
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 شركة مساهمة مصرية()

 وتقرير الفحص المحدود عليها الدورية المجمعةالقوائم المالية 

  2020 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستةفترة عن 
 

  

 ( EYالمتضامنون للمحاسبة والمراجعة )                                                                                        RSM Egypt  ( محاسبون قانونيون)



 
 

 )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingمجموعة طلعت مصطفى القابضة  شركة

 المجمعةالدورية القوائم المالية 
  2020 يونيو 30 فيأشهر المنتهية  الستةفترة عن 

 
 المحتويات جدول 

 
 الصفحة 

 2 المجمعةالدورية للقوائم المالية  محدودص الالفحتقرير 

 4-3 المجمعة  الدورية المركز الماليقائمة 

 5 المجمعة الدورية (األرباح أو الخسائرالدخل )قائمة 

 6 المجمعة الدورية  قائمة الدخل الشامل

 8-7 المجمعة الدورية قائمة التغير في حقوق الملكية

 9 المجمعة الدورية قائمة التدفقات النقدية

 46-10 المجمعةالدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 المجمعة الدورية قائمة المركز المالي 
  2020 يونيو 30في 
 

  

 

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 إيضاح 
 جنيـه مصرى جنيـه مصرى  

    األصول
    أصول غير متداولة

 5.714.696.534 5.924.345.706 (4) أصول ثابتة
 114.745.004 39.879.097 (5) استثمارات عقارية

 784.747 1.013.091 (6) ملموسة أصول غير 
 4.092.823.582 4.859.854.259 (7) اصول ثابتة تحت االنشاء

 12.504.761.726 12.504.761.726 (8) الشهرة
 3.636.822 33.459.483 (9) استثمارات فى شركات شقيقة 
 32.819.070 30.480.125 (10) استثمارات مالية متاحة للبيع

 3.559.914.874 3.690.933.054 (11) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مالية 
 - 51.242.371 (28) أصول ضريبية مؤجلة

 26.024.182.359 27.135.968.912  مجموع األصول غير المتداولة 

    
    لة المتداواألصول 

 36.480.865.818 39.893.035.971 (14) عقارات لغرض التطوير  
 1.002.034.248 1.041.021.630 (15) المخزون  

 30.772.812.679 30.775.599.351 (13) عمالء وأوراق قبض 
 5.306.729.793 6.276.257.871 (16) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى 

 12.023.983 11.013.837 (10) متاحة للبيع استثمارات مالية
 67.717.566 1.899.323.937 (11) حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مالية محتفظ بها 

أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
 3.172.475 160.882.336 (12) أوالخسائر

 4.211.695.693 3.479.592.534 (17) نقدية وأرصدة لدى البنوك

 77.857.052.255 83.536.727.468  مجموع األصول المتداولة 

 103.881.234.614 110.672.696.379  إجمالى األصول 

    
    حقوق الملكية واإللتزامات

    حقوق الملكية
 30.000.000.000 30.000.000.000 (22) رأس المال المرخص به 

 20.635.622.860 20.635.622.860 (22) رأس المال المصدر والمدفوع
 289.974.198 313.531.168 (23) احتياطى قانونى
 61.735.404 61.735.404 (24) احتياطى عام

 2.425.548 2.425.548  ترجمة كيان أجنبي
 8.264.250.467 9.939.693.282  أرباح مرحلة
 1.872.246.700 705.853.178  السنة أرباح الفترة / 

 31.126.255.177 31.658.861.440  ة األمحقوق مساهمي الشرك

 1.104.689.651 1.083.126.040  الحقوق غير المسيطرة

 32.230.944.828 32.741.987.480  إجمالى حقوق الملكية
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 الدورية المجمعة  الشامل قائمة الدخل 
  2020يونيو  30عن فترة الستة أشهر المنتهية فى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 .الدورية المجمعة  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 38) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )
 
 

  
عن الستة اشهر المنتهية 

 2020يونيو  30فى  
عن الستة اشهر المنتهية 

 2019يونيو  30فى  

عن الثالثة اشهر المنتهية 
 2020يونيو  30فى  

عن الثالثة اشهر المنتهية 
 2019يونيو  30فى  

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري  

 451,145,897 303,607,521 812.346.104 685,400,151  أرباح الفترة

      الدخل الشامل األخر
)خسائر( أرباح غير محققة من تقييم 

 استثمارات مالية متاحة للبيع
 

- (5.473.493 ) - (2.928.799 ) 
مجموع الدخل الشامل األخر عن الفترة 

 الضرائببعد خصم 
 

 (5.473.493 )  (2.928.799 ) 

 448.217.098 303,607,521 806.872.611 685,400,151  امل عن الفترةإجمالى الدخل الش

      

      إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من:

 448.217.098 330,517,857 806.872.611 705,853,178  مساهمى الشركة األم

  المسيطرةالحقوق غير 
(20,453,027 ) 39.890.368 (26,910,336 ) 26,389,515 

  685,400,151 846.762.979 303,607,521 474.606.613 
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 الدورية المجمعة الملكية حقوق في التغير قائمة

  2020 يونيو 30فى منتهية أشهر الالستة فترة عن 
 

 

 المصدر  المال  رأس
 والمدفوع

ترجمة كيان  عام احتياطي قانوني احتياطي
 اجنبى

الغير   حقوقال اإلجمالي  الفترة  أرباح مرحلة  أرباح
 المسيطرة 

 إجمالى حقوق 
 الملكية 

 

 مصري يهنج مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه

 32.230.944.831 1.104.689.653 31.126.255.178 1.872.246.700 8,264,250,468 2.425.548 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2020 يناير 1 في الرصيد

المحول إلى األرباح المرحلة  
 - - - (1.872.246.700 ) 1,848,689,730 - - 23,556,970 - واإلحتياطى القانونى

 685.400.151 (20.453.027) 705.853.178 705.853.178 - - - - - الفترة صافى ارباح 

 - - - - - - - - - اجمالى الدخل الشامل عن الفترة  

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

عن توزيعات أرباح  تسويات
 15.253.084 - 15.253.084 - 15.253.084 - - - - * ةللعاملين بالشركات التابع

التغير فى نسب االحقوق غير  
 (1.110.586) (1.110.586) - - - - - - - المسيطرة* 

 32.741.987.480 1.083.126.040 31.658.861.440 705.853.178 9.939.693.282 2.425.548 61.735.404 313,531,168 20,635,622,860 2020يونيو  30 في الرصيد

 
 عة .ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة باالقلية والتغير فى نسب ملكية األقلية فى الشركات التاب * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الدورية المجمعة القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 38) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )
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 الدورية المجمعة الملكية حقوق في يرالتغ قائمة

  2020 يونيو 30فى أشهر المنتهية  الستةفترة عن 
 

 

 المصدر  المال  رأس
 والمدفوع

  محققة غير أرباح عام احتياطي قانوني احتياطي
 تقييم من

  متاحة استثمارات
 للبيع 

ترجمة كيان 
 اجنبى

الغير   حقوقال اإلجمالي  الفترة  أرباح مرحلة  أرباح
 المسيطرة 

 إجمالى حقوق 
 الملكية 

 

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

 30.497.478.281 1.036.732.077 29.460.746.204 1.704.780.713 6.735.370.039 2.425.548 46.327.304 61.735.404 274.484.336 20.635.622.860 2019 يناير 1 في الرصيد

المحول إلى األرباح المرحلة  
 - - - (1.704.780.713 ) 1.689.290.851 - - - 15.489.862 - واإلحتياطى القانونى

 (5.473.493) - (5.473.493) - - - (5.473.493) - - - الدخل الشامل عن الفترةاجمالى  

 852.236.472 39.890.368 812.346.104 812.346.104 - - - - - - صافى ارباح الفترة 

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

عن توزيعات أرباح  تسويات
 (91.041.755) - (91.041.755) - (91.041.755) - - - - - * للعاملين بالشركات التابعة

التغير فى نسب االحقوق غير  
 (3.205.148) (3.205.148) - - - - - - - - المسيطرة* 

 30.878.994.357 1.073.417.297 29.805.577.060 812.346.104 7.962.619.135 2.425.548 40.853.811 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2019 يونيو 30 في الرصيد

 
 

 باألقلية فى الشركات التابعة . ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . الدورية المجمعة القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 38) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )
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  الدورية المجمعةقائمة التدفقات النقدية 

  2020 يونيو 30المنتهية فى الستة اشهر عن 
 

 
 
 
 
 

 . الدورية المجمعة القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 38) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 

عن الفترة المالية المنتهية   إيضاح
   2020  نيووي  30في 

عن الفترة المالية المنتهية  
 2019يونيو  30في 

 

 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 1.068.332.118 926.108.005  قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة فترةصافى أرباح ال

    يل :الربح مع التدفقات النقدية من أنشطه التشغتعديالت لتسوية صافى 
 92.630.901 147.072.958 (6،5،4) واستهالكإهالك 

 ( 229.411.893) ( 180.598.195) ( 30) )إيرادات ( أخرى 
 - 2.338.942 ( 10) اضمحالل استثمارات متاحة للبيع

 ( 1.822.120) ( 199.026) ( 4) )ارباح( خسائر رأسمالية
 131.434.998 1.694.629  فروق تقييم عملةخسائر 

 1.061.164.004 896.417.314  التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل أرباحصافى 

 ( 59.046.270) ( 3.412.170.154) ( 14) التغير في عقارات لغرض التطوير
 ( 256.858.206) ( 38.987.382) ( 15) التغير في المخزون

 ( 933.205.978) ( 2.786.672) ( 13) في العمالء و أوراق القبض  التغير
 ( 3.826.409.239) ( 927.424.701) ( 16) التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى

 118.692.034 4.567.215.641  التغير في الدائنون و أوراق الدفع 
 1.035.394.584 -  في االلتزامات طويلة االجل  رالتغي

 2.766.408.851 ( 820.294.369)  التغير في العمالء دفعات مقدمة
 178.571.274 40.692.837 ( 20) التغير في دائنو توزيعات 

التغير في استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أوالخسائر

 
(12 ) (157.709.861 ) (546.136 ) 

 ( 412.798.369) ( 694.703.207) ( 28) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة
 1.645.845.804 897.686.681 ( 21) ائنة األخرىاألرصدة الدالتغير  فى 

  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( الناتجة من أنشطة التشغيل
347.936.128 1.317.212.353 

    
    التدفقات النقدية من انشطة االستثمار

 ( 605.585.283) ( 1,050,145,380) (7،6،4) اء)مدفوعات ( لشراء اصول ثابتة واصول غير ملموسة واصول ثابتة تحت االنش
 2.171.728 1,229,162 ( 4) متحصالت من بيع أصول ثابتة 

 - 1,010,147  متحصالت ) مدفوعات( من / فى استثمارات مالية متاحة للبيع 
 ( 1.615.000) ( 29.822.661)  )مدفوعات( فى استثمارات فى شركات شقيقة

 ( 226.028.286) ( 1.962.624.551) ( 11) حقاقة محتفظ بها حتى تاريخ االست)مدفوعات( فى استثمارات مالي

 ( 831.056.841) ( 3.040.353.284)  النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمارصافى التدفقات 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 125.317.107 138.494.818 ( 30) إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية وأذون خزانة محصلة
 ( 371.000.000) ( 97.250.000)  توزيعات ارباح نقدية

 15.846.641 ( 19.971.986) ( 26) )مدفوعات(  فى قروض وتسهيالت
 - 2,000,000,000  مقبوضات من صكوك اإلجارة

  صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة التمويل
2,021,272,832 (229.836.252 ) 

 ( 131.434.998) ( 1.694.629)  أثر التغير فى أسعار الصرف

 124.884.262 ( 672,838,953)  صافى حـركة النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
 ( 94.630.750) ( 77,072,040) ( 33) تسويات غير نقدية

 4.871.924.584 4,184,882,834  أول الفترة -النقدية وما فى حكمها 

 4.902.178.096 3.434.971.840 ( 17) ةأخر الفتر -كمها النقدية وما فى ح
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 ذة عامة عن الشركة وأنشطتهانب  -  1
 

مصـرية فى   شـركة مسـاهمة   TMG Holdingشـركة مجموعة طلعت مصـطفى القابضـة تأسـسـت  -
 . والئحته التنفيذية 1992لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  2007فبراير  13
 

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

األشــتراك فى تأســيس الشــركات التى تصــدر أوراقاً مالية أو الدخول فى ة في ويتمثل غرض الشــرك -
 .وس أموالهازيادة رؤ

 

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

ــركة عن المرحلية المجمعة تم اعتماد القوائم المالية  - ــتة فترة الللشــ ــهر المنتهية ســ   يونيو 30فى  أشــ
 .طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ  2020 يوليو 27في  2020

 
 أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة   2
 

وفقاً لمعايير المحاســـبة المصـــرية وفي ضـــوء القوانين واللوائح   الدورية المجمعةأعدت القوائم المالية  -
 .المصرية السارية 

 . بالجنيه المصري الدورية المجمعةأعدت القوائم المالية  -
 

يخية فيما عدا االســـتثمارات المتاحة للبيع واألصـــول المالية  قاً لمبدأ التكلفة التارأعدت القوائم المالية وف -
 . التي تقاس بالقيمة العادلةوالخسائر  وأ رباحمن خالل األ المقيمة بالقيمة العادلة

 

 أسس تجميع القوائم المالية  1 - 2
لمحققة الناتجة عن ر( غير ا)الخسائ رباحتم حذف كافة الحسابات والمعامالت المتداخلة وكذلك األ -

 المعامالت مع الشركات التابعة عند تجميع القوائم المالية .
 

