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 المستقلة قائمة الدخل الشامل
 2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المستقلة  القوائم المالية  ( جزء ال يتجزأ من 20( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 

 للسنة المالية المنتهية في 
 2022ديسمبر   31

 للسنة المالية المنتهية في 
 2021ديسمبر  31

 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 542,120,667 660,985,912 ارباح السنة 

 542,120,667 660,985,912 العام إجمالى الدخل الشامل عن 
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 المستقلة  قائمة التغير فى حقوق الملكية
 2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 
 رأس المال 

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

 21,786,338,840 775,449,408 61,735,404 313,531,168 20,635,622,860 2021يناير  1الرصيد في 

 ( 1,477,639) ( 1,477,639) - - - (21)ايضاح  49رقم ر المحاسبة ااثر تطبيق معي

 21,784,861,201 773,971,769 61,735,404 313,531,168 20,635,622,860   ر ياالمعاثر تطبيق  بعد  2021يناير  1الرصيد فى  
 - (24,353,468) - 24,353,468 - القانونيالمحول الى االحتياطى 

 542,120,667 542,120,667 - - - إجمالي الدخل الشامل 
 (306,000,000) (306,000,000) - - - توزيعات أرباح  

 22,020,981,868 985,738,968 61,735,404 337,884,636 20,635,622,860 2021ديسمبر  31الرصيد في  

 
 

 
 رأس المال 

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

 22,020,981,868 985,738,968 61,735,404 337,884,636 20,635,622,860 2022يناير  1الرصيد في 
 - (27,106,033) - 27,106,033 - القانونيالمحول الى االحتياطى 

 660,985,912 660,985,912 - - - إجمالي الدخل الشامل 

 (366,000,000) (366,000,000) - - - توزيعات أرباح  

 22,315,967,780 1,253,618,847 61,735,404 364,990,669 20,635,622,860 2022ديسمبر  31الرصيد في  

 
 
 
 
 

 
 

 .المستقلة  القوائم المالية  ( جزء ال يتجزأ من 20( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
.
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 لمستقلةا  قائمة التدفقات النقدية
 2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة  القوائم المالية  ( جزء ال يتجزأ من 20( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 إيضاح 
  للسنة المالية المنتهية في 

 2022ديسمبر   31
  31 للسنة المالية المنتهية في 

 2021ديسمبر 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

    األنشطة التشغيلية

 612,189,286 754,674,901  ارباح الفترة قبل الضرائب

( 3) اهالكات  2,520,557 2,518,006 

 (626,999,658) ( 751,004,302) (14) توزيعات ارباح إستثمارات فى شركات تابعة 

 ( 3,200,580) )312,425(  )ايرادات ( تمويلية 

 ( 600,572) 5,489,234  خسائر ائتمانية متوقعة

)أرباح( تقييم أصول مالية مقيمةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل األربةاح 
( 6) اوالخسائر  (37,099,345 ) (613,105 ) 

 115,641 166,325  خسائر فروق تقييم عملة

 (16,590,982) ( 25.565.055)  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر( 

 (998,958,537) ( 128.051.260)  اطراف ذات عالقة مستحق من التغير فى

( 16) التغير فى اوراق القبض  1,508,645 748,535,512 

( 7) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى الالتغير فى   (71.038 ) (37,289) 

 36,978 134,567  التغير فى أوراق الدفع 

( 9) التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  646,398 563,145 

( 15) ضرائب الدخل المسددة  (69,520,388 ) (74,299,854) 

 (340,751,027) ( 220.918.131)  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

( 3) )مدفوعات( لشراء اصول ثابتة واصول ثابتة تحت االنشاء  (51,422 ) (25,944) 

 - ( 51.646.486)  )مدفوعات(مقبوضات  استثمارات مالية من خالل االرباح والخسائر   

 626,994,726 586,009,390  توزيعات أرباح محصلة

 3,200,580 312,425  ايرادات تمويلية محصلة

 630,169,362 534,623,907  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (306,000,000) ( 366,000,000)  توزيعات أرباح نقدية 

 (306,000,000) ( 366,000,000)  صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويلية

 ( 115,641) ( 166,325)  فروق تقييم العملة  

 (16,697,306) ( 52.460.549)  صافى النقدية وما في حكمها خالل العام

 71,300,834 54,603,528  النقدية وما في حكمها ة أول العام

( 8) النقدية وما في حكمها ـ آخر العام  2,142,979 54,603,528 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها - 1

شةركة مسةاهمة مصةرية   TMG Holdingتأسست شةركة مجموعةة طلعةت مصةطفى القابضةة  −
 .والئحته التنفيذية 1992لسنة   95طبقاً ألحكام القانون   2007فبراير   13فى )"الشركة"(  

 سنة. 25، ومدة الشركة  2007إبريل   3بتاريخ   187398تم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم   −

و الةدخول فةى يتمثل غرض الشركة في األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصةدر أوراقةاً ماليةة أ −
 زيادة رؤوس أموالها .

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

 15  فةى  2022  ديسةمبر  31للشةركة للفتةرة الماليةة المنتهيةة فةي  القوائم المالية المسةتقلة  تم اعتماد   −
 التاريخ.بقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك  ط 2023  فبراير

 
 وأهم السياسات المحاسبية المطبقة المستقلة أسس أعداد القوائم المالية  2

 

بالقيمننة العادلننة مننن  وفقاً لمبندأ التكلفنة التاريخينة فيمنا عندا اسنتثماراتالمستقلة  أعدت القوائم المالية   -

والخسنائر أواألصول المالينة المقيمنة بالقيمنة العادلنة منن خنالل األربناح  خالل الدخل الشامل األخر
 .  التي تقاس بالقيمة العادلةو

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

 االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وتعليمات هيئة الرقابة المالية:

المسننتقلة وفقنناً لمعننايير المحاسننبة المصننرية وفنني ضننوء القننوانين واللننوائح  الماليننةأعنندت القننوائم  -
بشنأن  2021و تعليمنات و تفسنيرات هيئنة الرقابنة المالينة الصنادرة  فني ينناير المصرية السارية  

 اوراق القبض المستلمة عن وحدات غير مسلمة وعمليات التوريق.

