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 المجمعة قائمة المركز المالي 
  2020ديسمبر  31فى كما 
 

  

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 إيضاح 
 جنياه مصرى جنيـه مصرى  

    األصول
    أصول غير متداولة

 5.714.696.534 6,124,581,393 (4) أصول ثابتة
 114.745.004 39,375,571 (5) استثمارات عقارية
 784.747 2,433,463 (6) أصول غير ملموسة 

 4.092.823.582 5,824,104,060 (7) اصول ثابتة تحت االنشاء
 12.504.761.726 12,504,761,726 (8) الشهرة

 3.636.822 52,713,175 (9) استثمارات فى شركات شقيقة 
 44,843,053 266,089,969 (10) استثمارات مالية متاحة للبيع

 3,559,914,874 3,698,009,727 (11) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 26,036,206,342 28,512,069,084  مجموع األصول غير المتداولة 

    
    األصول المتداولة 

 36.480.865.818 46,202,851,945 (14) عقارات لغرض التطوير  
 1.002.034.248 1,119,398,991 (15) المخزون  

 30.772.812.679 31,112,105,729 (13) عمالء وأوراق قبض 
 5.306.729.793 6,403,884,294 (16) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينه أخرى 

 67.717.566 1,831,996,747 (11) استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 3.172.475 8,087,461 (12) أوالخسائر
 4.211.695.693 2,705,091,404 (17) وأرصدة لدى البنوكبالصندوق نقدية 

 77.845.028.272 89,383,416,571  مجموع األصول المتداولة 

 103.881.234.614 117,895,485,655  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
 10,136,497,167 11,513,122,654  أرباح مرحلة

 31.126.255.177 32,526,437,634  مساهمى الشركة القابضةحقوق ملكية 

 1.104.689.651 1,089,845,936  الحقوق غير المسيطرةحصص 

 32.230.944.828 33,616,283,570  إجمالى حقوق الملكية
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 المجمعة الشامل قائمة الدخل 
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

  
للسنة المالية المنتهية في  

 2020ديسمبر   31
عن السنة المالية المنتهية  

 2019ديسمبر  31فى 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

    

 1.947.994.244 1,650,409,373  السنة أرباح 

    الدخل الشامل األخر 

  )خسائر( غير محققة من تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
- (46.327.304) 

 (46.327.304) -  بعد خصم الضرائب  السنةمجموع الدخل الشامل األخر عن 

 1.901.666.940 1,650,409,373  السنة إجمالى الدخل الشامل عن 

    

    إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من: 

 1,825,919,396   1,671,973,444  الشركة القابضة 

 75,747,544 ( 21,564,071)  حصص الحقوق غير المسيطرة 

  1,650,409,373 1,901,666,940 
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 المجمعة  الملكية حقوق في التغير قائمة

 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 
 

 

 المصدر  المال  رأس 
 والمدفوع 

ترجمة كيان   عام  احتياطي  قانوني  احتياطي 
 اجنبى 

غير    حقوقحصص ال اإلجمالي  مرحلة أرباح 
 المسيطرة 

 إجمالى حقوق 
 الملكية 

 

 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 10,136,497,168 2.425.548 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2020 يناير 1 في الرصيد

 - - - ( 23,556,970) - - 23,556,970 - المحول إلى اإلحتياطى القانونى

 1,650,409,373 ( 21,564,071) 1,671,973,444   1,671,973,444 - - - - السنةاجمالى الدخل الشامل عن 

 ( 188,500,000) - ( 188,500,000) ( 188,500,000) - - - - توزيعات أرباح المساهمين 

توزيعات أرباح للعاملين  تسويات
 ( 83,290,988) - ( 83,290,988) ( 83,290,988) - - - - * بالشركات التابعة

 التغير فى حصص الحقوق غير
 6,720,354 6,720,354 - - - - - - المسيطرة*

 2020ديسمبر  31فى  الرصيد
20,635,622,860 313,531,168 61.735.404 2.425.548 11,513,122,654 32,526,437,634 1,089,845,936 33,616,283,570 

 
 فى الشركات التابعة . الحقوق الغير مسيطرة والتغير فى نسب ملكية  لحقوق الغير مسيطرة ناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة با * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )
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 المجمعة  الملكية حقوق في التغير قائمة

 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

 

 المصدر المال رأس
 والمدفوع

 محققة غير أرباح عام احتياطي قانوني احتياطي
 استثمارات تقييم من

 للبيع متاحة

ترجمة كيان 
 اجنبى

غير  حقوقحصص ال اإلجمالي مرحلة أرباح
 المسيطرة

 إجمالى حقوق
 الملكية

 
 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 8.440.150.752 2.425.548 46.327.304 61.735.404 274.484.336 20.635.622.860 2019يناير  1 في الرصيد

 - - - ( 15,489,862) - - - 15,489,862 - المحول إلى اإلحتياطى القانونى

 1.901.666.940 75,747,544 1.825.919.396 1,872,246,700 - ( 46,327,304) -  - السنةاجمالى الدخل الشامل عن 

 ( 371,000,000) - ( 371,000,000) ( 371,000,000) - - -  - توزيعات أرباح
عن توزيعات أرباح  تسويات

 210,589,577 - - -  - * للعاملين بالشركات التابعة
210,589,577 - 210,589,577 

الحقوق غير التغير فى حصص 
 - - - -  - المسيطرة*

- (7,789,970 ) (7,789,970 ) 

 2019ديسمبر  31فى  الرصيد
20.635.622.860 289,974,198 61.735.404 - 2.425.548 10,136,497,167 31,126,255,177 1,104,689,651 32,230,944,828 

 
 

 فى الشركات التابعة . الحقوق الغير مسيطرة بناتجة عن استبعاد المعامالت بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )



 ) شركة مساهمة مصرية ( TMG HOLDINGشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

- 9 - 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة 

 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

   فى الشركات التابعة الحقوق الغير مسيطرةب بين الشركات التابعة وتوزيعات األرباح الخاصة التسويات غير النقدية ناتجة عن المعامالت الخاصة *

 
 .المجمعة   القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 36) إلى( 1اإليضاحات المرفقة من إيضاح )

 

للسنة المالية المنتهية في   إيضاح
 2020ديسمبر   31

عن السنة المالية المنتهية فى  
 2019ديسمبر  31

 

 
 جنيه مصري  جنيه مصري 

    يةنشطة التشغيلاأل

 2,710,198,075 2,607,772,142  قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة السنةصافى أرباح 
    : يةنشطه التشغيلاألتعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من 

 261,598,824 302,262,980 (6،5،4) إهالك واستهالك
 562,000,000 -  في قيمة الشهرة اضمحالل 

 17,440,598 4,054,237 ( 10) اضمحالل استثمارات متاحة للبيع
 15,916,602 228,825,327  أخرى مخصصاتوالمساهمة التكافلية 
 (429,880,799) ( 479,357,216) ( 30) ) إيرادات( أخرى 

 (416,902) 522,665 ( 4) )ارباح( بيع أصول ثابتة
 147,980,055 ( 17,638,095)  تقييم عملةفروق 

 3,284,836,453 2,646,442,040  صافى أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

 (3,266,707,035) ( 9,721,986,127) ( 14) التغير في عقارات لغرض التطوير
 (633,608,178) ( 117,364,743) ( 15) التغير في المخزون

 (4,247,636,109) ( 339,293,050) ( 13) في العمالء و أوراق القبض  التغير
 (263,820,908) ( 1,097,154,501) ( 16) التغير في المصروفات المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى

 1,166,678,169 6,536,969,217  التغير في الدائنون و أوراق الدفع 
 (587,472,739) 4,646,823,039  التغير في االلتزامات طويلة االجل 
 5,326,178,624 ( 1,245,065,529)  التغير في العمالء دفعات مقدمة

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

 
(12 ) (4,914,986 ) (740,551) 

 1,777,924,945 560,080,078 ( 21) األرصدة الدائنة األخرىالتغير  فى 
 ( 518,182,646)  ( 885,422,914) ( 28) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 2,037,450,025 979,112,524  يةنشطة التشغيلاألصافى التدفقات النقدية الناتجة من 

    
    يةنشطة االستثماراالالتدفقات النقدية من 

)مدفوعات ( لشراء اصول ثابتة واصول غير ملموسة واصول ثابتة تحت 
 (7،6،4) االنشاء

(2,379,865,913 ) (1,244,444,904) 

 3,650,572 9,635,648 ( 4) متحصالت من بيع أصول ثابتة 
 (679,426) ( 49,076,353)  )مدفوعات( فى استثمارات فى شركات شقيقة

 ( 1,139,152) ( 225,301,153)  استثمارات مالية متاحة للبيع )مدفوعات( في 
 (545,761,203) ( 1,902,374,034) ( 11) )مدفوعات( فى استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  301,604,396   479,357,216 ( 30) إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية وأذون خزانة محصلة

  يةنشطة االستثماراألصافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( 
(4,067,624,588 ) (1,486,769,717) 

    
    ليةنشطة التموياألالتدفقات النقدية من 

 - 2,000,000,000  مقبوضات من صكوك اإلجارة
 (371,000,000) ( 188,500,000) ( 20) من الشركة القابضةتوزيعات 

من الشركات التابعة للعاملين و حصص الحقوق غير  ارباح نقديةتوزيعات 
  مسيطرهال

 
(185,472,596 ) 

 
(43,972,770) 

 (483,912,192) 20,619,839 ( 25) بنكية قروض وتسهيالت)مدفوعات( فى  /من مقبوضات 

  يةنشطة التمويلاأل)المستخدمة في(  صافى التدفقات النقدية الناتجة من
1,646,647,243 (898,884,962) 

 (147,980,055) 17,638,095  أثر التغير فى فروق تقييم عملة

 (496,184,709) ( 1,424,226,726)  السنةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 
 (190,857,041) ( 76,662,537)  تسويات غير نقدية*

 4,871,924,584 4,184,882,834  السنةأول  -النقدية وما فى حكمها 

 4,184,882,834 2,683,993,571 ( 17) السنةأخر  -النقدية وما فى حكمها 
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 الشركة وأنشطتهانبذة عامة عن   -  1
 

شاركة مسااهمة مصارية فى    TMG Holdingشاركة مجموعة طلعت مصاطفى القابضاة تأساسات  -
 . والئحته التنفيذية 1992لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  2007فبراير  13
 

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

ة في األشااتراك فى تأساايس الشااركات التى تصاادر أوراقاً مالية أو الدخول فى ويتمثل غرض الشاارك -
 زيادة رؤوس أموالها.

 

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

 مارس 2في  2020ديساامبر  31للساانة المالية المنتهية في عة للشااركة تم اعتماد القوائم المالية  المجم -
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ . 2021

 
 أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة   2
 

أعدت القوائم المالية  المجمعة وفقاً لمعايير المحاسابة المصارية وفي ضاوء القوانين واللوائح المصارية   -
 .السارية 

 .و هي عملة التعامل للمجموعة أعدت القوائم المالية  المجمعة بالجنيه المصري -
 

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع واألصول  المجمعة   أعدت القوائم المالية  -
 . التي تقاس بالقيمة العادلةوالخسائر  وأالمالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 
 
 

 التغيرات في السياسة المحاسبية 1 - 2
 

 في العام السابق .السياسات المحاسبية المطبقة في هذا العام هي تلك المطبقة 
 

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد
 

فيما يلي المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها، ولكن ال تزال غير سارية، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
 للشركة. تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت تنطبق، عندما تصبح سارية. المجمعه
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد
 

 -: األدوات المالية: 47معيار المحاسبة المصري 
 

األدوات المالية:  26"األدوات المالية" والذي حل محل معيار المحاسبة المصري  47معيار المحاسبة المصري 
للفترات المالية ويبدأ تطبيق المعيار    2019في أبريل    47االعتراف والقياس. تم إصدار معيار المحاسبة المصري  

مبكر. باستثناء محاسبة التغطية، يجب التطبيق بأثر ، مع امكانية التطبيق ال 2021يناير  1في أو بعد التي تبدأ 
رجعي ولكن تعديل معلومات المقارنة ليس إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التغطية، يتم تطبيق المتطلبات بشكل مستقبلي، 

 .47مع بعض االستثناءات المحدودة. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري 
 

للشركة تفي بشروط التصنيف إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  األصول المالية
 اآلخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.