تم إظهار حقوق األقلية كبند مستقل في الميزانية المجمعة كما تم إظهار حصة حقوق األقلية في صافى   -
ز فيها حصة الحاالت التي تتجاونتائج الشركات التابعة كبند مستقل ضمن قائمة الدخل المجمعة. وفى 

ألقلية في خسائر الشركات التابعة حصتهم في صافى أصول تلك الشركات، تدرج الزيادة و أية شركاء ا
خسائر أضافية تتعلق بشركاء األقلية في حصة الشركة من صافى نتائج هذه الشركات التابعة باستثناء 

 رباحابعة ألتحقيق الشركات الت الخسائر. وفي حالة ما تعهد به من قبل الشركاء األقلية من تحمل لهذه 
بالكامل لحساب حصة الشركة في صافى نتائج الشركات   رباحالحقة للخسائر المذكورة أعاله، تقيد هذه األ

 ً  .التابعة هذه لحين استرداد ما تم تحمله من حصة شركاء األقلية من الخسائر التي تحملتها الشركة سابقا
 

كاء األقلية كمعامالت مع أطراف خارجية. لة المعامالت مع شرة بموجبها يتم معامتتبع الشركة سياس -
كما ينتج  . أو خسائر للشركة ويتم إدراجها ضمن قائمة الدخل أرباحينتج عن بيع حصة لشركاء األقلية 

 عن شراء حصة من شركاء األقلية شهرة المتمثلة في الفرق بين المبلغ المدفوع والحصة المشتراه في
صول والفرق بين صافى القيمة العادلة أل عند االستحواذ صول الشركات التابعةلة ألالقيمة العاد صافى

 يحمل على حقوق الملكية . صول الشركات التابعةعند االستحواذ والقيمة الدفترية أل الشركات التابعة
 

ونتائج أعمال شركة طلعت مصطفى  اإللتزاماتتشتمل هذه القوائم المالية المجمعة على األصول و -
الشركة التابعة هي تلك التي  ،بعة لها )معاً المجموعة( المذكورة أدناه القابضة )الشركة( والشركات التا

من رأس  %50تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً طويل األجل يزيد عن 
محاسبية مطبقة ونفس السياسات ال ا سيطرة عمليةالمال الذي يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليه

 كافة الشركات .فى 

يتم إدراج الشركة التابعة في القوائم المالية المجمعة اعتباراً من تاريخ سيطرة الشركة على تلك الشركة   -
 . التابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة 
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 )تابع( أسس تجميع القوائم المالية  1 - 2
تم قياس تكلفة االقتناء بالقيمة ة عن عمليات اقتناء الشــركة لشــركات وييتم اســتخدام طريقة الشــراء في المحاســب -

العادلة أو المقابل الذي قدمته الشركة من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو إلتزامات تكبدتها 
تخص  آية تكاليف ات تقبلها نيابة عن الشــركة المقتناة، وذلك في تاريخ التبادل مضــافاً إليهاالشــركة و/أو إلتزام

ــول بما في ذلك  ــافى األصــ ــرة عملية االقتناء. ويتم قياس صــ المحتملة المقتناة القابلة للتحديد  اإللتزاماتمباشــ
ة ة حقوق ل قلـي اء، بغض النظر عن وجود آـي اريخ االقتـن ة في ـت ادـل ا الـع اء بقيمتـه ة االقتـن ادة في تكلـف . وتعتبر الزـي

ك الصـافي "شـهرة". وإذا قلت تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة للصـافي عن القيمة العادلة لحصـة الشـركة في ذل
 . ار إليه، يحمل الفرق مباشرة في قائمة الدخلالمش

موعة طلعت مصطفى القابضة  تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مج 
TMG HOLDING  ا كما يلى:انهوبيمن رأس مالها  %50بنسبه أكبر من 

 

 نسبة المساهمة إسم الشركة التابعة 
 % 99.99                                              *الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني  -
 % 97.93                                                          ** العقاريشركة اإلسكندرية لالستثمار  -
 % 72.18                    *** لالستثمار العقاري ستيفانو شركة سان -
 % 40 **** شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية -

 ياإلسكندرية لالستثمار العقارمن شركة  % 1.66 يتمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمران *
  ة:الشركات التالي كل يفبصورة مباشرة وغير مباشرة تساهم وش.م.م 

 % 98                                                   )ش.م.م( الرحاب لإلدارة -

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

 % 90                                                   )ش.م.م( التيسير للتمويل العقارى -
 % 50                                                   )ش.م.م( للمشروعات الترفيهيةالشركة العربية المصرية  -
 % 85                                                    مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية )ش.م.م( -
 % 91                                                   مدينتى الدارة المشروعات )ش.م.م( -
 % 70 سويسرا –شركة سويس جرين  -
 % 93.95                                                                     شركة اإلسكندرية لصيانة وتنسيق الحدائق -

 % 100                                                   )ش.م.م(للمقاوالت أتريم كة رش -
 

شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية رأسمال  من    %60نسبة    يالعقار  لالستثمار  اإلسكندريةتمتلك شركة   **
  الشركات التالية: كل، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في ش.م.م

 % 95.50                                                   )ش.م.م(ترفيهية  للخدمات ال شركة الربوة -
 % 96.51                                                   الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية )ش.م.م( -
 % 99.9 وشركتها التابعة: شركة مرسى السديد للتنمية العقارية  -
                                                    " )ش.م.م(ICONربية لالستثمارات السياحية والفندقية " ة العالشرك -

 وشركاتها التابعة كالتالي:
83.30 % 

 % 99.99                                                   )ش.م.م( شركة نوفابارك ـ القاهرة -

 % 99.87                                                  مشروعات السياحية )ش.م.م(شركة اإلسكندرية والسعودية لل -

 % 84.51                                                   شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحي )ش.م.م( -
 % 100                                                   شركة النيل للفنادق )ش.م.م( -
 % 100                                                   شركة األقصر للتطوير العمراني والسياحي )ش.م.م( -

 

من  يشركة سان ستيفانو لالستثمار العقار رأسمال من % 27.82تمتلك الشركة بطريق غير مباشر  نسبة  ***
العقاري  وشركة  لالستثمارمراني، اإلسكندرية خالل شركاتها التابعة )العربية للمشروعات والتطوير الع

من    % 62.5، وتستحوذ شركان سان ستيفانو للساتثمار العقارى على نسبة  للمشروعات العمرانية(  اإلسكندرية
 . شركة اسكندرية الدارة المشروعات

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

 % 95.50                                                   شركة الماي فير للخدمات الترفيهية )ش.م.م( -
 % 90.27                                                    شركة بورت فينيس للتنمية السياحية )ش.م.م( -
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-2

 العمالت األجنبية ترجمة المعامالت ب 
تمسك حسابات المجموعة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس   

تاريخ الميزانية يتم إعادة تقييم أرصدة أسعار الصرف السائدة للعمالت األجنبية وقت إثبات المعامالت. وفي  
ر الصرف المعلنة في ذلك التاريخ مالت األجنبية وفقًا ألسعاذات الطبيعة النقدية بالع اإللتزاماتاألصول و

وعن فترة من البنوك التي تتعامل معها المجموعة، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعامالت خالل ال
 .زانية بقائمة الدخلإعادة التقييم في تاريخ المي

ريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بقيمتها التا 
 الصرف وقت المعاملة.

تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف  
 د القيمة العادلة.السائدة وقت تحدي

 

 األصول الثابتة وإهالكاتها  
 لخسائر الناتجة عن االضمحاللالتاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك وا  تدرج األصول الثابتة بصافي التكلفة 

، ويتم حساب اإلهالك على أساس طريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اإلنتاجي المقدر ل صل وال يتم اهالك 
 وفقاً لما يلي :االراضي 

 السنوات بيـان األصل
 80- 20 مبانى وإنشاءات

 5 وسائل نقل وانتقال
  8-3 تعدد وأدوا

 10 – 5 أثاث وتجهيزات
  8-3 أجهزة حاسب آلى

 10-2 معدات بحرية
  

تصبح عليها يبدأ استهالك األصول تحت التكوين عندما تكون متاحة لالستخدام وفي المكان والحالة التي      
 . قادرة للتشغيل ويتم هذا عند رفعها على بند األصول الثابتة

 افع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باألصول الثابتةلالقتناء فقط عند زيادة المن يتم رسملة النفقات الالحقة   
ل المستبدلة أو ويتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة، ويتم استبعاد القيمة الدفترية ل صو

 .ل كمصروفمن السجالت والدفاتر المحاسبية. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخ المجددة 
    

 صول غير الملموسةاأل 
تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ، يتم اإلعتراف باألصول 

 أولياً بالتكلفة  . غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد
ع اإلستهالك ومجمع بعد اإلعتراف المبدئي، يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجم

 خسائر اإلضمحالل .
 سنوات(. 5يتم إستهالك األصول الغير ملموسة بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر اإلفتراضى لها )

 
 الشهرة

الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لنصيب الشركة في صافى األصول القابلة تتمثل الشهرة فى 
الخاصة بالشركات التابعة أو الشركات الشقيقة عند تاريخ االقتناء. يتم إدراج للتمييز واإللتزامات المحتملة  

اج الشهرة الناتجة عن ابعة تحت بند األصول غير المتداولة ويتم إدرالشهرة الناتجة عن شراء الشركات الت
قييم م تيت . شراء الشركات الشقيقة ضمن بند االستثمارات في الشركات الشقيقة فى نهاية كل سنة مالية

  . انخفاض الشهرة على أن يتم إظهارها بالتكلفة ناقصاً مجمع اإلضمحالل إن وجد
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-2

 التنفيذمشروعات تحت 
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح  

 ويتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة، التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتةى ف لالستخدام جاهزة 
 . مخصوماً منها خسائر اإلضمحالل أن وجدت

 
 رى االستثمار العقا 
االستثمارات العقارية هى عقارات )مبانى أواراضى أوكالهما ( يحتفظ بها بغرض الحصول على ايجار  

 أو ارتفاع قيمتها .

االستثمارات العقارية بالتكلفة متضمنة كافة المصروفات المتعلقة بها حتى تاريخ التشغيل او  قياسيتم  
 الحصول عليها.

اإلستثمارات العقارية مثل قياس األصول الثابتة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى بعد القياس األولى يتم قياس  
 .10رقم 

 االستثمارات  
 

 ةاستثمارات في الشركات الشقيق
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة أو 

باستثناء عندما يبوب االستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة  ،مشاريع مشتركة
شكل مباشر أو غير مباشر ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء ب  ،(32المصري رقم )

فيما عدا   أوأكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها،  %20لنسبة  من خالل الشركات التابعة لها  
 تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

 

متضمنة تكلفة االقتناء  تكلفةبال في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة المحاسبة عن االستثمارات تم ت
لية مجمعة متاحة  ( حيث يتم إعداد قوائم ما18من معيار المحاسبة المصرى رقم ) 10وذلك وفقا للفقرة 

الدفترية بقيمة  القيمة تعديليتم في قيمة تلك االستثمارات،  للالستخدام العام، وفى حالة حدوث اضمحال
ل استثمار على حده، ويتم االعتراف برد خسائر االضمحالل ك لكوذل  قائمة الدخلب  ويدرج  ضمحاللهذا اال

تعكس قائمة الدخل حصة الشركة فى الفترة التى حدث فيها بما ال تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها، و
 . من نتائج الشركات الشقيقة

 

 االستثمارات المتاحة للبيع  
ناء ، مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند االقتاالستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير  
غير مبوبة كقروض ومديونيات أوكاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أوكاستثمارات بالقيمة و

 .العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 
 

نة المصروفات المباشرة ستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمعند االعتراف األولى ، يتم قياس اال 
 .المتعلقة بها 

 
بعد االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أوالخسائر  

الدفاتر، وعندئذ يتم االعتراف غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى إلغاء األصل المالي من  
أويحدد إلجراء عملية اضمحالل   ،الدخلئر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة  باألرباح أو الخسا

ما لم  القيمة وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل
 .لنسبة ل صل في السنوات السابقةبا يتم االعتراف بخسارة اضمحالل

التى ليس لها سعر مسجل فى البورصة فى سوق نشط واليمكن ملكية الحقوق أدوات ي ستثمارات فاإل 
 .بطريقة يعتمد عليها، يتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفةقياسها 

 

بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة تلك ستثمارات في حقوق ملكية إلفي حالة تعذر قياس القيمة العادلة  
  . لفةاالستثمارات بالتك
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 والخسائرأأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   
استثمارات تم تصنف االستثمارات في هذه المجموعة، إما استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة أو  

االستثمارات المصنفة   ،ل األرباح والخسائرتخصيصها عند االقتناء ليدرج التغير في قيمتها العادلة من خال
 . ألغراض المتاجرة تم اقتناءها أساساً لغرض البيع أوإعادة الشراء في مدد قصيرة األجل كمقتناة 

ل مالية مقتناه ليدرج التغير فى قيمتها من يتم تخصيص االستثمارات من قبل اإلدارة عند االقتناء كأصو 
بق عليها متطلبات هذا التصنيف كما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم خالل األرباح والخسائر حين ينط

ينطبق هذا التصنيف على االستثمارات في األوراق المالية غير المتداولة التي ال يمكن قياس قيمتها   وال  25
 . العادلة بشكل موثوق به

 

أي فروقات ناجمة عن التغيرات في بعد القياس األولى، تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إظهار   
 .للفترة التي تنشأ فيها القيمة العادلة في قائمة الدخل المجمعة

 
 مارات مالية  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقثاست 

االســتحقاق هي أصــول مالية غير مشــتقة لها مبلغ ســداد محدد أو االســتثمارات  المحتفظ بها حتى تاريخ  
حـقاق مـحدد ولدى أدارة الشـــــركة النـية والـقدرة على االحتـفاظ  بـها حتى تاريخ  قابل للتـحديد وتاريخ اســـــت