 

ب المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بيان  صد إقامت  بنشاط  ل ار  المرتبطة  المحاسبية  المعالجات  بعض 
اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة أ، حيث ارت  2021فى شهر يناير    العقاريالتطوير   ت 

الع التطوير  لشركات  المختلفة  التطبيقات  الجازة    ارى  قبمراعاه  محددة  انتقالية  لفترة  خيار  بمنح 
مون باالعتراف بالشيكات المستلمة من  والمعالجة المحاسبية لدي المطورين العقارين الذين كانوا يق

ب العميل  الي  العقد  محل  العقار  تسليم  قبل  من العمالء  المستلمة  بالشيكات  باإلعتراف  اإلستمرار 
الى  العقد  محل  العقار  تسليم  قبل  تلك    العمالء  تبرمها  التى  أو  المبرمة  البيع  عقود  على  العميل 

حتى   بالشروط    2021  ديسمبر  31الشركات  وذلك  العمالء  الى  العقارات  تلك  تسليم  حتى  وذلك 
 التالية: 

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

المالى"حساب اور المالية بقائمة المركز  اق قبض عن وحدات لم يتم تسليمها" مقابل  االصول 

االعتراف بااللتزامات المالية بقائمة المركز المالى " حساب التزامات عن شيكات مستلمة من  

 العمالء"

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

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

 التزامات عن شيكات بنفس قيمة المبالغ المحصلة الى حساب مقدمات من العمالء 

 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 قانون

 
 
 
 
 
 
 
 



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة للقوائم الماليةمتممة اليضاحات اإل
 2022 ديسمبر 31كما في 

 

- 9 - 

 التغيرات في السياسة المحاسبية 2-1
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المستقلة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 

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

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

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

المعدل رقم   المصرى  لل   13المحاسبة  الدخل  قائمة  العملة ضمن  االعتراف بفروق  تتطلب  التي  التي  و  فترة 
تنشأ فيها هذه الفروق ، و بديالً عن ذلك يسمح 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  

ينا بداية  من  الفترة  خالل  مقتناه  تقييم  و  تنقيب  ،    2020ير  أصول  الصرف  سعر  تحريك  تاريخ  وحتى 
باالعتراف بفروق العملة المدينه الناتجه من ترجمة هذه االلتزامات في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن  

 تكلفة هذه األصول. 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2
    

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

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

ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصةرف السةائد فةى إللتزامات  يتم ترجمة األصول وا
 بقائمة الدخل.  تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق

غير النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصةرف   لتزاماتيتم ترجمة األصول واإل
 السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

غير النقدية والتى يتم قياسةها بالقيمةة العادلةة باسةتخدام أسةعار الصةرف   لتزاماتيتم ترجمة األصول واإل
 اريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة.السائدة فى الت

 

 األصول الثابتة  
الضمحالل  المتراكمة  الخسائر  و  اإلهالك  مجمع  خصم  بعد  التاريخية  بالتكلفة  الثابتة  األصول  تظهر 
التكلفة واستيفاء   تلك  الثابتة عندما تتحقق  تكلفة استبدال جزء من األصول  التكلفة  القيمة. وتتضمن هذه 

تراف بتكاليفها ضمن  شروط االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم االع
القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفاء شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع  

 تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها .  

 
على التشغيل بالطريقة التي  يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا  

على   لألصل  اإلنتاجي  للعمر  طبقا  الثابت  القسط  طريقة  بإتباع  اإلهالك  حساب  ويتم   ، اإلدارة  حددتها 
 :النحو التالي
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة2-2

 تابع  -األصول الثابتة 
 

 
 السنوات  بيـان األصل 

 20 مبانى وإنشاءات
 5 أنتقالوسائل نقل و 

 8 -3 أجهزة كمبيوتر
 10 - 5 أثاث وتجهيزات

 5 - 3 عدد و أدوات  
 

يتم استبعاد األصنول الثابتنة عنند النتخلص منهنا أو عنند عندم توقنع الحصنول علنى أي مننافع اقتصنادية 
مستقبلية من استخدامها أو بيعها فني المسنتقبل. ينتم االعتنراف بنأي أربناح أو خسنائر تنشنأ عنند اسنتبعاد 

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

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

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

 قد أضمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن هناك اضمحالل  
 

قائمنة األربنناح أو لألصنل وبالتنالي ينتم تخفيضنه إلنى قيمتننه اإلسنتردادية . وتثبنت خسنائر االضنمحالل ب
 الخسائر .

ويتم رد الخسائر الناجمة عنن اضنمحالل القيمنة فقنط إذا كنان هنناك تغيينر فني االفتراضنات المسنتخدمة 
لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكنون رد الخسنائر 

الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية لنه أو تتعندى  الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة
القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافى بعد اإلهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمنة عنن 
اضننمحالل القيمننة بالنسننبة لألصننل فنني السنننوات السننابقة. ويننتم إثبننات الننرد فنني الخسننائر الناجمننة عننن 

 األرباح أو الخسائر .  اضمحالل القيمة بقائمة
 

 اإلستثمارات 
 االستثمارات في شركات تابعة

االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في منشأت يكون للشركة فيها سننيطرة، ويفتننرض وجننود السننيطرة 
عندما تكون الشركة معرضه، أو يحق لها، عوائد متغيرة من خالل مسنناهمتها فنني المنشننأة المسننتثمر فيهننا القنندرة 

 ى التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها.عل
 على وجه التحديد، تتحكم الشركة في المنشاة المستثمر فيها، وإذا، فقط إذا، كانت الشركة:

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

 الصلة للمنشاة المستثمر فيها(. 

 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. -

 
حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لنندعم هننذا االفتننراض وعننندما بشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك غالبية  

يكون لدى الشركة أقل من غالبية حقوق التصويت أو الحقوق المماثلة للمنشاة المسننتثمر فيهننا، فننإن الشننركة تأخننذ 
فيهننا، بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها السلطة على المنشاة المستثمر  

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

 الحق الناشئ عن الترتيبات التعاقدية األخرى  -

 حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة -
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الشننركة تسننيطر علننى المنشنناة المسننتثمر فيهننا أم ال، إذا كانننت الحقننائق تقننوم الشننركة بإعننادة تقيننيم مننا إذا كانننت 
والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السننيطرة الثالثننة. يبنندأ تجميننع الشننركة التابعننة 
عندما تحصل الشركة على السيطرة علننى الشننركة التابعننة وتتوقننف عننندما تفقنند الشننركة السننيطرة علننى الشننركة 

 تابعة.ال
تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء، وفى حالة 
حدوث اضمحالل في قيمة تلك االسننتثمارات، يننتم تعننديل القيمننة الدفتريننة بقيمننة هننذا االضننمحالل وينندر  بقائمننة 

 دة.األرباح أو الخسائر، وذلك لكل استثمار على ح
 

 في الشركات الشقيقة استثمارات
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التنني ليسننت شننركات تابعننة أو مشنناريع 
مشتركة، باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيننار المحاسننبة المصننري رقننم 

المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خننالل الشننركات (، ويفترض وجود النفوذ  32)
أوأكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلننك الحنناالت التنني تظهننر   %20التابعة لها لنسبة  

 فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.
 

