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 مراقبا الحسابات تقرير
 
 

 TMG Holdingمساهمى شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة / إلى السادة 

 (شركة مساهمة مصرية)                                    
 

 
 تقرير عن القوائم المالية

 TMG Holdingمجموعة طلعت مصطفى القابضة  لشركةا القوائم المالية المستقلة المرفقة ناجعر
وائم ق اذكو 6132ديسمبر  13المستقلة في  قائمة المركز المالي يف ةمثلتملاو (شركة مساهمة مصرية)

والتدفقات النقدية المستقلة المتعلقة  والتغير في حقوق الملكية والدخل الشامل (االرباح او الخسائر)الدخل 
 .اإليضاحات  الهامة وغيرها من، وملخص للسياسات المحاسبية بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ

 
 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
الشركة، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية ة ية إدارلهذه القوائم المالية المستقلة مسئو

 المستقلة عرضاً عادالً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية،
وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية 
عرضاً عادالً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن 

 .ات المحاسبية المالئمة للظروفهذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها ومل التقدير
 

 مسئولية مراقب الحسابات
مت توقد . تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها 

منا  ريايعملب هذه الطوتت .القوانين المصرية السارية وفى ضوء لمصريةاة عراجمال رتنا وفقاً لمعاييعراجم
اإللتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية 

 .المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة
 

واإلفصاحات في القوائم  قيملوتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن ا
مد اإلجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم وتعت. المالية المستقلة

ولدى تقييم . مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ 
ائم المالية هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القو

المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس 
وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى مالئمة . بغرض إبداء راي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة

فة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعر
 .قدمت به القوائم المالية المستقلة

 
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً إلبداء رأينا على 

 .القوائم المالية
 

 (محاسبون قانونيون –ار اس ام مصر )                                            (EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة )
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 المستقلةالشامل قائمة الدخل 
 6132ديسمبر  13 السنة المنتهية فيعن 

 
 

 
 13/36/6135 13/36/6132 إيضاح

 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 13521252113 .227.216..6  عامال أرباح

    الدخل الشامل األخر 

 1،193،656 7123.12112 (9) تقييم استثمارات متاحة للبيع 

 (211،696) (33212121.1) (61) ضريبة الدخل المتعلقة بالدخل الشامل األخر

 6،192،121 13261.2766  بعد خصم الضريبة  عاممجموع الدخل الشامل األخر عن ال

 13222512113 13828212711  عامإجمالى الدخل الشامل عن ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المستقلة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (62)الى ( 3)من  اإليضاحات المرفقة  -
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  المستقلةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
 6132ديسمبر  13 السنة المنتهية فيعن 
 
 

 
 س المالأر

 إحتياطي عام أحتياطى قانونى المصدر والمدفوع
أرباح الدخل الشامل 

 اإلجمالى العامأرباح  أرباح مرحلة األخر
 مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه 

 63216325242291 13521252113 2223252456 3321432246 2322152414 66122112914 61221522662921 6132يناير  3الرصيد في 

المحول الى األرباح المرحلة 
 - (13521252113) 61122132261 - - 3522112216 - واالحتياطى القانونى

 43،6122566 - - 43،6122566 - - - إجمالى الدخل الشامل األخر

 62222522162 62222522162 - - - - -  العامأرباح 

 (11121252111) - (11121252111) - - - - توزيعات أرباح 

 63211.21212616 .227.216..6 12.162383. 7626112621 232.172111 612212.2112 61221722662821 6132ديسمبر  13 رصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المستقلة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (62)الى ( 3)من  اإليضاحات المرفقة  -
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  المستقلةالملكية قائمة التغير فى حقوق 
 6135ديسمبر  13 السنة المنتهية فيعن 
 
 
 

 
 س المالأر

 إحتياطي عام أحتياطى قانونى المصدر والمدفوع
أرباح الدخل الشامل 

 اإلجمالى العامأرباح  أرباح مرحلة األخر
 مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه مصرى  جنيه 

 63211229122196 6422112363 15229412692 922512226 2322152414 63124132119 61221522662921 6135يناير  3الرصيد في 
المحول الى األرباح المرحلة 

 - (6422112363) 6124122325 - - 326132152 - واالحتياطى القانوني
 6،192،121 - - 6،192،121 - - - إجمالى الدخل الشامل األخر

 135،125،113 135،125،113 - - - - - العامأرباح 
 (11121252111) - (11121252111) - - - - توزيعات أرباح

 63216327.12281 135،125،113 23.72176.. 3321432246 232.172111 66122112811 61221722662821 6135ديسمبر  13 رصيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المستقلة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (62)الى ( 3)من  اإليضاحات المرفقة  -
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 المستقلةقائمة التدفقات النقدية 
 6132ديسمبر  13 السنة المنتهية فيعن 

 13/36/6135 13/36/6132 إيضاح 

 جنيه مصري جنيه مصري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 12521122331 11121812718  صافي أرباح العام قبل الضرائب

(1) اهالكات  8.2811 1442191 
تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ ( ايرادات )

(39) االستحقاق واذون خزانة  (7621112768) (4123612421) 

(61) توزيعات ارباح فى شركات تابعة  (.112..82122) (24122292219) 
توزيعات أرباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل ( ايرادات )

(63) األرباح والخسائر  (.8223..) (5492651) 

(1) راسمالية( أرباح)  (3312667) - 

(4) اضمحالل استثمارات في شركات تابعة  71723.12217 11529162619 
خسائر تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح ( أرباح)

(1) والخسائر  (31231122.8) 3121522999 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح بيع أصول مالية مقيمة ( أرباح)

(31) والخسائر  (1271321.6) (422922541) 

 (321212653) (6227272312)  فروق عملة( أرباح)

 (121162911) (2.67..3623)  في رأس المال العامل اتالتشغيل قبل التغير( خسائر)

(31) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   .112.732228 91121142254 

(64) التغير فى اوراق القبض  (17122.12111) (46221942422) 

 (129112111) 312878  التغير فى أوراق الدفع 

(61 المسدد من ضرائب الدخل المستحقة ) (1721.62167) (2422132142) 

(36 التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى ) .22762..2 3462516 

(31،  1) التغير فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  7261122.7 3121492442 

 13921622611 61.2.132681  الناتجة من أنشطة التشغيل التدفقات النقديةصافى 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(1) لشراء اصول ثابتة( مدفوعات)  (362171) (6622524) 

 1122344 3312667  متحصالت من بيع اصول ثابتة

 1452951 -  مقبوضات من استثمارات مالية متاحة للبيع

(2) حتى تاريخ األستحقاقلشراء استثمارات مالية محتفظ بها ( مدفوعات)  (1128132111) (2623452441) 

(39) ايرادات تمويلية وعوائد محصلة  7821.72.31 4424192419 

(63) توزيعات أرباح محصلة  .8223.. 5492651 

 (3223162621) 37212.2161  أنشطة االستثمار( المستخدمة في)الناتجة من  صافى التدفقات النقدية

    التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (11121252111) (11121.72111)  توزيعات نقدية

 (11121252111) (11121.72111)  أنشطة التمويل( المستخدمة في) صافى التدفقات النقدية

 321212653 6227272312  اثر التغير فى أسعار الصرف 

 2912396 1221182871  العامخالل  النقدية وما في حكمها حركةصافى 

 1323112564 1321.12.12  العامالنقدية وما في حكمها ـ أول 

(33) العام النقدية وما في حكمها ـ آخر  2821662771 1321212212 

 
 

 

 

 

 
 
 

 .المستقلة  القوائم الماليةجزء ال يتجزأ من  (62)الى ( 3)من  اإليضاحات المرفقة  -
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 وأنشطتها عن الشركةعامة نبذة -  3
 

  شننركة مجموعننة طلعننت مصننطفى القابضننة تأسسننتTMG Holding    شننركة مسنناهمة

 .والئحته التنفيذية  3116لسنة  15طبقاً ألحكام القانون  6112فبراير  31مصرية فى 

  65ومندة الشنركة ، 6112إبرينل  1 بتناريخ 392119بنرقم   التجاريتم قيد الشركة بالسجل 
 .سنة

 ة في األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصندر أوراقناً مالينة أو الندخول يتمثل غرض الشرك
 .ى زيادة رؤوس أموالها ف

  جمهورية مصر العربية –الجيزة  –ش مصدق الدقى  12مقر الشركة ومحلها القانونى. 

