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 )شركة مساهمة مصرية(  TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ستقلةالمالدورية    القوائم المالية

 2022  يونيو  30الستة أشهر المنتهيتين فى  وأشهر  لفترتي الثالثة 
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 6 المستقلة الدورية  قائمة التغير في حقوق الملكية
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 المستقلةالدورية  قائمة الدخل الشامل
 2022يونيو   30فى  تينالستة أشهر المنتهي تي الثالثة اشهر ولفتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

عن الثالثة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2022يونيو  

عن الثالثة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2021يونيو 

عن الستة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2022يونيو  

عن الستة أشهر  
  30المنتهية فى 

 2021يونيو 

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
     

 110,289,822 173,687,734 40,397,757 42,075,642 ارباح الفترة 

 - -  -  - الدخل الشامل األخر 

 110,289,822 173,687,734 40,397,757 42,075,642 الفترة إجمالى الدخل الشامل عن 
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 المستقلةالدورية    قائمة التغير فى حقوق الملكية
 2022 يونيو 30المنتهية في اشهر  الستة لفترة 

 
 

 
 المال رأس 

 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 

 173,687,734 173,687,734 - - - إجمالي الدخل الشامل 
 (366,000,000) (366,000,000) - - - توزيعات أرباح  

 21,828,669,602 766,320,669 61,735,404 364,990,669 20,635,622,860 2022يونيو  30الرصيد في  

 
 
 
 

 
 رأس المال 

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

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

 110,289,822 110,289,822 - - - إجمالي الدخل الشامل 
 (306,000,000) (306,000,000) - - - توزيعات أرباح  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 (  شركة مساهمة مصرية)  TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

- 7 - 

 المستقلةالدورية    قائمة التدفقات النقدية
 2022 يونيو 30المنتهية في اشهر  الستة لفترة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 إيضاح 
  المالية المنتهية في  للفترة 
 2022يونيو  30

 المالية المنتهية في للفنرة 
 2021 يونيو 30

 جنيه مصري  جنيه مصري   

    األنشطة التشغيلية

 121,760,960 193,400,155  ارباح الفترة قبل الضرائب

( 3) اهالكات  1,260,218 1,259,706 

) توزيعات ارباح إستثمارات فى شركات تابعة  41 ) (196,007,124 ) (126,617,175) 

 (1,941,644) ( 107,664)  )ايرادات ( تمويلية 

 - 3,112,250  خسائر ائتمانية متوقعة 

 174,416 -  استثمارات مالية   إضمحالل 
مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح   استثمارات)أرباح( تقييم 

( 6) اوالخسائر   
(2,311,379 ) (145,472 ) 

 204,359 ( 10,331,601)  فروق تقييم عملة

 (5,304,850) ( 10,985,145)  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر( 

    

    -                        210,079,793  التغير فى اطراف ذات عالقة

( 61) التغير فى اوراق القبض  1,341,031 20,117,068 

( 14) التغير في مدينو توزيعات ارباح  86,509 - 

( 7) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   (3,126,548 ) (37,802 ) 

 289,377 261,652  التغير فى أوراق الدفع 

( 9) المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرىالتغير فى   (1,511,226 ) (979,453 ) 

 ( 34,351,313) ( 9,959,322)  ضرائب الدخل المسددة

األنشااااطة  )المسااااتخدمة في(  الناتجة من  صااااافى التدفقات النقدية  
  التشغيلية

186,186,744 (20,266,973 ) 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

( 3) )مدفوعات( لشراء اصول ثابتة   (6,800 ) - 

 227,497,534 -  توزيعات ارباح محصلة

 1,941,644 107,664  ايرادات تمويلية محصلة

 229,439,178 100,864  صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (154,800,000) ( 186,000,000)  نقديةتوزيعات ارباح 

 (154,800,000) ( 186,000,000)  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل

 ( 204,359) 10,619,209  فروق تقييم العملة 

 54,167,846 10,331,601  صافى النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 71,300,834 54,603,528  الفترةالنقدية وما في حكمها ـ أول 

( 8) النقدية وما في حكمها ا آخر الفترة  65,222,738 125,468,680 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها - 1

شـركة مسـاهمة مصـرية   TMG Holdingتأسـسـت شـركة مجموعة طلعت مصـطفى القابضـة   −
 .والئحته التنفيذية 1992لسنة   95طبقاً ألحكام القانون   2007فبراير   13فى )"الشركة"(  

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

يتمثل غرض الشــركة في األشــتراك فى تأســيس الشــركات التى تصــدر أوراقاً مالية أو الدخول فى  −
 زيادة رؤوس أموالها .

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

ــتقلةالقوائم المالية  تم اعتماد   − ــركة   الدورية المسـ   فى 2022  يونيو 30في   للفترة المالية المنتهيةللشـ
 بقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ.ط 2022أغسطس   7

 
 وأهم السياسات المحاسبية المطبقة المستقلة  الدوريةالقوائم المالية أسس أعداد  2

 

بالقيمة العادلة    التكلفة التاريخية فيما عدا استتثماراتفقاً لمبدأ  و  الدورية المستتقلةأعدت القوائم المالية   -

والخستتائر  أوارصتتول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل اررباح  من خالل الدخل الشتتامل ارخر
 .  التي تقاس بالقيمة العادلةو

 .وهي عملة التعامل للشركة  بالجنيه المصري  الدورية المستقلةالقوائم المالية  أعدت   -
 

 االلتزام بمعايير المحاسبة المصرية وتعليمات هيئة الرقابة المالية:

وفقاً لمعايير المحاستبة المصترية وفي ضتول القوانين واللوائ     مستتقلةالالدورية    أعدت القوائم المالية -
بشتت ن   2022و تعليمات و تفستتيرات ئيئة الربابة المالية الصتتادري  في يناير  المصتترية الستتارية  

 المستلمة عن وحدات غير مسلمة وعمليات التوريق.  اوراق القبض

 

بعض المعالجات المحاسبية المرتبطة بنشاط التطوير  ل صدار بيان  إبامت الهيئة العامة للربابة المالية ب
ت اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة بمراعاه   ، حيث ارت  2022فى شهر يناير    العقاري

المختلفة   العالتطبيقات  التطوير  المعالجة    ارى  قلشركات  محددي الجازي  انتقالية  لفتري  خيار  بمن  
مون باالعتراف بالشيكات المستلمة من العمالل والمحاسبية لدي المطورين العقارين الذين كانوا يق

اإلستمرار باإلعتراف بالشيكات المستلمة من العمالل ببل ببل تسليم العقار محل العقد الي العميل ب
  30يم العقار محل العقد الى العميل على عقود البيع المبرمة أو التى تبرمها تلك الشركات حتى تسل 