 
يتطلب نموذج االضمحالل الجديد االعتراف بمخصصات االضمحالل في القيمة بناًء على الخسائر االئتمانية 

. وهو ينطبق على 26لخسائر االئتمانية المتكبدة كما هو الحال في معيار المحاسبة المصري المتوقعة بدالً من ا
األصول المالية المصنفة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

لعمالء، واإليجار مستحق التحصيل، : اإليراد من العقود مع ا48أصول العقود بموجب معيار المحاسبة المصري  
 وارتباطات القروض وبعض عقود الضمان المالي.

 
يتطلب المعيار الجديد أيًضا ايضاحات أكثر وتغييرات في طريقة العرض. من المتوقع أن يغير ذلك طبيعة ومدى 

 إفصاحات الشركة عن أدواتها المالية.
 

لمحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة باألدوات المالية التي يتم يتطلب المعيار الجديد مراجعة الشركة لإلجراءات ا
 إصدار التقارير بشأنها. لم يتم االنتهاء من هذه التغييرات بعد. 

 
 -: اإليراد من العقود مع العمالء: 48معيار المحاسبة المصري 

 
، ويضع المعيار 2021يناير  1، ويبدأ سريانه اعتباًرا من 2019في أبريل  48صدر المعيار المصري رقم 

إطاًرا  48نموذًجا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليراد من العقود مع العمالء. يضع المعيار المصري رقم 
شاماًل لتحديد ما إذا كان يجب االعتراف باإليراد، وبأي قيمة وتوقيت ذلك. يحل المعيار محل إرشادات االعتراف 

"عقود   8"االيراد" ومعيار المحاسبة المصري رقم    11ار المحاسبة المصري رقم  باإليراد الحالية، بما في ذلك معي
، يتم االعتراف باإليراد بمبلغ يمثل المقابل الذي تتوقع المنشأة 48االنشاء". بموجب معيار المحاسبة المصري رقم  

 أن يكون لها حق فيه في مقابل نقل السلع أو أداء الخدمات المتعهد بها إلى العميل.
 

يلغي المعيار الجديد الخاص باإليراد كافة المتطلبات الحالية الخاصة باالعتراف باإليراد طبقاً لمعايير المحاسبة 
ويسمح بالتطبيق  2021يناير  1المصرية. يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

. وتنوي الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المبكر. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار
 المطلوب.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع( 2-1

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد )تابع(
 

 : االيجار49معيار المحاسبة المصري 
 

 للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ سريانه  يبدأ  و  2019في أبريل   49معيار المحاسبة المصري   تم إصدار
المتعلقة  " القواعد والمعايير المحاسبية 20. سيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري 2021يناير  1

 "بعمليات التأجير التمويلي 
 

ات اآلن من المستأجرين االعتراف بالتزامات اإليجار التي تعكس مدفوع 49معيار المحاسبة المصري  يتطلب
" لتقريبًا جميع عقود اإليجار. هناك إعفاء اختياري لبعض عقود اإليجار قصيرة انتفاعاإليجار المستقبلية و "حق 

 .األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة
 

، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر 2021يناير    1التاريخ اإللزامي لتطبيق المعيار هو  
 .49معيار المحاسبة المصري رقم ل

 

 أسس تجميع القوائم المالية 2-2
 

 31تتكون القوائم المالية المجمعة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في وعن السنة المنتهية في 
 . 2020ديسمبر 

تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضه، أو يحق لها، عوائد متغيرة من خالل مساهمتها في المنشأة 
 ر على تلك العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها.المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثي

 
 على وجه التحديد، تتحكم المجموعة في المنشاة المستثمر فيها، وإذا، فقط إذا، كانت المجموعة:

 
لها الساالطة على المنشاااة المسااتثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشااطة   -

 لصلة للمنشاة المستثمر فيها(.ذات ا

 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة في المنشاة المستثمر فيها، أو امتالكها حقوق في هذه العوائد.   -

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد منها. -

 
التصويت المحتمل القابل للممارسة حالياً أو حق التحويل عند تقييم يتم األخذ في االعتبار وجود وتأثير حق 

ما اذا كان للمجموعة سيطرة على شركة اخرى. يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم نقل 
 السيطرة إلى المجموعة، و يتم انهاء التجميع عند انتهاء تلك السيطرة.

 
ما إذا كانت الشاااركة تسااايطر على المنشااااة المساااتثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق  تقوم المجموعة بإعادة تقييم 

والظروف تشااير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصاار الساايطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشااركة التابعة  

رة على الشاركة  عندما تحصال المجموعة على السايطرة على الشاركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السايط

التابعة. تدرج االصااول وااللتزامات وااليرادات والمصااروفات للشااركة التابعة التي تم اقتناؤها أو التصاارف بها 

خالل الساانة في القوائم المالية المجمعة من تاريخ ساايطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن الساايطرة  

 على الشركة التابعة.
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 )تابع( القوائم الماليةأسس تجميع  2-2

 المعامالت مع اصحاب الحصص غير المسيطرة

يتم معالجة المعامالت مع الحصااص غير المساايطرة التي ال تؤدى الى فقد الشااركة القابضااة للساايطرة باعتبارها  

معامالت مع أصاحاب حقوق ملكية المجموعة. وفي حالة شاراء حصاة من الحصاص غير المسايطرة يتم تساجيل  

بين المبلغ المدفوع و هذه الحصااة من الحصااص غير المساايطرة ضاامن حقوق الملكية، كما يتم أيضااا  أي فرق 

 .تسجيل أي أرباح أو خسائر ناجمة عن التصرف في الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية

 
 تجميع األعمال

ً لمعيار المحاسبة المصري رقم ) ما يتم االستحواذ على ( فقط عند29تنطبق المحاسبة عن تجميع األعمال طبقا
"األعمال". يتم استخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عن تجميع األعمال عند االستحواذ على الشركات التابعة 
بواسطة المجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ على إنها القيمة العادلة لألصول وااللتزامات وحقوق الملكية 

اذ. يتم تحديد قيمة األصول وااللتزامات وااللتزامات المحتملة بالقيمة وااللتزامات المحتملة في تاريخ االستحو
العادلة بصرف النظر عن نسبة حقوق الحصص غير المسيطرة. يتم االعتراف بالزيادة في تكلفة االستحواذ عن 

عادلة نصيب المجموعة في القيمة العادلة لصافي االصول كشهرة. إذا كانت تكلفة االستحواذ تقل عن القيمة ال
 لصافي االصول فيتم تسجيل الفرق مباشرة في قائمة االرباح او الخسائر المجمعة.

 
 تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة:

يتم اسااتبعاد القيمة الدفترية السااتثمار الشااركة اآلم في كل شااركة تابعة مع نصاايب الشااركة أالم في حقوق   -أ 

 شركة تابعة.الملكية في كل 

يتم تحديد حقوق الحصاص غير المسايطرة في صاافي ربح او خساارة الشاركات التابعة المجمعة خالل الفترة   -ب 

 التي تعد عنها القوائم المالية.

يتم تحديد حقوق الحصاص غير المسايطرة في صاافي أصاول الشاركات التابعة المجمعة وتعرض في القوائم   -ج 

همي الشااركة القابضااة وتتكون حقوق الحصااص غير المساايطرة في صااافي  المالية مسااتقلة عن حقوق مسااا

 األصول من:

 ( مبلغ حقوق الحصص غير المسيطرة في تاريخ التجميع األصلي.1) 

 ( نصيب الحصص غير المسيطرة في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع.2) 

 

 واإليرادات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة.يتم االستبعاد الكامل لألرصدة والمعامالت  -د 

تعد القوائم المالية للشاركة أالم وكذا القوائم المالية للشاركات التابعة التي تساتخدم في إعداد القوائم المالية   -

 المجمعة في نفس التاريخ.

المتشاابهة ولألحدا  التي  يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باساتخدام ساياساات محاسابية موحدة للمعامالت  -

 تتم في نفس الظروف.

تعرض الحصص غير المسيطرة في المركز المالي المجمع ضمن حقوق الملكية في بند منفصل عن حقوق ملكية 
 مساهمي الشركة أالم. كما يعرض نصيب الحصص غير المسيطرة في ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل.
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 )تابع( أسس تجميع القوائم المالية 2-2

 TMGتتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

HOLDING :وبيانها كما يلى 
 

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

 يمن شركة اإلسكندرية لالستثمار العقار % 1.66 يتمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمران *
  الشركات التالية: كل يفبصورة مباشرة وغير مباشرة تساهم وش.م.م 

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

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

 % 50                                                   )ش.م.م( الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية -
 % 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 شركة  -
 

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                                                   للخدمات الترفيهية )ش.م.م(شركة الربوة  -
 % 96.51                                                   الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية )ش.م.م( -
 % 99.9 وشركتها التابعة: شركة مرسى السديد للتنمية العقارية  -
                                                    " )ش.م.م(ICONالشركة العربية لالستثمارات السياحية والفندقية "  -

 وشركاتها التابعة كالتالي:
83.30 % 

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

 % 99.88                                                  شركة اإلسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية )ش.م.م( -

 % 94.33                                                   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 % 27.82الشركة بطريق غير مباشر  نسبة تمتلك  ***
العقاري  وشركة  لالستثمارخالل شركاتها التابعة )العربية للمشروعات والتطوير العمراني، اإلسكندرية 

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

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

 % 95.50                                                   شركة الماي فير للخدمات الترفيهية )ش.م.م( -
 % 90.27                                                   فينيس للتنمية السياحية )ش.م.م(شركة بورت  -
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2-3

 ترجمة العمالت األجنبية

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

ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ  اإللتزاماتيتم ترجمة األصول و
 الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة  األرباح أو الخسائر.

بالعملة األجنبية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار  غير النقدية اإللتزاماتم ترجمة األصول ويت
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى .

أسعار بالعملة األجنبية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام  غير النقديةاإللتزامات يتم ترجمة األصول و
 .الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة العادلة

وهى  يتم ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة التى تعد قوائمها بعملة أجنبية الى عملة التعامل للشركة القابضة
 الجنيه المصرى كما يلى:

 قفال فى تاريخ الميزانية.)أ(  يتم ترجمة األصول وااللتزامات لكل ميزانية يتم عرضها بسعر اإل
ام اسعار الصرف د)ب( يتم ترجمة بنود اإليرادات والمصروفات لكل قائمة االرباح او الخسائر يتم عرضها باستخ

 في تاريخ المعامالت او باستخدام متوسط سعر الصرف عندما يكون ذلك عمليا اكثر.
 ضمن حقوق الملكية كفروق ترجمة عملة اجنبية.  )ج( يتم إثبات جميع فروق التغير فى أسعار الصرف كبند مستقل

 

 األصول الثابتة وإهالكاتها

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

تراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك ، عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ، يتم االع
في حالة استيفاء شروط االعتراف . ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة األرباح 

 أو الخسائر عند تحققها . 

لى التشغيل بالطريقة التي حددتها يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا ع
 :اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل على النحو التالي

 

 السنوات بيـان األصل
 80- 20 مبانى وإنشاءات
 5 وسائل نقل وانتقال

  8-3 عدد وأدوات
 10 – 5 أثا  وتجهيزات
  8-3 أجهزة حاسب آلى
 10-2 معدات بحرية

 

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من 
استخدامها أو بيعها في المستقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة األرباح 

 أو الخسائر في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل . 

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

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد 
ر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي أضمحل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية ، فيعتب

 يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت خسائر االضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر .
 

ويتم رد الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة 
ر ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكون رد الخسائر الناجمة عن اإلضمحالل األصل االستردادية منذ إثبات آخر خسائ

محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التى كان سيتم 
النسبة لألصل في تحديدها )بالصافى بعد اإلهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة ب

 السنوات السابقة. ويتم إثبات الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر .
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 صول غير الملموسةاأل

 

 يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة . 

بعد اإلعتراف األولي يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع اإلستهالك ومجمع خسائر 
 اإلضمحالل .

مصروفات ضمن قائمة االرباح او ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المتولدة داخلياً كأصل ويتم اإلعتراف بال
 الخسائر في العام التي أنفقت فيها المصروفات .

 يتم تحديد العمر اإلفتراضى لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر .
يتم إستهالك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على العمر االقتصادى لألصل ، ويتم إجراء 

ختبار قياس لإلضمحالل عندما يكون هناك مؤشر على إضمحالل األصل . يتم مراجعة فترة االستهالك وطريقة إ
 االستهالك لألصل غير الملموس بعمر محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل.