  فنننني 6132ديسننننمبر  13المنتهنننني فننننى  العننننامتننننم اعتمنننناد القننننوائم الماليننننة للشننننركة عننننن 
 .طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ  6132 مارس 3

 
 المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقةأسس أعداد القوائم  6
 

وفقناً لمعنايير المحاسنبة المصنرية وفني ضنوء القنوانين واللنوائح  المستقلةأعدت القوائم المالية  -
 .المصرية السارية 

 

 . بالجنيه المصري المستقلةأعدت القوائم المالية  -
 

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيمنا عندا االسنتثمارات المتاحنة للبينع المستقلة أعدت القوائم المالية  -
التنني تقنناس بالقيمننة وواألصننول الماليننة المقيمننة بالقيمننة العادلننة مننن خننالل األربنناح والخسننائر 

 . العادلة

 
        ملخص السياسات المحاسبية الهامة 6-3

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

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

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملنة األجنبينة باسنتخدام سنعر الصنرف السنائد 
 .فروق بقائمة الدخلفى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع ال

يننتم ترجمننة األصننول والخصننوم غيننر النقديننة والتننى يننتم قياسننها بالتكلفننة التاريخيننة باسننتخدام أسننعار 
 .الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى

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

 
 األصول الثابتة 

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمنة الضنمحالل 
وتتضمن هذه التكلفة عند تحققها والوفاء بشروط االعتراف بها ، تكلفنة الجنزء المسنتبدل منن . القيمة

ند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفنه فني حالنة الوفناء بشنروط المباني والمعدات، وبالمثل ع
االعتننراف بالقيمننة الدفتريننة للمبنناني والمعنندات كننإحالل ويننتم االعتننراف بجميننع تكنناليف اإلصننالح 

 . والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها
 

درا على التشنغيل بالطريقنة يبدأ إهالك األصل عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح عليها قا
التنني حننددتها اإلدارة ، ويننتم حسنناب اإلهننالك بإتبنناع طريقننة القسننط الثابننت طبقننا للعمننر اإلفتراضننى 

 :لألصل على النحو التالي
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 السنوات بيـان األصل
 5 وسائل نقل و أنتقال

 9 -1 أجهزة كمبيوتر
 31 - 5 أثاث وتجهيزات
 5 - 1 عدد و أدوات 

 
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عندم توقنع الحصنول علنى أي مننافع اقتصنادية 

أو خسائر تنشأ عنند اسنتبعاد  أرباحيتم االعتراف بأي . مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل
 . التي تم فيها استبعاد األصل  الفترةاألصل في قائمة الدخل في 

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

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

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

هننناك  عننندما تزينند القيمننة الدفتريننة لألصننل عننن قيمتننه اإلسننتردادية ، فيعتبننر أن. ثابننت قنند أضننمحل 
اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضنه إلنى قيمتنه اإلسنتردادية، وتثبنت خسنارة االضنمحالل بقائمنة 

 .الدخل
 

يتم رد الخسنارة الناجمنة عنن اضنمحالل القيمنة فقنط اذا كنان هنناك تغيينر فني التقنديرات المسنتخدمة 
قيمة، وتكنون محندودة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحالل ال

، القيمنة ( نتيجة لرد الخسارة الناجمة عنن اضنمحالل القيمنة)بحيث التتعدى القيمة الدفترية ألصل ، 
مننا لننم يننتم ( بالصننافي بعنند االهننالك)االسننتردادية لننه أو القيمننة الدفتريننة التننى كننان سننيتم تحدينندها 

فني السننوات السنابقة، وينتم إثبنات االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل 
 .الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل

 
 اإلستثمارات

 االستثمارات في شركات تابعة
االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شنركات يكنون للشنركة فيهنا  سنيطرة، ويفتنرض 

شكل مباشر أو غير مباشر من خنالل الشنركات وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء ب
التابعننة لهننا مننا يزينند نصننف حقننوق التصننويت فنني الشننركة المسننتثمر فيهننا ، فيمننا عنندا تلننك الحنناالت 

 .االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة
 
بالتكلفنة متضنمنة تكلفنة فني شنركات تابعنة بنالقوائم المالينة المسنتقلة  المحاسنبة عنن االسنتثمارات تمتن

الدفترينة بقيمنة  القيمنة تعنديلينتم في قيمة تلك االسنتثمارات ،  لاالقتناء ، وفى حالة حدوث اضمحال
 .وذلك لكل استثمار على حدة  قائمة الدخلب ويدرج ضمحاللهذا اال

 

التننى حنندث فيهننا بمننا ال تتعنندى القيمننة الدفتريننة  الفتننرةويننتم االعتننراف بننرد خسننائر االضننمحالل فننى 
 .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة ما لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل السابق تخفيضها
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 في الشركات الشقيقة استثمارات
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة 

باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار  ،مشتركة أو مشاريع
ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل  ،(16)المحاسبة المصري رقم 

أوأكثر من حقوق التصويت في % 61مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها لنسبة 
المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا الشركة 
 .مؤثرا

 

متضمنة تكلفة  تكلفةفي شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بال المحاسبة عن االستثمارات تمت
إعداد قوائم مالية حيث يتم ( 39)من معيار المحاسبة المصرى رقم  31االقتناء وذلك وفقا للفقرة 

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

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

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

 
االسننتثمارات المتاحننة للبيننع هنني أصننول ماليننة غيننر مشننتقة تننم تصنننيفها كأصننول متاحننة للبيننع عننند 

و منديونيات أو كاسنتثمارات محنتفظ بهنا حتنى تناريخ االسنتحقاق أو االقتناء ، وغير مبوبة كقروض 
 .أو الخسائر رباحكاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

 

بالقيمنة العادلنة متضنمنة المصنروفات  عند االعتراف األولنى، ينتم قيناس االسنتثمارات المتاحنة للبينع
 .المباشرة المتعلقة بها

 

 ربناحمنع االعتنراف باألس االستثمارات المتاحة للبينع بالقيمنة العادلنة بعد االعتراف األولى ، يتم قيا
، وذلنك حتنى إلغناء األصنل المنالي منن الندفاتر أو الخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية

أو الخسائر المتراكمة المسنجلة فني حقنوق الملكينة فني قائمنة الندخل،  رباحوعندئذ يتم االعتراف باأل
التننى حنندث فيهننا بمننا التتعنندى القيمننة الدفتريننة  الفتننرةويننتم االعتننراف بننرد خسننائر االضننمحالل فننى 