 وذلك حتى تسليم تلك العقارات الى العمالل وذلك بالشروط التالية:  2022يونيو 
تخصيص حساب مستقل فى تاريخ استالم الشيكات من العمالل ببل تسليم العقار ضمن االصول  ▪

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

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

ارعتراف بالمبالغ المحصلة بتخفيض رصيد الشيكات فى حساب اوراق ببض عن وحدات لم   ▪

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

 عن شيكات بنفس بيمة المبالغ المحصلة الى حساب مقدمات من العمالل

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

 .1992 لسنة  95 ربم  بالقانون الصادر المال  راس سوق بانون

 
 
 التغيرات في السياسة المحاسبية 2-1

مماثلة لتلك المتبعة في إعداد القوائم    مستقلةالالدورية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية  
 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   مستقلةالمالية ال
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 المحاسبية الهامة ملخص السياسات  2-2
    

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

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

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

غير النقدية والتى يتم قياـسها بالتكلفة التاريخية باـستخدام أـسعار الـصرف    لتزاماتواإليتم ترجمة األـصول  
 السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

غير النقدية والتى يتم قياســها بالقيمة العادلة باســتخدام أســعار الصــرف    لتزاماتيتم ترجمة األصــول واإل
 لة.السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العاد

 

 األصول الثابتة  
تظهر ارصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلئالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل القيمة. 
التكلفة واستيفال شروط  الثابتة عندما تتحقق تلك  التكلفة تكلفة استبدال جزل من ارصول  وتتضمن ئذه 

القيمة االعتراف بها . وبالمثل ، عند إجرال تحسينات جو ئرية شاملة ، يتم االعتراف بتكاليفها ضمن 
الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالة استيفال شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف  

 اإلصالح والصيانة ارخرى في بائمة اررباح أو الخسائر عند تحققها .  

 
والحالة التي يصب  عليها بادرا على التشغيل بالطريقة التي  يبدأ إئالك ارصل عندما يكون في المكان  

حددتها اإلداري ، ويتم حساب اإلئالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل على النحو  
 :التالي

 
يبدأ إئالك ارصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصب  عليها بادرا على التشغيل بالطريقة التي  
حددتها اإلداري ، ويتم حساب اإلئالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل على النحو  

 :التالي

 
 السنوات  بياان األصل 

 20 مبانى وإنشاءات
 5 وسائل نقل و أنتقال

 8 -3 أجهزة كمبيوتر
 10 - 5 أثاث وتجهيزات

 5 - 3 عدد و أدوات  
 

يتم استتتتبعاد ارصتتتول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توبع الحصتتتول على أي منافع ابتصتتتادية  
مستتتقبلية من استتتخدامها أو بيعها في المستتتقبل. يتم االعتراف ب ي أرباح أو خستتائر تنشتت  عند استتتبعاد  

 ارصل في بائمة اررباح أو الخسائر في الفتري التي تم فيها استبعاد ارصل . 

 .يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول وارعمار اإلنتاجية لها وطرق إئالكها في نهاية كل سنة مالية

 
تقوم الشتركة بشتكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ئناك مرشتر على أن يكون أصتل ثابت  

 ر أن ئناك اضمحالل  بد أضمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن بيمته اإلستردادية ، فيعتب
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة2-2

 تابع  -األصول الثابتة 
 

لألصتتتل وبالتالي يتم تخفيضتتته إلى بيمته اإلستتتتردادية . وتثبت خستتتائر االضتتتمحالل بقائمة اررباح أو  
 الخسائر .

االفتراضتتتات المستتتتخدمة  ويتم رد الخستتتائر الناجمة عن اضتتتمحالل القيمة فقط إذا كان ئناك تغيير في 
لتحديد بيمة ارصتل االستتردادية منذ إثبات رخر خستائر ناتجة عن اضتمحالل القيمة ، ويكون رد الخستائر  
الناجمة عن اإلضتمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لألصتل ، القيمة االستتردادية له أو تتعدى  

بعد اإلئالك( ما لم يتم االعتراف بالخستائر الناجمة عن   القيمة الدفترية التى كان ستيتم تحديدئا )بالصتافى
اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل  

 القيمة بقائمة اررباح أو الخسائر .
 

 اإلستثمارات 
 االستثمارات في شركات تابعة

استتثمارات في منشت ت يكون للشتركة فيها ستيطري، ويفترض وجود الستيطري االستتثمارات في شتركات تابعة ئي  
عندما تكون الشتتركة معرضتته، أو يحق لها، عوائد متغيري من خالل مستتائمتها في المنشتت ي المستتتثمر فيها القدري  

 على الت ثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على المنش ي المستثمر فيها.
 لشركة في المنشاي المستثمر فيها، وإذا، فقط إذا، كانت الشركة:على وجه التحديد، تتحكم ا

ذات  - ارنشطة  الحالية على توجيه  القدري  التي تمنحها  القائمة  الحقوق  فيها )أي  المستثمر  المنشاي  السلطة على 

 الصلة للمنشاي المستثمر فيها(. 

 التعرض للعوائد المتغيري الناتجة من الشراكة في المنشاي المستثمر فيها، أو امتالكها حقوق في ئذه العوائد.   -

 القدري على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للت ثير على مبلغ العوائد منها. -

 
لدعم ئذا االفتراض وعندما  بشتتكل عام، ئناك افتراض ب ن امتالك غالبية حقوق التصتتويت يردي إلى الستتيطري.

يكون لدى الشتتركة أبل من غالبية حقوق التصتتويت أو الحقوق المماثلة للمنشتتاي المستتتثمر فيها، فإن الشتتركة ت خذ 
بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصتلة في تقييم ما إذا كان لديها الستلطة على المنشتاي المستتثمر فيها، 

 بما في ذلك:
 تعابدية مع أصحاب ارصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها الترتيبات ال -

 الحق الناشئ عن الترتيبات التعابدية ارخرى  -

 حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة -

تقوم الشتتتركة بإعادي تقييم ما إذا كانت الشتتتركة تستتتيطر على المنشتتتاي المستتتتثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق 
وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصتتر الستتيطري الثالثة. يبدأ تجميع الشتتركة التابعة والظروف تشتتير إلى  

عندما تحصتتل الشتتركة على الستتيطري على الشتتركة التابعة وتتوبف عندما تفقد الشتتركة الستتيطري على الشتتركة 
 التابعة.

كلفة متضمنة تكلفة االبتنال، وفى حالة  تتم المحاستبة عن االستتثمارات في شتركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالت
حدوث اضتتتتمحالل في بيمة تلك االستتتتتثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة ئذا االضتتتتمحالل ويدر  بقائمة 

 اررباح أو الخسائر، وذلك لكل استثمار على حدي.
 