القسط  تتمثل األصول غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي والتراخيص الخاصة بها ويتم إستهالكها بطريقة
 .الثابت طبقاً للعمر اإلفتراضى لها

 
 الشهرة

األولى  القياس كأصل. و يتم  األعمال تجميع عن المقتناة  بالشهرة  االستحواذ باالعتراف تاريخ تقوم الشركة في
 لألصول العادلة القيمة في صافى نصيب الشركة عن األعمال تجميع تكلفة زيادة تمثل والتي بالتكلفة للشهرة 

 بها. المحددة المعترف المحتملة االلتزامات و وااللتزامات

 إجمالى ناقًصا منها بالتكلفة األعمال تجميع في عملية المقتناة  الشهرة  بقياس تقوم الشركة األولى االعتراف بعد

ية تجميع لغرض اختبار اضمحالل القيمة، يتم توزيع الشهرة المقتناة في عمل . القيمة اضمحالل عن الناشئة الخسائر
أعمال، فى تاريخ االستحواذ، على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من التجميع، 

 وبغض النظر عما إذا كان قد تم تخصيص اصول أو التزمات أخرى خاصة بالشركة المقتناه لهذه الوحدات.

 

الظروف الى احتمال ان تكون القيمة الدفترية قد اضمحلت. يتم يتم اختبار اضمحالل الشهرة سنويا وعندما تشير 
تحديد اضمحالل قيمة الشهرة بتقييم القيمة االستردادية من كل وحدة مولدة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدة 

تها الدفترية، يتم للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة االستردادية من الوحدة المولدة للنقد أقل من قيم
 تسجيل خسائر اضمحالل القيمة. و ال يمكن رد خسائر اضمحالل القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

 
 االصول تحت االنشاء

فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة  االصول تحت االنشاءتتمثل 
مخصوماً منها  بالتكلفة االصول تحت االنشاءويتم تقييم ، ل حينئذ تحول لبند األصول الثابتةفى التشغي لالستخدام

 . خسائر اإلضمحالل أن وجدت
 

 االستثمارات العقارية

، ويتم تتمثل االستثمارات العقارية في أراضي ومباني والتي يحتفظ بها لتحقيق إيجار أو ارتفاع في قيمتها أو كليهما
ً قياسها  بالتكلفة ، تتضمن التكلفة ثمن الشراء أو تكلفة االنشاء وأية نفقات مباشرة متعلقة بها. بعد االعتراف  أوليا

األولي يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلهالك وأي اضمحالل في القيمة. ويتم حساب 
 .اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل
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 االستثمارات

 استثمارات في الشركات الشقيقة
الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً و التي ليست شركات تابعة أو مشاريع 

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

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

 

 حي تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
 من لالقتناء الالحقة الفترة  خالل يحد  بما ذلك بعد تعديلها يتم  أن على بالتكلفة باالستثمار األولى االعتراف يتم 

 في نصيبها  المجموعة وخسائر أرباح وتتضمن ،الشقيقة الشركة أصول صافى في المجموعة نصيب على تغيير
 اآلخر الشامل الدخل في نصيبها للمجموعة اآلخر الشامل الدخل يتضمن كما  الشقيقة الشركة خسائر أو أرباح
 . الشقيقة للشركة

 

 االستثمارات المتاحة للبيع 
االستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع، وغير مبوبة كقروض ومديونيات 

 أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المتعلقة بها مباشرةً. عند االعتراف األولى، 

بعد القياس األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة 
لي من الدفاتر، وعندئذ يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر  مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى استبعاد األصل الما

أو إذا تم تحديد أن األصل قد اضمحل وفى هذه الحالة يتم    أوالخسائر،المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة االرباح  
لة تعذر قياس القيمة العادلة  االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة االرباح أوالخسائر. وفي حا

 الستثمارات في أدوات حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة. 

 
استثمارات في حقوق ملكية: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة من حقوق  -أ

الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر. وال يمكن رد خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق 
راف بالزيادة في القيمة العادلة بعد اضمحالل القيمة مباشرة الملكية من خالل قائمة االرباح أوالخسائر ويتم االعت

 ضمن حقوق الملكية.  

 
استثمارات في أدوات دين: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر المتراكمة من حقوق  -ب

عر الفائدة الفعلي األصلي على  الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر ويستمر استحقاق الفائدة بس
القيمة الدفترية المخفضة لألصل. وفى حالة زيادة القيمة العادلة في استثمارات في أدوات دين نتيجة لوقوع حدث  
بعد االعتراف بخسائر اضمحالل القيمة في قائمة االرباح أوالخسائر ترد خسائر اضمحالل القيمة من خالل قائمة  

 االرباح أوالخسائر.
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 )تابع(اإلستثمارات 
 

 والخسائرأأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
االسااتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسااائر هي اصااول مالية تم تبويبها إما  كأصااول محتفظ بها 
ألغراض المتاجرة حي  تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصاير أواصاول مالية تم تصانيفها عند االعتراف  

 االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.  
 

 االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر بالقيمة العادلة.عند 
 

يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم االعتراف 
 .األرباح والخسائربأرباحها وخسائرها بقائمة 

 

و أاألرباح تراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر بقائمة يتم االع
 .الخسائر

 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات يتم تبويب األصول المالية غير المشتقة ذات دفعات وتواريخ استحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على أنها 
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

ويتطلب ذلك التبويب استخدام الحكم الشخصي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار تقوم الشركة بتقييم النية والقدرة 
على االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ، وإذا أخفقت الشركة في االحتفاظ بتلك االستثمارات حتى 

ستحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاصة مثل بيع كمية غير هامة قرب ميعاد االستحقاق، عندها يتم تاريخ اال
إعادة تبويب كل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى االستثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي سوف 

لكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك يتم قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وليس بالتكلفة المسته
 البند .
 
تم االعتراف األولي لالستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة متضمناً المصروفات التي ي

 تتعلق بها مباشرة.
 

فة المستهلكة باستخدام طريقة بعد االعتراف األولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق بالتكل
معدل الفائدة الفعال ويتم خصم االضمحالل ان وجد. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر 

 عندما يتم استبعاد االستثمارات أو في حالة االضمحالل أو في حالة رد االضمحالل او في حالة االستهالك.

 

  المتداولة المحتفظ بها لغرض البيعاألصول غير 
األصاول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصاول التى من المتوقع اساترداد قيمتها الدفترية من صافقة  

وليس من األستمرار فى استخدامها. يتم قياس تلك األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة   -بشكل اساسى  -بيع 
 كاليف البيع ايهما اقل.مخصوماً منها ت

 
قائمة  ب ويدرج ضامحاللالدفترية بقيمة هذا اال القيمة تعديليتم ، األصاولفي قيمة تلك  لوفى حالة حدو  اضامحال
، ويتم االعتراف برد خسااااائر االضاااامحالل فى الفترة التى حد  فيها بما ال تتعدى القيمة  األرباح أو الخسااااائر 

 الدفترية السابق تخفيضها.
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 عقارات لغرض التطوير

يتم تصنيف العقارات التي تم إنشاؤها أو التي مازالت تحت االنشاء لغرض البيع كعقارات لغرض التطوير. تظهر 
 العقارات غير المباعة و الغير مسلمة للعمالء بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. 

 
تشتمل تكلفة العقارات لغرض التطوير على تكلفة األراضي والمصروفات األخرى ذات العالقة التي يتم رسملتها 

عندما تكون األنشطة الضرورية لجعل األصول الجاهزة للبيع قيد التنفيذ. يمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها 
لالزمة الستكمال العقار و المصروفات الالزمة لبيع )صافي القيمة البيعية( سعر البيع التقديري ناقصاً التكاليف ا

 العقار.

 

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

و يتم تحميل بسعرالبيع فى الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون 
 . قائمة الدخل بأي انخفاض في القيمة البيعية عن التكلفة الدفترية

 المخزون
وتقدر صافى القيمة البيعية بسعر البيع فى  أيهما أقل صافي القيمة البيعيةويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة 

 الظروف االعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون.
تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المدرجة كل ،  الفندق والالزمة للتشغيل  افتتاحمنذ    المشتراة وبالنسبة لمخزون المهمات  

 .األرباح أوالخسائرلمخزون بقائمة افي قيمة  االنخفاضإدراج وفترة دورية 
 

 و أوراق القبض العمالء والمدينون المتنوعون

 يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلكة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .

 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة  

ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر. ويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة 
 .التى حد  فيها

 

 الموردون والمصروفات المستحقة

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

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من كبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات 
يطرة مشتركة أو نفوذ مؤثرمن قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط المسيطر عليها أو خاضعة لس

 والسياسات التسعيرية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .
 

 نظام المعاشات للعاملين 
لسنة  79لقاناون التأمينات االجتماعية رقم تساهم الشركة فى نظام التأمينات االجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً 

وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقاً ألساس االستحقاق ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام   1975
 . الشركة فى قيمة تلك المساهمة
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 المخصصات

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

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

  .المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام 
مرور الزمن بقائمة األرباح وفى حالة استخدام الخصم )القيمة الحالية(، يتم االعتراف بالزيادة فى المخصص نتيجة  

 .أو الخسائر ضمن التكاليف التمويلية
 

 االحتياطي القانوني
من األرباح  %5والنظام األساسي للشركة فأنه يتم تحويل  1981لسنة  159تطبيقاً ألحكام قانون الشركات رقم 

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

 
 تحقق اإليراد

يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذي تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة 
موثوق به. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل  

المستحق بالصافي مع االخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة بعد خصم أي خصم تجارى أو خصم كمية أو 
 ضرائب مبيعات أو رسوم.

 فيما يلي االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد:
 

 ات بيع الوحدات المكتملةإيراد

عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية من الشركة للعمالء. وذلك عند تسليم  الوحداتيتم االعتراف بإيرادات بيع 
 الوحدات للعمالء تسليماً فعلياً أو حكمياً.

 

 األراضىبيع إيرادات 
وذلك عند تسليم  ،يتم االعتراف بإيرادات بيع األراضى عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية من الشركة للعمالء

 .األراضى للعمالء تسليماً فعلياً و بشرط إكتمال أعمال المرافق بها
 

 ايرادات النشاط الفندقى

 . تتحقق إيرادات النشاط الفندقي وفقاً لنصيب الشركة في صافي ربح تشغيل الفندق
 

 إيرادات االستثمارات 

 الستالمها.إثبات إيراد أرباح األسهم عند وجود حق يتم 
 

 إيرادات االيجار 

يتم االعتراف بإيرادات االيجار بقائمة الدخل عند استحقاق القيمة التعاقدية االيجارية وتدرج في بند إيرادات العائد 
  الدوري  بقائمة األرباح أو الخسائر.
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 إيرادات تمويلية
إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعال . هو المعدل الذي يستخدم لخصم يتم إثبات 

الدفعات النقدية المستقبلية المتوقع سدادها أو تحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية )أو فترة زمنية أقل إذا 
 مالي أو التزام مالي. كان ذلك مناسباً( للتساوي تماماً القيمة الدفترية ألصل

 

 إيرادات الخدمات المقدمة للعمالء 

يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من تقديم خدمات عند تقديمها للعمالء ويتم ادراج ايرادات الخدمات المقدمة للعمالء 
 العائد الدوري بقائمة األرباح أو الخسائر. تضمن إيرادا

 
 إثبات تكاليف النشاط العقارى

تعتبر محاضارتساليم الوحدات القابلة للبيع للعمالء وتحقيق إيرادات النشااط عن تلك الوحدات هي األسااس الذى يتم  
 تتمثل في : والتيتكاليف النشاط المتعلقة بها  إثباتبناء علية 

 

 المباشرة وغير مباشرةالتكاليف 
يتم تحميل التكاليف الخاصااة بإنشاااء الوحدات القابلة للبيع والواردة بمسااتخلصااات المقاولين والموردين على بند  
أعمال تحت التنفيذ وفقاً العتماد إدارة الشااائون الفنية بالشاااركة لتلك المساااتخلصاااات ويتم توزيع التكاليف على 

 : ةالوحدات المباعة وفقاً لألسس األتي
 

نصاايب الفيال من تكلفة األرض المخصااصااة إلقامة الفيال وكذا نصاايب الوحدة من تكلفة األرض والتى تم    -
 . توزيعها على أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع

 

د والفواتير الخاصااة  نصاايب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أساااس العقو  -
 .بكل قطاع من الوحدات السكنية والفيالت و المحالت داخل كل مرحلة

 

نصااايب الوحدة من التكاليف غير المباشااارة الفعلية والتقديرية واألعباء التمويلية يتم توزيعها على أسااااس    -
 .التكاليف المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة

 
 اإلضمحالل  

 اضمحالل قيمة األصول المالية  

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مالي أو مجموعة 
من االصول المالية قد أضمحلت . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحلت إذا، وإذا فقط 

الل القيمة نتج عن حدو  حد  أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل ، كان هناك دليل موضوعي على اضمح
واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد 

 عليه .