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

التى ليس لها سعر مسجل فى البورصة فى سوق نشط ملكية الحقوق أدوات ستثمارات في اإل
 .بطريقة يعتمد عليها، يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفةن قياسها واليمك

 
 والخسائر رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ

 
أو الخسائر هي اصول مالية تنم تبويبهنا إمنا  كأصنول  رباحاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مندى زمنني قصنير أواصنول مالينة 
 . أوالخسائر رباحتم تصنيفها عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل األ

 

أوالخسنائر بالقيمنة  ربناحالعادلنة منن خنالل األ عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمنة
 .العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها

 

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

 

أوالخسننائر   ربنناحائر بيننع االسننتثمارات بالقيمننة العادلننة مننن خننالل األأو خسنن أربنناحيننتم االعتننراف ب
 .بقائمة الدخل
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 مارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست
االستثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لهنا مبلنغ سنداد محندد 

أدارة الشركة النية و القندرة علنى االحتفناظ  بهنا حتنى أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى 
 .تاريخ استحقاقها

 

عند االعتراف األولى ، يتم قياس االسنتثمارات المحنتفظ بهنا حتنى تناريخ االسنتحقاق بالقيمنة العادلنة 
 .متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها

 
ى تاريخ االستحقاق بالتكلفنة المسنتهلكة بعد االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حت

وينتم االعتنراف . باستخدام طريقة سعر العائد الفعلي مخصوما منها خسائر االضنمحالل فني القيمنة 
أو الخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد األصل المالي من الدفاتر أو حدوث اضنمحالل أو  رباحباأل

يننة االسننتهالك، ويننتم االعتننراف بننرد خسننائر تغطيننة اضننمحالل فنني القيمننة و أيضننا مننن خننالل عمل
التننى حنندث فيهننا بمننا التتعنندى القيمننة الدفتريننة السننابق تخفيضننها مننا لننم يننتم  الفتننرةاإلضننمحالل فننى 

  .بالنسبة لألصل في السنوات السابقة االعتراف بخسارة اضمحالل
 

  المتداولة المحتفظ بها لغرض البيعغير األصول 
المحتفظ بها لغرض البيع هي األصول المتداولة والتى منن المتوقنع اسنترداد المتداولة غير األصول 

ينتم قيناس تلنك . وليس من األستمرار فنى اسنتخدامها -بشكل اساسى  -قيمتها الدفترية من صفقة بيع 
 .األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل

 
الدفتريننة بقيمننة هننذا  القيمننة تعننديليننتم فنني قيمننة تلننك االسننتثمارات،  لوفننى حالننة حنندوث اضننمحال

التنى حندث  الفتنرة، وينتم االعتنراف بنرد خسنائر االضنمحالل فنى قائمنة الندخلب ويدرج ضمحاللاال
بالنسنبة  فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السنابق تخفيضنها منا لنم ينتم االعتنراف بخسنارة اضنمحالل

  .لألصل في السنوات السابقة
 

 أذون الخزانة

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

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

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

 
 العمالء والمدينون المتنوعون

أن –يننتم إثبننات العمننالء والمنندينون المتنوعننون بالقيمننة األصننلية للفنناتورة ناقصنناً خسننائر اإلضننمحالل
 .وجدت 

يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمنة الدفترينة والقيمنة الحالينة للتندفقات النقدينة المسنتقبلية 
وينتم االعتنراف . ويتم االعتراف بخسنائر اإلضنمحالل بقائمنة الندخل. او القيمة االستردادية المتوقعة

التى حدث فيها بما التتعندى القيمنة الدفترينة السنابق تخفيضنها منا  الفترةبرد خسائر اإلضمحالل فى 
 .لم يتم االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة

 
 النقدية وما في حكمها

مل على نقدية في الصندوق وأرصدة تشت االنقدية وما في حكمه ، فأننقديةلغرض قائمة التدفقات ال
 والتي لديها تواريخ إستحقاق ثالثة أشهر أوأقلو أذون الخزانة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 

 .أن وجدت منها حسابات السحب على المكشوف مخصوما
 

 صدة دائنة ومستحقاتأر

  المستحقة السداد فني المسنتقبل للبضنائع أوالخندمات المسنتلمة سنواء يتم إثبات األلتزامات للمبالغ
 .بالتكلفة تمت أولم تتم المطالبة بها من قبل المورد
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 الفصل بين األصول واأللتزامات القصيرة وطويلة األجل 

  سننتحق خننالل عننام بعنند تنناريخ القننوائم الماليننة ضننمن تالتنني وااللتزامننات يننتم إدراج األصننول
التي يتجاوز تاريخ تحصنيلها مندة عنام وااللتزامات المتداولة أما األصول  ماتوااللتزا األصول

 .طويلة األجلوااللتزامات من تاريخ القوائم المالية فيتم إدراجها ضمن األصول 
 

 المخصصات

  قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي  التزاميتم إثبات المخصصات عند وجود
 االلتزامويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك 

فإنه يتم تحديد  هالقيمة الزمنية جوهري توإذا كان ،ويمكن تقدير هذا االلتزام بدرجة يعتمد عليها
ية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقد

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

 .تقدير حالى
 
 ثبات اإليرادإ

 راف بإيرادات االستثمارات في الشركات التابعة في حدود ما تحصل عليه الشركة منن  يتم االعت
للشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبنارا منن تناريخ  رباحتوزيعات األ

صدور قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشركات المسنتثمر فيهنا والتني اعتمندت توزيعنات تلنك 
 . رباحاأل

  يننتم إثبننات دخننل الفوائنند الخاصننة بنناألدوات الماليننة المنندرة للفائنندة بقائمننة النندخل بطريقننة العائنند
الفعلنني وذلننك فيمننا عنندا األدوات الماليننة المصنننفة كمقتننناة ألغننراض التجننارة أو المقيمننة بالقيمننة 

 .والخسائر رباحالعادلة من خالل األ
 

 اإلحتياطي القانوني

 العنام لتكننوين إحتينناطى قننانونى  أربنناحمننن صننافى % 5، يجننب  طبقناً للنظننام األساسننى للشننركة
ويسنتعمل اإلحتينناطي بننناء . مننن رأس منال الشننركة المصنندر % 51حتنى يبلننغ هنذا اإلحتينناطي 

 .على قرار من الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس اإلدارة
 

 المحاسبية التقديرات

 لمعننايير المحاسننبة المصنننرية قيننام اإلدارة بعمننل تقنننديرات  وفقنناً إعننداد القننوائم المالينننة  يتطلننب
 السنننواتاإلينرادات والمصنروفات خنالل ، االلتزامنات ،  األصنولوافتراضنات تنؤثر علنى قنيم 

 .النتائج الفعلية عن تلك التقديرات تختلف، هذا وقد  المالية

 
 األصول قيمة  اضمحالل
  المالية األصولقيمة  اضمحالل

 دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هنناك دلينل موضنوعي علنى  تقوم الشركة بشكل
ويعتبننر أصننل مننالي أو . أن يكننون أصننل مننالي أو مجموعننة مننن االصننول الماليننة قنند أضننمحل 

مجموعننة مننن االصننول الماليننة قنند أضننمحل إذا ، وإذا فقننط كننان هننناك دليننل موضننوعي علننى 
االعتننراف االولنني باألصننل واثننر علننى  اضننمحالل القيمننة نننتج عننن حنندوث حنندث أو أكثننر بعنند