 في الشركات الشقيقة استثمارات
الشتركة عليها نفوذاً مرثراً و التي ليستت شتركات تابعة أو مشتاريع الشتركات الشتقيقة ئي الشتركات التي تمارس  

مشتتركة، باستتثنال عندما يبوب االستتثمار ك صتل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاستبة المصتري ربم  
(، ويفترض وجود النفوذ المرثر عندما تمتلك الشتركة ستوال بشتكل مباشتر أو غير مباشتر من خالل الشتركات 32)
أوأكثر من حقوق التصتتويت في الشتتركة المستتتثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر   %20لتابعة لها لنستتبة  ا

 فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مرثرا.
 

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

وذلك لكل استثمار على حده، ويتم االعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال    أو الخسائر
 .تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها
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 االدوات المالية 
 ارداي المالية ئي أي عقد يردى إلى نش ي أصل مالي لمنش ي والتزام مالي أو أداي حقوق ملكية لمنش ي أخرى. 

 االصول المالية
 االعتراف األولى والقياس 

المالية اعتماداً على كالً   من نموذ  أعمال الشركة إلداري ارصول  عند االعتراف االولي، يتم تبويب االصول 
المالية؛ وخصائص التدفق النقدي التعابدي لألصل المالي. تقوم الشركة بقياس االصول المالية اولياً بالقيمة العادلة  
مضافاً اليها تكاليف المعاملة اذا كانت اصول مالية ال يتم تبويبها بالقيمة العادلة من خالل اررباح أو الخسائر مع  

 .ستثنال ارصدي العمالل والتي ال تتضمن مكون تمويل ئاما
 القياس الالحق 

 رغراض القياس الالحق، يتم تصنيف ارصول المالية في أربع فئات:
 ارصول المالية بالتكلفة المستهلكة )أدوات الدين( -1
اررباح والخسائر المتراكمة  ارصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادي تدوير   -2

 )أدوات الدين( 
والخسائر  -3 اررباح  تدوير  إعادي  عدم  اآلخر مع  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  ارصول 

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

 

 مال  تقييم نموذج االع
تقوم اداري الشركة بعمل تقييم لالئداف من االحتفاظ باالصول المالية والذى يعكس طريقة تقييم  
االداري الدال االستثمارات المالية وتشمل المعلومات الواجب الحصول عليها لتقييم نموذ  االعمال  

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

 ارباح بيع  
 مدي االستثمار التى تتناسب مع احتيا  االداري للسيولة الالزمة  –
 التقارير اللزمة لتقييم ادال االستثمار   –
 المخاطر التى ترثر على ادال نموذ  االعمال وكيفية ادارته   –
 ي السابقة للشركة فى التعامل مع تلك االستثمارات ومدي االحتفاظ بها والتدفقات النقدية لها.الخبر –

 

 المالية  االدوات
 

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

 

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

المالية لتحصيل  يكون   • المالي ضمن نموذ  أعمال ئدفه ئو االحتفاظ بارصول  االحتفاظ بارصل 
 التدفقات النقدية التعابدية فقط.

ينش  عن الشروط التعابدية لألصل المالي، في تواريخ محددي، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ  •
 ارصلي والفائدي على المبلغ ارصلي القائم.

 

بياس الفعلي وتخضع النخفاض    يتم  الفائدي  باستخدام طريقة معدل  المستهلكة  بالتكلفة  المالية الحقاً  ارصول 
القيمة. يتم االعتراف باررباح والخسائر في بائمة اررباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد ارصل أو تعديله أو  

 انخفاض بيمته.
 

لمستهلكة تتضمن أرصدي  اوراق القبض  واررصدي المدينة  أصول المالية للشركة التي يتم بياسها بالتكلفة ا
 ارخرى والمستحق من ارطراف ذات العالبة. 
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 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر )أدوات الدين(
بالنسبة ردوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد وإعادي   

تقييم العمالت ارجنبية وخسائر اضمحالل القيمة أو رد االضمحالل بقائمة اررباح او الخسائر ويتم احتسابها  
ة المستهلكة. يتم االعتراف بالتغيرات المتبقية في القيمة بنفس الطريقة بالنسبة لالصول المالية المقاسة بالتكلف

العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد ، يتم إعادي تدوير التغير التراكمي في القيمة العادلة المعترف 
 به في الدخل الشامل اآلخر إلى اررباح او الخسائر.

 

 الدخل الشامل االخر )أدوات حقوق الملكية( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 
عند االعتراف ارولي ، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في أدوات حقوق الملكية بشكل غير 
بابل للرجوع فيه  ك دوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي 

اردوات المالية: العرض، وال يتم االحتفاظ بها   -  25معيار المحاسبة االمصري  تعريف حقوق الملكية بموجب  
ال يتم إعادي تدوير اررباح والخسائر من ئذه  .للمتاجري. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداي على حدي

بائمة في  كإيرادات  اررباح  بتوزيعات  االعتراف  يتم  الخسائر.  او  اررباح  إلى  المالية  او   ارصول  اررباح 
الخسائر عند ثبوت الحق في السداد ، إال عندما تستفيد المجموعة من ئذه العائدات كاسترداد لجزل من تكلفة  

 ارصل المالي.  
اختارت  .القيمة اضمحالل ال تخضع أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم 

 ارسهم غير المدرجة بشكل كامل ضمن ئذه الفئة. المجموعة تصنيف استثماراتها في 
 

 االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل االباح او الخسائر
يتم إدرا  االصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اررباح او الخسائر في بائمة المركز المالي بالقيمة العادلة   

 .ي اررباح او للخسائرمع االعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة ف
 

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

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

تقيس الشركة الخسائر االئتمانية المتوبعة على مدى عمر االصل المالى باستثنال االصول المالية االتية والتى 
 شهر :  12يتم بياسها بالخسائر االئتمانية المتوبعة لمدي 

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

  30خر تحصيل الدين اكثر من   وتفترض الشركة ان حدوث زيادي فى المخاطر االئتمانية المتوبعة مرتبط بت
يوما من تاريخ االستحقاق  وان االصل المالى اخفق عن السداد عندما يمضى على استحقاق الدين اكثر من 

 وانه من غير المحتمل سداد المستحقات المالية دون اللجول الى تسييل الضمان. يوما  90
 

 المالية  االدوات
تستند الخسائر االئتمانية المتوبعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعابدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات 

  معدل الفائدي الفعلي ارصلي. النقدية التي تتوبع الشركة الحصول عليها، مخصومة تقريبًا ل
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية لالصول المالية بالقوائم المالية بخصمه من رصيد االصل المالى.   يتم
 

 اإلستبعاد
يتم إستبعاد ارصل المالي )عند االبتضال، جزل من ارصل المالي أو جزل من مجموعة أصول مالية متشابهة(  