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية  

اك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل . في حالة وجود تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هن
احد المؤشرات، أو عندما يكون اختبار اضمحالل القيمة السنوي لألصل مطلوبا، تقوم الشركة بتقدير القيمة 
االستردادية. القيمة االستردادية الصل أو وحدة توليد النقد )الوحدة المنتجة للنقد( هى القيمة العادلة ناقصا تكاليف 
البيع اوالقيمة االستخدامية ايهما اعلى والتى يتم تحديدها لالصول الفردية، إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية 
مستقلة إلى حد كبير عن تلك من االصول أو مجموعة األصول األخرى.وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو 

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

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

 مناسبة.
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ً ، فقط  إذا ، كان هناك تغيير في ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتى تم االعتراف بها سابقا
االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة ، ويكون 
رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحي  ال تتعدى القيمة الدفترية لألصل ، القيمة االستردادية له أو 

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

 
 أسهم خزينة 

الخزينة مخصومة من حقوق الملكية بالميزانية   تدرج أسهم الخزينة )أسهم الشركة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم 
 . وتثبت األرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانية

 

 استخدام التقديرات والحكم الشخصي
الشخصي وعمل تقديرات إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من اإلدارة استخدام الحكم  

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وقيم األصول واإللتزامات وكذلك اإليرادات والمصروفات وتعتمد هذه 
التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في 

ناءاً عليها تحديد القيم الدفترية لألصول واإللتزامات وقد تختلف النتائج ظل الظروف واألحدا  الجارية حي  يتم ب
 . الفعلية عن هذه التقديرات

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فروق في التقديرات المحاسبية 
فروق تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة فقط في الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه ال

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

 

 ضرائب الدخل

 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري.
 

 خل الجاريةضرائب الد
يتم االعتراف بأصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده أو 

 سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة

بها  ويتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف
لألصل أو االلتزام لألغراض الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها المدرجة بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك 

 باستخدام سعر الضريبة المطبق.
 

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

 

باح أو الخسائر للفترة، فيما عدا الضريبة يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة األر
 التي تنتج من معاملة أو حد  في نفس الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 

 اإلقتراض
 اإللتزاماتويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن    استالمهامبدئياً بالقيم التى تم    باالقتراض  االعترافيتم  

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

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

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

 

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

 . الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريفاألخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى 
 

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

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

 . األصول بالشركة
 

 توزيعات األرباح
  .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة للشركة

 

 قياس القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة السااااعر الذي يمكن الحصااااول عليه من بيع أصاااال أو الذى يمكن دفعه لنقل/تحويل التزام في 

معاملة منظمة بين المشاااااركين في السااااوق في تاريخ القياس. ويسااااتند القياس بالقيمة العادلة إلى االفتراض أن 

لتزام سااتحد  في السااوق الرئيسااي لألصاال أو االلتزام أو السااوق الذي  المعاملة الخاصااة ببيع األصاال أو نقل اال

 سيعود بأكبر فائدة )السوق االكثر نفعا( لألصل أو لاللتزام.

وتُقاس القيمة العادلة لألصال أو االلتزام باساتخدام االفتراضاات التي من شاأن المشااركين بالساوق اساتخدامها عند  

 تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على تحقيق مصالحهم االقتصادية.  

اقتصاادية   ار قدرة المشاارك بالساوق على توليد منافعويضاع القياس بالقيمة العادلة لألصال غير المالي في االعتب

عن طريق اسااتخدام األصاال بأفضاال و اعلى اسااتخدام أو عن طريق بيعه إلى مشااارك آخر بالسااوق من شااأنه 

 استخدام األصل بأفضل و اعلى استخدام.

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

 

وتُقدر القيمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة على بنود 

 مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر. 

 

ة السوقية ألصل مشابه أما بالنسبة لألصول غير المدرجة في سوق نشط ، فتُحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيم

 أو باالستناد إلى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة. 

 

وتستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة في ظل الظروف المحيطة والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية من أجل قياس 

قلل استخدام المدخالت التي ال القيمة العادلة، ومن ثم تعظم استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وت

 يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى. 
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المالية  ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في القوائم

 ضمن تسلسل القيمة العادلة بناء علي أقل مستوي والذي يعد جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل وذلك كما يلي: 

 

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

 في أسواق نشطة.

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

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

ل أو االلتزام ال تستند المستوى الثال : قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت لألص -

 لبيانات سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها(

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

دلة عن إعادة تقييم التصنيف المنشأة إذا ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثال  لتسلسل القيمة العا

 في تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة. 

 

وألغراض إفصاحات القيمة العادلة، وضعت الشركة فئات لألصول وااللتزامات استنادا إلى طبيعتها، وخصائصها 
 والمخاطر المرتبطة بكل منها والمستوى التي تصنف به في تسلسل القيمة العادلة كما هو 

 
 

 المعلومات القطاعية - 3
يتمثل قطاع األعمال الرئيسااي للشااركة في القطاع العقارى والسااياحى. وال تعد األرباح واالسااتثمارات المرتبطة  
بقطاعات أعمال أخرى جوهرية في الوقت الحالي. وبالتالي، ال تسااااتوفي معايير القطاعات التي يتم التقرير عنها 

 م ال يجري اإلفصاح عنها بشكل منفصل في القوائم المالية.ومن ث 41وفقا لمعيار المحاسبة المصري 
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 بالصافي –أصول ثابتة  - 4
 

 االجمالى أجهزة كمبيوتر أثاث وتجهيزات عدد وأدوات وسائل نقل وانتقال مبانى وإنشاءات  أراضي 
 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفاة 
  7,337,522,048  84,737,253  715,421,876  537,821,849  300,381,353  4,611,988,347  1,087,171,370 2020يناير  1في 

  705,101,468  32,914,358  93,409,658  126,763,256  53,724,149  398,290,047  - إضافات
  12,923,475 -  -  - -  12,923,475  - محول من أصول ثابتة تحت اإلنشاء 

 ( 46,641,361)  5,943,392 ( 18,165,496) ( 22,812,654) ( 5,451,081) ( 5,656,898) ( 498,624) استبعادات

  8,008,905,630  123,595,003  790,666,038  641,772,451  348,654,421  5,017,544,971  1,086,672,746 2020ديسمبر  31فى 

        مجمع اإلهالك
 ( 1,622,825,514) ( 55,893,490) ( 427,275,472) ( 338,284,849) ( 177,305,473) ( 624,066,229) - 2020يناير  1فى 

 ( 297,981,772) ( 27,987,428) ( 61,996,205) ( 44,398,357) ( 42,472,614) ( 121,127,168) - السنةإهالك 
  36,483,049  4,122,197  17,178,883  9,874,690  4,765,159  542,119 - مجمع اهالك االستبعادات

 ( 1,884,324,237) ( 79,758,721) ( 472,092,794) ( 372,808,515) ( 215,012,929) ( 744,651,278) -  2020ديسمبر  31فى 
 صافى القيمة الدفترية 

 2020ديسمبر  31 في 
1,086,672,746  4,272,893,693  133,641,492   268,963,936   318,573,244   43,836,282  6,124,581,393  

 
 جنيه مصري. 185,129,131مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت تكلفة االصول المؤجرة تمويليا في  -
  . جنيه مصري 981,780,991 مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت تكلفة االصول المؤجرة للغير )تتضمن اصول مؤجرة تموليا( في  -

 األصول المرهونة:

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

 والمعدة للبيع وحصتها فى االرض .  ى من الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعهرهن عقار −

القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى  – قصر النيل  –جاردن سيتى  – شارع أحمد راغب  12والكائنة فى   لشركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة  −
 ه . القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب –قصر النيل  –جاردن سيتى  -شارع أحمد راغب   4الملحقين بالفندق و الكائنين فى 

 
   :م تخصيص اإلهالك على النحو التاليتوقد   جنيه مصري جنيه مصري 

 جنيه مصري    9,635,648  متحصالت من بيع أصول ثابتة
 297,981,772 (األرباح أو الخسائر) الدخل مصروف االهالك المحمل علي قائمة   (45,159,587) تكلفة أصول ثابتة مستبعدة

     36,483,048 مجمع إهالك أصول ثابتة مستبعدة

                          (10,158,313)    

       (522,665)  بيع أصول ثابتة خسائر
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 )تابع( بالصافي –أصول ثابتة  -  4
 

 االجمالى أجهزة كمبيوتر أثا  وتجهيزات عدد وأدوات وسائل نقل وانتقال مبانى وإنشاءات  أراضي 
 جنيه مصري جنيه مصري مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفاة 
 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 محول من أعمال بغرض التطوير 
 ( 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) - السنةإهالك 
 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) ( 338.284.850) ( 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 

 
 جنيه مصري.   1,648,220,095  مبلغ  2019ديسمبر  31بلغت تكلفة االصول المؤجرة تمويليا في  -
 .  جنيه مصري  1,157,630,978 مبلغ 2019ديسمبر  31تكلفة االصول المؤجرة للغير )تتضمن اصول مؤجرة تموليا( في  بلغت  -

 األصول المرهونة:

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

 عدة للبيع وحصتها فى االرض . الدرجة االولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بالزا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمرهن عقارى من  −

القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين بالفندق و   –قصر النيل  –جاردن سيتى   –شارع أحمد راغب   12والكائنة فى   لشركة النيل للفنادقرهن عقارى من الدرجة األولى على أرض فندق النيل المملوكة  −
 ه . القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين ب  – قصر النيل   –جاردن سيتى  - شارع أحمد راغب    4الكائنين فى 

 

   :م تخصيص اإلهالك على النحو التاليتوقد   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  بيع أصول ثابتةأرباح 
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 استثمارات عقارية  -5
 

 
 
 أصول غير ملموسة  -6

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 مصريجنيه  جنيه مصري 

   

 7,160,512  22,806,576 برامج حاسب الى 

 -  1,030,960 اضافات 

 (5,493,018) (18,040,655)   السنةمجمع االهالك في أول 

 ( 882.747) (3,363,418) استهالك

 784.747  2,433,463 السنةالرصيد  في أول 
 
 
  أصول ثابتة تحت اإلنشاء   - 7

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 3,350,639,132   4,348,885,340  مشروع امتداد شرم الشيخ 

   227,078,439  293,765,787 مشروع بورت فينيس 

   357,167,900  651,614,242 وسياحية اصول فندقية 

 73,606,541  73,606,541 )صيدناوى( -فيال 

 72.533.460  41,351,269 مشروع االقصر

 11,798,110  72,855,330 المقر االدارى  

 -  333,044,953 المساحة االدارية بفندق الفورسيزون نايل بالزا

 -  8,980,598 أصول أخرى 

 5,824,104,060  4.092.823.582 

 
 

 إجمالى مبانى وانشاءات   اراضي 

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

    التكلفة

 2020يناير  1في
            

30,214,479   

          
108,145,301   

          
138,359,780   

   4,718,425   4,718,425  - اضافات 

 ( 91,110,984) ( 67,560,727) ( 23,550,257) استبعادات

   51,967,221   45,302,999   6,664,222  2020ديسمبر  31فى 

    مجمع اإلهالك 

 ( 23,614,776) ( 23,614,776)  - 2020يناير  1في 

 ( 917,789) ( 917,789)  - السنة إهالك 

   11,940,915   11,940,915  - اإلستبعادات إهالك 

 ( 12,591,650) ( 12,591,650)  -  2020ديسمبر  31فى 

 الدفترية  صافى القيمة
 2020ديسمبر  31 فى

6,664,222   32,711,349   39,375,571   

 الدفترية  صافى القيمة
 114.745.004 11.061.463 103.683.541   2019ديسمبر  31في 
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  الشهرة - 8

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 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 شركة االسكندرية لالستثمار العقاري

 12.504.761.726 12.504.761.726 
 

تسفر دراسة اضحالل ، ولم  يتم اختبار الشهرة سنوياً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية
 الشهرة عن وجود اضمحالل فى الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على الشركات التابعة.