التنندفقات النقديننة المقنندرة ألصننل مننالي أو مجموعننة مننن االصننول الماليننة والتننى يمكننن تقننديرها 
  .بشكل يعتمد عليه

 

  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل
تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان هناك مؤشنر علنى 

عننندما تزينند القيمننة الدفتريننة ألصننل أو وحنندة مولنندة للنقنند عننن قيمتننه . ن يكننون أصننل قنند أضننمحل أ
. اإلسننتردادية ، فيعتبننر أن هننناك اضننمحالل لألصننل وبالتننالي يننتم تخفيضننه إلننى قيمتننه اإلسننتردادية 

 .وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل 
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يتم رد الخسنارة الناجمنة عنن اضنمحالل القيمنة فقنط إذا كنان هنناك تغيينر فني التقنديرات المسنتخدمة 
لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة، وتكنون محندودة 

القيمنة  -نتيجنة لنرد الخسنارة الناجمنة عنن اضنمحالل القيمنة -بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصنل 
مننا لننم يننتم ( بالصننافي بعنند اإلهننالك)االسننتردادية لننه أو القيمننة الدفتريننة التنني كننان سننيتم تحدينندها 

االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل فني السننوات السنابقة، وينتم إثبنات 
 . الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل

 
 أسهم خزينة 

بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصنومة منن حقنوق ( أسهم الشركة)تدرج أسهم الخزينة 
أو الخسائر الناتجة عنن التصنرف فنى أسنهم الخزيننة ضنمن حقنوق  رباحالملكية بالميزانية وتثبت األ

 .الملكية بالميزانية
 

 المديرين / أثابة العاملين وتحفيز العاملين 
وتحفيز العاملين أو المديرين بالشنركة وفقناً للنظنام األساسنى للشنركة بنناءاً علنى مقتنرح نظام االثابة 

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

 ضرائب الدخل
 .يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري

 
 ضرائب الدخل الجارية 
ينتم تقينيم أصنول وإلتزامنات ضنرائب الندخل للفتننرة الجارينة والفتنرات السنابقة وفقناً للمبلنغ المتوقننع  

 .إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب
 

 ضرائب الدخل المؤجلة
اف بضريبة الدخل المؤجلنة بإتبناع طريقنة اإللتزامنات علنى الفنروق المؤقتنة بنين القيمنة ويتم اإلعتر

وقيمتهنننا المدرجنننة ( األسننناس الضنننريبي)المعتنننرف بهنننا لألصنننل أو اإللتنننزام ليغنننراض الضنننريبية 
 .وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق( األساس المحاسبي)بالميزانية 

ة كأصنل عنندما يكنون هنناك إحتمنال قنوي بإمكانينة اإلنتفناع ويتم اإلعتراف بضريبة الندخل المؤجلن 
وينتم تخفنيض األصنل بقيمنة الجنزء النذي لنن  الضنريبية المسنتقبلية ، ربناحبهنذا األصنل لتخفنيض األ
 .يتحقق منه منفعة مستقبلية

يننتم إدراج الضننريبة الجاريننة والمؤجلننة كننإيراد أو مصننروف فنني قائمننة النندخل للفتننرة ، فيمننا عنندا 
 .أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية الفترةالضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 

 قائمة التدفقات النقدية 
 فأن لغرض قائمة التدفقات النقدية ويتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة 

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

 .أن وجدت  المكشوف

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثنل األطننراف ذات العالقننة فنني كننل منن الشننركات الشننقيقة وكبننار المسنناهمين والمننديرين واإلدارة 
العليا للشركة ، وتمثل أيضنا الشنركات المسنيطر عليهنا أو خاضنعة لسنيطرة مشنتركة أو نفنوذ منؤثر 
 مننن قبننل تلننك األطننراف ذات العالقننة ، ويننتم اعتمنناد الشننروط والسياسننات التسننعيرية للمعننامالت مننع

 .األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة 
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 نظام المعاشات للعاملين
تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقاننـون التأميننات االجتماعينة 

وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمنة الندخل طبقناً ألسناس االسنتحقاق  3125لسنة  21رقم 
 .لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة ووفقاً 

 

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

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

 .األجل
 

 تكاليف االقتراض
يننتم إدراج أعبنناء تكلفننه االقتننراض علننى قائمننه النندخل مباشننرة كمصننروفات تمويليننة فيمننا عنندا تكلفننة 

ميلها كجزء من تكلفنة اإلقتراض المتعلقة مباشرة ً بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تح
األصننل ويننتم تحدينند قيمننة تكلفننة االقتننراض التننى يننتم رسننملتها علننى االصننل والتننى تتمثننل فننى تكلفننة 
االقتراض الفعلية، و يتم التوقف عن الرسملةخالل الفترات التى تتعطنل فيهنا أعمنال االنشناء الفعالنة 

 .لألصل 

االنتهاء من كنل االنشنطة الجوهرينة الالزمنة  ويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة االقتراضية عندما يتم
 .العداد االصل المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام فى االغراض المحددة له أو لبيعه للغير

  

 المصروفات
يننتم االعتننراف بجميننع المصننروفات شنناملة مصننروفات التشننغيل ، المصننروفات اإلداريننة والعموميننة 

 .بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريفوالمصروفات األخرى مع إدراجها 
 

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

 

 رباحنصيب السهم في األ
يننتم احتسنناب النصننيب . ألسننهمها العاديننة ربنناحتعننرض الشننركة النصننيب االساسننى للسننهم فنني األ

بقسمة الربح والخسارة المتعلقنة بالمسناهمين عنن مسناهمتهم فني األسنهم  رباحالساسى للسهم في األا
منع اسنتبعاد أسنهم  الفتنرةالعادية بالشركة على المتوسط المنرجح لعندد األسنهم العادينة القائمنة خنالل 

 .أن وجدت  –الخزينة 
 

 القيم العادلة
المدفوع  المقابل ة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أوشركتمثل القيمة العادلة السعر الذي من شأن ال

ويستند . تحويل االلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس نظير

القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث 

علي األصل أو  السوق الذي سيعود بأكبر فائدة في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام أو

 .االلتزام

وُتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من شأن المشاركين بالسوق 

استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون 

 . على تحقيق مصالحهم االقتصادية

قدرة المشارك بالسوق على توليد في االعتبار يضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي و

استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى عن طريق منافع اقتصادية 

 . مشارك آخر بالسوق من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له

ي تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار بالنسبة لألصول المتداولة في سوق نشط، يجر

 . الشراء السوقية المعلنة
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 أسعاروُتقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

 . الفائدة على بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر

حدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصل أما بالنسبة لألصول غير المدرجة، فتُ 

 . مشابه أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة

التي تتوفر بشأنها بيانات ويم المالئمة في ظل الظروف المحيطة ووتستخدم الشركة أساليب التق

ذات الصلة التي يمكن  عطياتكافية من أجل قياس القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام الم

 . إلى الحد األدنى مالحظتها التي ال يمكن عطياتوتقلل استخدام الم مالحظتها

ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها 

 : قياس القيمة العادلة ككلل ةجوهريفي القوائم المالية في فئات 
 

 تماما  في  مطابقا  ألصول أو التزامات ( غير المعدلة)باستخدام أسعار التداول  :المستوى األول

 .أسواق نشطة

 غير أسعار التداول الواردة في المستوى األول ولكن يمكن  مدخالتباستخدام : المستوى الثاني