 عندما:

 التعابدية في التدفقات النقدية من ارصل المالى؛ أوتنقضى الحقوق  •

تقوم الشركة بتحويل حقوبها في استالم التدفقات النقدية من ارصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية  •
المستلمة بالكامل دون ت خير جوئري إلى طرف ثالث من خالل عقد تمرير؛ وإما )أ( الشركة نقلت إلى حد  

خاطر ومنافع ارصل، أو )ب( لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبير بجميع مخاطر كبير جميع م
 ومنافع ارصل، ولكنها نقلت السيطري على ارصل. 
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 تابع  - المالية االدوات
 

 

ارصول أو دخلت في عقد تمرير، فإنها تقوم عندما تحول الشركة حقوبها في تلقي التدفقات النقدية من أحد  
بتقييم ما إذا كانت، وإلى أي مدى ، بد احتفظت بمخاطر وفوائد الملكية. عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ 
بشكل جوئري بجميع مخاطر ومنافع ارصل، أو نقل السيطري على ارصل، تستمر الشركة في االعتراف 

ا المستمري. في ئذه الحالة، تعترف الشركة أيًضا بالتزام مقابل. يتم بياس  بارصل المحول إلى حد مشاركته
 ارصل المحول واإللتزامات المقابلة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة. 

 
 االلتزامات المالية

 االعتراف األولى والقياس 
كال ارولي  االعتراف  المالية عند  االلتزامات  أو  يتم تصنيف  اررباح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  تزامات 

 . واوراق دفع او النزامات اخري الخسائر أو بروض وتسهيالت أو موردون
 

  ، الدائنة  اررصدييتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية أولياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف و
 يتم خصم التكاليف المباشري المتعلقة بالمعاملة.  

 

دفع وأرصدي دائنة أخرى وبروض وتسهيالت بما في   واوراقتتضمن االلتزامات المالية للشركة موردون  
 ذلك السحب على المكشوف من البنوك وااللتزامات المالية ارخرى . 

 
 القياس الالحق 

 كما ئو موض  أدناه: يعتمد بياس اإللتزامات المالية على تبويبها
 

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

 والخسائر. االمتاجري أو التي تم تحديدئا عند االعتراف ارولي بالقيمة العادلة من خالل اررباح 
 

 االلتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة )القروض( 
روض والسلف الحقًا بالتكلفة المستهلكة  ئذه ئي الفئة اركثر صلة بالشركة. بعد االعتراف ارولي، يتم بياس الق

باستخدام طريقة معدل الفائدي الفعال. يتم االعتراف باررباح والخسائر في بائمة اررباح أو الخسائر، عند إلغال 
 من خالل عملية إستهالك معدل الفائدي الفعلي.واالعتراف بااللتزامات 

عتبار أي خصم أو عالوي عند االبتنال والرسوم أو التكاليف  يتم احتساب التكلفة المستهلكة من خالل ارخذ في اال
التي تشكل جزًلا ال يتجزأ من معدل الفائدي الفعلي. يتم إدرا  استهالك سعر الفائدي الفعلي كتكاليف تمويل في  

 بائمة اررباح أو الخسائر. تنطبق ئذه الفئة بشكل عام على القروض والتسهيالت. 
 

 اإلستبعاد
االلتزام المالي عندما يتم اإلعفال من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاره أو انتهال صالحيته. عندما يتم إستبعاد 

يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط التزام  
التعامل   يتم  التعديل  أو  التبادل  ئذا  مثل  فإن  جوئري،  بشكل  ارصلي  بائم  لاللتزام  استبعاد  أنه  على  معه 

 واالعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في بائمة اررباح أو الخسائر.
 

 العمالء والمدينون المتنوعون
 يتم إثبات العمالل والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة نابصاً خسائر اإلضمحالل . 

 
 النقدية وما في حكمها

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

  المكشوف أن وجدت. 
 مصروفات المستحقةالموردون و ال

يتم االعتراف بااللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى تم استالمها  
 سوال استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم. 
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 المخصصات 
عندما يكون على الشركة التزام حالى بانونى أو حكمى نتيجة لحدث سابق، ويكون يتم االعتراف بالمخصصات  

معه من المتوبع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االبتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجرال تقدير موثوق  
فضل تقدير حالى. وعندما لمبلغ االلتزام. ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي وتعديلها إلظهار أ

يكون ت ثير القيمة الزمنية للنقد جوئرياً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص ئو القيمة الحالية لإلنفاق 
 .المتوبع المطلوب لتسوية االلتزام

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

 أو الخسائر ضمن التكاليف التمويلية . 
 

 إثبات اإليراد

يتم االعتراف بإيرادات االســتثمارات في الشــركات التابعة في حدود ما تحصــل عليه الشــركة من  توزيعات  −
ــدور قرار التوزيع ــتثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبارا من تاريخ ص ــركات المس  األرباح للش

 بالجمعيات العامة للشركات المستثمر فيها والتي اعتمدت توزيعات تلك األرباح .

يتم إثـبات دخل الفوائد الـخاصـــــة باألدوات الـمالـية الـمدرة للـفائدة بـقائـمة الدخل بطريـقة الـعائد الفعلي وذلك فيـما  −
 ة من خالل األرباح والخسائر.عدا األدوات المالية المصنفة كمقتناة ألغراض التجارة أو المقيمة بالقيمة العادل

 
 اإلحتياطي القانوني

من صافى أرباح العام لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ هذا اإلحتياطي    %5طبقاً للنظام األساسى للشركة ، يجنب  
من رأس مال الشركة المصدر . ويستعمل اإلحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس   % 50
 رة. اإلدا

 
 اإليجار 

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

 الشركة كمستأجر

داد مدفوعات اإليجار  ركة بالتزامات اإليجار لـس تخدام  تعترف الـش وأصـول حق االنتفاع التي تمثل الحق في اـس
 األصول.

تقوم الشـــركة في تاريخ بةاية عقة الیأجبق بقياس الی ام عقة الیأجبق بالقباة الیالبة   التزام عقد التأجیر : -
ات اإليرار غبق الاةفةعة في ذلا الیاريخ باسیاةام معةل الفائةة النا ي في عقة الیأجبق إذا كان  دفـع ـل

للشـركة.  ياكن تیةية ذلا الاعةل بسهةلة و بخالف ذلك باسـتخدام سعق الفائةة على االقیقاض اإلضافي  
تخفيض و يتم  زيادة المبلغ الدفتري لاللتزام ليعكس الفائدة على التزام عقد اإليجاروالحقا  تقوم الشركة ب

 .المبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار

اصـل حق االنتفاع في تاريخ بةاية عقة الیأجبق بمبلغ القياس األولي إللتزام عقد   يقاس:اصال ح  االنتفاع -
رةالي  التأجير باإلضـافة األولية ، الدفعات المقدمة المدفوعة للمؤجر، و تطرح حوافز  المصـروفات المباـش

ــتلمة من المؤجر)إن وجدت( و تضــاف التكاليف التي  ــركةاإليجار المس ــتتكبدها الش في تفكيك وإزالة    س
وإعادة الموقع الذي يوجد فيه األصـــل إلى الحالة األصـــلية أو إعادة األصـــل نفســـه إلى الحالة    األصـــل

 المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإليجار.