 .استحقاقها
 

منة  عند االعتراف األولى، يتم قياس االـستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االـستحقاق بالقيمة العادلة متضـ   
 المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

 

فة المســــتهلكة  ات المحتفظ بها حتى تاريخ االســــتحقاق بالتكلبعد االعتراف األولى، يتم قياس االســــتثمار  
ــمحالل في القيمة. ويتم االعتراف   ــائر االضـ ــوما منها خسـ ــعر العائد الفعلي مخصـ ــتخدام طريقة سـ باسـ

ــائر في قائمة الدخل عن ــمحالل أو باألرباح أو الخسـ ــل المالي من الدفاتر أو حدوث اضـ ــتبعاد األصـ د اسـ
أيـضا من خالل عملية االـستهالك، ويتم االعتراف برد خـسائر اإلـضمحالل  تغطية اـضمحالل في القيمة و 

ــارة  فى الفترة التى  ــها ما لم يتم االعتراف بخســ ــابق تخفيضــ حدث فيها بما التتعدى القيمة الدفترية الســ
  .ل في السنوات السابقةبالنسبة ل ص اضمحالل

 

  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
المحتفظ بها لغرض البيع هي األـصول المتداولة والتى من المتوقع استرداد قيمتها   المتداولة األـصول غير

وليس من األســتمرار فى اســتخدامها. يتم قياس تلك األصــول   -بشــكل اســاســى  -الدفترية من صــفقة بيع 
 قيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.بال
 

  ضـمحاللالدفترية بقيمة هذا اال القيمة تعديليتم في قيمة تلك االسـتثمارات،  لالحدوث اضـمحوفى حالة 
ــمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما ال قائمة الدخلب ويدرج ــائر االضــ تتعدى  ، ويتم االعتراف برد خســ

الســنوات   بالنســبة ل صــل في القيمة الدفترية الســابق تخفيضــها ما لم يتم االعتراف بخســارة اضــمحالل
 .السابقة

  
 أذون الخزانة

الفرق بين  بعد االعتراف األولىو ،التى يتم شرائها عند األصدار األولى بالتكلفة أذون الخزانه يتم تقييم  
تكلفة االقتناء و القيمة المحققة خالل الفترة من تاريخ االقتناء وحتى تاريخ االستحقاق تسجل بطريقة القسط 

 فائدة الفعلى.الثابت باستحدام سعر ال
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 األعمال تحت التنفيذ   
لغرض البيع كأعمال تحت التنفيذ. تظهر الوحدات غير المباعة يتم تصنيف الوحدات التي تم إنشاؤها 

ة األراضي تشتمل تكلفة األعمال تحت التنفيذ على تكلف . بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل
لتي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل الوحدات والمصروفات األخرى ذات العالقة ا

التنفيذ. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري ناقصاً التكاليف التي ستحدث عند الجاهزة للبيع قيد 
المتعلقة بها ويشمل ذلك البنية التحتية  بيع الوحدة. وتعتبر الوحدات مكتملة عند إتمام جميع األنشطة

 . على أساس سنويتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المدرجة كأعمال تحت التنفيذ ، و والمرافق لكل مشروع
 

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

و يتم طروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون عرالبيع فى الظروف االعتيادية مبس
 . انخفاض في القيمة البيعية عن التكلفة الدفتريةتحميل قائمة الدخل بأي 

 المخزون 
ة البيعية بسعر وتقدر صافى القيم صافي القيمة البيعية أيهما أقل ويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة  
 بيع فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون.ال

الفندق والالزمة للتشغيل و تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة  افتتاحمنذ  المشتراة زون المهمات وبالنسبة لمخ  
 الدخل.للمخزون بقائمة  ةالعادلفي القيمة  االنخفاضإدراج والمدرجة كل فترة دورية 

 

 العمالء  والمدينون و أوراق قبض 
 أن وجدت .–يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل  
وقعة يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المت 

بقائمة الدخل. ويتم االعتراف برد خسائر اوالقيمة االستردادية. ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل 
اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها بما التتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم االعتراف 

 بخسارة اضمحالل القيمة .
 

 الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع 
للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم  اإللتزاماتإثبات يتم    

 . تتم المطالبة بها من قبل المورد

 القصيرة وطويلة األجل  اإللتزاماتوالفصل بين األصول  
 اإللتزاماتضمن األصول و  التي تستحق خالل عام بعد تاريخ القوائم المالية  اإللتزاماتيتم إدراج األصول و 

التي يتجاوز تاريخ تحصيلها مدة عام من تاريخ القوائم المالية فيتم  اإللتزاماتالمتداولة أما األصول و
 األجل .طويلة  اإللتزاماتإدراجها ضمن األصول و

 

 المعامالت مع األطراف ذوى العالقة  

الشركة في سياق معامالتها العادية وفقاً للشروط  تثبت المعامالت مع األطراف ذوى العالقة التي تقوم بها   
 اإلدارة .يضعها مجلس  التي

 نظام المعاشات للعاملين  
تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـون التأمينات االجتماعية رقم  

ل طبقاً ألساس االستحقاق ووفقاً لهذا وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخ 1975لسنة  79
 . م الشركة فى قيمة تلك المساهمةالنظام يقتصر التزا
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 المخصصات 
قانوني قائم أومستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من   التزام يتم إثبات المخصصات عند وجود  

ويمكن تقدير هذا االلتزام  االلتزام لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك  المحتمل أن يترتب عنه تدفق
فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات  هالقيمة الزمنية جوهري توإذا كان ،بدرجة يعتمد عليها

ية للنقود ة المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنالنقدي
ً   بااللتزام والمخاطر المتعلقة   ، و تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بفحص إذا كان ذلك مالئما

 المخصصات وتسويتها لتعكس أفضل تقدير حالى .
 االحتياطي القانوني 
من  %5للشركة فأنه يتم تحويل  األساسيوالنظام  1981لسنة  159قاً ألحكام قانون الشركات رقم تطبي 

السنوية الى اإلحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ  رباحاأل
 .من رأس المال المصدر. أن اإلحتياطى غير قابل للتوزيع %50اإلحتياطى 

 
 االحتياطي القانوني

من  %5سي للشركة فأنه يتم تحويل والنظام األسا 1981لسنة  159تطبيقاً ألحكام قانون الشركات رقم          
ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ  األرباح السنوية الى اإلحتياطى القانونى

 .تياطى غير قابل للتوزيعمن رأس المال المصدر. أن اإلح %50اإلحتياطى 
 

 تحقق اإليراد 
ــليماً فعلياً أو حكمياً ا يتعندميتم االعتراف بااليراد الناتج عن بيع الوحدات   ــليم الوحدات للعمالء تسـ م تسـ

 وهي النقطة التي تنتقل عندها مخاطر ومنافع الملكية من الشركة للعمالء.

كافة الوحدات المباعة والذى يتطلب رســملة التكاليف   إيراداتوتتبع الشــركة طريقة العقد التام في إثبات 
ــاب أعمال تحت التنفيذ لحين  ــتكمالضــمن حس ــليمها للعمالء عندها   اس ــاء الوحدات القابلة للبيع وتس إنش

 . اتالنشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقة بتلك الوحد إيراداتتتحقق 
المحقـقة حـيث يتم   يراداتالـناتـجة من بيع الفيالت وإثـباتـها بـقائـمة اـلدـخل طبـقاً لحجم اإل يراداتيتم تحقق اإل  

العمـيل لقطـعة األرض  اختـيارب المتـعاقد على تنفـيذ الفيال عليـها بالـكامل بموجـ إدراج القيـمة البيعـية ل رض 
ــاءات الخاصــة بالفيالت  التي تخصــص إلقامة الفيال عليها ، أما القيمة البيعي ة للمباني وإبرام العقد واإلنش

اتـها إال بـعد تـمام  ام وال يتم إثـب ة العـقد الـت ــة االنتـهاءينطبق عليـها طريـق اـمة الفيال   من األعـمال الـخاصـــ إـق ـب
 .ليمها للعميلوتس

 

 . النشاط الفندقي وفقاً لنصيب الشركة في صافي ربح تشغيل الفندق إيراداتتتحقق   
 

 الستالمها .األسهم عند وجود حق  أرباحات إيراد يتم إثب   
 

لى آخر قوائم  االستثمارات في الشركات الشقيقة وفقاً لطريقة حقوق الملكية بناءاً ع إيراداتيتم االعتراف ب 
 . مالية معتمدة لتلك الشركات

المجمعة بطريقة العائد الفعلي  يتم إثبات دخل الفوائد الخاصـــة باألدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل  
وذـلك فيـما ـعدا األدوات الـمالـية المصـــــنـفة كمقتـناة ألغراض المـتاجرة أو المقيـمة ـبالقيـمة الـعادـلة من خالل 

 . ئروالخسا رباحاأل
 

من االســـــتثـمارات الـمالـية المبوـبة ـبالقيـمة الـعادـلة من  رـباحيتم االعتراف في ـقائـمة اـلدـخل بتوزيـعات األ  
 .والخسائر أو تلك المبوبة كمتاحة للبيع عند صدور الحق في تحصيلها رباحخالل األ

 
 إثبات تكاليف النشاط العقارى 
ليم الوحدات القابلة للبيع للعمالء  اس   إيراداتوتحقيق  تعتبر محاضـرتـس اط عن تلك الوحدات هي األـس النـش

 تتمثل في : والتيتكاليف النشاط المتعلقة بها  إثباتالذى يتم بناء علية 
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 التكاليف المباشرة وغير مباشرة  

بمستخلصات المقاولين والموردين على دة يتم تحميل التكاليف الخاصة بإنشاء الوحدات القابلة للبيع والوار 
تخلصـات ويتم توزيع التكاليف   ركة لتلك المـس ئون الفنية بالـش بند أعمال تحت التنفيذ وفقاً العتماد إدارة الـش

 : على الوحدات المباعة وفقاً ل سس األتية
 

رض والتى  األ نـصيب الفيال من تكلفة األرض المخـصـصة إلقامة الفيال وكذا نـصيب الوحدة من تكلفة  -
 . تم توزيعها على أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع

 

ــاس العقود والفواتير    - ــيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أســ نصــ
 .الخاصة بكل قطاع من الوحدات السكنية والفيالت و المحالت داخل كل مرحلة

 

نصــــــيب الوحدة من التـكاليف غير المـباشـــــرة الفعلـية والتـقديرية واألعـباء التمويلـية يتم توزيعـها على   -
 .أساس التكاليف المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة

 
 

 اإلضمحالل   

 األصول المالية  قيمة  اضمحالل

أن يكون أصل مالي تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  
أومجموعة من االصول المالية قد أضمحل. ويعتبر أصل مالي أومجموعة من االصول المالية قد أضمحل 
إذا، وإذا فقط، كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف 

ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية   االولي باألصل وأثرعلى التدفقات النقدية في المستقبل المقدرة
 والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .

 
  غير المالية األصولقيمة  اضمحالل

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل. وعندما  
اإلستردادية، فيعتبر أن األصل قد إضمحل ته قيمتزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن 

 وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية. وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة الدخل .
 

إذا، كان هناك تغيير في   ويتم رد الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقاً، فقط   
صل االستردادية منذ إثبات أخر خسائر ناتجة عن اضمحالل القيمة األمة  االفتراضات المستخدمة لتحديد قي

، ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ل صل، القيمة 
االستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن 

ل القيمة بالنسبة ل صل في السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل حالاضم
 القيمة بقائمة الدخل .

 
 أسهم خزينة  

تدرج أسهم الخزينة )أسهم الشركة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية  
  .ناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانيةسائر الأو الخ  رباحبالميزانية وتثبت األ
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 استخدام التقديرات والحكم الشخصي 
الشخصي وعمل إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من اإلدارة استخدام الحكم   

 يراداتوكذلك اإل اإللتزاماتيق السياسات وقيم األصول وافتراضات تؤثر على تطبتقديرات و
والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى 

يم ناءاً عليها تحديد القمتنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في ظل الظروف واألحداث الجارية حيث يتم ب
 . وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات اإللتزاماتالدفترية ل صول و

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فروق في التقديرات   
ة التي تمت المحاسبية في الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفتر

عة وعلى الفترات المستقبلية عندئذ فيها المراجعة فقط أما إذا كانت تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراج
 .تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات  المستقبلية 

 
 ضريبة الدخل 
ؤجلة بإتباع يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري،يتم االعتراف بضريبة الدخل الم 

و االلتزام لإلغراض الضريبية علي الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها ل صل أ اإللتزاماتطريقة 
 .)األساس الضريبي( وقيمتها المدرجة بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق

ك احتمال قوى بإمكانية االنتفاع بهذا األصل يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هنا 
ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة الضريبية المستقبلية،  رباحلتخفيض األ

  .مستقبلية
 

 

 قائمة التدفقات النقدية  
قدية فأن النقدية يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات الن 

األجل وأذون الخزانة وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة 
 .السحب على المكشوف أن وجدتثالثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات    استحقاقوالتي لديها تواريخ  

 
 اإلقتراض 
ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن  تالمهاسامبدئياً بالقيم التى تم  باالقتراض االعترافيتم  

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

 

 تكلفة اإلقتراض 
 االقتراضعلى قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية فيما عدا تكلفة  تكلفه االقتراض يتم إدراج أعباء 

أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة األصل ويتم تحديد   باقتناءالمتعلقة مباشرة ً  
تم التوقف اض الفعلية، و يفى تكلفة االقتروالتى تتمثل    األصلقيمة تكلفة االقتراض التى يتم رسملتها على  

 .الفعالة ل صل  اإلنشاءخالل الفترات التى تتعطل فيها أعمال  عن الرسملة

 إلعدادالجوهرية الالزمة  األنشطةعندما يتم االنتهاء من كل  االفتراضيةويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة   
 .أو لبيعه للغيردة له المحد األغراضى المؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام ف األصل

 المصروفات 
يتم اإلعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات اإلدارية والعمومية   

 . والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-2

 
 وما في حكمها قديةالن 
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة تتكون النقدية وما في حكمها من أرصدة النقدية لدى  البنوك  

التحصيل والصندوق والودائع تحت الطلب و أذون الخزانة التى تستحق خالل ثالثة اشهر والشيكات تحت  
المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءاً   المصرفية و أو مقبولة الدفع وكذا البنوك سحب على

 . الً لنظام أدارة األصول بالشركةمكم
 

 رباحتوزيعات األ  
كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة  رباحيتم االعتراف بتوزيعات األ 

  .للشركة

 القيم العادلة 
تحويل   نظيرالمدفوع    المقابل  ة أن تتلقاه مقابل بيع األصل أوشركذي من شأن التمثل القيمة العادلة السعر ال 

االلتزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ويستند القياس بالقيمة العادلة إلى 
أو االلتزام   االفتراض أن المعاملة الخاصة ببيع األصل أو نقل االلتزام ستحدث في السوق الرئيسي ل صل

 .علي األصل أو االلتزام  أو السوق الذي سيعود بأكبر فائدة 
 

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

 االقتصادية. 
 

