سبتمبر 30   2020 سبتمبر 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 
قبل خصم حصة العاملين وأعضاء   فترةصافي ارباح ال
770.990.99 مجلس اإلدارة  71.262.539 

(00.0000.6) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدره(  (7.126.254)   

بعد خصم حصة العاملين وأعضاء   فترةصافي ارباح ال
 64.136.285 93.990.770 مجلس اإلدارة

 2063562286 2063562286 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.031 0.046 )جنيه / سهم(فترة نصيب السهم من صافي ارباح ال 
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 توزيعات أرباح من شركات تابعة  -15
 

جنيه ، وتتمثل   116.799.694مبلغ وقدره  2020 سيبتمبر 30بلغ رصييد توزيعات اررباح فى 
، والتى يتم  لعربية للمشييروتات والتيوير العمرانى لشييركة اافى توزيعات اررباح المسييتحقة م  

وفيما يلى بيا    2020خالل تام للشييركة العربية للمشييروتات وفقاً لقرار الجمعية العامة سييداد ا 
 :فترة التوزيعات والسدادات خالل ال

 
 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 110.700.240 116.799.694 التوزيعات المعلنة
 854.990.732 1.039.488.732 رصيد اول المدة  

 (854.990.732) (1.039.488.732) سدادات خالل الفترة 

 110,700,240 116.799.694 الرصيد
  
 
 

 والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -16
 

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 88.848.676 109,502,483 قبل الضريبةصافي الربح الدفتري 

تعديالت تلى صافي الربح الدفتري للوصول 
 (65.682.387) (93,148,521) لصافي الربح الضريبي

 23.166.289 16,353,962 صافي الربح الضريبي

 5.212.415 3,679,641  %22.5الضريبة بسعر 

 5.535.012 5,839,985 %5الضريبة  تلى توزيعات اررباح بسعر 
 6.807.668 - فروق ضريبية ناتجة ت  االقرار الضريبى  

 17.555.095 9,519,626 ضريبة الدخل والدخل الشامل المستحقه
 

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 17.555.095 9,519,626 ضريبة الدخل الجارية
 31.042 (7.913) ضريبة الدخل المؤجلة

 9.511.713 17,586,137 

 
 :فترة الة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

 
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 14.259.572 80.500.542 السنةالفترة/  رصيد أول

 92,843,222 9,519,626 الفترة/ السنة المكو  خالل

 (26.602.252) (80.500.540) الفترة/ السنةالمسدد خالل 

 80.500.542 9,519,628 الفترة/ السنة رصيد أخر
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 )تابع( والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -16
 

قيمة الضرائب المؤجلة  مصري جنيه  1,807 والبالغة 2020 سبتمبر 30الضريبية المؤجلة فى  اإللتزاماتوتتمثل  
 لبند االصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك الضريبى واالهالك المحاسبى وتتمثل فيما يلى :

 
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 48.365.282 46,432,786 (3األساس المحاسبى )إيضاح 

 48.338.145 46,440,818 األساس الضريبى  

 27.136 8,032 مؤجلة فروق ضريبية

 %22.50 %22.50 سعر الضريبة

 6.106 1,807 قائمة المركز المالى -الضريبى المؤجل األصل 

 (22.344) 6,106 السنة الفترة / الضريبى المؤجل اولاأللتزام )األصل( 

 (28.450) (7,913) قائمة االرباح والخسائر -الضريبة المؤجلة 
 

 
 األطراف ذات العالقة - 17

 
ً ألهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف    تحقيقا

 عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالا المسددة من أوإلى هاألخرى وذلك لسداد بعض المبالا نياب
وقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن األصول أوتقديم بعض الخدمات االستشارية  أطراف أخرى  

 .والخصوم بقائمة المركز المالي
  من معيار  17مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة صافى بلغت 

 . 2020 سبتمبر 30في مصري جنيه  2,132,825 مبلا وقدره  15رقم  يالمحاسبة المصر

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى :  
 

 

 
 

ـشركة يـساهم فيها بعض أعـضاء مجلس إدارة ـشركة   –العقاري والـسياحي  لالـستثمار  يتي.إم. جتمتلك ـشركة 
  .تقريباً من أسهم الشركة %43.16بنسبة  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 
 

 اوراق قبض  اوراق قبض 
   2019 ديسمبر 31  2020 سبتمبر 30 
   

 661.690.538 638.956.524 العمرانىالشركة العربية للمشروعات والتطوير 

 1.715.094.971 1.715.094.972 العقارى لضستثمارشركة اإلسكندرية 
 352.393.276 352.393.276 العقارى لضستثمارشركة سان ستيفانو 

 417.457.543 417.457.544 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية

 3.123.902.316 3.146.636.330 

 طبيعة التعامل أرصدة مدينة  أرصدة مدينة 
    2019 ديسمبر 31  2020 سبتمبر 30 
    

 حسابات جارية - 897,796,390 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
 حسابات جارية - 2,527,104 وشركاتها التابعة  شركة اإلسكندرية لضستثمار العقارى

 900.323.494 -  
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 الموقف الضريبي  -18
 

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

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

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

 ضريبة الدمغة -ج 
اإلعالنات في مواعيدها القانونية   تتضــمنيتم ســداد ضــريبة الدمغة المســتحقة على الشــركة و 

 .المختصة للمأمورية
 

 المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى   اإللتزامات  -19
 

 .محتملة أوارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية إلتزامات التوجد 
 

   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -20
 

 الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 مخاطر االئتمان (أ

 مخاطر السوق   (ب

 ج( مخاطر السيولة 

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

تها وكذلك كيفية إدارة الشركة الشركة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدار

 لرأس المال. 

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

 الشركة األم تتناول أنشطتها على أساس منتظم. 

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

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

 أخرى. 
 

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

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

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

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

ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة المخاطر والسيطرة عليها ضمن حدود مقبولة وفي  
 نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية. والشركة ال تحتفظ بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها. 
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 )تابع(   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -20
 

ــة ــذي يؤثر على المــدفوعــات  خطر التغيرات فى ســـــعر الصـــــرف للعمالت األجنبي وال
ة   اإللتزاـماتوالمقبوضـــــات ـبالعمالت األجنبـية وـكذـلك تقييم أألصـــــول و ـبالعمالت األجنبـي

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

 

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

الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل، الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات 

 المالية.  اإللتزاماتالتشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات 
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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  

إغالق األعمال  الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي و 
وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها سوف 
تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض 

 جوهري لضيرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. 
 

، ولكنها قد تؤثر على القوائم المالية  2020  سبتمبر  30هذه األحداث لم تؤثر على القوائم المالية للشركة في  
للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي، فإن هذا التأثير 

ً للمدى المتوقع والفترة الزمنية التي سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم ال تأثير وفقا
 ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.

 