بعة تاريخ بةاية عقة الیأجبق تقوم الشركة بقياس أصل "حق االنیفاع" بالیكلفة  مطقوحاً م ها أي مراع  
 اة  ومعةلة بأي إعادة قباس اللی ام عقة الیأجبق. اسیهالك وأي مراع خسائق اضایالل في القب

يتم اسیهالك أصل "حق االنیفاع" من تاريخ بةاية عقة الیأجبق وحیى نهاية العاق اإلنیاجي لألصل إذا كان  
عقة الیأجبق يیةل ملكبة األصل میل العقة إلى الشركة في نهاية مةة عقة الیأجبق أو إذا كانت الشركة  

ا عةا ذلا تقوم الشركة باسیهالك أصل "حق االنیفاع" من تاريخ بةاية عقة  ستمارس خبار الشقاء وفبا
 الیأجبق إلى نهاية العاق اإلنیاجي ألصل "حق االنیفاع" أو نهاية مةة عقة الیأجبق أيهاا أققب. 

 
عقود الت جير التي يكون فيها  اختارت الشركة عدم تطبيق متطلبات المعيار علي العقود قصيرة االجل و علي   -

 .محل العقد ذا بيمة صغيريارصل 
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 اضمحالل قيمة األصول 
 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان ئناك مرشر على أن يكون أصل بد أضمحل . في حالة وجود  

يكون   عندما  أو  المرشرات،  القيمة  احد  بتقدير  الشركة  تقوم  مطلوبا،  لألصل  السنوي  القيمة  اضمحالل  اختبار 
االستردادية. القيمة االستردادية الصل أو وحدي توليد النقد )الوحدي المنتجة للنقد( ئى القيمة العادلة نابصا تكاليف 

الفردية، إال   يتم تحديدئا لالصول  اعلى والتى  ايهما  اوالقيمة االستخدامية  نقدية البيع  تدفقات  لم يولد ارصل  إذا 
مستقلة إلى حد كبير عن تلك من االصول أو مجموعة ارصول ارخرى.وعندما تزيد القيمة الدفترية رصل أو  
وحدي مولدي للنقد عن بيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن ارصل بد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى بيمته اإلستردادية. 

بقائمة االرباح او الخسائر . عند تقدير القيمة االستخدامية يتم خصم التدفقات النقدية    وتثبت خساري االضمحالل
المستقبلية المقدري إلى بيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ببل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  

نابصا تكاليف البيع، يتم استخدام طريقة تقييم الزمنية للنقود والمخاطر المحددي لألصل. عند تحديد القيمة العادلة  
 مناسبة. 

 
في  تغيير  ئناك  كان   ، إذا  فقط   ، بها سابقاً  االعتراف  تم  والتى  القيمة  الناجمة عن اضمحالل  الخساري  ويتم رد 

ويكون االفتراضات المستخدمة لتحديد بيمة ارصل االستردادية منذ إثبات أخر خساري ناتجة عن اضمحالل القيمة ،  
له أو   القيمة االستردادية  الدفترية لألصل ،  القيمة  الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى  الخساري  رد 
القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدئا ما لم يتم االعتراف بالخساري الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل 

 .اري الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة االرباح او الخسائرفي السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخس
 

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

 ميزانية.وتثبت اررباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بال

 
 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين 

نظام االثابة وتحفيز العاملين أو المديرين بالشركة وفقاً للنظام ارساسى للشركة بنالاً على مقترح من مجلس اإلداري 
 يطبق ب حدى الوسائل التالية: 

 منح اسهم مجانية للعاملين .   -
 منح اسهم باسعار مميزة .   -
 الوعد بالبيع بعد انقضاء مدة محددة واستيفاء شروط معينة لما يرد بوعد الشركة بالبيع .   -

 .واليوجد حالياً نظام أثابة مفعل
 

 ضرائب الدخل 
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 

 

 ضرائب الدخل الجارية 
الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوبع استرداده  يتم االعتراف ب صول والتزامات ضرائب الدخل للفتري   

 أو سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة  
ويتم االعتراف بضريبة الدخل المرجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق المربتة بين القيمة المعترف بها   

وبيمتها المدرجة بالميزانية )ارساس المحاسبي( لألصل أو االلتزام لألغراض الضريبية )ارساس الضريبي(  
 وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق. 

 

ويتم االعتراف بضريبة الدخل المرجلة ك صل عندما يكون ئناك توبع بإمكانية االنتفاع بهذا ارصل لتخفيض  
 ويتم تخفيض ارصل بقيمة الجزل الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية. اررباح الضريبية المستقبلية، 

 

ار  بائمة  في  أو مصروف  كإيراد  والمرجلة  الجارية  الضريبة  إدرا   عدا  يتم  فيما  للفتري،  الخسائر  أو  رباح 
 الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس الفتري أو فتري أخرى مباشري ضمن حقوق الملكية.
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 قائمة التدفقات النقدية 
لغرض بائمة التدفقات النقدية ف ن النقدية وما في يتم إعداد بائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشري و  

حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدي لدى بنوك وودائع بصيري ارجل و أذون الخزانة والتي لديها تواريخ 
 إستحقاق ثالثة أشهر أو أبل مخصوما منها حسابات السحب على المكشوف أن وجدت. 

 
 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات 

تتمثل ارطراف ذات العالبة في كل من الشركة ارم والشركات التابعة لها وكبار المسائمين والمديرين واإلداري 
تلك  ببل  مرثرمن  نفوذ  أو  مشتركة  لسيطري  خاضعة  أو  عليها  المسيطر  الشركات  أيضا  وتمثل   ، للشركة  العليا 

التسعيرية للمعامالت مع ارطراف ذات العالبة من ببل    ارطراف ذات العالبة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات
 مجلس اإلداري . 

 
 نظام المعاشات للعاملين 

لسنة    79تسائم الشركة فى نظام الت مينات االجتماعية لصال  العاملين بها طبقاً لقانتون الت مينات االجتماعية ربم  
ساس االستحقاق ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام وتعديالته وتحمل مسائمة الشركة على بائمة الدخل طبقاً ر   1975

 الشركة فى بيمة تلك المسائمة . 