قدرة المشارك بالسوق على توليد منافع تبار في االعويضع القياس بالقيمة العادلة ل صل غير المالي  
استخدام األصل بأقصى درجة مقبولة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر بالسوق عن طريق اقتصادية 

 من شأنه استخدام األصل بأقصى طاقة له. 
 

لسوقية جري تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء اداولة في سوق نشط، يبالنسبة ل صول المت 
 المعلنة. 

 
الفائدة على  أسعاروتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام  

 بنود مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 
 

ألصل مشابه أو حدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية المدرجة، فتُ  ل صول غير أما بالنسبة 
 باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. 

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

ام وتقلل استخد  مالحظتهاذات الصلة التي يمكن    عطياتومن ثم تعظم استخدام الم  أجل قياس القيمة العادلة،
 إلى الحد األدنى.  مالحظتها التي ال يمكن عطياتالم
ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائم  

 لة ككل: قياس القيمة العادلجوهري المالية في فئات 

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

غير أستتتعار التداول الوارفي في المستتتتوى األول ولن  المن  مال  ت ا   مدخالتالمستتتتوى الياني: باستتتتخدام  •

 ستمدي م  األسعار(.ر )أي المبشنل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشلألصل أو االلتزام 

ال تستتدد لبيانات ستوق المن    مدخالت لألصتل أو االلتزامالتي تتضتم   التقييمالمستتوى اليال:: باستتخدام أستالي   •

 .مال  ت ا
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-2

 )تابع( القيم العادلة  
اف بها في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات التي يجري االعتر 
لمنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالث للتسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم ا

 التصنيف في نهاية فترة إعداد التقرير. 
 

ا إلى طبيعتها، وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات ل صول وااللتزامات استناد 
ي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وخصائصها والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به ف

 كما هو موضح أعاله. 
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات  2-3

التغييرات التي نتجت ات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هي تلك المطبقة في العام السابق ، فيما عدا السياس

و التي تم العمل بها للفترات المالية التي  2019عن تطبيق المعايير المصرية الجديدة الصادرة خالل عام 

 . 2019تبدأ في او بعد أول يناير 

 

 المعلومات القطاعية - 3
 

ستثمارات يتمثل قطاع األعمال الرئيسي للشركة في القطاع العقارى والسياحى. وال تعد األرباح واال 
معايير القطاعات التي  المرتبطة بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تستوفي

نها بشكل منفصل في ومن ثم ال يجري اإلفصاح ع 41يتم التقرير عنها وفقا لمعيار المحاسبة المصري 
 2020  يونيو  30في    هالمنتهيالمالية    فترة الالقوائم المالية. وقد جرى التقرير عن جميع إيرادات الشركة عن  

على أساس وجود قطاع تشغيلي منفرد في القوائم المالية مع األفصاح عن القطاعات الرئيسية باإليضاحات 
 المتممة. 
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 )تابع( بالصافي –أصول ثابتة  -  4
 

 االجمالى أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات تعدد وأدوا وسائل نقل وانتقال مبانى وإنشاءات  أراضي 
 جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفـة 
 5.675.139.122 64.565.040  630,621,707  483,152,520 249.762.813 3.426.564.696 820.472.346 2019يناير  1في 

 751.664.716 -  - - 685.801.689 65.863.027 2019تسويات عن عام 
 318.507.795 20.422.674 102.620.232 68.063.989 54.848.516 72.552.385 - إضافات 

 623.068.268 ( 159.461) - ( 4.679.076) - 427.070.808 200.835.997 المحول من مشروعات تحت التنفيذ 
 ( 30.857.853) ( 91.000) ( 17.820.063) ( 8.715.583) ( 4.229.976) ( 1.231)  استبعادات

 7.337.522.048 84.737.253 715.421.876 537.821.849 300.381.353 4.611.988.347 1.087.171.370  2019ديسمبر  31فى 

        مجمع اإلهالك
 ( 1.391.519.471) ( 39.547.814) ( 387.127.412) ( 303.114.426) ( 144.534.455) ( 517.195.364)  -                    2019يناير  1في 

 ( 258,930,225) ( 16.379.331) ( 55.222.004) ( 43.271.069) ( 36.833.957) ( 107,223,864) - العامإهالك 
 27.624.183 33.655 15.073.944 8.100.645 4.062.940 352.999 - االستبعاداتاهالك 

 ( 1,622,825,514) ( 55.893.490) ( 427.275.472) ( 338.010.081) ( 177.305.473) ( 624,066,229) - 2019ديسمبر   31في 

 صافى القيمة الدفترية 
 5,714,696,534 28.843.763 288.146.404 199.536.999 123.075.880 3.987.922.118 1.087.171.370  2019ديسمبر  31 في 

 

 . للمشروعات السياحيةلشيخ المملوكة لشركة االسكندرية السعودية رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم ا −

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

 
   :تخصيص اإلهالك على النحو التالي تموقد   جنيه مصري جنيه مصري 

 جنيه مصري    3.650.572  متحصالت من بيع أصول ثابتة
 258,930,225 (األرباح أو الخسائر) الدخل مصروف االهالك المحمل علي قائمة   ( 30.857.853) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

     27.624.183 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

  (3.233.670 )    

       416,902  أرباح راسمالية
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  الشهرة - 8

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 10.461.612.484 10.461.612.484 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

 2.043.149.242 2.043.149.242 سكندرية لالستثمار العقاريشركة اال

 12.504.761.726 12.504.761.726 
 

 .يتم اختبار الشهرة سنوياً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية 
 

 
 استثمارات فى شركات شقيقة -  9

نسبة   
 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 المساهمة

 جنيه مصري صريجنيه م  
أم جى إلدارة المنشآت  شركة هيل/ تى
 2.929.322 2,751,983 % 49 *واإلنشاءات

 7.500 7,500 % 10 شركة مدينة القاهرة الطبية 
  30,000,000 % 33.3 شركة بداية للتمويل العقارى  

 700.000 700,000 % 1.5 شركة اتريم النظمة المباني المتطورة 

  33,459,483 3.636.822 

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

 . من خالل المصفى القضائى تصفية الشركة
 

 متاحة للبيعمالية استثمارات  -  10
 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   لاألج قصيرةمتاحة للبيع  ماليةاستثمارات 
 6.600.000 6.600.000 شركة اسكان للتامين 

 2.055.560 2.055.560 التمويل العقارىالمصرية العادة  
 500.000 500.000 الشركة المصرية للتسويق والتوزيع

 2.868.423 1.858.277 شركات أخرى 

 11.013.837 12.023.983 

   متاحة للبيع طويلة االجل ماليةاستثمارات 

 20.141.470 17,802,525 الثالث سهيرمصندوق 
 12.565.100 12,565,100 العقارىشركة التعمير للتمويل 

 112.500 112,500  شركة اورايون الدارة المرافق والخدمات
 30.480.125 32.819.070 

 
تها العادلة  االستثمارات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية ليس لها سعر سوقي و ليس باإلمكان تحديد قيم  

 . النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم أدراجها بالتكلفةبواقعية نظراً لطبيعة التدفقات 
استثمارات متداولة وغير متداولة وفقا للغرض من االستثمار عما  إلىيتم تقسيم االستثمارات المتاحة للبيع  
 .ذا كان الشراء بغرض االحتفاظ بهإ

ــتثمار جنيه   17,802,530دوالر امريكى بما يعادل مبلغ   1.104.375هيرمس الثالث يبلغ  صــندوق اس
، وتم تقييم االسـتثمار بالقيمة العادلة وبلغ قيمة االضـمحالل المثيت في قائمة 2020 يونيو  30مصـرى فى  

 بعد استبعاد اثر فروق تقييم العملة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل. 2,338,942 الدخل 
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    محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ماليةستثمارات ا -11
 

 استثمارات طويلة االجل  
 

  -، ويتمثل فيما يلى: 2020 يونيو 30في  يجنيه مصر 3.701.379.000 بلغ رصيد هذا البند

 سند بيانها كما يلى : 3.690.632 عدد -
 

 استحقاق عائد قيمة اسمية  عدد
406,852 406,852,000 15.3 % 2021 
178,845 178,845,000 17.0 % 2022 
459,300 459,300,000 16.1 % 2023 
579,491 579,491,000 15.0 % 2024 
475,491 475,491,000 15.3 % 2025 
575,000 575,000,000 16.4 % 2026 
423,000 423,000,000 16.8 % 2027 
530,000 530,000,000 16.4 % 2028 
73,400 73,400,000 14.0 % 2029 

3,701,379 3.701.379.000   
 

  ويتم استهالك مصري  جنيه    11,568,866  مبلغ  2020  يونيو  30  يوبلغ رصيد خصم السندات ف
 . تاريخ استحقاق العائد يخصم السندات ف

 

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 3,624,341,000  3,701,379,000 القيمة التاريخية 

 ( 64,506,757) (11,568,866)   خصم إصدار

 3,559,834,243  3,689,810,134 القيمة المستهلكة

 80,631  1,122,920 فترةاستهالك خصم سندات خالل ال

 3,559,914,874 3,690,933,054 رصيد السندات 
  

       

 استثمارات قصيرة األجل 
 

ــيد هذا البند ــرى في 1,899,323,937  بلغ رصـ اذون     ويتمثل فى 2020 يونيو 30جنيه مصـ
 .2020خزانة تستحق عام 

 
 

 والخسائرا رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ -12
 

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

  3,157,863 3,071,642 جمان  ندوقوثائق استثمار ص

 - 5,000,000 صندوق األستثمار الخيرى التعليمى

 14.612 15,494 شركة الكابالت المصرية 

 - 152,795,199 وثائق استثمار بنك عودة 

 160,882,335 3.172.475 
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 عمالء وأوراق قبض - 13

  
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 631,799,459 979,223,303 عمالء

 30,141,013,220 29,798,926,547 أوراق قبض  

 - (2,550,500) عمالء الاالضمحالل في قيمة 

 30,775,599,350   30,772,812,679 

  : 2020 يونيو 30فيما يلى تحليل أوراق قبض في 

 

 عقارات لغرض التطوير -14

 2019سمبر دي 31  2020 يونيو 30 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 33,830,088,112  36,480,865,818 السنة الفترة/ رصيد أول 

34,715,641,63 السنة الفترة / خالل وتسويات إضافات   8,272,122,064 

 627,020,310  720,285,354 السنةتكلفة اقتراض مرسملة خالل 

تكاليف محققه لوحدات تم تسليمها تم تحميلها 
 ( 5,621,344,358) (1,899,076,356) لي قائمة الدخل ع

حق انتفاع )مؤجر  /ثابتة محول الي أصول
(124,680,478) تمويليا(   (627,020,310) 

 36,480,865,818 39,893,035,971 السنة الفترة / رصيد اخر 

العادي للمنشأة، تتمثل في عقارات تم شرائها و بنائها أو في مرحلة اإلنشاء بغرض بيعها ضمن النشاط  

 ويتم تصنيفها كعقارات لغرض التطوير وتتضمن التكاليف التالية:

 أراضي   -

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

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

 ، تكاليف غير مباشرة وتكاليف أخري.القانونية

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

التكلفة التي تنسب لإليراد الذي يتم االعتراف به. تقدر مدة إنشاء وتطوير العقارات بأكثر وذلك لتحديد 

 سنوات. 10من 
 

الشركة العربية للمشروعات مبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت بناء على العقد ال  

فدان إلقامة مشروع مدينتي الذي يتم العمل في إنشاؤه   8000على    -شركة تابعة  –  والتطوير العمرانى

" من إجمالي مسطحات   %7على عدد من المراحل مقابل تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة  

ني العمارات على كامل أرض المشروع " وتقوم الشركة بإثبات تكلفة األراضي في جانب األصول  مبا

ها قيمة االلتزام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء التكلفة التقديرية المحسوبة إلقامة  ويقابل

 .الوحدات التي يتم تسليمها للهيئة للمرحلة التي يتم العمل بها
 

 أكثر من خمسة أعوام أربعة أعوامأكثر من  أكثر من ثالثة أعوام أكثر من عامين أكثر من عام عام  الرصيد  
   5,522,565,917 2,536,261,624 3,487,870,313   4,720,800,566   5,590,795,790   8,917,305,140   30,775,599,350  2020يونيو  30

 6,816,378,958 2,668,200,667 4,000,556,841 5,757,848,189 6,344,528,601 5,185,299,423 30,772,812,679 2019ديسمبر 31



 )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 متممة للقوائم المالية المجمعة اليضاحات اإل
  2020يونيو  30كما في 

 

- 27   - 

 )تابع( رض التطويرعقارات لغ -14

أرض مدينتى الخاص   تم الحكم فى القضية المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية  ببطالن عقد بيع
وذلك  2010بالشركة  العربية للمشروعات والتطوير العمرانى من قبل محكمة القضاء اإلدارى عام 

لسيد رئيس الوزراء لتوفيق الوضع لبطالن إجراءات عقد بيع أرض مدينتى، وتم تشكيل لجنة بقرار من ا
ألرض للشركة العربية للمشروعات القانونى ألرض مدينتى، وقررت اللجنة الموافقة على إعادة بيع ا

 9.979على أال يقل المقابل العينى عن  2010نوفمبر  8والتطوير العمرانى بعقد ابتدائى جديد مؤرخ 
ظر في قيمة ارض مشروع مدينتى المثبته أعاله عند مليار جنيه مصري وبناًء عليه سوف يتم إعادة الن

لفعلية التي سوف يتم تحملها في سبيل تنفيذ العقد توقيع العقد النهائي ل رض وفي ضوء التكاليف ا
مراحل، وضرورة اخذ موافقة الهيئة العامة  6ونظرا لطبيعة المشروع التى تنقسم الى  الجديد،

تم تسجيل كامل قيمة ى مرحلة من تلك المراحل وبالتالى فانه للمجتمعات العمرانية قبل البدء فى أ
كلفة مليار جنيه ويتم اثبات استحقاق القيمة المقدرة لت 4.2والبالغة  االرض الخاصة بالمرحلة األولى

 األرض الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع عند الموافقة عليها والبدء فى تنفيذ تلك المرحلة.