 
 

 استثمارات فى شركات شقيقة -  9
نسبة   

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 المساهمة
 جنيه مصري جنيه مصري  

أم جى إلدارة المنشآت  شركة هيل/ تى
 2.929.322  2,705,675 % 49 *واإلنشاءات

 7.500 7,500 % 10 شركة مدينة القاهرة الطبية 
 - 50,000,000 % 33.3 شركة بداية للتمويل العقارى  

 700.000 - % 1.5 النظمة المباني المتطورة  الهندسيةشركة 

  52,713,175 3.636.822 

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

 تصفية الشركة من خالل المصفى القضائى. 
 

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

 20.141.470  13,904,658 الثال  هيرمسصندوق 
 12.565.100  12,565,100 شركة التعمير للتمويل العقارى
 -  229,875,934 الشركة العربية لالستثمار الدولي

 6.600.000  6,600,000 شركة اسكان للتامين 

 1,762,500  1,762,500 المصرية العادة التمويل العقارى
 500.000  500,000 والتوزيعالشركة المصرية للتسويق 

 - 700,000 شركة الهندسية النظمة المباني المتطورة 
 112.500  112,500  شركة اورايون الدارة المرافق والخدمات

 3.161.483  69,277 شركات أخرى 

 266,089,969 44,843,053 
 

بطريقة  االساتثمارات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية ليس لها ساعر ساوقي وليس باإلمكان تحديد قيمتها العادلة  
 .دراجها بالتكلفةإنظراً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم يعتمد عليها 

 
، وتم  2020ديساامبر   31جنيه مصاارى فى   13,904,658صااندوق اسااتثمار هيرمس الثال  يبلغ االسااتثمار فى  

جنيه    4,054,237  األرباح أو الخساااائرتقييم االساااتثمار بالقيمة العادلة وبلغ قيمة االضااامحالل المثيت في قائمة 
 .جنيه من قيمة اإلستثمار 2.182.577 مبلغ بعد استرداد مصرى
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    محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ماليةاستثمارات  -11
 

 استثمارات قصيرة األجل   
 

خزانة     اذون  ويتمثل فى  2020ديسمبر  31جنيه مصرى فى   1,831,996,747  بلغ رصيد هذا البند
 .2021تستحق بحد أقصى ديسمبر عام 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

   

 67.717.566  1,831,996,747 أذون خزانة  

 1,831,996,7471  67.717.566 

 .تم استخدام جزء من النقدية المتاحة بالشركات لشراء استثمارات قصيرة اإلجل -
 

 استثمارات طويلة االجل
 

فى سندات  ، ويتمثل2020ديسمبر  31فى  يجنيه مصر 3,708,265,000 البندت صافى القيمة لهذا بلغ
  -ا يلى:كم حكومية 

 سند بيانها كما يلى : 3708265 عدد -
 

 استحقاق  عائد  قيمة اسمية  عدد 
91000 91000000 17% 2022 

210800 210800000 17% 2023 
447307 447307000 15% 2024 

1098046 1098046000 14%-15% 2025 
461212 461212000 17% 2026 
507500 507500000 16% 2027 
359000 359000000 16% 2028 
493400 493400000 14% 2029 
40000 40000000 14% 2030 

3708265 3,708,265,000   
 

  ويتم استهالك مصري جنيه  12,617,202 مبلغ 2020ديسمبر  31فى وبلغ رصيد خصم السندات 
 . تاريخ استحقاق العائد يخصم السندات ف

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 

 جنيه مصري  جنيه مصري  

 3,570,932,000   3,708,265,000   سمية القيمة األ

 (13,217,536) ( 12,617,202) خصم إصدار  

 3,557,714,464   3,695,647,798 القيمة المستهلكة 

 2,200,410   2,361,929 السنة استهالك خصم سندات خالل 

 3,559,914,874   3,698,009,727 رصيد السندات  
  

       

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ماليةاستثمارات بند إجمالى 
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

 67.717.566   1,831,996,747 استثمارات قصيرة األجل 

 3,559,914,874 3,698,009,727 استثمارات طويلة األجل 

 5,530,006,474 3,627,632,440 
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 والخسائراأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  -12
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

  3,157,863   3,055,760 جمان  ندوقوثائق استثمار ص

 -   5,000,000 التعليمىصندوق األستثمار الخيرى 

 14.612  31,701 شركة الكابالت المصرية 

 8,087,461   3.172.475 
 

 

 عمالء وأوراق قبض - 13
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 631,799,459 2,721,681,924 عمالء

 30,141,013,220 28,390,423,805 أوراق قبض  

 31,112,105,729 30,772,812,679 

 

 عقارات لغرض التطوير -14

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

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

 8,272,122,064 16,629,353,594 السنة خالل وتسويات إضافات 

 627,020,310 1,612,928,275 السنةتكلفة اقتراض مرسملة خالل 

تكاليف محققه لوحدات تم تسليمها تم تحميلها علي  
 ( 5,621,344,358) (8,245,131,815) قائمة الدخل 

تم  لألنشطة ذات العائد الدورىتكاليف محققه 
 - (77,392,383) تحميلها علي قائمة الدخل 

 (627,020,310) (197,771,545) محول الي أصول ثابتة وحق انتفاع )مؤجر تمويليا( 

 36,480,865,818 46,202,851,944 السنة رصيد اخر 

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

 وتتضمن التكاليف التالية:تصنيفها كعقارات لغرض التطوير 

 أراضي   -

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

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

 تكاليف غير مباشرة وتكاليف أخري.

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

 سنوات. 10التكلفة التي تنسب لإليراد الذي يتم االعتراف به. تقدر مدة إنشاء وتطوير العقارات بأكثر من 
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 )تابع( عقارات لغرض التطوير -14
 

الشركة العربية للمشروعات والتطوير بناء على العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت   

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

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

كامل أرض المشروع " وتقوم الشركة بإثبات تكلفة األراضي في جانب األصول ويقابلها قيمة االلتزام لهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء التكلفة التقديرية المحسوبة إلقامة الوحدات التي يتم تسليمها للهيئة للمرحلة  

 .االتي يتم العمل به

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

اء لتوفيق الوضع القانونى إجراءات عقد بيع أرض مدينتى، وتم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس الوزر
ألرض مدينتى، وقررت اللجنة الموافقة على إعادة بيع األرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير 

مليار جنيه  9.979على أال يقل المقابل العينى عن  2010نوفمبر  8العمرانى بعقد ابتدائى جديد مؤرخ 
 .مصري

مشروع مدينتى المثبته أعاله عند توقيع العقد النهائي  وبناًء عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض
ونظرا لطبيعة  لألرض وفي ضوء التكاليف الفعلية التي سوف يتم تحملها في سبيل تنفيذ العقد الجديد،

مراحل، وضرورة اخذ موافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قبل البدء فى  6المشروع التى تنقسم الى 
والبالغة  تم تسجيل كامل قيمة االرض الخاصة بالمرحلة األولىالمراحل وبالتالى فانه  أى مرحلة من تلك

مليار جنيه ويتم اثبات استحقاق القيمة المقدرة لتكلفة األرض الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع   4.2
 عند الموافقة عليها والبدء فى تنفيذ تلك المرحلة.

  وفى الموضوع  ،ق. وبقبول الدعوى شكالً    65لسنة    15777تم الحكم بقبول طلبات التدخل فى الدعوى رقم  
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية  2010نوفمبر  8بصحة عقد البيع المبرم فى 
مة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العا، للمشروعات والتطوير العمرانى

 .المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها

على االتفاق   قامت الشااااركة العربية للمشااااروعات والتطوير العمرانى )احدى الشااااركات التابعة( بالتوقيع
وجباه ، والاذي بم 2015فبراير  25واعتماده مجلس الوزراء بتااريخ هيئاة المجتمعاات العمرانياة مع النهاائي 

% من اجمالي مسااطح المباني للحصااة العينية المسااتحقة   7تم حساام الخالف حول آلية تطبيق وتنفيذ نساابة 
مليار جنيه وفقا للعقد المبرم   9.979للهيئة عن قيمة أرض مشااروع مدينتي على أال يقل المقابل العينى عن 

مليون متر مربع مباني كاملة  3.195)بدون تعديل أي شروط على العقد( لتصبح  2010مع الهيئة في عام 
 .2010التشطيب جاري تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع طبقا للعقد المبرم عام 

 
والذى تم فيه أيضاااً االتفاق علي سااداد عالوة خاصااة نتيجة للميزة اإلضااافية التي حصاالت عليها المجموعة 

مكونات باقي المشاااروع األخرى المعتمدة ،  نتيجة زيادة نسااابة الخدمات اإلقليمية مع االحتفاظ بنفس نساااب 
 سنوات . 10مليار جنيه تسدد علي  1.122وذلك بقيمة 

 
 المخزون  - 15

 
 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر 30 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 853,985,989  1,115,733,027 وحداتمخزون 
 149,022,307 4,462,103  مهمات ومعدات تشغيل الفنادقبضاعة و

 1,120,195,130  1,003,008,290 

 ( 974,048) (796,139) استهالك مخزون الفنادق

 1,119,398,991  1,002,034,248 
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 وأرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما -16
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

   2,923,344,505   2,943,280,936 مقاولون وموردون  -دفعات مقدمة 
   362,831,709   975,876,700 مقاولى تشوينات

   603,325,070   336,441,764 حسابات جارية الفنادق
   292,024,550   152,855,247 خصم واضافة  –مصلحة الضرائب 

   613,751,299   604,006,267 تأمينات لدى الغير

   147,144,716   117,049,195 مدينو صيانة ومياة وكهرباء
   5,651,362   253,280,384 أرصدة مدينة اخرى 

   5,989,052   69,986,528  اعتمادات مستندية

   161,131,123   430,279,604 مدينون متنوعون 

   39,041,325   161,806,310 مصروفات مدفوعة مقدما 

مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات في شركات تحت 
   8,544,324   86,437,014 التأسيس

   143,950,758   272,584,345 إيرادات مستحقة

 6,403,884,294   5,306,729,793   

 
 وأرصدة لدى البنوكبالصندوق نقدية  - 17

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

 2,199,210,565   1,874,246,055  1,827,018,026  47,228,029 ودائع ألجل  
 1,958,807,511   789,079,075  246,068,442  543,010,633 بنوك حسابات جارية  

 48,602,237   41,154,674  12,591,567  28,563,107 نقدية بالخزينة  
 4,084,481   611,600  571,600  40,000 شيكات تحت التحصيل 

 990.899   - - - أذون خزانة 
 618,841,769  2,086,249,635  2,705,091,404   4.211.695.693 

 
 أشهر من تاريخ الربط. 3تستحق الودائع خالل  -
 يكات تحت التحصيل تمثل شيكات مصرفية وشيكات مقبولة الدفع.ش -

 

 
 النقدية وما فى حكمها من :ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   

 4.211.695.693  2,705,091,404 نقدية بالصندوق و البنوك
 ( 26.812.859) (21,097,833) سحب على المكشوفبنوك 

 4.184.882.834  2,683,993,571 النقدية ومافى حكمها 

 

  1,831,996,747بلغ رصيد البند  2021عام تستحق خالل  2020خالل عام تم شراء اذون خزانة  -

، ويراعى ذلك عند مقارنة أرصدة النقدية ومافى حكمها كأرقام مقارنة بين عام (11)ايضاح رقم جنيه 

 2019وعام  2020

 
 



 )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 متممة للقوائم المالية المجمعة اليضاحات اإل
  2020ديسمبر  31كما في 

 

- 33   - 

 الدائنون وأوراق الدفع  -18
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 2,336,682,336 2,694,685,244 موردون ومقاولون

 13,489,719,778 19,668,686,087 أوراق دفع 

 22,363,371,331 15,826,402,114 

 عمالء دفعات مقدمة   -19
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصرى مصريجنيه  

   

 1,466,899,799 1,092,840,625 الرحابعمالء دفعات مقدمة  مشروع 

 3,903,737,959 4,263,464,760 عمالء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب

 22,765,555,305 21,767,836,297 عمالء دفعات مقدمة مشروع مدينتى

 10,953,360,678 10,729,122,095 مشروع سيليا –عمالء دفعات 

 20,193,975 16,774,410 الربوةعمالء دفعات مقدمة مشروع 

 5,356,000 - عمالء دفعات مقدمة مشروع سان ستيفانو

 37,870,038,187 39,115,103,716 
 

تخفيض  إلى أثر   2019عن الفترة المقارنة فى    2020ويرجع اإلنخفاض فى رصيييد العمالء دفعات مقدمة فى هذا  
لم يتم  جنيه قيمة شييييكات مسيييتحقة على العمالء   1,557,876,637العمالء دفعات مقدمة بمبلغ جزء من رصييييد  