 

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

وض لمدي تزيد عن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ المتداولة. ما لم يكن لدى الشركة الحق فى ت جيل سداد رصيد القر
 الميزانية . فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة ارجل.

 
 تكاليف االقتراض 

يتم رسملة تكاليف االبتراض المتعلقة مباشري بابتنال أو إنشال أو إنتا  ارصل المرئل والذى يتطلب فتري زمنية 
ارغراض المحددي له أو لبيعه كجزل من تكلفة ارصل. يتم تحميل تكاليف االبتراض طويلة لتجهيزه لإلستخدام فى  

ارخرى كمصروف فى العام التى تحققت فيه . تتمثل تكاليف االبتراض فى الفوائد والتكاليف ارخرى التى تنفقها  
 الشركة البتراض ارموال . 

 
 المصروفات 

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

 

 توزيعات األرباح 
 يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى ارسهم الحق فى تحصيل مبالغ ئذه التوزيعات .

 

 نصيب السهم في األرباح
للسهم في    تعرض النصيب االساسى  العادية. يتم احتساب  للسهم في اررباح رسهمها  النصيب االساسى  الشركة 

المتوسط  على  بالشركة  العادية  ارسهم  في  مسائمتهم  عن  بالمسائمين  المتعلقة  والخساري  الرب   بقسمة  اررباح 
 أن وجدت .   –خزينة المرج  لعدد ارسهم العادية القائمة خالل الفتري مع استبعاد أسهم ال

 

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

فائدي   ببيع ارصل ب كبر  الذي سيعود  السوق  أو  أو االلتزام  الرئيسي لألصل  السوق  االلتزام ستحدث في  نقل  أو 
 )السوق االكثر نفعا( لألصل أو لاللتزام. 

وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من ش ن المشاركين بالسوق استخدامها عند  
 . االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم االبتصاديةتسعير ارصل أو 

ابتصادية عن    ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار بدري المشارك بالسوق على توليد منافع
ر بالسوق من ش نه استخدام  طريق استخدام ارصل ب فضل و اعلى استخدام أو عن طريق بيعه إلى مشارك رخ

 ارصل ب فضل واعلى استخدام. 
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 تابع  - القيم العادلة
 
 

 بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، يجري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى ارسعار السوبية المعلنة.  

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

ما بالنسبة لألصول غير المدرجة في سوق نشط ، فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوبية رصل مشابه أ
 أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوبعة.  

بياس  وتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بش نها بيانات كافية من أجل  
القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل استخدام المدخالت التي ال 

 يمكن مالحظتها إلى الحد اردنى. 

المالية    ويجري تصنيف جميع ارصول وااللتزامات التي تقاس بيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائم
 يمة العادلة بنال علي أبل مستوي والذي يعد جوئرياً لقياس القيمة العادلة ككل وذلك كما يلي: ضمن تسلسل الق

المستوى ارول: بياس القيمة العادلة باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( رصول أو التزامات مطابقاً تماماً  

 .  في أسواق نشطة.

 

مدخالت غير أسعار التداول الواردي في المستوى ارول ولكن    المستوى الثاني: بياس القيمة العادلة باستخدام

 يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )أي ارسعار( أو غير مباشر )أي المستمدي من ارسعار(. 

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

 لبيانات سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها( 

 

وفيما يتعلق بارصول وااللتزامات التي يجري االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد المنش ي  

إذا ما كان ثمة تحويالت بد حدثت بين المستويات الثالث لتسلسل القيمة العادلة عن إعادي تقييم التصنيف في  

 تاريخ إعداد القوائم المالية.  

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

وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل القيمة العادلة كما ئو موض  
 أعاله. 
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 أصول ثابتة -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  

        التكلفاة 
 61,648,358 25,834 16,010 663,398 875,000 50,025,050 10,043,066 2022يناير  1فى 

 6,800 - - 6,800 - - - إضافات  

 - - - - - - - إستبعادات 

 61.655.158 25,834 16,010 670,198 875,000 50,025,050 10,043,066 2022يونيو  30في 

        مجمع اإلهالك 

 (8,427,601) ( 24,369) ( 2,195) ( 647,595) ( 874,998) (6,878,444) - 2022يناير  1فى 

 (1,259,463) ( 727) ( 1,481) ( 6,628) - (1,250,627) - الفترةإهالك 

 ( 755) - - ( 755) - - - ضافات إهالك اإل 

 ( 9,687,819)  ( 25,096) ( 3,676) ( 654,978) ( 874,998) ( 8,129,071) - 2022يونيو  30في 

 صافى القيمة الدفترية في 
 2022يونيو  30

10,043,066 41,895,979 2 15,220 12,334 738 51,967,339 

 
 
 
 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  

        التكلفاة 
 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 - - - إضافات  

 ( 30,848) ( 8,934) - ( 21,914) - - - 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) ( 986) ( 12,478) - (2,501,252) - الفترةإهالك 

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

 ( 8,427,601) ( 24,369) ( 2,195) ( 647,595) ( 874,998) ( 6,878,444) - 2021 ديسمبر31في 

 صافى القيمة الدفترية في 
 2021 ديسمبر31

10,043,066 43,146,606 2 15,803 13,815 1,465 53,220,757 

  

  

    
 

 ال يوجد رهن على االصول الثابتة  -
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 استثمارات فى شركات تابعة 4
مال الشــركة العربية للمشــروعات  من رأســ %99.9نســبة   على  االســتحواذ 2007تم فى أكتوبر   

ــبة والتطوير العمراني ش.م.م   ــكندرية    %96.9ونس ــركة اإلس ــتثمارمن رأس مال ش العقاري    لإلس
 %40ونـسبة  العقاري ش.م.م    لإلـستثمارمال ـشركة ـسان ـستيفانو  من رأـس %71.05 نـسبة  ش.م.م  و

دلة تلك األـسهم بأـسهم  امن رأس مال ـشركة اإلـسكندرية للمـشروعات العمرانية ش.م.م عن طريق مب
وقد تم األكتتاب فى  ،  (TMG Holdingمال ـشركة مجموعة طلعت مـصطفى القابـضة )زيادة رأـس

،  مـصرىجنيه    543.768.900العقاري بمبلغ    لإلـستثمارزيادة رأـسمال كل من ـشركة اإلـسكندرية  
ــتيفانو العقارى بمبلغ   ــان سـ ــركة سـ ــكندرية  جنيه    243.000.000وشـ ــركة األسـ ــرى وشـ مصـ

 مصرى.جنيه  145.583.000مشروعات العمرانية بمبلغ  لل
 

 يان بالشركات التابعة :وفيما يلى ب 
 

 اسم الشركة  م

 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

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

العقارى    لإلســتثمارمن 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(.  لإلستثمار
من شــركة اإلســكندرية للمشــروعات   %60العقارى نســبة    لإلســتثماررية  تمتلك شــركة األســكند ***

 العمرانية ش.م.م.
 