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

م االعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفترة التى حدث وذلك لكل استثمار على حده، ويت  األرباح أو الخسائر
 . فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها

 

 االدوات المالية 
 األداة المالية هي أي عقد يؤدى إلى نشأة أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

 االصول المالية
 والقياس االعتراف األولى 

المالية اعتماداً على كالً من نموذ  أعمال الشركة إلدارة األصول   عند االعتراف االولي، يتم تبويب االصول 
بالقيمة   اولياً  المالية  االصول  بقياس  الشركة  تقوم  المالي.  لألصل  التعاقدي  النقدي  التدفق  وخصائص  المالية؛ 

اذا   المعاملة  تكاليف  اليها  أو العادلة مضافاً  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  تبويبها  يتم  مالية ال  كانت اصول 
 . الخسائر مع استثناء ارصدة العمالء والتي ال تتضمن مكون تمويل هام

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

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

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

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

 

 تقييم نموذج االعمال  
تقوم ادارة الشركة بعمل تقييم لالهداف من االحتفاظ باالصول المالية والذى يعكس طريقة تقييم  
نموذ    لتقييم  عليها  الحصول  الواجب  المعلومات  وتشمل  المالية  االستثمارات  الداء  االدارة 

 االعمال ما يلى:
سياسة الشركة االستثمارية والتى ترتكز على تحقيق عوائد على االستثمار فى صورة فوائد او   –

 ارباح بيع  
 مدة االستثمار التى تتناسب مع احتيا  االدارة للسيولة الالزمة  –
 التقارير اللزمة لتقييم اداء االستثمار   –
 ية ادارته  المخاطر التى تؤثر على اداء نموذ  االعمال وكيف –
النقدية   – والتدفقات  بها  االحتفاظ  ومدة  االستثمارات  تلك  مع  التعامل  فى  للشركة  السابقة  الخبرة 

 لها.
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التدفقات   – ام  لالستثمار  العادلة  القيمة  على  يستند  كان  ان  وما  االستثمار  مديرى  مكافاة  كيفية 
 النقدية المحصلة 

 

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

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

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

 

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

 انخفاض قيمته.
 
صول المالية للشركة التي يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة تتضمن أرصدة  اوراق القبض  واألرصدة المدينة األ

 األخرى والمستحق من األطراف ذات العالقة. 
 

 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )أدوات الدين(األصول 

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة   
ويتم احتسابها  تقييم العمالت األجنبية وخسائر اضمحالل القيمة أو رد االضمحالل بقائمة األرباح او الخسائر  

بنفس الطريقة بالنسبة لالصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة. يتم االعتراف بالتغيرات المتبقية في القيمة 
العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد ، يتم إعادة تدوير التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف 

 رباح او الخسائر.به في الدخل الشامل اآلخر إلى األ
 

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

الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي   قابل للرجوع فيه  كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
األدوات المالية: العرض، وال يتم االحتفاظ   -  25تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة االمصري  

ال يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر من  .بها للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة
و الخسائر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات في قائمة األرباح او هذه األصول المالية إلى األرباح ا

الخسائر عند ثبوت الحق في السداد ، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة  
 األصل المالي.  

لت اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات  تخضع   .القيمة  اضمحاللقييم  ال 
 اختارت المجموعة تصنيف استثماراتها في األسهم غير المدرجة بشكل كامل ضمن هذه الفئة. 

 

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

 .العادلة مع االعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في األرباح او للخسائر
 

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

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

التى تقيس الشركة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر االصل المالى باستثناء االصول المالية االتية و
 شهر :  12يتم قياسها 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 . -

  30خر تحصيل الدين اكثر من  ألمتوقعة مرتبط بتوتفترض الشركة ان حدوث زيادة فى المخاطر االئتمانية ا
يوما من تاريخ االستحقاق  وان االصل المالى اخفق عن السداد عندما يمضى على استحقاق الدين اكثر من 

 يوما وانه من غير المحتمل سداد المستحقات المالية دون اللجوء الى تسييل الضمان.  90
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االئتمانية   الخسائر  وجميع  تستند  للعقد  وفقًا  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  على  المتوقعة 
  التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها، مخصومة تقريبًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 

 المالى.  عرض مخصص الخسائر االئتمانية لالصول المالية بالقوائم المالية بخصمه من رصيد االصل   يتم
 

 اإلستبعاد
مالية   أصول  مجموعة  من  جزء  أو  المالي  األصل  من  جزء  االقتضاء،  )عند  المالي  األصل  إستبعاد  يتم 

 متشابهة( عندما:

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

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

 األصل. ومنافع األصل، ولكنها نقلت السيطرة على 
 

 

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

السيطرة على األصل، تستمر الشركة في االعتراف بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع األصل، أو نقل  
باألصل المحول إلى 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
 تراف األولى والقياس االع

أو   األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  كالتزامات  األولي  االعتراف  المالية عند  االلتزامات  يتم تصنيف 
 . زامات اخريتواوراق دفع او ال الخسائر أو قروض وتسهيالت أو موردون

 

  ، الدائنة  األرصدةحالة القروض والسلف ويتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية أولياً بالقيمة العادلة، وفي  
 يتم خصم التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة.  

 

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

 
 القياس الالحق 

 قياس اإللتزامات المالية على تبويبها كما هو موضح أدناه: يعتمد
 

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

 والخسائر. اعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح المتاجرة أو التي تم تحديدها عند اال
 

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

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

أو   والرسوم  االقتناء  عند  عالوة  أو  أي خصم  االعتبار  في  األخذ  من خالل  المستهلكة  التكلفة  احتساب  يتم 
دل الفائدة الفعلي. يتم إدرا  استهالك سعر الفائدة الفعلي كتكاليف التكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من مع

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

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

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

الق الدفترية ذات الصلة في قائمة األرباح أو األصلي واالعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في  يم 
 الخسائر.
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 العمالء والمدينون المتنوعون
 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل . 

 
 النقدية وما في حكمها

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

  السحب على المكشوف أن وجدت.
 الموردون و المصروفات المستحقة

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

 
 المخصصات 

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

لمبلغ االلتزام. ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما 
به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف  

 .المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام

 
بقائمة  الزمن  مرور  نتيجة  المخصص  فى  بالزيادة  االعتراف  يتم  الحالية(،  )القيمة  الخصم  استخدام  حالة  وفى 

 األرباح أو الخسائر ضمن التكاليف التمويلية .
 

 إثبات اإليراد

االستثمارات في الشركات التابعة في حدود ما تحصل عليةةه الشةةركة مةةن  توزيعةةات يتم االعتراف بإيرادات   −
األرباح للشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبارا من تةةاريخ صةةدور قةةرار التوزيةةع 

 بالجمعيات العامة للشركات المستثمر فيها والتي اعتمدت توزيعات تلك األرباح .

الفوائد الخاصة باألدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل بطريقة العائةةد الفعلةةي وذلةةك فيمةةا   يتم إثبات دخل −
عةةدا األدوات الماليةةة المصةةنفة كمقتنةةاة ألغةةراض التجةةارة أو المقيمةةة بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل األربةةاح 

 والخسائر.
 