فى  جنيه  1,225,876,637بلغ م تم تحصييييلتحصييييلها فى مواعيد إسيييتحقاقها لتاثير جائحة كورونا، إال أنه قد  
مما يرفع نسبة التحصيل النهائى   2021شهر مارسسيتم تحصيله فى   الباقى و،  2021خالل شيهرى يناير وفبراير 

 .%99إلى 
 

 دائنو توزيعات  -20
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 1.149.337 1,149,337 مساهمينالحصة 
 340,082,803 154,610,207 العاملين فى األرباححصة 

 14,775 14,775 مكافاة اعضاء مجلس االدارة 

 155,774,319 341,246,915 
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 خرى أمصروفات مستحقة وأرصدة دائنة  - 21
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 
   

 6,543,119,971 5,976,522,957 تأمينات وحدات
 1,574,313,679 2,395,388,318 تأمين ضمان أعمال 
 479,032,701 363,183,940 أرصدة دائنة أخرى 

 33,034,892 31,125,110 مصروفات مستحقة ودائنون
 131,949,452 7,910,202 تامين للغير

 26,128,199 775,501,505 أرصدة دائنة  –عمالء 
 91,956,035 118,808,302 اشتراكات األندية

 9,668,440,334 8.879.534.929 

 

 رأس المال -22

جنيه مصااري )خمسااون مليون جنيه مصااري(  50.000.000حدد رأس مال الشااركة المرخص به بمبلغ  -
جنيه مصاري )ساتة مليون جنيه مصاري( القيمة االسامية للساهم  6.000.000ورأس المال المصادر بمبلغ 

 . 2007إبريل  3فى  )عشرة جنيهات مصريه(جنيه مصري  10

تم زياادة رأس ماال الشاااااركاة  2007أكتوبر  6بموجاب قرار الجمعياة العااماة غير العاادياة المنعقادة بتااريخ  -
مليار جنيه  مصاري )ثالثون مليار جنيه    30 جنيه مصارى ليصابح  29.950.000.000 المرخص به بمبلغ

جنيه مصري )ثمانية عشر  18.152.035.500مصري( و تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 
مليار و مائة اثنان و خمساااون مليون وخمساااة وثالثون ألف و خمسااامائة جنيه مصاااري( مقسااام إلى عدد 

مصاري )عشارة جنيهات مصاريه( من خالل مبادلة  جنيه 10ساهم ، القيمة االسامية للساهم    1815203550
 . 2007أكتوبر  28أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

تم زيادة راس المال المصادر والمدفوع من   2007أكتوبر  28طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
جنيه مصاااري )عشااارون  مليار وثالثمائة واثنان   20.302.035.500خالل طرح عام وخاص ليصااابح 

ساهم وقد تم ساداد   2030203550مليون و خمساة و ثالثون ألف وخمسامائة جنيه مصاري( مقسام إلى عدد 
جنيه مصااري للسااهم   1.6جنيه مصااري وعالوة إصاادار بمبلغ   2.150.000.000الزيادة و البالغ قدرها  

 .2007نوفمبر  25ير فى السجل التجاري بتاريخ جنيه مصرى وتم التأش 344.000.000بقيمة 

تم تخفيض  راس الماال المصااااادر بقيماة   2010ماارس  24طبقااً لقرار الجمعياة العااماة غير العاادياة بتااريخ  -
  مصاااري جنيه  169.720.520أساااهم الخزينة التي مر على شااارائها أكثر من عام وتبلغ قيمتها االسااامية 

)عشارون مليار ومائة واثنان و مصاري جنيه   20.132.314.980ليصابح راس المال المصادر مبلغ وقدره 
سااهم    2013231498وثمانون جنيهاً ( موزعة على  ثالثون مليون و ثالثمائة وأربعة عشاار ألف وتسااعمائة 

)اثنان مليار وثالثة عشار مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف وأربعمائة و ثمانية وتساعون ساهم( وتم التأشاير 
 . 2010مايو  18فى السجل التجاري بتاريخ 

المال المصدر والمدفوع من  تم زيادة رأس  2011سبتمبر 30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -
جنيه مصري )فقط  20.635.622.860المرحلة ليصبح  رباحخالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ

عشرون مليار وستمائة وخمسة وثالثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا 
وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون   ةثسهم )فقط ملياران وثال   2063562286الغير( موزعة على عدد  

 .2011مايو  24وستة وثمانون سهم الغير( وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  نألف ومائتا
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 احتياطي قانوني -23

ويتمثل فى الرصااايد   2020ديسااامبر  31فى جنيه   313.531.168بلغ رصااايد االحتياطى القانونى مبلغ 
جنيه مصري بعالوة     344.000.000  سهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالىأعالوة أصدار   المحول من
 ةالباالغا  و وقاد تم اساااااتخادام جزء منهاا لتغطياة مصاااااروفاات الطرح الخااص ، جنياه للساااااهم 1.6قادرهاا 

جنيه مصارى   158.119.298البالغ  المتبقى وجنيه مصاري وقد تم تحويل رصايد العالوة   185.880.702
 . المحققة وفقاً للقانون رباحمن األ %5نسبة  إلىالقانونى باإلضافة  االحتياطيصيد الى ر

 

 عامإحتياطى  - 24

ويتمثل فى مبلغ  2020ديسمبر  31فى جنيه مصرى  61.735.404العام مبلغ  االحتياطيبلغ رصيد   
سهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ جنيه والناتج من عمليات مبادلة األ  25.747.613

، سهم الشركة مع الشركات التابعةأعام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة  احتياطيبتكوين  2007أكتوبر  6
 ألسهمجنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة االسمية والقيمة الدفترية  35.987.791اإلضافة الى مبلغ 

الفرق   بإضافة  2010مارس    24وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ    إعدامهاى تم  الخزينة الت
 . العام االحتياطيالى 

 
 

 قروض وتسهيالت ائتمانية - 25
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 طويلة األجل  قصيرة األجل  البياااان
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

     

 1,242,105,267 1,544,486,575 - 1,544,486,575 التسهيالت  

 3.421.722.779 3,139,961,310 3,127,439,205 12,522,105 القروض  

 1,557,008,680 3,127,439,205 4,684,447,885 4,663,828,046 
 

 
 وفيما يلى تحليلى القروض والتسهيالت االئتمانية :  

 
 التسهيالت

 جنيه مصري 

 القروض 
 جنيه مصري 

 القيمة باصل العملة  

    
 - - 275,728,246 التحرير  –بنك عودة 

 - - 183,754 بنك قطر الوطنى األهلى 

 - - 174,149,872 صالح سالم  –البنك األهلى المصرى 

 - - 5,006,419 المهندسين –البنك العربى 

 - - 1,990,844 بنك اإلمارات دبى الوطنى  

 - - 1,036,730 اإلستثمار العربى القاهرةبنك 

 - - 358,083,793 مدينتى  –بنك تنمية الصادرات 
 - - 294,035,410 بنك مصر  

 - - 63,005,421 الجيزة  -بنك مصر ايران
 - - 300,000,000 الجيزة  – بنك فيصل االسالمى 

 -   12,522,105 71,266,086 مصرف أبو ظبى اإلسالمى 
 € 10,450,651 200,025,466 - يورو  –البنك االهلى المتحد 
 $ 186,222,248 2,927,413,739 - دوالر امريكى –البنك االهلى المتحد 

 1,544,486,575 3,139,961,310  
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 تابع - قروض وتسهيالت ائتمانية - 25
 

 اإللتزاماتإدرجت األقساط المستحقة السداد خالل عام من تاريخ القوائم المالية بالنسبة للقروض والتسهيالت ضمن   *
ً علم،  المتداولة بقائمة المركز المالي   وباإلضافة إلى رهن بعض األصول  بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية    ا
 يلى:المملوكة للشركات التابعة كما 

 12والكاائناة فى  لشاااااركاة النيال للفناادقن الادرجاة األولى على أرض فنادق النيال المملوكاة رهن عقاارى م −
  القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينساكى الملحقين –قصار النيل  –جاردن سايتى  –شاارع أحمد راغب 
ندق  القاهرة وعلى مبانى الف –قصار النيل  –جاردن سايتى  -شاارع أحمد راغب   4بالفندق و الكائنين فى 

 ه .والنادى و الجراج الملحقين ب

رهن عقاري من الدرجة األولى على مبنى و منشاااأت فندق فورسااايزون شااارم الشااايخ المملوكة لشاااركة  −
 االسكندرية السعودية لالستثمار السياحى .

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

 
 األخرى طويلة األجل اإللتزامات  - 26

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 1,867,958,516 6,514,781,555 هيئة المجتمعات العمرانية

 6,514,781,555 1,867,958,516   
 

 جارةاإلصكوك   -27

موجودات صكوك إجارة    قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى )إحدى الشركات التابعة( بإصدار
إثنان مليار بقيمة  متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم على إصدار واحد  

 20.000.000عدد الصكوك المصدرة و)مائة( جنيه مصري  100القيمة االسمية للصك: و جنيه مصري
 يستحق،  2020شهر ابريل شهر تبدأ اعتبارا من تاريخ اإلصدار  57 مدة اإلصدارو،  )عشرين مليون( صك

بحد مليون جنيه  1400ومبلغ  2023مليون جنيه فى عام  350، ومبلغ 2022مليون جنيه فى عام   250 مبلغ
بناء على صافي متوسط معدل  يحتسب عائد متغير بالجنيه المصري ، تلك الصكوك ذات31/12/2024أقصى 

 .بعد الضريبةالخزانة لستة أشهر العائد على أذون 

 
 الضريبة المؤجلةضريبة الدخل و  -28

 

 :العام ضرائب دخل 
 2019ديسمبر  30 2020ديسمبر  31  

 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 2,710,198,075 2,607,772,142 صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة 

للوصاول الى  المحاسابىتعديالت على صاافى الربح  
 720,320,005 1,644,595,614 صافى الربح الضريبى 
 3,430,518,080 4,252,367,756 صافى الربح الضريبى

 771,866,568 956,782,745 %22.5 الضريبة بسعر
 - - ضريبة الدخل الشامل

 771,866,568 956,782,745 السنةالضريبة المستحقة خالل 
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 تابع - والضريبة المؤجلةضريبة الدخل   -28

 : السنةة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 671.122.747 924,806,669 السنة رصيد أول 

 771.866.568 956,782,744 السنة المكون خالل 
 (518.182.646) (885,422,912) المسدد من ضرائب الدخل المستحقة

 924,806,669 996,166,501 السنة رصيد أخر 

 

 :كالتالي عامالالضريبية المؤجلة خالل  اإللتزاماتحركة   

قيمة  جنيه مصري (5,084,141)البالغة و 2020 ديسمبر 31الضريبية المؤجلة فى األصول تتمثل 

المحاسبى   واإلهالكالضريبى    اإلهالكالثابتة وما يرتبط بها من فروق بين    األصولالضرائب المؤجلة لبند  

 وتتمثل فيما يلى :

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 (120.083.542) ( 4,596,022) السنة رصيد أول 

 105.824.783   91,906 اإليجار التمويلى 49أثر تطبيق معيار رقم 
 51,787,154 72,792,000 السنة إيراد الضريبة المؤجلة خالل 

 (42,124,417) ( 73,372,025) السنة مصروف الضريبة المؤجلة خالل 

 (4.596.022) ( 5,084,141) السنة  رصيد أخر 

 
  2019ديسمبر  30 2020ديسمبر   31 
 جنيه مصري  جنيه مصري  

   
 (  771,866,568) ( 956,782,744) ضريبة الدخل الجارية 
 9,662,737 ( 580,025) ضريبة الدخل المؤجلة 

 (957,362,769 ) (762,203,831  ) 
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 إيرادات وتكاليف النشاط -  29

 

 2019ديسمبر  30 2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 8,151,602,281 11,817,795,879 إيرادات الوحدات المباعة  
 1,602,552,433 622,361,298  إيرادات تشغيل الفنادق

 1,989,416,473 1,657,632,678 واألنشطة الخدمية   األنشطة ذات العائد الدورىإيرادات 
 * إجمالى اإليراد

14,097,789,855 11,743,571,187 

 5,023,344,181 8,178,632,633  المباعة تكاليف الوحدات 
 1,036,972,279 672,570,199 تكاليف تشغيل الفنادق

 1,171,468,251 1,133,183,941 واألنشطة الخدمية  األنشطة ذات العائد الدورىتكاليف 

 7,231,784,711 9,984,386,773 *  إجمالى تكلفة اإليراد
 

 