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

  2022يونيو 30 2021 ديسمبر 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  
 

 سنوياً.  يتم قياس دراسة مدى ووجود اضحالل لالستثمارات فى الشركات التابعة

 
 

 إستثمارات في شركات شقيقة - 5
 

 
نسبة  

 المساهمة
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 عدد األسهم 

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

 1,470,000 1,470,000 147000 % 49 *  والمشروعات )تحت التصفية( 

   1,470,000 1,470,000 

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

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



 ( شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية  متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2022 نيويو 30كما في 

 

- 21  - 

 والخسائرأ رباحمالية بالقيمة العادلة من خالل األ استثمارات - 6
 

مبلغ 2022  يونيو 30يبلغ رصــــيد االســــتثمارات المالية بعد إعادة التقييم وفقا للقيمة الســــوقية فى 
 مصرى .جنيه    19.884.902

 

 

 فىصافى التغير القيمة قبل التقييم
 2022يونيو  30

القيمة بعد إعادة 
 فى  التقييم

 2022 يونيو 30

القيمة بعد إعادة  
 فى التقييم

 2021ديسمبر  31
 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى مصرىجنيه  
     

صندوق استثمار  
المجموعة المالية هيرمس 

 الثالث
14,218,340 2.155.582 16,373,922 14,218,340 

وثائق استثمار صندوق  
 جمان

3,355,183 155.797 3,510,980 3,355,183 

 17,573,523 2,311.379 19.884.902 17,573,523 

 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -7
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 2,063,562 2,063,562 الهيئة العامة للرقابة المالية  –تأمينات لدى الغير  
 34,601 36,359 مصروفات مدفوعة مقدما

 97,709 110,691 ارصدة مدينه اخرى
 (6,808) (7.719) لالرصدي المدينةالخسائر االئتمانية المتوبعة 

 2,189,064 2,202,893 االجمالى  
 

 
 لدى البنوك أرصدة نقدية بالصندوق و -8
 
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   عملة محلية - أ

 397 995 الصندوقنقدية ب
 2,282,359 2,558,062 اريةحسابات ج

 30,000 30,000 ودائع

 2,589,058 2,312,756 

   عملة اجنبية   -ب

 52,290,772 62,633,687 حسابات جارية

 62,633,687 52,290,772 

 54,603,528 65,222,745 لدى البنوكأرصدة  نقدية بالصندوق و

 - (7) خسائر ائتمانية متوقعة 

 54,603,528 65,222,738 بالصافى -  لدى البنوكأرصدة  نقدية بالصندوق و
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 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -9
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  
   

 3,149,766 5,516,258 مصروفات مستحقة  

 4,519,879 575,642 خدمات   –موردين  

 283,080 349,599 ارصدة دائنة اخرى

 6,441,499 7,952,725 

 
 رأس المال   -10

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

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

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

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

 1815203550مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصري( مقسم إلى عدد  و خمسون  
جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( من خالل مبادلة أسهم الشركة   10سهم ، القيمة االسمية للسهم  

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

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

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

مصرى وتم التأشير فى السجل  جنيه  344.000.000مصري للسهم بقيمة جنيه  1.6إصدار بمبلغ 
 2010مارس    24.طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    2007نوفمبر    25التجاري بتاريخ  

 تم تخفيض راس المال المصدر بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام  
 

االسمية   قيمتها  الممصري  جنيه    169.720.520وتبلغ  المال  راس  وقدره  ليصبح  مبلغ  صدر 
 مصري  جنيه  20.132.314.980

 
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. 

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

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

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

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

ويتمثل فى 2022يونيو  30جنيه مصري في  364.990.669بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ  
جنيه    344.000.000الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى  

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

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

 

 إحتياطي عام   - 12
ويتمثل فى مبلغ 2022يونيو  30جنيه مصرى في  61.735.404بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ  

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

 الشركة مع الشركات التابعة. 

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

 باضافة الفرق الى االحتياطى العام. 

 

 رباح األسهم في  نصيب ال - 13
 

بقـسمة    رباحاألوتم حـساب نـصيب الـسهم فى   نيه مـصريج  0.08الفترة  ارباح  بلغ نـصيب الـسهم في 
 كما يلى:الفترة  عدد األسهم القائمة خالل    علىالفترة ارباح   صافي

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 

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

173,687,734 110,289,822 

 (3,000,000) (6,000,000) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدره( 

ارباح   وأعضاء    الفترةصافي  العاملين  حصة  خصم  بعد 
 107,289,822 167,687,734 مجلس اإلدارة

 2063562286 2063562286 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.05 0,08 )جنيه / سهم( الفترةنصيب السهم من صافي ارباح 

 
 توزيعات أرباح من شركات تابعة  -14

 

جنيه، وتتمثل فى   650.920.615بلغ وبدره  م 2022يونيو   30بلغ رصتتيد توزيعات اررباح فى  
، والتى يتم سدادئا  لشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى اتوزيعات اررباح المستحقة من  

وفيما 2022خالل عام والتطوير العمرانى  للشتركة العربية للمشتروعات  وفقاً لقرار الجمعية العامة 
 :فتري يلى بيان التوزيعات والسدادات خالل ال

 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 126,617,175 196,007,124 التوزيعات المعلنة

 454,995,068 455,000,000 رصيد اول المدي  

 ( 227,497,534) - سدادات خالل الفتري 

 354,114,709 651,007,124 الرصيد

 - (86.509) خسائر ائتمانية متوقعة 

 354,114,709 650.920.615 شركات تابعةتوزيعات أرباح من  رصيد  
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 والضريبة المؤجلة ضريبة الدخل  -15
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 610,987,946 193,400,155 صافي الرب  الدفتري ببل الضريبة
تعديالت على صافي الرب  الدفتري للوصول  

 لصافي الرب  الضريبي
185,371,685 (565,863,823 ) 

 45,124,123 8,028,470 صافي الرب  الضريبي

 10,152,928 1,806,406  %22,5الضريبة بسعر  
 62,699,966 18,100,712 %5و %10الضريبة على توزيعات اررباح بسعر 

 ( 2,788,494) (195,789) تسويات على اربرار الضريبى
 70,064,400 19,711,329 ضريبة الدخل

 
 : الفتري ة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

 
 2021يونيو  30 2022يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 59,888,382 55,652,928 رصيد أول الفتري