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

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

 
 اإليجار 

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

 الشركة كمستأجر

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

تقوم الشةةركة في تاريخ بیاية عقی الجأج ب بقيةةاس الجعام عقی الجأج ب بالق لة الةال ة   التزام عقد التأجیر : -
لةةةةدفعات اإليغار غ ب اللیففعة في ذلت الجاريخ باسج یام معیل الفائیة ال ليي في عقی الجأج ب إذا كان 

للشةةركة. يلكن تةیيی ذلت اللعیل بسهفلة و بخالف ذلك باستخدام سعب الفائیة على االقجباض اإلضافي 
تخفيض و يتم  زيادة المبلغ الدفتري لاللتزام ليعكس الفائدة على التزام عقد اإليجاروالحقا  تقوم الشركة ب

 .المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار

 

 

 



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة للقوائم الماليةمتممة اليضاحات اإل
 2022 ديسمبر 31كما في 

 

- 15 - 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة)تابع( 2-2

اصل حق االنتفاع في تاريخ بیاية عقی الجأج ب بمبلغ القياس األولي إللتزام عقد   يقاس:اصل حق االنتفاع -
األوليةةة ، الةةدفعات المقدمةةة المدفوعةةة للمةةؤجر، و تطةةرح   المصةةروفات المباشةةرة  التأجير باإلضافة الي

فةةي تفكيةةك  سةةتتكبدها الشةةركةحوافز اإليجار المستلمة من المؤجر)إن وجدت( و تضاف التكةةاليف التةةي 
وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصةةل إلةةى الحالةةة األصةةلية أو إعةةادة األصةةل نفسةةه إلةةى   األصلوإزالة  

 م وشروط عقد اإليجار.الحالة المطلوبة وفقاً ألحكا

بعی تاريخ بیاية عقی الجأج ب تقوم الشركة بقياس أصل "حق االنجفاع" بالجكلفة  مطبوحاً ميها أي مغلع  
 اسجهالك وأي مغلع خسائب اضلةالل في الق لة  ومعیلة بأي إعادة ق اس اللجعام عقی الجأج ب. 

ى نهاية العلب اإلنجاجي لألصل إذا  يتم اسجهالك أصل "حق االنجفاع" من تاريخ بیاية عقی الجأج ب وحج
كانت   إذا  أو  الجأج ب  عقی  میة  نهاية  في  الشركة  إلى  العقی  األصل مةل  ملك ة  الجأج ب يةفل  عقی  كان 
تاريخ  االنجفاع" من  الشركة باسجهالك أصل "حق  تقوم  ذلت  الشباء وف لا عیا  الشركة ستمارس خ ار 

 االنجفاع" أو نهاية میة عقی الجأج ب أيهلا أقبب. بیاية عقی الجأج ب إلى نهاية العلب اإلنجاجي ألصل "حق
 

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

 
 اضمحالل قيمة األصول 

 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
صل قد أضمحل . في حالة  األتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون  

وجود احد المؤشرات، أو عندما يكون اختبار اضمحالل القيمة السنوي لألصل مطلوبا، تقوم الشركة بتقدير القيمة  
تردادية الصل أو وحدة توليد النقد )الوحدة المنتجة للنقد( هى القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستردادية. القيمة االس

نقدية  تدفقات  لم يولد األصل  إذا  الفردية، إال  يتم تحديدها لالصول  اعلى والتى  ايهما  اوالقيمة االستخدامية  البيع 
ندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو  مستقلة إلى حد كبير عن تلك من االصول أو مجموعة األصول األخرى.وع

قيمته  إلى  تخفيضه  يتم  وبالتالي  إضمحل  قد  األصل  أن  فيعتبر   ، اإلستردادية  قيمته  عن  للنقد  مولدة  وحدة 
خصم   يتم  االستخدامية  القيمة  تقدير  عند   . الخسائر  او  االرباح  بقائمة  االضمحالل  خسارة  وتثبت  اإلستردادية. 

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

 استخدام طريقة تقييم مناسبة.
 

القيم الناجمة عن اضمحالل  الخسارة  في ويتم رد  تغيير  هناك  كان   ، إذا  فقط   ، بها سابقاً  االعتراف  تم  والتى  ة 
  ، القيمة  اضمحالل  عن  ناتجة  خسارة  أخر  إثبات  منذ  االستردادية  األصل  قيمة  لتحديد  المستخدمة  االفتراضات 
ية  ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االسترداد

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

 .الخسائر
 

 أسهم خزينة 
)أسهم   الخزينة  أسهم  الملكية  تدر   حقوق  من  مخصومة  الخزينة  أسهم  تكلفة  وتظهر  اقتنائها  بتكلفة  الشركة( 

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

 
 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين 
المديرين   أو  العاملين  وتحفيز  االثابة  مجلس  نظام  من  مقترح  على  بناءاً  للشركة  األساسى  للنظام  وفقاً  بالشركة 

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

 ً   نظام أثابة مفعل.واليوجد حاليا
 

 ضرائب الدخل 
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 
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 ضرائب الدخل الجارية 
المتوقع   للمبلغ  وفقاً  السابقة  والفترات  الجارية  للفترة  الدخل  ضرائب  والتزامات  بأصول  االعتراف  يتم 

 سداده لمصلحة الضرائب.استرداده أو 
 

 ضرائب الدخل المؤجلة  
المعترف   القيمة  المؤقتة بين  الفروق  المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على  الدخل  ويتم االعتراف بضريبة 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

األطراف ذات العالقة في كل من الشركة األم والشركات التابعة لها وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة تتمثل  
تلك  قبل  مؤثرمن  نفوذ  أو  مشتركة  لسيطرة  خاضعة  أو  عليها  المسيطر  الشركات  أيضا  وتمثل   ، للشركة  العليا 

عامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل  األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للم
 مجلس اإلدارة . 

 
 نظام المعاشات للعاملين 

لسنة    79تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقاننون التأمينات االجتماعية رقم  
االستحقاق  1975 ألساس  طبقاً  الدخل  قائمة  على  الشركة  مساهمة  وتحمل  يقتصر   وتعديالته  النظام  لهذا  ووفقاً 

 التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

 

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

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

 
 تكاليف االقتراض 

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

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

 
 المصروفات 

المصر  ، التشغيل  شاملة مصروفات  المصروفات  بجميع  االعتراف  والمصروفات  يتم  والعمومية  اإلدارية  وفات 
 األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.