وفى  ،ق. وبقبول الدعوى شكالً  65لسنة  15777ات التدخل فى الدعوى رقم تم الحكم بقبول طلب
لجديدة والشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية ا  2010نوفمبر    8بصحة عقد البيع المبرم فى      الموضوع

ة وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومي، العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
 .بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها

فاق  على االت قامت الشـركة العربية للمشـروعات والتطوير العمرانى )احدى الشـركات التابعة( بالتوقيع
ائي  ة مع النـه ات العمرانـي ة المجتمـع اريخ هيـئ ده مجلس الوزراء بـت ذي   2015فبراير  25واعتـم ، واـل

% من اجمالي مـسطح المباني للحـصة العينية   7حول آلية تطبيق وتنفيذ نـسبة  بموجبه تم حـسم الخالف
  جنيهمليار  9.979المســـتحقة للهيئة عن قيمة أرض مشـــروع مدينتي على أال يقل المقابل العينى عن 

مليون  3.195)بدون تعديل أي ـشروط على العقد( لتصـبح  2010المبرم مع الهيئة في عام  وفقا للعقد
باني كاملة التشـطيب جاري تسـليمها على مدار عمر تنفيذ المشـروع طبقا للعقد المبرم عام  متر مربع م

2010. 
 

ــة نتيجة  ــداد عالوة خاصـ ــاً االتفاق علي سـ ــلت عليها  والذى تم فيه أيضـ ــافية التي حصـ للميزة اإلضـ
ــرو ــب مكونات باقي المشــ ــبة الخدمات اإلقليمية مع االحتفاظ بنفس نســ ع  المجموعة نتيجة زيادة نســ

 سنوات . 10مليار جنيه تسدد علي  1.122األخرى المعتمدة ، وذلك بقيمة 
 
 
 

 المخزون  - 15
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 149,022,307  175,534,608  مهمات ومعدات تشغيل الفنادقبضاعة و
 853,985,989  964,801,828 وحداتمخزون 

 1,140,336,436   1,003,008,290 

   

 - (98,896,682) على قائمة الدخل  حملةتكلفة وحدات مباعة م

 ( 974,048) (418,124) استهالك مخزون الفنادق

 1,041,021,630  1,002,034,248 
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 وأرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما -16
 2019ديسمبر  31  2020يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2,923,344,505    3,364,245,109 مقاولون وموردون  -قدمة دفعات م
 612,831,709 529,042,218 مقاولى تشوينات
 603,325,071 398,186,058 الفنادقحسابات جارية 

 292,024,550 429,647,294 خصم واضافة  –مصلحة الضرائب 
 363,751,299 443,649,203 تأمينات لدى الغير

 147,144,716   583,606,935 كهرباءمياة وصيانة ومدينو 
 5,651,362     5,371,096 أرصدة مدينة اخرى 

 5,989,052 32,819,194  اعتمادات مستندية
 161,131,123  185,968,136 مدينون متنوعون 

 39,041,325 100,407,277 مصروفات مدفوعة مقدما 
 8,544,324 17,261,217 مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات في شركات تحت التأسيس

 6,090,203,737 5,162,779,033 
 143,950,758 186,054,135 إيرادات مستحقة

 6,276,257,871    5,306,729,793 

 

 
 نقدية وأرصدة لدى البنوك - 17

  
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 عملة أجنبية  عملة محلية  
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  
     

 2,199,210,565     2,044,147,477   1,995,562,047   48,585,430 ودائع ألجل  
 1,958,807,511 1,371,294,287 151,041,307     1,220,252,980 بنوك حسابات جارية  

 48,602,237 64,150,770   18,259,019    45,891,751 نقدية بالخزينة  
 4,084,481   -   -   - شيكات تحت التحصيل 

 990.899 - -   - أذون خزانة 
 1,314,730,161 2,164,862,373   3,479,592,534 4.211.695.693 

 
 أشهر من تاريخ الربط. 3تستحق الودائع خالل  -
 يكات تحت التحصيل تمثل شيكات مصرفية وشيكات مقبولة الدفع.ش -
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 )تابع( نقدية وأرصدة لدى البنوك - 17
 

 النقدية تتكون النقدية وما فى حكمها من : ولغرض إعداد قائمة التدفقات  
 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 4.211.695.693 3,479,592,534 نقدية بالصندوق و البنوك
 (26.812.859) (44,620,694) بنوك دائنة

 4.184.882.834 3,434,971,840 النقدية و مافى حكمها  

 
 أوراق الدفع الدائنون و -18

 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 2,336,682,336 2,043,732,200 موردون ومقاولون

 13,489,719,778      18,349,885,555 أوراق دفع 

 20,393,617,755 15,826,402,114 

 

 عمالء دفعات مقدمة   -19
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 جنيه مصرى مصرييه جن 

   

 1,466,899,799  1,433,844,398 عمالء دفعات مقدمة  مشروع الرحاب

 3,903,737,959  3,931,511,715 عمالء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب

 22,765,555,305  22,194,299,088 عمالء دفعات مقدمة مشروع مدينتى

 10,953,360,678  10,707,923,736 مشروع سيليا –عمالء دفعات 

 20,193,975  16,774,410 عمالء دفعات مقدمة مشروع الربوة

 5,356,000  10,456,000 عمالء دفعات مقدمة مشروع سان ستيفانو

 38,294,809,347 39,115,103,716 
 

 دائنو توزيعات  -20
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1.149.337  92,399,337 أرباح مساهمين
 340,082,803  289,525,640 حصة العاملين فى األرباح

 14,775 14,775 مكافاة اعضاء مجلس االدارة 

 381,939,752 341,246,915 
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 خرى أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  - 21
 

 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 مصرىجنيه  جنيه مصرى 
   

 6,543,119,971 6,878,452,571 وحداتتأمينات 
 1,574,313,679 2,066,191,649 تأمين ضمان أعمال 
 479,032,701 173,295,469 أرصدة دائنة أخرى 

 33,034,892 434,042,628 مصروفات مستحقة ودائنون
 131,949,452 173,606,270 تامين للغير

 26,128,199 2,230,364 أرصدة دائنة  –عمالء 
 91,956,035 49,402,659 ت األنديةاشتراكا

 9,777,221,610 8.879.534.929 

 

 رأس المال -22

جنيه مصـري )خمسـون مليون جنيه   50.000.000حدد رأس مال الشـركة المرخص به بمبلغ  -
مصـري(  جنيه مصـري )سـتة مليون جنيه  6.000.000مصـري( ورأس المال المصـدر بمبلغ 

 . 2007إبريل  3فى  ي )عشرة جنيهات مصريه(جنيه مصر 10القيمة االسمية للسهم 

تم زـيادة رأس ـمال  2007أكتوبر  6بموـجب قرار الجمعـية الـعاـمة غير الـعادـية المنعـقدة بـتاريخ  -
مليار جنيه  مصري    30 جنيه مصرى ليصبح 29.950.000.000 الشركة المرخص به بمبلغ
ــه  ــار جني ــدر والـمـ )ثالثون ملي ــال المصــــ ــادة رأس الم دفوع ليصـــــبح  مصـــــري( و تم زي
ة  18.152.035.500 جنيه مصـري )ثمانية عـشر مليار و مائة اثنان و خمـسون مليون وخمـس

ـسهم ، القيمة االـسمية  1815203550وثالثون ألف و خمـسمائة جنيه مـصري( مقـسم إلى عدد 
أـسهم الـشركة مع الـشركات   جنيه مـصري )عـشرة جنيهات مـصريه( من خالل مبادلة 10للـسهم 

 . 2007أكتوبر  28تأشير فى السجل التجاري بتاريخ التابعة وتم ال

تم زيادة راس المال المصــدر   2007أكتوبر  28طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
جنيه مصــري )عشــرون   20.302.035.500والمدفوع من خالل طرح عام وخاص ليصــبح 

ائة جنيه مصـري( مقسـم إلى عدد  وثالثمائة واثنان مليون و خمسـة و ثالثون ألف وخمسـممليار 
ــداد الزيادة و البالغ قدرها  2030203550 ــهم وقد تم س جنيه مصــري  2.150.000.000س

ــدار بمبلغ  ــهم بقيمة  1.6وعالوة إصـ ــري للسـ ــرى وتم   344.000.000جنيه مصـ جنيه مصـ
 .2007نوفمبر  25التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

ة العـامـة غير العـا - اً لقرار الجمعـي اريخ طبـق ة بـت تم تخفيض  راس المـال  2010مـارس  24دـي
المصـــــدر بقيـمة أســـــهم الخزيـنة التي مر على شـــــرائـها أكثر من ـعام وتبلغ قيمتـها االســـــمـية  

  20.132.314.980ليصـبح راس المال المصـدر مبلغ وقدره  مصـري جنيه 169.720.520
ــري جنيه  ــرون مليار ومائة واثنان و ثالثون مليون و ثالثمائة ومصــ ــر ألف  )عشــ أربعة عشــ

ـسهم )اثنان مليار وثالثة عـشر مليون   2013231498وثمانون جنيهاً ( موزعة على وتـسعمائة 
ومائتان وواحد وثالثون ألف وأربعمائة و ثمانية وتـسعون ـسهم( وتم التأـشير فى الـسجل التجاري  

 . 2010مايو  18بتاريخ 

ال المصدر تم زيادة رأس الم 2011برسبتم 30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
المرحلة ليصبح  رباحوالمدفوع من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ

جنيه مصري )فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثالثون مليون  20.635.622.860
وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا الغير( موزعة على عدد 

 نوستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتا  ةهم )فقط ملياران وثالثس  2063562286
 .2011مايو  24وستة وثمانون سهم الغير( وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 
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 احتياطي قانوني -23

انونى مبلغ  اطى الـق د االحتـي ه  313.531.168بلغ رصــــــي ل فى  2020 يونيو 30في جنـي ويتمـث
 ســــــهم اـلزيـــادة ـفى راس اـلمـــال ـبـمـبـلغ اـجمـــاـلىأـعالوة أصـــــــدار  اـلرصـــــيـــد اـلـمـحول ـمن

وقد تم استخدام جزء منها لتغطية  ، جنيه للسهم  1.6جنيه مصري بعالوة قدرها   344.000.000
جنيه مصـري وقد تم تحويل رصـيد العالوة   185.880.702 ةالبالغ و مصـروفات الطرح الخاص

من  %5نســبة  إلىالقانونى باإلضــافة  ياطياالحتجنيه مصــرى الى رصــيد  158.119.298البالغ 
 . المحققة وفقاً للقانون رباحاأل

 عامإحتياطى  - 24

ويتمثل فى  2020 يونيو 30في جنيه مصرى  61.735.404العام مبلغ  االحتياطيبلغ رصيد   
ية سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادجنيه والناتج من عمليات مبادلة األ  25.747.613مبلغ  

سهم الشركة أعام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة    احتياطيبتكوين    2007أكتوبر    6المنعقد بتاريخ  
جنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية   35.987.791اإلضافة الى مبلغ  ،  مع الشركات التابعة
امة غير العادية بتاريخ وذلك وفقا لقرار الجمعية الع  إعدامهاى تم  الخزينة الت  ألسهم والقيمة الدفترية  

 . العام  االحتياطيالفرق الى  بإضافة 2010مارس  24
 

 قروض وتسهيالت ائتمانية - 25
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 طويلة األجل  قصيرة األجل  البيـــان

 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

     

 1,242,105,267   1,113,583,227 - 1,113,583,227 التسهيالت  

 3.421.722.779   3,530,272,833 3,082,040,350   448,232,483 القروض  

 1,561,815,710  3,082,040,350 4,643,856,060   4,663,828,046 
 

 وفيما يلى تحليلى القروض والتسهيالت االئتمانية :      

 
 التسهيالت

 جنيه مصري 

 القروض 
 جنيه مصري 

 القيمة باصل العملة  

    
 - - 15,836,541 جنيه مصري   – ةبنك عود

 - - 362,129,929 جنيه مصري  - مصرف أبو ظبى اإلسالمى

 - - 20,554,371 جنيه مصري  - بنك قطر الوطنى األهلى

 - - 62,726,104 جنيه مصرى   –البنك األهلى المصرى 

 - - 5,785,592 جنيه مصرى  - مصر إيران بنك 

 - - 10,617,590 جنيه مصرى  -البنك العربى 

 - - 36,629,634 جنيه مصرى  - بنك اإلمارات دبى الوطنى 
 -  448,232,483 0 جنيه مصرى - بنك الكويت الوطنى  

 - - 3,241,115 جنيه مصرى   -بنك اإلستثمار العربى القاهرة
 - - 364,417 الصادرات بنك تنمية 
 - - 595,697,934 جنيه مصرى   - بنك مصر 

 - يورو  –تحد البنك االهلى الم
          

181,000,000  
10.114.653€ 

 $ 179.836.547 2,901,040,350 - دوالر امريكى –البنك االهلى المتحد 

 1,113,583,227 3,530,272,833  

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

ً علم، داولة بقائمة المركز المالي المت اإللتزامات وباإلضافة إلى  بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية  ا
 يلى:رهن بعض األصول المملوكة للشركات التابعة كما 
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 )تابع( قروض وتسهيالت ائتمانية - 25
 

ــركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة  فى  والكائنة لشــ
القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى    –قصر النيل   –جاردن سيتى   –شارع أحمد راغب    12

ــارع أحمد راغب   4بالفندق و الكائنين فى  الملحقين ــيتى  جاردن -شـ ــر النيل  –سـ القاهرة   –قصـ
 ه .وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب

 

و منشـــأت فندق فورســـيزون شـــرم الشـــيخ المملوكة رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى  −
 لشركة االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى .

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

 
 طويلة األجل اإللتزامات  - 26

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1,867,958,516 1,867,958,516 هيئة المجتمعات العمرانية

 1,867,958,516 1,867,958,516   
 

 صكوك إجارة  -27

صكوك إجارة  عة( بإصدارقامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى )إحدى الشركات التاب
موجودات متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم على إصدار واحد 

عدد الصكوك المصدرة و)مائة( جنيه مصري    100القيمة االسمية للصك:  و  إثنان مليار جنيه مصريبقيمة  
شهر ريخ اإلصدار شهر تبدأ اعتبارا من تا 57 مدة اإلصدارو،  )عشرين مليون( صك 20.000.000

بناء  يحتسب عائد متغير بالجنيه المصري ، تلك الصكوك ذات 31/12/2024وبحد أقصى  2020ابريل 
 .بعد الضريبةعلى صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر 

 
 الضريبة المؤجلةضريبة الدخل و  -28

 

 : الفترة ضرائب دخل 
 2019 يونيو 30  2020و يوني 30  

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 1.068.332.117 926.108.005 صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة  

تعديالت على صــافى الربح الدفترى للوصــول  
 (120.132.336) 392,032,897 الى صافى الربح الضريبى  

 948.199.781 1,318,140,902 صافى الربح الضريبى

 213.344.951  296,581,703 %22.5 الضريبة بسعر
 - - ضريبة الدخل الشامل

 213.344.951 296,581,703 الضريبة المستحقة خالل الفترة 
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 )تابع(  ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة  -28

 : فترة الة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 
 صريجنيه م جنيه مصري 

   
 671.122.747 924,806,669 السنةالفترة / رصيد أول 

 771.866.568 296,581,703 السنةالفترة/ المكون خالل 
 (518.182.646) (694.703.207) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 924,806,669 526,685,165 السنةالفترة / رصيد أخر 
 

  

 :كالتالي فترةالل الضريبية المؤجلة خال اإللتزاماتحركة 

قيمة  جنيه مصري 51,242,371والبالغة  2020 يونيو 30الضريبية المؤجلة فى األصول تتمثل 

 واإلهالكالضريبى  اإلهالكالثابتة وما يرتبط بها من فروق بين  األصولالضرائب المؤجلة لبند 

 المحاسبى وتتمثل فيما يلى :

 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 

 جنيه مصري يجنيه مصر 

   
 (120.083.542) (4.596.022) السنة الفترة / رصيد أول 

 105.824.783 (35,456) اإليجار التمويلى 49أثر تطبيق معيار رقم 

 9.662.737 55.873.849 السنةالفترة / الضريبة المؤجلة خالل  

 (4.596.022) 51,242,371 السنةالفترة /  رصيد أخر

 

 يف النشاطإيرادات وتكال -  29
 

 2019 يونيو 30  2020 يونيو 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3.039.001.715 3,305,297,904 إيرادات الوحدات المباعة  
 784.360.098 323,873,457  إيرادات تشغيل الفنادق

واألنشطة  األنشطة ذات العائد الدورىإيرادات 
 1,119,107,666 953,101,017 الخدمية  
 * اإليرادإجمالى 

4,582,273,378 4,942,469,480 

 1.780.089.654 1,997,973,038  تكاليف الوحدات المباعة 
 508.037.638 334,131,067 تكاليف تشغيل الفنادق

واألنشطة  األنشطة ذات العائد الدورىتكاليف 
 789,639,026 673,802,143 الخدمية 

 3,077,766,318 3,005,906,248 *  إجمالى تكلفة اإليراد

 

 
 . مصريجنيه  15.702.401بمبلغ  دارةمقابل اإلوتكلفة تم استبعاد إيراد  *
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 وفيما يلي تحليل القطاعات

 
 

 إيرادات أخرى -30
 

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 
 جنيه مصري جنيه مصري 

 185.745.249 115,992,724 ايرادات تمويلية 
 7.644.573 547,792- وتأجير وحدات وحقوق انتفاعايراد تشغيل 

 356.022 62,086,576 عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 169.825 2,949,620 ايرادات استثمارات فى اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة

 35.496.224 117,067 اخرى
 180,598,195 229.411.893 

 

 التسويات غير النقدية -31
  

( جنيه مصرى والناتجة عن استبعاد 77,072,040بلغت صافى التسويات غير النقدية مبلغ ) 
ملكية المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح فى تلك الشركات والتغيرات على نسب ال

 للحقوق غير المسيطرة وفقاً لما يلى:
 

ــة  بشـــــرـكة  2019الـخاصـــــة بـعام  رـباحاألتوزيـعات  −  مجموـعة طلـعت مصـــــطفى الـقابضـــ
 ( جنيه مصري.91,250,000)

توزيـعات أرـباح للـعاملين وتســـــوـيات ـبالشـــــرـكة العربـية للمشـــــروـعات والتطوير العمرانى   −
 جنيه مصري. 15,288,546وشركاتها التابعة 

وشـركاتها التابعة  فى جة زيادة مسـاهمة شـركة اإلسـكندرية لالسـتثمار العقارى تسـويات نات −
ــركاتها التابعة ) ــياحية والفندقية وشـ ــتثمارات السـ ــركة العربية لإلسـ ( جنيه  1,110,586شـ

 مصري.
 
 

 2019ديسمبر  31   2020 يونيو 30 عام السياحى  وخدمىعقاري   
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
      

 11,743,571,187 4,582,272,378 - 323,873,457 4,258,398,921 اإليرادات

 7,231,784,711 3,005,906,248 - 334,131,067 2,671,775,181 تكلفة المبيعات

 4,511,786,476 1,576,366,130 - (10,257,610) 1,586,623,740 نتيجة األعمال

 261,598,824 146,243,070 1,295,669 54,082,701 90,864,700 إهالك واستهالك

 430,297,702 180,797,220 180,797,220 - - ايرادات أخرى وارباح راسماليه

 (762,203,832) (240,707,854) (240,707,854) - - ضرائب الدخل

 1,872,246,700 685,400,151 41,727,590 (66,272,317) 709,944,878 األرباح

 87,180,876,842 92,405,567,967 -  9,477,277,511 82,928,290,455 أصول

 3,679,284,789 5,826,092,772 5,826,092,772 - - استثمارات مالية

 13,021,072,981 12,504,761,726 12,504,761,726 - - أصول غير موزعة

 103,881,234,613 110,736,422,464 18,330,692,736 9,477,277,511 82,928,452,217 إجمالي أصول المجموعة

 71,557,741,446 77,798,379,446 -  3,435,421,229 74,362,958,218 التزامات

 92,548,339 132,329,453 132,329,453 - - التزامات غير موزعة

 71,650,289,786 77,930,708,899 132,329,453 3,435,421,229 74,362,958,218 لمجموعةاإجمالي التزامات 
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 الموقف الضريبي -32
   

 شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ضريبة أرباح شركات األموال )أ (
، وجارى 2012الضريبى حتى عام  ، وتم الفحص  رار الضريبى فى ميعاده القانونىتم تقديم اإلق 

 .فحص السنوات التالية
 

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

 .التالية، وجارى فحص السنوات  2011 عام  ، وتم الفحص الضريبى حتىسنوية في مواعيدها
 

 ضريبة الدمغة -ج 
يتم سددداد ضددريبة الدمغة المسددتحقة على الشددركة وتتضددمن اإلعالنات في مواعيدها القانونية   

 .للمأمورية المختصة

 الضريبة العقارية -د 
 رية.التخضع الشركة للضريبة العقارية لعدم وجود عقارات تملكها فى نطاق الضريبة العقا 

 
   للمشروعات والتطوير العمرانىالشركة العربية 

  

 شركات األموال  أرباحضريبة  )أ ( 
تقوم الشدددركة بتقديم االقرار الضدددريبى بانتىام وفى المواعيد القانونية الى المأمورية     -

أ( وقامت  -9ووردت نماذج )  2002المختصة، هذا وقد تم فحص السنوات حتى عام  
ب بأنهالشددركة بسددداد الم تم الطعن على ما ورد بالنماذج فيما يخص   سددتحق عليها علما

 )الفترة ما قبل النشاط(. 1996عام 
تم الفحص وتم إخطار الشددركة بعناصددر   2006حتى  2003بالنسددبة للسددنوات من    -

 ربط الضريبة وتم الطعن عليها.
صددر ربط تم الفحص وتم إخطار الشددركة بعنا 2013حتى  2007بالنسددبة للسددنوات    -

 ضرائب وتم الطعن عليها وتم تحديد لجنة داخلية. 19بالنموذج الضريبة 
 .2017وحتى عام  2014من عام لم يتم فحص دفاتر وسجالت الشركة    -

يناير   1علما بأن مشدددروع الشدددركة القائم معفى بالنسدددبة للمرحلة األولى أعتبارا من  
عشدر سدنوات وذلك  لمدة  1998ناير ي 1وللمرحلة الثانية والثالثة إعتبارا من  1997

، وكدذلدك 2004يوليو  25بتداريخ  4233طبقدا لحكم محكمدة إسدددددتئنداف القداهرة رقم 
 حصلت الشركة على اإلعفاء الضريبى للمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة.

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب( 

األجور والمرتبات  بكشددوف  تقوم الشددركة بتوريد الضددرائب المسددتقطعة من العاملين -
، هذا وقد تم  الفحص حتى  السداد فى المواعيد الرسميةوتم تقديم اإلقرارات وي بانتىام 

 وتمت التسوية حتى ذلك التاريخ. 2004عام 
 .تم الفحص ولم يرد الربط حتى االن 2015حتى  2013 للسنوات من بالنسبة    -

 .  2017و  2016 لم يتم فحص ضريبي عن عامى    -

 
 ضريبة الدمغة )ج(

 .2013تم الفحص والتسوية حتى عام  -
 . تم الفحص ولم يرد الربط حتى االن 2015حتى   2014 للسنوات من بالنسبة     - 

 . 2017و  2016  لم يتم فحص ضريبي عن عامى    -
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 )تابع( الموقف الضريبي -32
 

 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى
 

 األموالشركات ضرائب  )أ (
جميع   و تم الربط و سدداد  2004تم فحص حسدابات الشدركة عن السدنوات حتي سدنة  -

  2004الضرائب المستحقه على الشركه حتى عام 
لسددنة   3وفقا لصدددور الكتاب الدورى رقم  2005تم وقف اجراءات فحص عينة عام  -

2011  . 
 

الطعن على  و تم الربط و   2006تم فحص حسدابات الشدركة عن السدنوات حتي سدنة  -
 الربط .  

وجارى العمل على االجراءات القانونية   2006تم صدددور قرار لجنة الطعن عن عام  -
 لذلك القرار .  