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

 (.اراألسع

 ال تستند  مدخالت لألصل أو االلتزامالتي تتضمن  التقييمباستخدام أساليب : المستوى الثالث

 .لبيانات سوق يمكن مالحظتها

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

متكرر، تحدد المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث للتسلسل الهرمي 

 . عن طريق إعادة تقييم التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير

لة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى وألغراض إفصاحات القيمة العاد

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

 . الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله

 
 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات 6-1

، فيما عدا التغييرات  في العام السابق المطبقة تلك هي رةالفت ههذ المطبقةالسياسات المحاسبية 

و التي تم العمل  6135التي نتجت عن تطبيق المعايير المصرية الجديدة الصادرة خالل عام 

، و فيما يلى اهم التعديالت والتي  6132بها للفترات المالية التي تبدأ في او بعد أول يناير 

 :القوائم المالية ان وجد تنطبق على الشركة  وتاثيرها على 

يتطلنب منن المنشنأة أن تفصنح  :عررض القروائم الماليرة ( 3)معيار المحاسربة المصرري المعردل 
فني قنائمتين منفصنلتين  الفتنرةعن كافة بنود الندخل والمصنروفات التني تنم االعتنراف بهنا خنالل 

ربنناح أو الخسننائر والثانيننة تبنندأ باال( قائمننة دخننل)أحننداهما تعننرض مكونننات االربنناح أو الخسننائر 
، كمنا يتطلنب إضنافة قائمنة الني ( قائمنة الندخل الشنامل)وتعرض عناصنر الندخل الشنامل ا خنر 

قائمننة المركننز المننالي تتضننمن األرصنندة فنني بدايننة أول فتننرة مقارنننة معروضننة فنني حالننة تأثرهننا 
ال . نتيجننة تطبيننق المنشننأة لسياسننة محاسننبية بننأثر رجعنني أو تعننديل بننأثر رجعنني أو إعننادة تبويننب

 .يتطلب المعيار المعدل عرض رأس المال العامل

وقد قامت الشركة بأعنداد قائمنة الندخل الشنامل وعنرض القنوائم طبقنا لقواعند العنرض المعدلنة،  
وال يوجد أي تعديالت باثر رجعى تتطلنب عنرض قائمنة المركنز المنالي التني تتضنمن األرصندة 

 .في بداية أول فترة مقارنة معروضة
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الغى المعيار المعدل خينار  :األصول الثابتة وإهالكاتها ( 31)المحاسبة المصري المعدل معيار 
نموذج إعادة التقينيم عنند القيناس الالحنق لألصنول الثابتنة ، كمنا يتطلنب المعينار المعندل معالجنة 

وكننذا المعنندات االحتياطيننة التننى ينطبننق عليهننا تعريننف ( الرئيسننية)قطننع الغيننار االسننتراتيجية 
أي )الثابتة و التى تتوقع المنشأة أن تستخدمها خالل أكثر من فترة واحدة كأصنول ثابتنة  األصول

، وال يوجند تنأثير لنذلك التعنديل علنى القنوائم المالينة ( عندما ينطبق عليها تعريف األصول الثابتة
 .للشركة 

الجننة الغننى المعيننار المعنندل المع :تكرراليف االقتررراض( 31)معيررار المحاسرربة المصررري المعرردل 
القياسية السابقة والتى كانت تعترف بتكلفة االقتراض المتعلقنة مباشنرة باقتنناء أو إنشناء أو إنتناج 
أصننل مؤهننل علنني قائمننة النندخل و يتطلننب المعيننار المعنندل رسننملة تلننك التكلفننة علننى االصننول 

 .المؤهلة، وال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة 

الغنى المعينار المعندل خينار  :األصول غيرر الملموسرة (  61)لمصري المعدل معيار المحاسبة ا
نموذج إعادة التقييم عند القيناس الالحنق لألصنول غينر الملموسنة، وال يوجند تنأثير لنذلك التعنديل 

 .على القوائم المالية للشركة

ينار نمنوذج الغى المعيار المعدل خ  :االستثمار العقاري( 11)معيار المحاسبة المصري المعدل 
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية و اوجب المعيار استخدام القيمنة العادلنة ألغنراض االفصناح 

 .فقط، وال يوجد تأثير لذلك التعديل على القوائم المالية للشركة

بالنسنبة لننظم المزاينا المحنددة ، يتطلنب  :مزايا العاملين( 18)معيار المحاسبة المصري المعدل 
لمعدل االعتراف الفوري باألرباح والخسائر االكتوارينة المتراكمنة وتحميلهنا علني بننود المعيار ا

كمننا يتطلننب االعتننراف بتكلفننة الخدمننة السننابقة كمصننروف فنني اقننرب . النندخل الشننامل األخننر 
عنندما تقنوم المنشنأة بتنفينذ ( ب)عندما يحندث تعنديل أو تقلنيص للنظنام ، او ( أ: )التواريخ التالية 

ة هيكلة جوهرية ألنشطتها وتعترف المنشأة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقنة والتني خطة إلعاد
 . تتضمن دفع مزايا إنهاء الخدمة 

تننم إصنندار معيننار   ":االفصرراحات"األدوات الماليررة ( 11)معيررار المحاسرربة المصررري الجديررد 
ع االفصناحات ليتضنمن جمين" اإلفصناحات " األدوات المالينة( "41)محاسبة مصنري جديند رقنم 

 .المطلوبة لألدوات المالية و قد قامت الشركة بعرض االفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية

تنننم الغننناء معينننار المحاسنننبة  :القطاعرررات التشرررغيلية ( 13)معيرررار المحاسررربة المصرررري الجديرررد 
وبنناًء  .القطاعنات التشنغيلية( 43)التقارير القطاعية واستبداله بالمعيار رقنم ( 11)المصري رقم 

عليه أصبح نظام التقارير القطاعية الواجنب االفصناح عنهنا وحجنم االفصناحات المطلوبنة يعتمند 
. بشكل أساسي علي المعلومنات عنن القطاعنات بالطريقنة التنى يسنتخدمها متخنذ القنرار التشنغيلي

 .الزلت الشركة تعمل من خالل ثالثة قطاعات تشغيلية 1وكما هو موضح بإيضاح رقم 

تننم إصنندار معيننار محاسننبة  :قيرراس القيمررة العادلررة ( 17)حاسرربة المصررري الجديررد معيررار الم
، و يطبق هذا المعينار عنندما يتطلنب معينار أخنر " قياس القيمة العادلة( "45)مصري جديد رقم 

ويهدف هذا المعينار الني تعرينف . أو يسمح بالقياس بالقيمة العدلة أو اإلفصاح عن القيمة العادلة 
ة و وضع إطار لقياس القيمنة العادلنة فني معينار واحند  و تحديند اإلفصناح المطلنوب القيمة العادل

 .لقياسات القيمة العادلة و قامت الشركة باإلفصاح عن االفصاحات المطلوبة  طبقا للمعايير
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 أصول ثابتة -1
 

 أراضى 
 وسائل نقل 

 االجمالى عدد وادوات أثاث وتجهيزات أجهزة كمبيوتر و انتقال
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

       التكلفـة

 3329212213 92119 32631 5412322 326222651 3121412122  6132يناير  3 فى

 362151 6،141 - 312113 - - اضافات

 (3212651) - - - (3212651) - استبعادات

 3322112.13 .33268 32631 7712328 321882111 3121112122 6132ديسمبر  13في 

       مجمع اإلهالك
 (325262994) (92239) (32631) (5392959) (321442119) - 6132يناير  3 فى