 

 توزيعات األرباح 
 يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .
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 نصيب السهم في األرباح
للسهم في   النصيب االساسى  العادية. يتم احتساب  للسهم في األرباح ألسهمها  النصيب االساسى  تعرض الشركة 
المتوسط  على  بالشركة  العادية  األسهم  في  مساهمتهم  عن  بالمساهمين  المتعلقة  والخسارة  الربح  بقسمة  األرباح 

 أن وجدت .   –الفترة مع استبعاد أسهم الخزينة  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
 

 القيم العادلة
في   التزام  لنقل/تحويل  دفعه  يمكن  الذى  أو  أصل  بيع  من  عليه  الحصول  يمكن  الذي  السعر  العادلة  القيمة  تمثل 

إلى   العادلة  بالقيمة  القياس  ويستند  القياس.  تاريخ  في  السوق  في  المشاركين  بين  منظمة  أن  معاملة  االفتراض 
الذي   السوق  أو  االلتزام  أو  لألصل  الرئيسي  السوق  في  ستحدث  االلتزام  نقل  أو  األصل  ببيع  الخاصة  المعاملة 

 سيعود بأكبر فائدة )السوق االكثر نفعا( لألصل أو لاللتزام. 
استخدامها عند  وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق  

 . تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم االقتصادية
اقتصادية    ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالسوق على توليد منافع

استخدام اعلى  و  بأفضل  األصل  استخدام  طريق  شأنه    عن  من  بالسوق  آخر  مشارك  إلى  بيعه  طريق  عن  أو 
 استخدام األصل بأفضل واعلى استخدام.

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

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

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

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

 التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى.  

المالية    مات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائمويجري تصنيف جميع األصول وااللتزا
 ضمن تسلسل القيمة العادلة بناء علي أقل مستوي والذي يعد جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل وذلك كما يلي: 

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

 في أسواق نشطة..  

 

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

 شكل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشر )أي المستمدة من األسعار(. يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ب

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

 تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها( 

 

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

تقييم  إعادة  عن  العادلة  القيمة  لتسلسل  الثالث  المستويات  بين  حدثت  قد  تحويالت  ثمة  كان  ما  إذا  المنشأة 

 التصنيف في تاريخ إعداد القوائم المالية.  

 
القيمة إفصاحات  طبيعتها،   وألغراض  إلى  استنادا  وااللتزامات  لألصول  فئات  الشركة  وضعت  العادلة، 

هو  كما  العادلة  القيمة  تسلسل  في  به  تصنف  التي  والمستوى  منها  بكل  المرتبطة  والمخاطر  وخصائصها 
 موضح أعاله. 

 



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة للقوائم الماليةمتممة اليضاحات اإل
 2022 ديسمبر 31كما في 
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 أصول ثابتة -3
 

 االجمالى  عدد وادوات  أثاث وتجهيزات  أجهزة كمبيوتر  وسائل نقل وانتقال  مبانى  أراضى  
 جنيه مصري  جنيه مصري  مصري جنيه  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

        التكلفـة 
 61,648,358 25,834 16.010 663.398 875.000 50.025.050 10.043.066 2022يناير  1فى 

 51,422 - - 51,422 - - - العامإضافات  

 - - - - - - - إستبعادات 

 61,699,780 25,834 16.010 714,820 875.000 50.025.050 10.043.066 2022 ديسمبر31في 

        مجمع اإلهالك 

 (8,427,601) ( 24,369) ( 2,195) ( 647,595) ( 874.998) (6.878.444) - 2022يناير  1فى 

 (2,514,949) ( 1,463) ( 2,961) ( 9,272) - (2,501,253) - العامإهالك 

 ( 5,608) - - ( 5,608) - - - إهالك اإلضافات 

 - - - - - - - إهالك اإلستبعادات 

 ( 10,948,158) ( 25,832) ( 5,156) ( 662,475) ( 874.998) ( 9,379,697) - 2022 ديسمبر31في 

 صافى القيمة الدفترية في 
 2022 ديسمبر31

10.043.066 40,645,353 2 52,345 10,854 2 50,751,622 

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

 االجمالى  عدد وادوات  أثاث وتجهيزات  أجهزة كمبيوتر  وسائل نقل وانتقال  مبانى  أراضى  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

        التكلفـة 
 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066 2021يناير  1فى 

 25.950 - 14.800 11.150 - - - العامإضافات  

 ( 30.848) ( 8.934) - ( 21.918) - - - إستبعادات 

 61.648.358 25.834 16.010 663.398 875.000 50.025.050 10.043.066 2021 ديسمبر31في 

        مجمع اإلهالك 

 (5.940.437) ( 30.010) ( 1.209) ( 657.028) ( 874.998) (4.377.192) - 2021يناير  1فى 

 (2.518.006) ( 3.290) ( 987) ( 12.478) - (2.501.252) - العامإهالك 

 - - - - - - - إهالك اإلضافات 

 30,842 8,931 0 21,911 - - - إهالك اإلستبعادات 

 ( 8,427,601) ( 24,369) ( 2,196) ( 647,595) ( 874.998) ( 6.878.444) - 2021 ديسمبر31في 

 القيمة الدفترية في صافى  
 2021 ديسمبر31

10.043.066 43.146.606 2 15,803 13,814 1,465 53,220,757 

 
 

 ال يوجد رهن على االصول الثابتة  -
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 المستقلة للقوائم الماليةمتممة اليضاحات اإل
 2022 ديسمبر 31كما في 
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 استثمارات فى شركات تابعة 4
 

مال الشةركة العربيةة للمشةروعات مةن رأسة  %99.9نسةبة    علةى  االسةتحواذ  2007تم فةى أكتةوبر   
العقةاري   لإلسةتثمارمةن رأس مةال شةركة اإلسةكندرية    %96.9ونسةبة  والتطوير العمراني ش.م.م  

 %40ونسةبة العقةاري ش.م.م  لإلستثمارمال شركة سان ستيفانو من رأس  %71.05  نسبة  ش.م.م  و
دلة تلك األسهم بأسهم امن رأس مال شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م عن طريق مب

وقد تم األكتتاب فةى ، (TMG Holdingمال شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة )زيادة رأس
مصةرى جنيةه    543.768.900العقاري بمبلغ    لإلستثمارزيادة رأسمال كل من شركة اإلسكندرية  

مصةةرى وشةةركة األسةةكندرية جنيةةه  243.000.000، وشةةركة سةةان سةةتيفانو العقةةارى بمبلةةغ  
 مصرى.جنيه  145.583.000مشروعات العمرانية بمبلغ  لل

 
 وفيما يلى بيان بالشركات التابعة : 

 

 م
 اسم الشركة 

 رأس المال 

 المصرىجنيه بال

عدد األسهم  

 المصدرة 

عدد األسهم  

 المملوكة 

نسبة  

 المساهمة  

 %99.99 26201538 26201624 2,620,162,400 *  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 1

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

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

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

 لإلسةتثمارمن شركة اإلسةكندرية  %1.66تمتلك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  *
 العقارى ش.م.م .

العقةارى   لإلسةتثمارمةن شةركة سةان سةتيفانو    %27.82تمتلك الشركة بطريق غير مباشر نسةبة   **
ش.م.م من خالل شركاتها التابعة )العربية للمشروعات والتطةوير العمرانةي ش.م.م، اإلسةكندرية 

 العقاري ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م(.  لإلستثمار
مةةن شةةركة اإلسةةكندرية للمشةةروعات  %60العقةةارى نسةةبة  لإلسةةتثماررية تمتلةةك شةةركة األسةةكند ***

 العمرانية ش.م.م.
 