وجارى  وتم صدور قرار لجنه الطعن    2008/  2007ديري عن السنوات تم الربط التق -
 .العمل على االجراءات القانونية لذلك القرار

 المركز الضريبى لكبارالممولين .فى  2014حتى عام  2009جارى فحص اعوام  -
الشدددركة تقوم بتقديم اإلقرارات الضدددريبية عن ارباح شدددركات االموال في المواعيد   -

 . القانونية
 ضرائب كسب العمل     )ب(

 2005تم محاسددبة الشددركة عن ضددريبة المرتبات و االجور عن السددنوات حتي سددنة  -
   2005نوات حتى عام وتم سداد جميع الضرائب المستحقة علي الشركة عن الس

وتم   2007-2006تم محاسدبة الشدركة عن ضدريبة المرتبات و االجور عن السدنوات  -
جدارى  اتخداذ اجراءات  الربط والطعن على الربط وتم اعدادة فحص لتلدك السدددددنوات و

 . 2007،  2006الربط عن اعوام 
 ركز الضريبى لكبار الممولين .مفى ال 2016حتى عام  2008جارى فحص اعوام  -
الشدددركة تقوم بتقديم االقرارات الضدددريبية و تقوم بسدددداد الضدددرائب المسدددتقطعة من  -

 العاملين بالشركة للمامورية المختصة في المواعيد القانونية .
 ريبة الدمغةض    )ج(

وتم سدداد الضدرائب المسدتحقة   2015تم الفحص و الربط و سدداد الضدرائب حتى سدنة  -
 .خ على الشركة بالكامل حتى هذا التاري

 فى المركز الضريبى لكبارالممولين . 2016حتى عام  2014جارى فحص اعوام  -
 

 الدرة المشروعاتشركة األسكندرية ل
 

 األموالالضريبة على أرباح شركات  )أ ( 
 

, هذا قد تم   2005لسـنة  91تخضـع الشـركة ألحكام قانون الضـرائب على الدخل رقم   -
 ع المأمورية .وتم التسوية م 2009فحص الشركة عن عام 

 

 ضريبة كسب العمل )ب(  
 .من جانب المأمورية المختصة 2014تم الفحص والتسوية حتى عام    -

 
 العقاريشركة األسكندرية لالستثمار 

 شركات األموال  أرباحالضريبة على  )أ ( 
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة . -
ــريبىوا  تم الفحص - ــرائب   2011 حتى عام  لربط الضــ ــداد جميع الضــ وجارى ســ

 .المستحقة من واقع الربط
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ــنة تم فحص      - ــركة عن سـ ــابات الشـ وتم اتخاذ اجراءات الربط   2013 – 2012حسـ

 .وجارى السداد

 .2016حتى  2014لم يتم فحص ضريبي لسجالت الشركة عن السنوات من   -
 

 يبة كسب العملضر )ب(  
ــاط حتى عام   - ــريبي عن الفترة منذ بدء النشـ ــداد   2007تم الفحص والربط الضـ وتم سـ

 الضرائب المستحقة.

 .2016 حتى 2008يتم فحص ضريبي لسجالت الشركة عن السنوات من لم   -
 

 ضريبة الدمغة        )ج( 
 المستحقة. ، وتم سداد الضـرائب2006أبريل   30تم الفحص والربط الضريبي حتى  -
 31 حتى 2006مايو  1لم يتم الفحــص الضريبي لسجــالت الشركــة عــن الفترة مــن  -

 .2016ديسمبر 
 

 العربية لالستثمارات الفندقية والسياحيةالشركة 
 
 شركات األموال أرباحضريبة  ( )أ 

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

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

 وسداد الضريبة المستحقة.

 
 حكمها :الضريبة على المرتبات وما في  )ب(   

تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور       -
والمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا  
للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى  

ار الـسنوى عن الـضريبة ومرفق قرالـستحقاق الـضريبى ، كما تقوم الـشركة بتقديم اال
ــنوية لالجور وما فى حكمها  ــوية السـ ــركة بنموذج )به التسـ (  38وقد تم اخطار الشـ

وتم الطعن فى المواعـيد الـقانونـية وتم   2010حتى  2005ضـــــراـئب عن الفترة من 
 .2010حتى  2005قبول الطعن وجارى اعادة الفحص عن الفترة من 

 

 ضريبه الدمغة : )ج(   

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

 

 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية
 

 الضريبة على شركات األموال )أ(
 .ات الضريبية فى المواعيد المقررة تقوم الشركة بتقديم اإلقرار -
 .وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة  2007تم الفحص والربط حتى عام  -

 

 الضريبة على األجور والمرتبات )ب(
 .الشركة منتظمة في سداد الضرائب المستقطعة من العاملين في المواعيد القانونية -

 المبيعاتضريبة  (  ج)
ــن ـضـ   - ــم فحــص الشــركة ع ــى ت ــات حت ــمبر  31ريبة المبيع ــداد  2012ديس ــم س وت

 الضرائب المستحقة عليها حتى تاريخه .
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 شركة الربوة للخدمات الترفيهية    

 

 الضريبة على شركات األموال )أ(  
 المواعيد المقررة .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى  -
 .2004و الربط حتى عام  تم فحص حسابات الشركة -
ة       وتـجدر األشـــــارة الى ان الشـــــرـكة معـفاه طبـقا الحـكام ـقانون المجتمـعات العمرانـي

 الجديدة.
 

 الضريبة على األجور والمرتبات )ب(   
 القانونية .يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد   -
 .المستحقة عليها من واقع الربطئب وتم سداد الضرا  2006تم فحص الشركة حتى عام  -

 ضريبة الدمغة   )ج(   
 . 2007لم يتم الفحـص حتى عام  -
 ع الربط  وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واق 2001تم فحص الشركة حتى عام  -

 ضريبة المبيعات )د( 
 بأول تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اوالً   -

 

 رية للتنمية والمشروعات العقاريةالمصالشركة 
 

 الضريبة على شركات األموال (أ)
تقوم الشـــــرـكة بتـقديم اإلقرار الضـــــريبي ـبإنتـظام وفي المواعـيد الـقانوني الي الـمأمورـية  -

 المختصة .
تقدالم االقرار الستدوى لضضترالبة وكلق قبل ن االة شت ر ابرالل م  ةل عام وكلق ابقا بالشترةة   ومتق -

وتستتق  الضترالبة وتستدف عض  استا    2005لستد     91نام قانون الضترالبة عض  الدخل رقم ال 

 .سدوى ع  نتيجة الدشاا 

وتم الطع  عضيت  ف  المواعيتد  2010( ع  عتام 19عضمتا بتان قتد تم اخطتار الشتتتترةتة بدموك  ) -

ال  عتام  2010القتانونيتة وتم قبول الطع  ورتارى اعمتال اعتافي النقا غ  النتري م  عتام 

2014. 

 

 الضريبة على األجور والمرتبات )ب(  
بة على االجور تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضري -

والمرتبات ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا 
للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى 

قاق الضريبى ، كما تقوم الشركة بتقديم االقرار السنوى عن الضريبة ومرفق به الستح
( عن الفترة 38، وقد تم اخطار الشركة بنموذج )فى حكمها    التسوية السنوية لالجور وما

وتم قبول الطع   وتم االعتراض عليه فى المواعيد القانونية. 2011حتى  2005من 

 . 2011ال  عام   2005ري م  عام ورارى اعمال اعافي النقا غ  النت
 
 

 ضريبة الدمغة  )ج( 
تقوم الشـركة بتوريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا   -

  2014ت  وـقد تم الفحص حتى ـعام وتـعديال1980لســــــنه  111الـقانون رقم  الحـكام 
 وتم سداد الضريبة المستحقة.
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 النيل للفنادق شركة
 

 ضرائب شركات األموال )أ(
تقديم االقرار السـنوى للضـريبة وذلك قبل نهاية شـهر ابريل من كل عام بالشـركة  وم تق -

وتـستحق الـضريبة   2005لـسنه  91وذلك طبقا الحكام قانون الـضريبة على الدخل رقم 
 .وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 

وتم الطعن عليه  2012حتى  2010عن الفترة من  ( 19تم اخطار الشـــــركة بنموذج ) -
 المواعيد القانونية. فى

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(   

تقوم الشـــركة باســـتقطاع الضـــريبة من العاملين والخاضـــعين للضـــريبة على االجور  -
ــتحقة طبقا   ــداد الضــريبة المس ــهرى وتقوم بس ــاس ش والمرتبات ومافى حكمها على اس

ــر مللنموذج ال ــرائب وذلك قبل الخامس عشـ ــلحة الضـ ــهر التالى  معتمد من مصـ ن الشـ
الـستحقاق الـضريبى ، كما تقوم الـشركة بتقديم االقرار الـسنوى عن الـضريبة ومرفق به 

نوية لالجور وما فى حكمها  وية الـس تحقةحتى  التـس داد الضـريبة المـس وقد تم الفحص وـس
 . 2011عام 

 
 ضريبة الدمغة )ج(  
ريد الضـريبة المسـتحقة على االوعية الخاضـعة لضـريبة الدمغة طبقا  تقوم الشـركة بتو -

وتم الفحص وسداد الضريبة حتى عام  وتعديالته  1980لسنه  111الحكام القانون رقم 
2010 . 

 

 ضريبة القيمة المضافة   ( د)
ــابقا ( وتقوم بتقديم االقرار   - ــافة ) المبيعات سـ ــريبة القيمة المضـ ــركة مســـجلة بضـ الشـ

ــهر ــريبى ش ــلحة الض ــريبة ان  ويتم يا مع النموذج المعد لذلك من قبل المص توريد الض
 .وجدت مع االقرار الشهرى للمامورية المختصة  

 

 فانو لالستثمار السياحىشركة سان ستي 
 

 األموالضرائب شركات  )أ(
 

تقديم االقرار الســنوى للضــريبة وذلك قبل نهاية شــهر ابريل من بالشــركة  وم تق -
ــريبة على الدخل رقم كل عام وذلك طبقا  ــنه  91الحكام قانون الضـ  2005لسـ

 .وتستحق الضريبة وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 
ولم يتم اخطار الـشركة بنتيجة الفحص   2011قد تم فحـصها حتى عام  الـشركة  -

 حتى تاريخه .

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(  

من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور  تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة      -
قا  والمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طب

للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى  
الـستحقاق الـضريبى ، كما تقوم الـشركة بتقديم االقرار الـسنوى عن الـضريبة ومرفق 

 .التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها به
 وتم الطع  عض  تقدالرات مصضقة الضرائ  . 2011وتم النقا  ت  عام       -
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  ضريبه الدمغة )ج(  

 

تقوم الـشركة بتوريد الـضريبة المـستحقة على االوعية الخاـضعة لـضريبة الدمغة طبقا       -
ــنه  111قم الحكام القانون ر ــركة بنموذج  وتعديالته  1980لسـ . وقد تم اخطار الشـ

الطعن علـيه فى وـقد تم  2015الى ـعام  2011( ضـــــراـئب عن الفترة من ـعام 19)
 المواعيد القانونية .

 ضريبة القيمة المضافة   ( د)
 
الشـركة مسـجلة بضـريبة القيمة المضـافة وتقوم بتقديم االقرار الضـريبى شـهريا مع      -

ــريبة ان وجدت مع االقرار  النموذج ا ــلحة وثم توريد الضــ لمعد لذلك من قبل المصــ
وـسداد الـضريبة المـستحقة   2015وقد تم الفحص حتى  الـشهرى للمامورية المختـصة 

. 
 شركة نوفا بارك القاهرة   

 

 شركات األموال أرباحضريبة  )أ ( 
 
ابريل من كل عام  تقديم االقرار الـسنوى للـضريبة وذلك قبل نهاية شهربالـشركة  وم تق -

وتســــتحق   2005لســــنه  91وذلك طبقا الحكام قانون الضــــريبة على الدخل رقم 
 .الضريبة وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 

ولم يتم اخطار الشـــركة بنتيجة الفحص حتى   2010قد تم فحصـــها حتى عام الشـــركة   -
 تاريخه .

 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(   

تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور       -
والمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا  
للنموذج المعتمد من مصــلحة الضــرائب وذلك قبل الخامس عشــر من الشــهر التالى  

ار الـسنوى عن الـضريبة ومرفق رالـستحقاق الـضريبى ، كما تقوم الـشركة بتقديم االق
ــنوية لالجور وما فى حكمها   ــوية السـ ولم   2013و جارى الفحص حتى عام به التسـ

 يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص حتى تاريخه .
 

 

 ضريبه الدمغة )ج(   

تقوم الـشركة بتوريد الـضريبة المـستحقة على االوعية الخاـضعة لـضريبة الدمغة طبقا       -
 2013، وقد تم الفحص حتى عام وتعديالته  1980لســنه  111رقم  الحكام القانون

 ولم يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص حتى تاريخه .

 
 ضريبة القيمة المضافة     ( د)          
الشركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة وتقوم بتقديم االقرار الضريبى شهريا مع      -

وثم توريد الضريبة ان وجدت مع االقرار  النموذج المعد لذلك من قبل المصلحة
وقامت الشركة بالطعن  2014عام الفحص حتى  وتم ،الشهرى للمامورية المختصة 

 . على تقديرات المامورية 
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 ة والسعودية للمشروعات السياحيةشركة االسكندري
 
 شركات األموال  أرباحضريبة  أ ( ) 

تقديم االقرار السنوى للضريبة وذلك قبل نهاية شهر ابريل من كل عام بلشركة ا وم تق   -
وتستحق الضريبة  2005لسنه  91وذلك طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 

 .وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 
طعن وتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص وقامت الشركة بال  2014تم فحصها حتى عام         -

 ه فى المواعيد القانونية .علي
 

 

 ريبة على المرتبات وما في حكمهاالض )ب(  
تقوم الشــركة باســتقطاع الضــريبة من العاملين والخاضــعين للضــريبة على االجور    -

والمرتبات ومافى حكمها على اسـاس شـهرى وتقوم بسـداد الضـريبة المسـتحقة طبقا  
 بل الخامس عشر من الشهر التالى  للنموذج المعتمد من مصلحة الضرائب وذلك ق

رار السـنوى عن الضـريبة ومرفق السـتحقاق الضـريبى ، كما تقوم الشـركة بتقديم االق
 به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها 

 ولم يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص. 2013تم الفحص حتى عام      -
 

 ضريبه الدمغة   )ج(  

ريبة المـستحقة على االوعية الخاـضعة لـضريبة الدمغة طبقا  تقوم الـشركة بتوريد الضـ      -
انون رقم  ام الـق ه ل 111الحـك ه  1980ســــــن ديالـت ام وتـع  2014وتم الفحص حتى ـع

 وسداد الضريبة المستحقة .
 

 ضريبة القيمة المضافة  ( د)

  الشــركة مســجلة بضــريبة القيمة المضــافة ) المبيعات ســابقا ( وتقوم بتقديم االقرار       - 
الضــريبى شــهريا مع النموذج المعد لذلك من قبل المصــلحة وثم توريد الضــريبة ان  

 2015وقد تم الفحص حتى عام  وجدت مع االقرار الشـــهرى للمامورية المختصـــة 
 وتم الطعن على تقديرات المامورية .