 (92،914) (693) - (362254) (242211) - العامإهالك 

 3212651 - - - 3212651 - استبعادات

 (321832128) (82111) (32631) (7132236) (.111221) - 6132ديسمبر  13في 

 في الدفتريةصافى القيمة 
 3126362621 62688 - 382772 3182171 3121112122 6132ديسمبر  13

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة -

 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3312665  متحصالت من بيع اصول ثابتة

  (3212651) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  3212651 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 -  صافى تكلفة األصول المستبعدة

 3312667  ارباح راسمالية
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 (تابع) أصول ثابتة -  1
 

 أراضى 
 وسائل نقل 

 االجمالى عدد وادوات أثاث وتجهيزات أجهزة كمبيوتر و انتقال
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

       التكلفـة

 3622522926 92119 323652165 5612511 321212651 3121412122  6135يناير  3 فى

 6622524 - - 312524 6122111 - اضافات خالل العام

 (323612935) - (323612935) - - - استبعادات

 3328212213 82118 32631 .711232 3262.2671 3121112122  6137ديسمبر  13في 

       مجمع اإلهالك

 (621342525) (92695) (2252411) (5112451) (9632119) - 6135يناير  3 فى

 (1442191) (411) (3362196) (12415) (6662221) - العامإهالك 

 2922223 - 2922223 - -  استبعادات

 (327.62881) (82.38) (32631) (7382878) (321112118) -  6137ديسمبر  13في 

 في الدفتريةصافى القيمة 
 .31268.2.1 661 - 632111 6612376 3121112122  6137ديسمبر  13

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة -

 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1122344  متحصالت من بيع اصول ثابتة

  (323612935) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

  2922223 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

 (1122344)  صافى تكلفة األصول المستبعدة

 -  ارباح راسمالية
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 استثمارات فى شركات تابعة- 1
 
منننن رأس منننال الشنننركة العربينننة للمشنننروعات % 1121االسنننتحواذ علنننى  6112فنننى أكتنننوبر تنننم  

  م.م.من رأس مال شنركة اإلسنكندرية لالسنتثمار العقناري ش% 1221م و.م.والتطوير العمراني ش
منن رأس منال % 41م و.م.لالسنتثمار العقناري شمن رأس مال شركة سان سنتيفانو % 23215 و

م عنن طرينق مبادلنة تلنك األسنهم بأسنهم زينادة رأس .م.شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش
وقند تنم األكتتناب فنى زينادة ، (TMG Holding)منال شنركة مجموعنة طلعنت مصنطفى القابضنة 

جنيننة مصننرى ،  54122292111بمبلننغ  اإلسننكندرية ليسننتثمار العقنناري رأسننمال كننل مننن شننركة
جنينننة مصنننرى وشنننركة األسنننكندرية  64121112111وشنننركة سنننان سنننتيفانو العقنننارى بمبلنننغ  

 .جنية مصرى34525912111للمشروعات العمرانية بمبلغ 
 

 :وفيما يلى بيان بالشركات التابعة  
 

 م
 اسم الشركة

 رأس المال

 بالجنية المصرى

سهم األعدد 

 المصدرة

 عدد األسهم

 المملوكة

نسبة 

  ةالمساهم

 %1121 2191132 2191112 21921112211 م.م.الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش 3

 %12216 39365511 39511111 16524532151 * م.م.شركة اإلسكندرية لالستثمار العقاري ش 6

 %26239 2112525 9291111 92921112111 **م.م.شركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري ش 1

 %41 511221 3115111 31125112111 *** م.م.شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية ش 4

شنننركة اإلسنننكندرية منننن % 3222تمتلنننك الشنننركة العربينننة للمشنننروعات والتطنننوير العمراننننى  *
 . م.م.ش لالستثمار العقارى

 
منن شنركة سنان سنتيفانو لالسنتثمار العقنارى % 62296نسنبة بطريق غينر مباشنر  تمتلك الشركة **

اإلسنكندرية  م،.م.ش العربينة للمشنروعات والتطنوير العمرانني)من خالل شركاتها التابعة م .م.ش
 (.م.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.ش ليستثمار العقاري

 
اإلسننكندرية للمشننروعات  شننركةمننن % 21تمتلننك شننركة األسننكندرية لألسننتثمار العقننارى نسننبة  ***

 .م.م.العمرانية ش
 

جنية مصنرى  32224623332151وقد بلغت إجمالى تكلفة األستثمارات فى الشركات التابعة مبلغ  
 :كما يلى 

 
13/36/6135 13/36/6132  

  جنيه مصرى جنيه مصرى
 م.م.شالعمراني الشركة العربية للمشروعات والتطوير  312.6223.12.16 34262321452122

 م.م.ششركة االسكندرية لالستثمار العقاري  1213821162111 1213924162111

 م.م.ششركة سان ستيفانو لالستثمار العقاري  .1112718228 11125192292

 م.م.شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية ش 2121172613 2121152643

39269226932214 3.2.1623332171  
 
 

 54523212215تم قياس اضمحالل تلنك االسنتثمارات وننتج عنهنا وجنود مؤشنر النخفناض قيمتهنا بمبلنغ 
 :جنية مصرى كمايلى 

13/36/6135 13/36/6132   

  جنيه مصرى جنيه مصرى

 م.م.العمراني شالشركة العربية للمشروعات والتطوير  71723.12217 35329112212

 م.م.ششركة االسكندرية لالستثمار العقاري  - 64421662546

11529162619 71723.12217  
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 مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة في رأس مال شركات تابعة - 7
 
 : تتضمن المبالغ المسددة تحت حساب الزيادة فى االستثمارات التالية 
 

13/36/6135 13/36/6132  
  جنيه مصرى جنيه مصرى

 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية 31727812111 34525912111

34525912111 31727812111  
 
منن  أخذ موافقة مجلس اإلدارة على االستمرار فى هذه الزيادة لحنين أخنذ الموافقنة النهائينة عليهناتم  

 .قبل الهيئة العامة للرقابة المالية
 
 إستثمارات في شركات شقيقة - 2
 

 
نسبة 
 المساهمة

 13/36/6135 13/36/6132 األسهمعدد 

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

 324212111 321.12111 31.111 %41 * (تحت التصفية)والمشروعات 

   321.12111 324212111 

 

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

 
 مارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست -.
 
 استثمارات قصيرة األجل  
 
وتتمثننل فننى اذون  6132ديسننمبر  13فنني جنيننه مصننرى  41126192235 بلننغ رصننيد هننذا البننند 

  6132عام جنيها مصريا لالذن، تستحق  65111اذن بقيمة اسمية  392652خزانة عدد 
 

 مارات مالية متاحة للبيعثاست-  8
 
جنيه مصرى فى  1125132629دوالر امريكى بما يعادل مبلغ  523262616بلغ رصيد هذا البند   

وذلك فى صندوق استثمار حورس الثالث وتديره شركة هيرمس لألستثمار 6132ديسمبر  13
 .المباشر

 
ليس لها سعر سوقي وليس باإلمكان تحديد قيمتها العادلة بواقعية  ونظراً ألن تلك األستثمارات  

 .دراجها بالتكلفةإنظراً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم 
 
 .يتم تقييم الرصيد بالعملة االجنبية واظهار فروق التقييم ضمن قائمة الدخل الشامل   
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 والخسائر رباحمقيمة بالقيمة العادلة من خالل األأصول مالية  - 1
 