 مصرى كما يلى:جنيه 18.016.264.260 ستثمارات فى الشركات التابعة مبلغوقد بلغت إجمالى تكلفة اال
 

  2022 ديسمبر 31 2021ديسمبر  31
  جنيه مصرى  جنيه مصرى 

   
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 14,520,326,933 14,520,326,933

 ش.م.م شركة االسكندرية لإلستثمار العقاري  2,498,432,399 2.498.432.399

 ش.م.م شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقاري  933,598,687 933.598.687

 العمرانية ش.م.مشركة االسكندرية للمشروعات  63,905,241 63.905.241

18,016,263,260 18,016,263,260  
 
 

مسةاهمة فةى زيةادة راس مةال الشةركة العربيةة للمشةروعات والتطةوير العمرانةى بمبلةغ قامت الشركة بال
 .2022ديسمبر   31وتم التاشير بالسجل التجارى فى جنية دعماً لألنشطة التشغيلية،    967,796,300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 
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 إستثمارات في شركات شقيقة - 5
 

 
نسبة  

 المساهمة
 2021ديسمبر  31 2022  سمبردي 31 عدد األسهم 

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

 1.470.000 1.470.000 147000 % 49 *  والمشروعات )تحت التصفية( 

   1.470.000 1.470.000 

 

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

 

 الخسائر  وأ رباح أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األ - 6
 

مبلةغ   2022  ديسةمبر  31يبلغ رصيد االستثمارات المالية بعد إعادة التقيةيم وفقةا للقيمةة السةوقية فةى  
 مصرى .جنيه    106,319,354

 

 

 عدداألسهم 
 الوثائق 

 فى صافى التغير القيمة قبل التقييم 
 2022 ديسمبر31

 رد االستثمار 
 2022ديسمبر  31

 

القيمة بعد إعادة  
 فى التقييم

 2022ديسمبر  31

القيمة بعد إعادة  
 فى  التقييم

 2021ديسمبر  31

 جنيه مصرى  جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى  جنيه مصرى   

       

 - 82,533,595 - 30,250,909 52,282,686  محفظة بنك يوبى اس  

صندوق استثمار المجموعة  
 14,218,340 20,081,044 ( 636.200) 6,498,904 14,218,340  المالية هيرمس الثالث 

وثائق استثمار صندوق  
 9500 جمان

3,355,183 349.532 - 3,704,715 3,355,183 

  69,856,209 37.099.345 (636.200 ) 106,319,354 17,573,523 
 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -7
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 2.063.562 2.063.562 الهيئة العامة للرقابة المالية  –تأمينات لدى الغير  
 34.601 56,279 مصروفات مدفوعة مقدما

 97,708 140,267 ارصدة مدينه اخرى
 (6,808) (6.485) لالرصدة المدينةالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2,189,063 2,253,623 االجمالى  
 

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك  -8
 2021ديسمبر  31 2022 برديسم 31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   عملة محلية -أ

 397 1,294 الصندوقنقدية ب
 2,282,359 1,454,554 اريةحسابات ج

 30,000 30,000 ودائع

 1,485,848 2,312,756 

   عملة اجنبية   -ب

 52,290,772 657,131 حسابات جارية

 2,142,979 52,290,772 

 - (5) عللودائالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 2,142,974 54,603,528 



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 
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 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -9
 

 2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 3,149,766 7,557,517 مصروفات مستحقة  
 4,519,879 663,588 خدمات   –موردين  

 283,080 378,016 ارصدة دائنة اخرى

 8,599,121 7,952,725 

 
 رأس المال   -10

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

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

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

بمبلغ به  المرخص  وتم  جنيه  30.000.000.000  الشركة  مليار جنيه مصري(  )ثالثون  مصري 
ليصبح   والمدفوع  المصدر  المال  رأس  مصر  18.152.035.500زيادة  عشر  جنيه  )ثمانية  ي 

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

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

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

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

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

 

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

 مصري  جنيه 20.132.314.980ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره مصري 
 

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

 
بتاريخ    العادية  غير  العامة  الجمعية  لقرار  المصدر    2011يونيو  30طبقاً  المال  راس  زيادة  تم 

ليصبح  و مصري    20.635.622.860المدفوع  وخمسة جنيه  ستمائة  و  مليار  عشرون  )فقط 
ستون   و  وثمانمائة  ألف  وعشرون  واثنان  وستمائة  مليون  مصريوثالثون  موزعة    جنيه  الغير( 

سهم )فقط ملياران وثالثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف    2063562286على عدد  
سهم وثمانون  وستة  األ  ومائتان  من  خصماً  مجانية  أسهم  إصدار  خالل  من  وذلك   رباحالغير( 

 .2011مايو  24المرحلة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 
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 إحتياطى قانونى   -11
 

ويتمثل    2022ديسمبر    31جنيه مصري في    364,990,669بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ   
  344.000.000اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى  فى الرصيد المحول من عالوة أصدار  

للسهم. وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات    مصري  جنيه  1.6جنيه مصري بعالوة قدرها  
والبالغة   الخاص  العالوة   185.880.702الطرح  رصيد  تحويل  تم  وقد  مصري  المتبقي    جنيه 

من    %5اطى القانونى، باإلضافة الى نسبة  جنيه مصرى الى رصيد االحتي  158.119.298لبالغ  وا
 . 1981لسنة  159األرباح المحققة وفقاً للقانون رقم 

 

 إحتياطي عام   - 12
ويتمثل فى    2022ديسمبر    31جنيه مصرى في    61.735.404بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ   

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

 اسهم الشركة مع الشركات التابعة.

مبلغ    الى  الدفترية    35.987.791باإلضافة  والقيمة  القيمة االسمية  بين  الفرق  يمثل  جنيه مصرى 
اعد  تم  التى  الخزينة  بتاريخ  السهم  العادية  غير  العامة  الجمعية  لقرار  وفقا  وذلك  مارس    24امها 

 باضافة الفرق الى االحتياطى العام.  2010

 

 رباح األنصيب السهم في   - 13
 

بقسةمة  ربةاحاألوتم حساب نصيب السةهم فةى   جنيه مصري0.32  العام ارباح  بلغ نصيب السهم في  
 كما يلى:  العام عدد األسهم القائمة خالل   على  العام ارباح   صافي

   2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 
صافي ارباح العام قبل خصم حصة العاملين وأعضاء  

 مجلس اإلدارة
660,985,912 542,120,667 

 ( 6.000.000) ( 6,000,000) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدره( 

وأعضاء  صافي   العاملين  حصة  خصم  بعد  العام  ارباح 
 مجلس اإلدارة

654,985,912 536,120,667 

 2063562286 2063562286 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.26 0.32 نصيب السهم من صافي ارباح العام )جنيه / سهم(

 
 

اإلدارة   مجلس  أعضاء  و  العاملين  على  أرباح  توزيع  بافتراض  األرباح  في  السهم  نصيب  احتساب  تم   *
 بشكل تقديري بما يتفق مع النظام األساسي للشركة. 