 
 شركة االقصر للتطوير العمرانى والسياحى

 

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

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

  .من قبل مامورية ضرائب االستثمار  فحصهاالشركة لم يتم  -

 

 ى المرتبات وما في حكمهاالضريبة عل )ب(  
تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين والخاضعين للضريبة على االجور والمرتبات  -

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

ار السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى الشركة بتقديم االقر
وتم  2014حتى  2011( عن الفترة من 38وقد تم اخطار الشركة بنموذج )حكمها 

 االعتراض عليه فى المواعيد القانونية.

 ضريبة الدمغة )ج ( 
بقا  الخاضـعة لضـريبة الدمغة ط تقوم الـشركة بتوريد الضـريبة المـستحقة على االوعية -

 .وتعديالته ولم يتم الفحص من قبل المامورية  1980لسنه  111الحكام القانون رقم 
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   ضريبة القيمة المضافة ( د)

 .مسجلة بضريبة القيمة المضافة غير الشركة -
 

 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
 

 ح شركات األموال  الضريبة علي أربا )أ ( 
، وتجدر  ولم يتم الفحص حتى تاريخه  2005الشــــركة بدأت نشــــاطها خالل ســــنة   -

من الضـريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية   معفاة ان الشـركة االشـارة الى 
 .الجديدة 

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(  

ــرائب   - ــداد الضـ ــتقطعة من العاملين فيتم سـ  ى المواعيد القانونية الى المأموريةالمسـ
 وحتى تاريخه لم يتم فحص الشركة.المختصة 

 
 ضريبة الدمغة   )ج ( 

 حتى تاريخ المركز المالى.فحص اللم يتم   -

 
 ضريبة المبيعات   )د ( 

اوال  تقوم الشـــركة بتقديم اإلقرارات الضـــريبية فى مواعيدها الشـــهرية ويتم الســـداد   -
 .باول

 نيس للتنمية السياحيةكة بورت فيشر

 
 الضريبة علي الدخل )أ ( 

كما أن الشــركة معفاه من الضــريبة علي الدخل طبقا   –الشــركة لم تبدأ نشــاطها بعد  -
ألحكام قانون ضــمانات وحوافز االســتثمار إال انها ملتزمة بتقديم اإلقرار الضــريبي  

  .الئحتة التنفيذيةو 2005لسنة  91الضرائب الجديد رقم السنوي طبقا ألحكام قانون 

 
 الضريبة على المرتبات واألجور   )ب( 

ال يوجد اى مبالغ خاضــــعة لضــــريبة األجور والمرتبات حيث إن الشــــركة لم تبدأ    -
   .هذا ولم يتم فحص الشركة حتى اآلن -نشاطها بعد

 
 الضريبة العامة على المبيعات )ج ( 

 .على المبيعات  الشركة غير خاضعة ألحكام قانون الضريبة العامة  -
 

 المستنداتالضريبة الدمغة على   )د (
 .لم يتم فحص الشركة حتى اآلن  -

 
 األطراف ذات العالقة -33

 
ــروط التعامل مع األطراف    ــركات ذات العالقة بنفس ش ــركة يتم التعامل مع الش تحقيقاً ألهداف الش

ـكات الـتابـعة  )ـمديـنة  األخرى وذـلك ـبإســــــناد تنفـيذ بعض األعـمال والعقود في مشـــــروـعات الشـــــر
بعض المبالغ نيابة عن تلك الشـركات وتسـوية بعض المبالغ المسـددة من أو  الرحاب( وكذلك سـداد 

إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصــدة هذه المعامالت ضــمن األصــول والخصــوم بقائمة المركز  
بقا للعقود  تمثل شــركة اإلســكندرية لإلنشــاءات المقاول الرئيســي لمشــروع الشــركات  ط ، والمالي

 .المبرمة مع الشركات
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من معيار    17غت صافى مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة  بل      
  . 2020 يونيو 30جنيه مصري في  1,422,150مبلغ وقدره  15المحاسبة المصري رقم 

يـساهم فيها بعض أعـضاء مجلس   ـشركة –جي لالـستثمار العقاري والـسياحي  .إم  .تمتلك ـشركة تي 
ركة مجموعة طلعت مصـطفى القابضـة  بة  TMG HOLDINGإدارة ـش تقريباً من  %43.16بنـس

  .أسهم الشركة
 

 حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة   
 

رصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز المالى :أ  
  

 2019ديسمبر  31   2020 يونيو  30 

 راق دفع أو أوراق دفع  
 155,379,468 98,173,143 شركة اإلسكندرية لالنشاءات 

 

 
  المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى اإللتزامات -34

   
 .ال توجد التزامات محتملة وارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية 

 

   وسياسات إدارة المخاطر الماليةأهداف  -35
 

 نظر عامة 
 عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية:   الشركة  

 مخاطر االئتمان (أ
 مخاطر السوق  (ب
 مخاطر السيولة  ج(
 

يقدم هذا اإليـضاح معلومات حول مدى تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف  
ذلك كيفية إدارة الشـركة وسـياسـاتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكالشـركة 

ــع إطار إلدارة المخاطر التي   ــؤولية وضـ ــركة بالكامل مسـ لرأس المال. ويتحمل مجلس إدارة الشـ
ــع وتتبع   ــؤولية وضـ ــركة مسـ ــراف عليه، وتتحمل اإلدارة العليا بالشـ ــركة واإلشـ تتعرض لها الشـ

 ة المخاطر.سياسات إدار
 

عبارة عن مزيج من ســياســات إدارة المخاطر  واإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية في الشــركة 
الموثقة رســميا في مجاالت محددة ومن ســياســات إدارة مخاطر غير موثقة رســميا تســتخدم في 

   مجاالت أخرى.
 
 مخاطر االئتمان  (أ

العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي  هي خـسائر مالية تتكبدها الـشركة في حال تعثر 
ة المالية، ومن ثم تتعرض الشـــركة لمخاطر االئتمان بشـــكل رئيســـي من العمالء ينظمها عقد األدا

وأوراق القبض ومصــروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصــدة مدينة أخرى والمســتحق  
ــطتها الماليه ــات  من أطراف ذات عالقة وكذا من أنشـ ــسـ ، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسـ

 المالية.
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 ارصدة العمالء و اوراق القبض
يط عندئذ يجري تحديد   كنية وأخرى تجارية بالتقـس ركة بابرام عقود بيع وحدات ـس فى حالة قيام الـش
تلك األقســاط في العقود، ومن ثم فإن الشــركة عرضــة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بتلك األقســاط  

بعد تسـديد   لملكية القانونية للوحدات السـكنية والتجارية ال تنتقل إلى المشـتري االالمسـتحقة، ولكن ا
جميع األقســاط  إضــافة إلى ذلك، يجري رصــد وتتبع األقســاط المســتحقة للشــركة بشــكل مســتمر  

 والنتيجة تعكس أن احتمال تحول تلك األقساط إلى ديون معدومة ليس جوهرياً.  
 

طر االئتمان يتأثر بشــكل رئيســي بحالة كل عميل على حدة، في ومن ثم فإن تعرض الشــركة لمخا
الخصــائص الســكانية لقاعدة عمالء الشــركة، وتشــمل مخاطر التأخر عن الســداد حســب  حين أن 

الـصناعة والدولة التي يعمل بها عمالء الـشركة والتى قد يكون  لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان  
 عدد كبير من العمالء. حيث تحصل الشركة علي إيراداتها من

 
 أصول المالية األخرى والودائع النقدية 

 
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناـشئة عن األـصول المالية األخرى الخاـصة بالـشركة، والتي تتـضمن  
ــأة لمخاطر  ــتهلكة، تتعرض المنشـ ــول المالية بالتكلفة المسـ ــدة لدى البنوك، والنقد، واألصـ األرصـ

بحد أقصـى يعادل القيمة الدفترية لهذه األصـول.   الطرف المقابل عن السـداداالئتمان نتيجة لتخلف 
دى البنوك   ــدة ـل ة عن األرصـــ اشــــــئ ان الـن ة إدارة مـخاطر االئتـم الشـــــرـك الي ـب ويتولى القـطاع الـم
 والمؤسسات المالية، وتحد الشركة من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصدة لدى  

 
ــمعة جيدة  ــركة عن ،  وال تتوقع اإلدارة وفبنوك محلية ذات ســ قا للمعلومات التي تتوفر لدى الشــ

 المصرفيين الذين تتعامل معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.  
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة 
يرتبط المـستحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنـشأ ـضمن ـسياق األعمال االعتيادية بحد  

ث أدنى ان بحـي ذه   من مخـاطر االئتـم ة لـه دفترـي ة اـل ادل القيـم ا يـع دار تعرض لـه يكون أقصـــــى مـق
 األرصدة.  

 

 مخاطر السوق  (ب
تنشـــــأ مخاطر الســـــوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســـــتقبلية ل داة المالية نتيجة  

ومخاطر أســعار  للتغيرات في أســعار الســوق، ومن أمثلتها خطر ســعر صــرف العمالت األجنبية 
الفائدة وهي مخاطر من شـــأنها أن تؤثر على دخل الشـــركة، وتتضـــمن األدوات المالية التي تتأثر  
بمخاطر الســوق القروض ذات الفائدة والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر الســوق في إدارة  

الشـركة ال المخاطر والسـيطرة عليها ضـمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تحقيق عوائد مجزية، و
 فظ بأدوات مالية مشتقة وال تصدرها.تحت

 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
 

تنشـأ مخاطر أسـعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسـتقبلية ل داة المالية نتيجة  
ــعار الفائ ــركة لمخاطر التغير في أس ــوق، ويتصــل تعرض الش ــعار الفائدة بالس دة  للتغيرات في أس

ــوق من  ــعر فائدة معوم وودائع ذات فائدة، ويعاد بالس ــركة بس ــي بالتزامات الش ــكل رئيس عدمه بش
تســعير الفائدة على األدوات المالية ذات ســعر الفائدة المعوم من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى  

 المدة الفاصلة عام واحد.
ــت ــعر الفائدة على االلتزامات المالية والقروض المس ــعر فائدة  حقة على الشــركوحيث ان س ة هو س

 غير معوم ، وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية للشركة.
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 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية
ــعار العمالت االجنبية من ا ــركة لمخاطر التغير فى اسـ ــول تتعرض الشـ وااللتزامات المالية  الصـ

وبـصفة اـساـسية تلك االلتزامات الطويلة االجل والمتمثلة فى ارـصدة القروض بالدوالر االمريكى ،  
ويعرض الجدول التالي مدى تأثير تغير محتمل مقبول في أســـعار صـــرف الدوالر األمريكي، في 

ــع ــرفظل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، علما بان التغيرات في أســ جميع العمالت   ار صــ
   األجنبية األخرى ليست جوهرية بالنسبة للشركة.

 ج(     مخاطر السيولة 
 

ترصد إدارة الشركة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة الخاصة بالشركة، ويتلخص هدف 
 الشركة في تحقيق توازن بين استمرارية التمويل وبين المرونة عن طريق الحصول على قروض

البنوك، وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي عن طريق الحصول من  
على تسهيالت على القروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل 

ية لكافمستمر والمطابقة بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية. علما بأن الشركة لديها النقدية ا
  لسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات المالية.

 

 القيم العادلة لألدوات المالية   -36
 

تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. وتتضمن األصول المالية للشركة 
مدينة األرصدة ال  واوراق القبض، وبعضالعمالء  ارصدة النقدية بالصندوق ولدى البنوك، ارصدة  

، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والمستحق من أطراف ذات عالقة. أما أخرى
االلتزامات المالية الخاصة بالشركة فتشمل التسهيالت االئتمانية وارصدة الموردين واالرصدة 

 طراف ذات العالقة وتأمين ضمان األعمال. حق إلى أالدائنة االخرى،  ودائنو شراء أراضي، والمست
وال تختلف القيم العادلة ل صول وااللتزامات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما 

 ينص على خالف ذلك.   لم 
 

 الموقف القانونى -37
 

جحة شركات المجموعة مرطبقا الفادة المستشار القانونى للشركة فان الدعاوى المقامة ضد ومن 
 الكسب على النحو التالى :

 
ق مقام من الشركة العربية  58لسنة 7308، 7032،  6913الطعن المقام من الشركة رقم  -

ق ادارى القاهرة بصحة العقد  15777/65للمشروعات والتطوير العمرانى فى الدعوى رقم 
 وإعادة تقييم االرض التى لم تستغل. 8/11/2011المؤرخ 

ارى القاهرة  مقام من احمد عبد البصير عبد الباقى ضد الشركة  ق اد41817/66رقم  طعن -
 العربية للمشروعات والتطوير العمرانى حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة.

ق ادارى القاهرة مقامه من حمدى الفخرانى ضد الشركة العربية  5324/66الدعوى رقم  -
 8/11/2010التعاقد المؤرخ    بطلب الغاء قرار  ىالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمران

 حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة.
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حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي لفيروس 
عالمي، وقد أدخلت  كورونا، وقد أعلنت منىمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء  

مة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال الحكو
وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها سوف 

متضمنة انخفاض الشركة ألخطار مختلفة  تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض
 جوهري لإليرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. 



 )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 متممة للقوائم المالية المجمعة اليضاحات اإل
  2020يونيو  30كما في 
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، و قد تؤثر على القوائم المالية  2020  يوينو  30على القوائم المالية للشركة في    تم أخذ تأثيرهاهذه األحداث  

فإن هذا التأثير   للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي،
ب للمدى المتوقع والفترة الزمنية التي   سوف يىهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقا

 ء تلك األحداث وتأثيرها.ينتىر عندها انتها
 