 وفيما يلي تحليل القطاعات 

 
 

 إيرادات أخرى -30
 2019ديسمبر  30 2020ديسمبر  31 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 339,894,097 169,966,243 ايرادات تمويلية 
 56,875,427 238,865,279 عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 16,386,404  69,280,197 ايراد تشغيل وتأجير وحدات وحقوق انتفاع
 10,238,132 820,671 توزيعات ارباح

 280,648 648,474 بالقيمة العادلة ايرادات استثمارات فى اصول مالية مقيمة 
 159,650 (223,647) حصة الشركة فى إستثمارات فى شركات شقيقة

 6,046,441 - إيرادات أخرى 
 479,357,217 429,880,799 

 

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

 11,743,571,187 14,097,789,855 - 622,361,298 13,475,428,557 اإليرادات

 7,231,784,711 9,984,386,773 - 672,570,199 9,311,816,574 تكلفة المبيعات

 4,511,786,476 4,113,403,082 - (50,208,901) 4,163,611,983 نتيجة األعمال

 261,598,824 302,262,980 2,563,528 107,821,458 191,877,993 إهالك واستهالك

 430,297,702 474,780,315 474,780,314 - - ايرادات أخرى وارباح راسماليه

 (762,203,831) (957,362,769) (957,362,769) - - ضرائب الدخل

 1,872,246,700 1,671,973,444 (84,725,394) (138,144,071) 1,894,842,910 األرباح

 87,180,876,842 89,644,227,354 -  10,416,857,408 79,227,369,946 أصول

 3,679,284,789 15,746,496,576 15,746,496,576 - - استثمارات مالية

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

 103,881,234,613 117,895,485,656 28,251,258,302 10,416,857,408 79,227,369,946 إجمالي أصول المجموعة

 71,557,741,446 84,211,688,505 -  3,435,421,229 80,776,267,276 التزامات

 92,548,339 67,513,580 67,513,580 - - التزامات غير موزعة

 71,650,289,786 84,279,202,085 67,513,580 3,435,421,229 80,776,267,276 لمجموعةاإجمالي التزامات 
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 الموقف الضريبي -31
   

 شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ضريبة أرباح شركات األموال )أ (
، وجارى 2012، وتم الفحص الضريبى حتى عام الضريبى فى ميعاده القانونىتقديم اإلقرار يتم  

 .فحص السنوات التالية
 

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

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

 ضريبة الدمغة -ج 
يتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة وتتضمن اإلعالنات في مواعيدها القانونية للمأمورية  

 .المختصة

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

 
   الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

  

 شركات األموال  أرباحضريبة  )أ ( 
تقوم الشيييييركية بتقيديم االقرار الضيييييريبى بيانتظيام وفى المواعييد القيانونيية الى الميأموريية     -

أ( وقامت  -9ووردت نماذج ) 2002المختصيييية، هذا وقد تم فحص السيييينوات حتى عام 
الشييركة بسييداد المسييتحق عليها علماً بأنه تم الطعن على ما ورد بالنماذج فيما يخص عام 

 )الفترة ما قبل النشاط(. 1996
تم الفحص وتم إخطار الشييركة بعناصيير ربط  2006حتى  2003بالنسييبة للسيينوات من    -

 الضريبة وتم الطعن عليها.
خطار الشييييركة بعناصيييير ربط تم الفحص وتم إ 2013حتى  2007بالنسييييبة للسيييينوات    -

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

 1997يناير  1علما بأن مشيروع الشيركة القائم معفى بالنسيبة للمرحلة األولى أعتبارا من  
لمدة عشييير سييينوات وذلك طبقا لحكم   1998يناير  1إعتبارا من  وللمرحلة الثانية والثالثة

، وكذلك حصيييلت الشيييركة 2004يوليو  25بتاريخ  4233محكمة إسيييتئناف القاهرة رقم 
 على اإلعفاء الضريبى للمرحلة الرابعة والخامسة والسادسة.

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب( 

  المسيتقطعة من العاملين بكشيوف األجور والمرتبات بانتظامتقوم الشيركة بتوريد الضيرائب  -
 2004، هذا وقد تم  الفحص حتى عام السيداد فى المواعيد الرسيميةوتم تقديم اإلقرارات وي

 وتمت التسوية حتى ذلك التاريخ.
 .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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 شركة سان ستيفانو لالستثمار العقارى
 

 ضرائب شركات األموال )أ (
جميع   و تم الربط و سيييداد  2004تم فحص حسيييابات الشيييركة عن السييينوات حتي سييينة  -

  2004الضرائب المستحقه على الشركه حتى عام 
   2011لسنة 3وفقا لصدور الكتاب الدورى رقم  2005تم وقف اجراءات فحص عينة عام  -
 و تم الربط والطعن على الربط.   2006تم فحص حسابات الشركة عن السنوات حتي سنة  -
ات القانونية لذلك  وجارى العمل على االجراء 2006تم صييدور قرار لجنة الطعن عن عام  -

 القرار . 
وجارى وتم صييييدور قرار لجنه الطعن  2008/ 2007تم الربط التقديري عن السيييينوات  -

 .العمل على االجراءات القانونية لذلك القرار
 فى المركز الضريبى لكبارالممولين . 2014حتى عام  2009جارى فحص اعوام  -
 .  ارباح شركات االموال في المواعيد القانونيةالشركة تقوم بتقديم اإلقرارات الضريبية عن  -

 
 ضرائب كسب العمل     )ب(

وتم   2005تم محاسييبة الشييركة عن ضييريبة المرتبات و االجور عن السيينوات حتي سيينة  -
   2005سداد جميع الضرائب المستحقة علي الشركة عن السنوات حتى عام 

وتم الربط   2007-2006وات تم محاسيبة الشيركة عن ضيريبة المرتبات و االجور عن السين -
والطعن على الربط وتم اعيادة فحص لتليك السييييينوات وجيارى  اتخياذ اجراءات الربط عن 

 . 2007،  2006اعوام 
 ركز الضريبى لكبار الممولين .مفى ال 2016حتى عام  2008جارى فحص اعوام  -
المسيتقطعة من العاملين  الشيركة تقوم بتقديم االقرارات الضيريبية و تقوم بسيداد الضيرائب  -

 بالشركة للمامورية المختصة في المواعيد القانونية .
 

 ضريبة الدمغة    )ج(
وتم سيداد الضيرائب المسيتحقة على  2014تم الفحص و الربط و سيداد الضيرائب حتى سينة  -

 .الشركة بالكامل حتى هذا التاريخ 
 فى المركز الضريبى لكبارالممولين . 2016حتى عام  2015جارى فحص اعوام  -

 
 الدرة المشروعاتشركة األسكندرية ل

 
 الضريبة على أرباح شركات األموال )أ ( 

 

, هذا قد تم فحص  2005لسانة  91رقم تخضاع الشاركة ألحكام قانون الضارائب على الدخل   -
 وتم التسوية مع المأمورية . 2009الشركة عن عام 

 
 ضريبة كسب العمل )ب(  

 .من جانب المأمورية المختصة 2014تم الفحص والتسوية حتى عام    -
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 شركة األسكندرية لالستثمار العقاري
 

 شركات األموال  أرباحالضريبة على  )أ ( 
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة . -
وجارى ساداد جميع الضارائب المساتحقة   2011 حتى عام  والربط الضاريبى  تم الفحص -

 .من واقع الربط
اجراءات الربط وجارى وتم اتخاذ  2013 – 2012تم فحص حساابات الشاركة عن سانة      -

  .السداد

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

 ضريبة كسب العمل )ب(  
وتم ساداد الضارائب   2007تم الفحص والربط الضاريبي عن الفترة منذ بدء النشااط حتى عام   -

 المستحقة.

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

 ضريبة الدمغة        )ج( 
 ، وتم سداد الضارائب المستحقة.2006أبريل  30تم الفحص والربط الضريبي حتى  -
 31 حتى 2006مايو  1لم يتم الفحاااص الضريبي لسجاااالت الشركاااة عااان الفترة مااان  -

 .2016ديسمبر 
 

 والسياحيةالشركة العربية لالستثمارات الفندقية 
 
 شركات األموال أرباحضريبة  ( )أ 

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

 .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 الشاااركة باساااتقطاع الضاااريبة من العاملين والخاضاااعين للضاااريبة على االجور      -

والمرتبات ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج  
المعتمد من مصااالحة الضااارائب وذلك قبل الخامس عشااار من الشاااهر التالى الساااتحقاق  

ة بتقديم االقرار الساانوى عن الضااريبة ومرفق به التسااوية  الضااريبى ، كما تقوم الشاارك
( ضارائب عن الفترة  38وقد تم اخطار الشاركة بنموذج )السانوية لالجور وما فى حكمها 

وتم الطعن فى المواعياد القاانونياة وتم قبول الطعن وجاارى اعاادة   2010حتى  2005من 
 .2010حتى  2005الفحص عن الفترة من 

 
 : ضريبه الدمغة )ج(  

تقوم الشركة بتوريد الضريبة المستحقة على االوعية الخاضعة لضريبة الدمغة طبقا الحكام  -
وسداد الضريبة  2016وقد تم الفحص حتى وتعديالته  1980لسنه  111القانون رقم 
 المستحقة .
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 شركة االسكندرية للمشروعات العمرانية
 

 شركات األموالالضريبة على  )أ(
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة  -
 .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 -

 

 ضريبة المبيعات (  ج) 
وتااام ساااداد  2012ديسااامبر  31تااام فحاااص الشاااركة عااان ضاااريبة المبيعاااات حتاااى   -

 الضرائب المستحقة عليها حتى تاريخه .
 
 شركة الربوة للخدمات الترفيهية  
 

 الضريبة على شركات األموال )أ(  
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة . -
 .2004فحص حسابات الشركة و الربط حتى عام تم  -
 وتجدر األشارة الى ان الشركة معفاه طبقا الحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة.    

 
 الضريبة على األجور والمرتبات )ب(   

 يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية .  -
 .ئب المستحقة عليها من واقع الربطوتم سداد الضرا 2006تم فحص الشركة حتى عام  -

 

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

 

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

 

 رية للتنمية والمشروعات العقاريةالمصالشركة 
 

 الضريبة على شركات األموال (أ)
 تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي بإنتظام وفي المواعيد القانوني الي المأمورية المختصة. -
تقديم االقكار السروو  لضرركي   لكلق ق ن ايةي  رريك ابكين كل ةن عةم لكلق ا قة الم ةم  بالشركة    ومتق -

لتسررت ا الررركي   لتسرردا عضا اوررةن ورروو  عل   2005لسررو    91قةاون الررركي   عضا الد ن رقم 

 .اتيج  الوشةا 

مواعيد القةاواي  لتم  لتم الطعل عضي  فا ال  2010( عل عةم  19عضمة بةن قد تم ا طةر الشكة  بوموكج ) -

 .2014الا عةم  2010ق ول الطعل لجةر  اعمةل اعةاة الف ص غل الفتكة كل عةم 
 

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

مستحقة طبقا للنموذج المعتمد من ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة ال
مصلحة الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى ، كما تقوم 
، الشركة بتقديم االقرار السنوى عن الضريبة ومرفق به التسوية السنوية لالجور وما فى حكمها

م االعتراض عليه وت 2011حتى  2005( عن الفترة من 38وقد تم اخطار الشركة بنموذج )
الا   2005لتم ق ول الطعل لجةر  اعمةل اعةاة الف ص غل الفتكة كل عةم  فى المواعيد القانونية.

 . 2011عةم 
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 )تابع( المصرية للتنمية والمشروعات العقاريةالشركة 
 

 ضريبة الدمغة  )ج(  
 تقوم الشاركة بتوريد الضاريبة المساتحقة على االوعية الخاضاعة لضاريبة الدمغة طبقا الحكام   -

وتم ساااااداد    2014ت  وقاد تم الفحص حتى عاام وتعاديال1980لساااااناه  111القاانون رقم 
 الضريبة المستحقة.

 
 شركة النيل للفنادق

 
 ضرائب شركات األموال (أ)

تقديم االقرار السانوى للضاريبة وذلك قبل نهاية شاهر ابريل من كل عام وذلك  بالشاركة  وم تق -
وتستحق الضريبة وتسدد على   2005لسنه  91طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 

 .اساس سنوى عن نتيجة النشاط 
 

وتم الطعن علياه فى  2012حتى  2010( عن الفترة من 19تم اخطاار الشاااااركاة بنموذج ) -
 المواعيد القانونية.