 مبلنغ 6132ديسنمبر  13يبلغ رصيد االسنتثمارات المالينة بعند إعنادة التقينيم وفقنا للقيمنة السنوقية فنى   

 .جنية مصرى  5421112619
 

 

 /األسهم عدد
 الوثائق

 صافى التغير القيمة قبل التقييم
 فى

 6132ديسمبر  13

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

 6132ديسمبر  13

 القيمة بعد إعادة التقييم
 فى

 6135ديسمبر  13

 جنية مصرى جنية مصرى جنية مصرى جنية مصرى  
محفظة اوراق مالية تديرها شركة 

 1129162321 7626162117 3121612491 1123212452 2145962 *هيرمس الدارة االصول 

 322212311 328112611 3232391 322212314 1511 وثائق استثمار صندوق جمان

 1525132621 7121112618 3123112229 1429462521  6132ديسمبر  13الرصيد فى

 
سهم  لشركات متنوعة متداولة فى بورصة األوراق  2145962عدد 6132ديسمبر  13تتضمن المحفظة فى  *

 .المصرية
 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى- 31
 
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 682111 682111 (64ايضاح )مدينون متنوعون 
 61122912492 6112.812182 (61ايضاح )شركات تابعة  –مدينو توزيعات ارباح 

 621212526 621212726 الهيئة العامة للرقابة المالية –تأمينات لدى الغير 
 112211 .132.1 مصروفات مدفوعة مقدما

 131 612611 ارصدة مدينه اخرى

 61721122118 61521312111 

 221212115 112361 ايرادات مستحقة

 61721212763 11321212115 
 

 
 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -33

 
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   عملة محلية - أ

 16 312116                             الصندوق
 142691 1212233 ارى حسابات ج

 925312391 3726822112                            ودائع

 3722212171 922122524 
   عملة اجنبية  - ب

 6652292 21.2816 الصندوق    

 6123412152 7621312.28 حسابات جارية      

 7622762211 6121222346 

 2821662771 1321212212 
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 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى- 36
 
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 324132154 321112771 مصروفات مستحقة 
 621242511 3621112183 خدمات  –موردين 

 621112699 61123.1 ارصدة دائنة اخرى

 3123382.18 224252116 

 
 رأس المال  -31
 
خمسون مليون جنيه )جنية مصري  5121112111 مبلغبرأس مال الشركة المرخص به  حدد 

( ستة مليون جنيه مصري)جنيه مصري  221112111ورأس المال المصدر بمبلغ ( مصري
 ( .عشرة جنيهات مصريه)جنيه مصري  31 سهملل االسميةقيمة ال

 
مال تم زيادة رأس  6112أكتوبر  2بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

وتم زيادة رأس ( ثالثون مليار جنيه مصري)مليار جنية  مصري  11 مبلغبالشركة المرخص به 
ثمانية عشر مليار )مليون جنيه مصري  39235621152511ليصبح  والمدفوع المصدرالمال 

مقسم إلى عدد ( و خمسون مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصريومائة اثنان 
من ( عشرة جنيهات مصريه)جنيه مصري  31 سهملل االسميةقيمة ، السهم  3935611551

أكتوبر  69خالل مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 
6112 . 

 
تم زيادة راس المال المصدر  6112أكتوبر  69ية العامة غير العادية بتاريخ لقرار الجمع طبقا 

عشرون  ) جنيه مصري 61211621152511ليصبح خاص عام ووالمدفوع من خالل طرح 
مقسم إلى عدد ( وخمسمائة جنيه مصري ألفمليار وثالثمائة واثنان مليون وخمسة وثالثون 

جنية مصري وعالوة  6235121112111لبالغ قدرها وقد تم سداد الزيادة وا سهم 6111611551
جنية مصرى وتم التأشير فى  14421112111جنية مصري للسهم بقيمة  322إصدار بمبلغ 

 . 6112نوفمبر  65السجل التجاري بتاريخ 
تم تخفيض راس المال المصدر  6131مارس  64طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  

جنية  32122612561الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االسمية بقيمة أسهم 
عشرون مليار ومائة واثنان )جنية  61231621342191ليصبح راس المال المصدر مبلغ وقدره 

موزعة على ( وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون جنيهاً 
 .6131مايو  39ير فى السجل التجاري بتاريخ سهم وتم التأش 6131613419

 

تم زيادة راس المال المصدر  6133يونيو 11طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  
فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة وثالثون مليون )جنية  61221522662921والمدفوع ليصبح 

موزعة على عدد ( ا مصريا الغيروستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة و ستون جنيه
 نوستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتا ةفقط ملياران وثالث)سهم  6121526692

المرحلة وتم  رباحوذلك من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ( وستة وثمانون سهم الغير
 .6133مايو  64التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 
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 قانونىإحتياطى   -31
 
ويتمثل 6132ديسمبر  13جنية مصري في  61221222412بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ  

 14421112111فى الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى 
وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات الطرح . جنية للسهم 322جنيه مصري بعالوة قدرها 

جنيه مصري وقد تم تحويل رصيد العالوة البالغ  39529912216لخاص والبالغة ا
من % 5جنيه مصرى الى رصيد االحتياطى القانونى، باإلضافة الى نسبة  35923312619

 .3193لسنة  351المحققة وفقاً للقانون رقم  رباحاأل
 

 إحتياطي عام  - 37
 
ويتمثل فى 6132ديسمبر  13في مصرى  هجني 2322152414بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ  

جنية والناتج من عمليات مبادلة االسهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية  6522422231مبلغ 
بتكوين احتياطى عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة اسهم الشركة  6112أكتوبر  2المنعقد بتاريخ 

 .مع الشركات التابعة

جنية مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية  1521922213لغ باإلضافة الى مب 
مارس  64السهم الخزينة التى تم اعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 .باضافة الفرق الى االحتياطى العام 6131
 

 غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباحصافى   -32
 

 تقييم األستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة األجنبية مبلغ أرباحبلغ رصيد  
جنية مصري والناتج عن فروق اسعار الصرف الناتجة عن تقييم ارصدة  5626412624

 .6132ديسمبر  13األستثمارات المالية المتاحة للبيع فى 
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 
 3321432246 7626112621 غير محققة من استثمارات متاحة للبيع أرباحصافى 

 7626112621 3321432246 

 
 رباحاألنصيب السهم في  - .3
 

بقسنمة  ربناحاألوتم حساب نصيب السهم فى  جنيه مصري 1236 العام أرباحبلغ نصيب السهم في 
تنم تقندير قيمنة التوزيعنات المسنتقبلية وقند ) العنامعلى عدد األسهم القائمة خنالل  العام أرباح صافي

 : كما يلى6132ديسمبر  13في  ةيالمنته العاملمتعلقة باعلى العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة و

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

قبل خصم حصة العاملين وأعضاء  العامصافي أرباح 
 13521252113 .227.216..6 مجلس اإلدارة

(6.2.272.11) (مقدرة)العاملين وأعضاء مجلس االدارة حصة   (1325122511)  

بعد خصم حصة العاملين وأعضاء  العامصافي أرباح 
 69129692219 61128132161 مجلس اإلدارة

 6121526692 6121726682 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 العامنصيب السهم من صافي أرباح 
 1234 1236 (سهم/ جنيه )
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 إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وأذون خزانة-  38
 

 

13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 121122121 123112717 إيرادات تمويلية