 
 * حيث إنه ليس هناك أدوات مخفضة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخفضة متطابقة.
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 شركات تابعةتوزيعات أرباح من   -14
 

جنينه، وتتمثنل   618,048,949بلنغ وقندره  م  2022  ديسمبر  31بلغ رصيد توزيعات األرباح فى  
، والتنى ينتم لشركة العربينة للمشنروعات والتطنوير العمراننى افى توزيعات األرباح المستحقة من  

خنالل عنام و التطنوير العمراننى  للشنركة العربينة للمشنروعات  وفقاً لقرار الجمعية العامنة  سدادها  
 :العام وفيما يلى بيان التوزيعات والسدادات خالل   2022

 
   2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 626,999,658 751,004,302 التوزيعات المعلنة
 454,995,068 455,000,000 رصيد اول المدة  

 (626,994,726) (587.955.353) سدادات خالل العام 

 455,000,000 618,048,949 الرصيد
 
 
 

 والضريبة المؤجلة ضريبة الدخل  -15
 

   2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 610,987,946 754,674,901 صافي الربح الدفتري قبل الضريبة
تعديالت على صافي الربح الدفتري للوصول  

 لصافي الربح الضريبي
(705,521,256 ) (565,863,823 ) 

 45,124,123 49,153,645 صافي الربح الضريبي

 10,152,928 11,059,570  %22.5الضريبة بسعر  
 62,699,966 75,100,453 %5و  %10الضريبة على توزيعات األرباح بسعر 

 (2,788,494) 767,473 األقرار الضريبىتسويات على  
 70,064,400 86,927,496 ضريبة الدخل

 
 : الفترة ة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

 
   2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 59,888,382 55,652,928 رصيد أول العام
 70,064,400 86,927,496 العام المكون خالل
 ( 74,299,854) (69,520,388) العامالمسدد خالل 

 55,652,928 73,060,036 العام رصيد أخر

 
 فيما يلى:  نيه مصريج 6,764,222ة والبالغ 2022 ديسمبر 31الضريبية المؤجلة فى  األلتزاماتوتتمثل 

فروق   − من  بها  يرتبط  الثابتة وما  لبند االصول  المؤجلة  الضرائب  الضريبى واالهالك قيمة  االهالك  بين 
 (3)إيضاح المحاسبى

   (6)ايضاح   قيمة فروق التغير فى سعر الصرف الناتجة عن تقييم استثمارات مالية فى محفظة يو بى اس −
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 )تابع(  ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة -15
 

 

  2021ديسمبر   31 2022ديسمبر   31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 43,177,690 123,047,935 (6،3األساس المحاسبى )إيضاح 

 43,165,562 92,984,725 األساس الضريبى 

 12,128 30,063,210 فروق ضريبية مؤجلة

 %22.5 %22.50 سعر الضريبة

 2,729 6,764,222 قائمة المركز المالى -)األصل( األلتزام الضريبى المؤجل 

 1,490 2,729 السنة)األصل( األلتزام الضريبى المؤجل اول 

 4,219 (6,761,493) قائمة االرباح والخسائر -الضريبة المؤجلة 
 

   2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 ( 70,064,400) ( 86,927,496) ضريبة الدخل الجارية
 ( 4,219) ( 6,761,493) ضريبة الدخل المؤجلة 

 (93,688,989 ) (70,068,619 ) 
 

 األطراف ذات العالقة  - 16
 

تحقيقاً ألهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى وذلك لسداد  
نياب المبالغ  أو  هبعض  من  المسددة  المبالغ  بعض  وتسوية  الشركات  تلك  أخرى    إلى   عن  بعض أطراف  أوتقديم 

 . بقائمة المركز المالي لتزاماتوقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن األصول واالالخدمات االستشارية 
للفقرة  صافى  بلغت   وفقاً  ومكافآت  كمرتبات  المنصرفة  و  األجل  قصيرة  العاملين  المحاسبة    17مزايا  معيار  من 
 . 2022 ديسمبر 31في  مصري جنيه  12,102.311 مبلغ وقدره 15رقم  يالمصر

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى : 
 

 
 

شركة يساهم فيها بعض أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة   –العقاري والسياحي    لالستثمار  يتي.إم. جتمتلك شركة  
 .تقريباً من أسهم الشركة %43.16بنسبة  TMG HOLDINGطلعت مصطفى القابضة 

 
 

 

 طبيعة المعاملة   ارصدة مدينة  ارصدة مدينة 

  2021ديسمبر  31 2022 ديسمبر31 

 998,958,537 1,126,987,830 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
تحت حساب زيادة راسمال  
 الشركة العربية للمشروعات

  - 26,355  شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

   ( 3,541,705) الطراف ذات عالقة متوقعة الاالئتمانية خسائر  ال

 1,123,472,480 998,958,537  

 اوراق قبض  اوراق قبض  
 2021ديسمبر  31 2022 ديسمبر 31 

 1,716,603,617 1,715,094,971 وشركاتها التابعة شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

 352,393,276 352,393,276 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى 

 417,457,544 417,457,544 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية

 ( 870,259) ( 869,731) متوقعة الوراق القبض  الالخسائر االئتمانية 

 2,484,076,060 2,485,584,178 
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 ي الموقف الضريب   -17
 

 ضريبة أرباح شركات األموال  -أ 
القانونى ي  ميعاده  فى  الضريبى  اإلقرار  تقديم  الضريبى  تم  الفحص  وتم  عام والتسوية  ،  حتى 

 . ، وجارى فحص السنوات التالية2014
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها  -ب 

ربع    اإلقرارات  تقديم  ويتم  بأول  أول  العاملين  من  المستقطعة  الضرائب  بتوريد  الشركة  تقوم 
 . 2020حتى عام والتسوية ، وتم الفحص الضريبى سنوية في مواعيدهاال

 ضريبة الدمغة  -ج 
يتم سداد ضريبة الدمغةة المسةتحقة علةى الشةركة وتتضةمن اإلعالنةات فةي مواعيةدها القانونيةة  

 .2017، وتم الفحص والتسوية حتى عام  للمأموريةالمختصة
 

 اإللتزامات المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى    -18
 

 أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية. التوجدإلتزامات محتملة أوارتباطات تعاقدية  
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -19
 

 الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:  

 مخاطر االئتمان  ( أ

 مخاطر السوق    (ب

 ج( مخاطر السيولة  

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

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

 لرأس المال. 

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

 الشركة األم تتناول أنشطتها على أساس منتظم.  

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

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

 مجاالت أخرى.  