 11,469,188 19,713,513 الفتري المكون خالل

 ( 34,351,313) ( 9,959,322) الفتريالمسدد خالل 

 37,006,257 65,407,118 الفتري رصيد أخر

 
قيمة الضرائب المؤجلة لبند مصري  نيه  ج  1,092ة  والبالغ  2022يونيو    30الضريبية المؤجلة فى    األلتزاماتوتتمثل  

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

 2021يونيو   30 2022يونيو  30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 44,410,041 41,924,273 (3األساس المحاسبى )إيضاح 

 ( 44,407,995) 41,916,999 األساس الضريبى 

 2,054 (7,274) فروق ضريبية مؤجلة

 %22.50 %22.50 سعر الضريبة

 460 .  1,637 قائمة المركز المالى -)األصل( األلتزام الضريبى المؤجل 

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

 1,950 1,092 قائمة االرباح والخسائر -الضريبة المؤجلة 
 

 2021يونيو   30 2022يونيو  30 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 ( 11,469,188) ( 19,711,329) ضريبة الدخل الجارية
 ( 1,950) ( 1,092) ضريبة الدخل المرجلة 

 (19,712,421 ) (11,471,138 ) 
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 األطراف ذات العالقة  - 16

 
تحقيقاً ألهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى وذلك لسداد  

أوتقديم بعض الخدمات  أطراف أخرى  عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أوإلى هبعض المبالغ نياب
 . بقائمة المركز المالي لتزاماتوقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن األصول واالاالستشارية 

  ي من معيار المحاسبة المصر  17مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة  صافى  بلغت  
 . 2022 يونيو 30في مصري جنيه  5,705,700 مبلغ وقدره 15رقم 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى : 

 
 

 
شـركة يسـاهم فيها بعض أعضـاء مجلس إدارة شـركة   –العقاري والسـياحي   لالسـتثمار  يتي.إم. جتمتلك شـركة  

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

 ي الموقف الضريب   -17
 
 ضريبة أرباح شركات األموال  - أ 

، وجارى 2012الضريبى حتى عام  ، وتم الفحص  تم تقديم اإلقرار الضريبى فى ميعاده القانونىي 
 . فحص السنوات التالية

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

 . وجارى فحص السنوات التالية2011، وتم الفحص الضريبى حتى عام في مواعيدها
 ضريبة الدمغة  - ج 

يتم ســداد ضــريبة الدمغة المســتحقة على الشــركة وتتضــمن اإلعالنات في مواعيدها القانونية   
 .المختصة للمأمورية

 

 طبيعة المعاملة   ارصدة مدينة  ارصدة مدينة 

  2021 ديسمبر 31 2022يونيو  30 

والتطوير  الشركة العربية للمشروعات 
 العمرانى 

تحت حساب زيادة راسمال   998,958,537 791,911,096
 الشركة العربية للمشروعات

   ( 7.061) شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

 791,904,035 998,958,537  

  - 3,025,292 خسائر ائتمانية متوقعة

 788,878,743 998,958,537  

 اوراق قبض  اوراق قبض  
 2021 سمبردي 31 2022يونيو  30 

 -  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 1,716,603,617 1,715,262,586 وشركاتها التابعة شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

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

 417,457,544 417,457,544 العمرانيةشركة اإلسكندرية للمشروعات 

 2,485,113,406 2,486,454,437 

 - - رد خسائر ائتمانية متوقعة

 ( 870,259) ( 869,790) مجمع خسائر ائتمانية متوقعة 

 2,484,243,616 2,485,584,178 
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 اإللتزامات المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى    -18
 

 إلتزامات محتملة أوارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية.   التوجد 
 

 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  

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

 أخرى.  

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

 ويعتبر هذا الخطر محدود، ألن النشاط الرئيسى للشركة األستحواذ على الشركات
 
 خطر السوق   -ب

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 
مخاطر التي تتأثر ب  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. 
 

ات    خطر التغيرات فى ساااااعر الصااااارف للعمالت األجنبياة • دفوـع ذي يؤثر على الـم واـل
ــات بالعمالت األ ــول واإللتزامات بالعمالت األجنبية  والمقبوض جنبية وكذلك تقييم أألص

ذا الخطر يعتبر   دير ـه إن تـق ة ـف ة المحلـي العمـل ة ـب امالت الشـــــرـك ة مـع البـي ونظراُ ألن ـغ
 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 

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

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

حدثت بعض ارحداث الجوئرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي   •
ب نه وبال   الفيروس  العالمية أنه يمكن وصف تفشي  لفيروس كورونا، وبد أعلنت منظمة الصحة 

الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك بيود السفر والحجر  عالمي، وبد أدخلت  
الصحي وإغالق ارعمال وأماكن أخرى وال تزال ئذه االستجابات الحكومية ورثارئا المقابلة تتطور  
والتي من المتوبع أنها سوف ترثر على المناخ االبتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة  

 تلفة متضمنة انخفاض جوئري لإليرادات، وتقييم  اضمحالل ارصول ومخاطر أخرى.رخطار مخ
، وبد ترثر على القوائم  2022يونيو    30على القوائم المالية للشركة فى    تم أخذ ت ثيرئائذه ارحداث  

ي،  المالية للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدار ئذا الت ثير في الوبت الحال
فإن ئذا الت ثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم الت ثير وفقاً للمدى المتوبع  

 والفتري الزمنية التي ينتظر عندئا انتهال تلك ارحداث وت ثيرئا.
 

وتتنوع ايراداتها شركات المجموعة إلى ثالثة بطاعات رئيسية ئى القطاع العقارى والقطاع الفندبى   

التجارية وعضويات االندية  وبطا العائد الدورى وارنشطة الخدمية مثل المراكز  ع ارنشطة ذات 

 باالضافة الى البنية التحتية ونشاط النقل الجماعى. 

التدابير   من  مجموعة  إتخاذ  على  ارزمة  بداية  منذ  للمجموعة  التنفيذية  اإلداري  حرصت  وبد 
لها ارثر اإليجابى فى   كان  والتى  المجموعة ري واإلجرالات  أثار ارزمة، وتحمل  تخفيف حدي 

 .  تقلبات محتملة في مختلف ارنشطة ناجمة عن تلك الجائحة
 

برر البنك المركزي المصري زيادي معدلي اإليداع واالبراض لليلة واحدي وسعر   2022مارس    21في   •
بوابع   المركزي  للبنك  الرئيسية  الي    100العملية  ليصل  أساس  على    %9.75و  10.25و  %9.25نقطة 

وتقوم الشركة بدراسة    %9.75نقطة أساس ليصل    100الترتيب كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بوابع  
 . ارثر على القوائم المالية الالحقة

 

تراجعت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر وبعض العمالت ارخرى في الفتري االحقه لتاريخ  كما   •
 . وتقوم الشركة بدراسة ارثر في القوائم المالية الالحقةالقوائم المالية 

 
 

 