 1122162511 1128172111 عوائد أذون خزانة

 7621112768 4123612421 

 326212115 221122386 (31إيضاح )مستحقة التغير في إيرادات 

 7821.72.31 4424192419 
  

 والخسائر رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األبيع ارباح   -31
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 4222212199 1126.12716 سعر بيع اإلستثمارات المالية

 (4329132945) (672.1327.1) ليستثمارات الماليةالقيمة الدفترية 

 1271321.6 422922541 

 

 توزيعات أرباح من شركات تابعة  -61
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 11121172366 11121112781 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني

 6112.812182 6112.812182 شركة اسكندرية لالستثمار العقارى

 .112..82122 .112..82218 

 
 والخسائر رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ أرباحتوزيعات - 63

 

 13/36/6135 13/36/6132 اسم الشركة
 جنيه مصري جنيه مصري 

 6242111 3132671 البنك التجارى الدولى 
 422111 3362711 المصرية لالتصاالت
 492111 - النساجون الشرقيون

 812111 3612111 الشرقية للدخان

 552111 3172111 السويدى للكبالت
 - 3172111 بالم هيلز

 - 3172111 سيدى كرير
 552651 .1.216 اخرى

 .8223.. 5492651 

 
 توزيعات نقدية- 66

 
الموافقة على توزيع مبلغ تم  6132مارس  62وفقا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 

 .جنية من االرباح القابلة للتوزيع  11121252111
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 والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -61
 

 : العامضرائب دخل   
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.7211.2331 11121812718 صافي الربح الدفتري قبل الضريبة
الدفتري للوصول لصافي تعديالت على صافي الربح 

 (17326112123) (61123312181) الربح الضريبي

 612.1.2278 1.21272638 صافي الربح الضريبي
 7211121.1 63211.23.1 % 6625الضريبة بسعر 

 1.23882111 1122882111 %5الضريبة  على توزيعات االرباح بسعر 
 3.21112817 - %5بسعر  6134ضريبة على توزيعات ارباح 

 542965 82238. %31الضريبة  على توزيعات األرباح بسعر 
 (9222219) 321612113 6135فروق ضريبية ناتجة عن االقرار الضريبى 

 5122122915 1621812.82 ضريبة الدخل المستحقة
   

 121932656 7123.12112 صافى الربح الدفترى للدخل الشامل قبل الضريبة
 2112696 33212121.1 %6625بسعر  الشامل المستحقةضريبة الدخل 

 2124132332 122782621. اجمالى ضرائب الدخل المستحقة
 
 

 :العامة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 
 

 13/36/6132 13/36/6135 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 3222152122 .362111271 العامرصيد أول 
 2124132332 122782621. العامالمكون خالل 

 (2422132142) (1721.62167) العامالمسدد خالل 

 3624142512 6..1323812 العامرصيد أخر 

 

قيمة مصري جنية  122123 والبالغة6132ديسمبر  13الضريبية المؤجلة فى  األصولوتتمثل  
الضريبى واالهالك  الضرائب المؤجلة لبند االصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك

 :المحاسبى وتتمثل فيما يلى 
 

 13/36/6132 13/36/6135 

 جنيه مصري جنيه مصري 

 (5932965) (.321231) (1إيضاح )األساس المحاسبى 

 321192122 1172611 األساس الضريبى 

 2522653 3222111 فروق ضريبية

 % 6625 % 6627 سعر الضريبة

 3212352 1.21.3 6132ديسمبر  13 –االصل الضريبى المؤجل 

 3142311 3.12372 6135ديسمبر  13 –الضريبة المؤجلة 

 122142 (3162.87) 6132ديسمبر  13 –الضريبة المؤجلة 
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 األطراف ذات العالقة - 61
 

هداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف ألتحقيقاً   
 عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أوإلى هسداد بعض المبالغ نيابلاألخرى وذلك 
وقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن أوتقديم بعض الخدمات االستشارية أطراف أخرى 

 .ئمة المركز المالياألصول والخصوم بقا

من معيار  32مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة صافى بلغت   
 .6132ديسمبر  13في مصري  جنية 321162294 مبلغ وقدره 35رقم  يالمحاسبة المصر

 :المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها المركز المالى   
 

 
بعنض أعضناء مجلنس إدارة  يسناهم فيهناشنركة  –جي ليستثمار العقناري والسنياحي .إم.تمتلك شركة تي

تقريبنناً مننن أسننهم % 4422بنسننبة  TMG HOLDINGشننركة مجموعننة طلعننت مصننطفى القابضننة 

 .الشركة 
 

 الضريبيالموقف   -67
 
 شركات األموال أرباحضريبة  -أ 
 .تم تقديم اإلقرار الضريبى فى ميعاده القانونى ولم يتم الفحص الضريبى بعد 

 

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

 .الربع سنوية في مواعيدها 
 

 ضريبة الدمغة -ج 
اإلعالنات في مواعيندها القانونينة  تتضمنيتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة و 

 .المختصة  للمأمورية

 الضريبة العقارية -د 
 

لعدم وجود عقارات تملكها فى نطاق الضريبة التخضع الشركة للضريبة العقارية  
 .العقارية

 

 طبيعة التعامل  حجم التعامل التعاملحجم  
 13/36/6132 13/36/6135  

 توزيعات ارباح 35985718101 11121112781 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 توزيعات ارباح 293783486 293783486 شركة اإلسكندرية لالستثمار العقارى

 ارصدة مدينة 3984688311 7121322217 سان ستيفانو لالستثمار العقارىشركة 
  4383498311 - للمشروعات العمرانيةشركة اإلسكندرية 

 طبيعة التعامل  مدينةأرصدة  مدينةأرصدة  
 13/36/6132 13/36/6135  

 توزيعات ارباح 61122912492 6112.812182 لالستثمار العقارىشركة اإلسكندرية 

 ارصدة مدينة 692411 682111 المشروعاتشركة هيل تى ام جى إلدارة 
    
  اوراق قبض اوراق قبض 

  15124122525 11827.128.1 لالستثمار العقارىشركة اإلسكندرية 
  3244123222111 3281128172121 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

  61121222265 61126162611 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى

  4121412111 1121112111 للمشروعات العمرانيةشركة اإلسكندرية 

  6211321132591 6271621222716 إجمالي أوراق القبض
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 األلتزامات المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى    -62
 

 .أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية لتزامات محتملة أوارتباطات تعاقديةا التوجد 
 

 : الماليةأهداف وسياسات إدارة المخاطر   -.6
 

 : الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية

 مخاطر االئتمان ( أ

 مخاطر السوق   ( ب

 مخاطر السيولة ( ج

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

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

 . 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  
يتمثننل خطننر االئتمننان فننى عنندم مقنندرة العمننالء الممنننوح لهننم االئتمننان علننى سننداد المسننتحق    

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

 السوقخطر   -ب
المستقبلية لألداة المالية نتيجة تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية     

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

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

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

 
والنننذي ينننؤثر علنننى المننندفوعات  للعمرررالت األجنبيرررة خطرررر التغيررررات فرررى سرررعر الصررررف

جنبيننة وكننذلك تقيننيم أألصننول واإللتزامننات بننالعمالت األجنبيننة والمقبوضننات بننالعمالت األ
 .ونظراُ ألن غالبية معامالت الشركة بالعملة المحلية فإن تقدير هذا الخطر يعتبر منخفض

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

 
  خطر السيولة -ج

ويتلخص . التدفقات النقدية، ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركةترصد إدارة الشركة 

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

 .المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات االلتزامات المالية