 ان مخاطر االئتم    -أ 
الوفاء   في  المقابل  الطرف  أو  العميل  تعثر  حال  في  الشركة  تتكبدها  مالية  خسائر  هي 

المالية، ومن ثم تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشكل  بالتزاماته التي ينظمها عقد األداة 
مدينة  وأرصدة  متنوعون  ومدينون  مقدماً  مدفوعة  ومصروفات  القبض  أوراق  من  رئيسي 

والمستحق من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشطتها الماليه، بما في ذلك الودائع لدى أخرى  
 البنوك والمؤسسات المالية.

 ويعتبر هذا الخطر محدود، ألن النشاط الرئيسى للشركة األستحواذ على الشركات. 
 

 أرصدة اوراق القبض 
الشركة   رقابة  وانظمة  واجراءات  سياسة  على  بناء  االئتمان  خطر  بإدارة  ينشأ  المتعلقة 

المخاطر. القوة االئتمانية للعميل يتم قياسها ويتم تحديد الحد االئتماني بناء على هذا التقييم.  
دراسة  بعمل  الشركة  وتقوم  باستمرار.  القبض  ألوراق  المعلقة  األرصدة  مراقبة  يتم 

 اضمحالل في كل سنة مالية. 
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 )تابع(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -19
 

 األصول المالية األخرى والودائع النقدية  
بالشركة، والتي  المالية األخرى الخاصة  الناشئة عن األصول  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان 
تتضمن األرصدة لدى البنوك، والنقد، واألصول المالية بالتكلفة المستهلكة، تتعرض المنشأة  

االئتمان نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية   لمخاطر
 لهذه األصول.  

 
االئتمان  مخاطر  إدارة  اإلدارة  مجلس  من  بدعم  المحلية  بالشركة  المالي  القطاع  ويتولى 
المالية. وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر  البنوك والمؤسسات  الناشئة عن األرصدة لدى 
االئتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى بنوك دولية فقط أو بنوك محلية ذات سمعة جيدة. وال 

للمعلومات التي تتوفر لدى الشركة عن المصرفيين الذين تتعامل معهم،    تتوقع اإلدارة وفقا
 أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.  

 
 المستحق من أطراف ذات العالقة  

األعمال  سياق  ضمن  تنشأ  التي  بالمعامالت  عالقة  ذات  أطراف  من  المستحق  يرتبط 
كون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة االعتيادية بحد أدنى من مخاطر االئتمان بحيث ي

 الدفترية لهذه األرصدة. 
 
 خطر السوق   -ب

تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة  
ومخاطر  األجنبية  العمالت  صرف  سعر  خطر  أمثلتها  ومن  السوق.  أسعار  في  للتغيرات 

 أسعار الفائدة وهي  
التي تتأثر بمخاطر   مخاطر من شأنها أن تؤثر على دخل الشركة. وتتضمن األدوات المالية

 السوق القروض ذات الفائدة والودائع. 

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

 تصدرها. 
 

والةةذي يةةؤثر علةةى المةةدفوعات  جنبيــةخطــر التغيــرات فــى ســعر الصــرف للعمــالت األ •
والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم أألصول واإللتزامةات بةالعمالت األجنبيةة 
ونظةةراأل ألن غالبيةةة معةةامالت الشةةركة بالعملةةة المحليةةة فةةإن تقةةدير هةةذا الخطةةر يعتبةةر 

 منخفض.

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

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

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

 التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات اإللتزامات المالية.   الكافية لسداد المصروفات
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 أحداث هامة -20
 

تفشي   العربية حيث حدث  والتي شملت جمهورية مصر  العالمية  الجوهرية  األحداث  حدثت بعض 

وباء   بأنه  الفيروس  تفشي  وصف  يمكن  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  وقد  كورونا،  لفيروس 

أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر  عالمي، وقد  

الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور  

والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة 

 طار مختلفة متضمنة انخفاض جوهري لإليرادات، وتقييم  اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. ألخ

فى   للشركة  المالية  القوائم  على  تأثيرها  أخذ  تم  األحداث  على  2022ديسمبر    31هذه  تؤثر  وقد   ،

الوق في  التأثير  مقدار هذا  المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد  المالية  للفترات  المالية  ت القوائم 

الحالي، فإن هذا التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى  

 المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها. 

 

ى  وقد حرصت اإلدارة التنفيذية منذ بداية األزمة على إتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات والت

كان لها األثر اإليجابى فى تخفيف حدة أثار األزمة، وتحمل أي تقلبات محتملة في مختلف األنشطة 

 الناجمة عن تلك الجائحة . 

 

لليلة واحدة    2022مارس    21في   البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض  قرر 

بواقع   المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  ل  100وسعر  أساس  الي  نقطة   10.25و  %9.25يصل 

  %9.75نقطة أساس ليصل    100على الترتيب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع    %9.75و

 وتقوم الشركة بدراسة األثر على القوائم المالية الالحقة. 

 

بتاريخ   لليلة   2022مايو    19في  واالقراض  اإليداع  معدلي  زيادة  المصري  المركزي  البنك  قرر 

العم وسعر  بواقع  واحدة  المركزي  للبنك  الرئيسية  الي    200لية  ليصل  أساس  ،    %11.25نقطة 

بواقع    % 11.75و    12.25% االئتمان والخصم  تم رفع سعر  كما  الترتيب  نقطة أساس    200على 

 وتقوم الشركة بدراسة األثر على القوائم المالية الالحقة.  %11.75ليصل الي 

 

زي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة قرر البنك المرك  2022اكتوبر    27في بتاريخ  

بواقع   المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر  الي    200واحدة  ليصل  أساس  ،    %13.25نقطة 

بواقع    % 15.75و    14.25% االئتمان والخصم  تم رفع سعر  كما  الترتيب  نقطة أساس    200على 

 م المالية الالحقة. وتقوم الشركة بدراسة األثر على القوائ %13.75ليصل الي 

 

قرر البنك المركزي المصري زيادة معدلي اإليداع واالقراض لليلة    2022ديسمبر    22في بتاريخ  

بواقع   المركزي  للبنك  الرئيسية  العملية  وسعر  الي    300واحدة  ليصل  أساس  ،    %16.25نقطة 

بواقع    % 18.75و    17.25% االئتمان والخصم  تم رفع سعر  كما  الترتيب  طة أساس  نق   200على 

 وتقوم الشركة بدراسة األثر على القوائم المالية الالحقة.  %17.75ليصل الي 

 

، قام البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل  2022اكتوبر    27بتاريخ  

 العمالت األجنبية األخري، مما ادي الي خفض قيمة الجنيه المصري امام العمالت األخري.

الفترة  كما   في  األخرى  العمالت  وبعض  الدوالر  مقابل  المصري  الجنيه  صرف  أسعار  تراجعت 

 االحقه لتاريخ القوائم المالية وتقوم الشركة بدراسة األثر في القوائم المالية الالحقة. 