 
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(   

تقوم الشاركة باساتقطاع الضاريبة من العاملين والخاضاعين للضاريبة على االجور والمرتبات   -
ومافى حكمها على اسااس شاهرى وتقوم بساداد الضاريبة المساتحقة طبقا للنموذج المعتمد من 

ضارائب وذلك قبل الخامس عشار من الشاهر التالى الساتحقاق الضاريبى ، كما تقوم  مصالحة ال
الشااركة بتقديم االقرار الساانوى عن الضااريبة ومرفق به التسااوية الساانوية لالجور وما فى 

 . 2011وقد تم الفحص وسداد الضريبة المستحقةحتى عام حكمها 
 

 ضريبة الدمغة )ج(  
حقة على االوعية الخاضاعة لضاريبة الدمغة طبقا الحكام  تقوم الشاركة بتوريد الضاريبة المسات -

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

 ضريبة القيمة المضافة   ( د)
الشاركة مساجلة بضاريبة القيمة المضاافة ) المبيعات ساابقا ( وتقوم بتقديم االقرار الضاريبى   -

توريد الضاريبة ان وجدت مع االقرار   ويتم شاهريا مع النموذج المعد لذلك من قبل المصالحة 
 .الشهرى للمامورية المختصة  

 

 فانو لالستثمار السياحىشركة سان ستي 
 

 األموالضرائب شركات  )أ(
تقديم االقرار الساانوى للضااريبة وذلك قبل نهاية شااهر ابريل من كل عام وذلك  بالشااركة  وم تق -

وتساتحق الضاريبة وتسادد على   2005لسانه  91طبقا الحكام قانون الضاريبة على الدخل رقم 
 .اساس سنوى عن نتيجة النشاط 

 الفحص حتى تاريخه . ولم يتم اخطار الشركة بنتيجة 2011قد تم فحصها حتى عام  الشركة  -
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 شركة سان ستيفانو لالستثمار السياحى 
 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(   

تقوم الشاااركة باساااتقطاع الضاااريبة من العاملين والخاضاااعين للضاااريبة على االجور   -
الضريبة المستحقة طبقا للنموذج  والمرتبات ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد 

المعتمد من مصااالحة الضااارائب وذلك قبل الخامس عشااار من الشاااهر التالى الساااتحقاق  
الضااريبى ، كما تقوم الشااركة بتقديم االقرار الساانوى عن الضااريبة ومرفق به التسااوية  

 .السنوية لالجور وما فى حكمها
 ض   الركائب . لتم الطعل عضا تقديكات كص  2011لتم الف ص متا عةم      -

 

 )ج( ضريبه الدمغة  
تقوم الشااركة بتوريد الضااريبة المسااتحقة على االوعية الخاضااعة لضااريبة الدمغة طبقا       -

( 19. وقد تم اخطار الشااركة بنموذج )وتعديالته  1980لساانه  111قم الحكام القانون ر
المواعياد  وقاد تم الطعن علياه فى  2015الى عاام  2011ضااااارائاب عن الفترة من عاام 

 القانونية .
 

 ضريبة القيمة المضافة   ( د)
الشاركة مساجلة بضاريبة القيمة المضاافة وتقوم بتقديم االقرار الضاريبى شاهريا مع النموذج       -

المعاد لاذلاك من قبال المصااااالحاة وثم تورياد الضاااااريباة ان وجادت مع االقرار الشاااااهرى  
 .وسداد الضريبة المستحقة 2015وقد تم الفحص حتى  للمامورية المختصة 

 
 شركة نوفا بارك القاهرة   

 

 شركات األموال أرباحضريبة  )أ ( 
تقديم االقرار السااانوى للضاااريبة وذلك قبل نهاية شاااهر ابريل من كل عام  بالشاااركة  وم تق -

وتسااتحق الضااريبة   2005لساانه  91وذلك طبقا الحكام قانون الضااريبة على الدخل رقم 
 .وتسدد على اساس سنوى عن نتيجة النشاط 

ولم يتم اخطار الشااااركة بنتيجة الفحص حتى   2010قد تم فحصااااها حتى عام الشااااركة     -
 . تاريخه

 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(   

تقوم الشاااركة باساااتقطاع الضاااريبة من العاملين والخاضاااعين للضاااريبة على االجور      -
والمرتبات ومافى حكمها على اساس شهرى وتقوم بسداد الضريبة المستحقة طبقا للنموذج  
المعتمد من مصااالحة الضااارائب وذلك قبل الخامس عشااار من الشاااهر التالى الساااتحقاق  

ار الساانوى عن الضااريبة ومرفق به التسااوية  الضااريبى ، كما تقوم الشااركة بتقديم االقر
ولم يتم اخطار الشاركة   2013و جارى الفحص حتى عام السانوية لالجور وما فى حكمها  
 بنتيجة الفحص حتى تاريخه .

 
 

 ضريبه الدمغة )ج(   

تقوم الشااركة بتوريد الضااريبة المسااتحقة على االوعية الخاضااعة لضااريبة الدمغة طبقا       -
ولم   2013، وقد تم الفحص حتى عام وتعديالته  1980لساااانه  111الحكام القانون رقم 

 يتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص حتى تاريخه .
 

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

المعد لذلك من قبل المصلحة وثم توريد الضريبة ان وجدت مع االقرار الشهرى للمامورية 
   .وقامت الشركة بالطعن على تقديرات المامورية  2014عام  الفحص حتى    وتم   ،المختصة  
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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 وذلك بالشركة  وم تق   -
وتستحق الضريبة وتسدد على   2005لسنه    91طبقا الحكام قانون الضريبة على الدخل رقم  

 .اساس سنوى عن نتيجة النشاط 
ه وتم اخطار الشركة بنتيجة الفحص وقامت الشركة بالطعن علي  2014تم فحصها حتى عام         -

 فى المواعيد القانونية .
 

 ريبة على المرتبات وما في حكمهاالض )ب(  
تقوم الشااااركة باسااااتقطاع الضااااريبة من العاملين والخاضااااعين للضااااريبة على االجور    -

والمرتبات ومافى حكمها على اسااس شاهرى وتقوم بساداد الضاريبة المساتحقة طبقا للنموذج  
الساااتحقاق  لالمعتمد من مصااالحة الضااارائب وذلك قبل الخامس عشااار من الشاااهر التالى 

رار الساانوى عن الضااريبة ومرفق به التسااوية  الضااريبى ، كما تقوم الشااركة بتقديم االق
 .السنوية لالجور وما فى حكمها

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

 ضريبه الدمغة   )ج(  

تقوم الشااركة بتوريد الضااريبة المسااتحقة على االوعية الخاضااعة لضااريبة الدمغة طبقا       -
وسااااداد   2014وتم الفحص حتى عام وتعديالته  1980لساااانه  111الحكام القانون رقم 
 الضريبة المستحقة .

 
 ضريبة القيمة المضافة  ( د)

   الشاااركة مساااجلة بضاااريبة القيمة المضاااافة ) المبيعات ساااابقا ( وتقوم بتقديم االقرار      - 
الضاريبى شاهريا مع النموذج المعد لذلك من قبل المصالحة وثم توريد الضاريبة ان وجدت  

وتم الطعن   2015وقد تم الفحص حتى عام  مع االقرار الشااااهرى للمامورية المختصااااة 
 على تقديرات المامورية .

 
 االقصر للتطوير العمرانى والسياحى شركة

 

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

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

  .من قبل مامورية ضرائب االستثمار  فحصهاالشركة لم يتم  -
 

 وما في حكمهاالضريبة على المرتبات  )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 مصلحة 
الضرائب وذلك قبل الخامس عشر من الشهر التالى الستحقاق الضريبى ، كما تقوم الشركة بتقديم 

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

 القانونية.
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 شركة االقصر للتطوير العمرانى والسياحى )تابع(
 

 ضريبة الدمغة )ج ( 
تقوم الشاااركة بتوريد الضاااريبة المساااتحقة على االوعية الخاضاااعة لضاااريبة الدمغة طبقا   -

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

 .مسجلة بضريبة القيمة المضافة غير الشركة -
 

 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية
 

 الضريبة علي أرباح شركات األموال   )أ ( 
، وتجدر االشااارة  ولم يتم الفحص حتى تاريخه  2005الشااركة بدأت نشاااطها خالل ساانة   -

 .من الضريبة طبقا ألحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة  معفاة ان الشركة الى 
 

 الضريبة على المرتبات وما في حكمها )ب(  
المختصاة   يتم ساداد الضارائب المساتقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية الى المأمورية  -

 وحتى تاريخه لم يتم فحص الشركة.
 

 ضريبة الدمغة   )ج ( 
 حتى تاريخ المركز المالى.فحص اللم يتم   -
 

 ضريبة المبيعات   )د ( 
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية فى مواعيدها الشهرية ويتم السداد اوال باول  -
 

 كة بورت فينيس للتنمية السياحيةشر
 

 الضريبة علي الدخل )أ ( 
الضااريبة علي الدخل طبقا ألحكام كما أن الشااركة معفاه من  –الشااركة لم تبدأ نشاااطها بعد  -

قانون ضااامانات وحوافز االساااتثمار إال انها ملتزمة بتقديم اإلقرار الضاااريبي السااانوي طبقا  
  .والئحتة التنفيذية 2005لسنة  91ألحكام قانون الضرائب الجديد رقم 

 
 الضريبة على المرتبات واألجور  )ب(

-ال يوجد اى مبالغ خاضاعة لضاريبة األجور والمرتبات حي  إن الشاركة لم تبدأ نشااطها بعد  -
   .هذا ولم يتم فحص الشركة حتى اآلن 

 
 الضريبة العامة على المبيعات )ج ( 

 .الشركة غير خاضعة ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات   -
 

 المستنداتالضريبة الدمغة على   )د (
 .لم يتم فحص الشركة حتى اآلن  -
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 األطراف ذات العالقة -32
 

تحقيقاً ألهداف الشاركة يتم التعامل مع الشاركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى   
المبالغ  وذلك بإسااناد تنفيذ بعض األعمال والعقود في مشااروعات الشااركات التابعة وكذلك سااداد بعض 

نيابة عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أو إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصدة هذه  
تمثل شااركة اإلسااكندرية لإلنشاااءات  ، وبقائمة المركز المالي اإللتزاماتالمعامالت ضاامن األصااول و

 .الشركات طبقا للعقود المبرمة مع الشركات اتالمقاول الرئيسي لمشروع

وفقاً فقط من الشركة القابضة بلغت صافى مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت       
  . 2020ديسمبر  31فى جنيه مصري  4,432,565مبلغ وقدره  15معيار المحاسبة المصري رقم ل
شاركة يسااهم فيها بعض أعضااء مجلس إدارة   –جي لالساتثمار العقاري والساياحي  .إم  .تمتلك شاركة تي 

تقريباً من أساااهم   %43.16بنسااابة  TMG HOLDINGشاااركة مجموعة طلعت مصاااطفى القابضاااة 
  .الشركة

 حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة    
 

المالى :رصدة األطراف ذات العالقة التي تضمنها المركز أبيان بأهم   
 مستحق من   أوراق دفع دفعات مقدمة  تشوينات  -مقاولون  تأمين ضمان أعمال  مقاولون وتعليات  

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

- شركة اإلسكندرية لإلنشاءات 
 2020ديسمبر  31

1,062,701,089 1,720,049,770 478,901,496 1,800,790,005 - 98,173,143 

 مستحق من أوراق دفع  دفعات مقدمة تشوينات -مقاولون  تأمين ضمان أعمال مقاولون وتعليات   

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

- شركة اإلسكندرية لإلنشاءات 
 2019ديسمبر  31

936,741,690 1,324,054,505 297,120,541 1,773,650,954 68,585,089 98,173,143 

 

 

   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -33
 

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

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

تعرض الشااااركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف  يقدم هذا اإليضاااااح معلومات حول مدى 
الشاركة وساياسااتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدارتها وكذلك كيفية إدارة الشاركة لرأس  
المال. ويتحمل مجلس إدارة الشاااركة بالكامل مساااؤولية وضاااع إطار إلدارة المخاطر التي تتعرض لها 

 تحمل اإلدارة العليا بالشركة مسؤولية وضع وتتبع سياسات إدارة المخاطر.الشركة واإلشراف عليه، وت
 

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.
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 )تابع( داف وسياسات إدارة المخاطر الماليةأه -33
 
 مخاطر االئتمان  (أ

هي خساااااائر مالياة تتكبادها الشاااااركة في حال تعثر العميال أو الطرف المقاابل في الوفاء بالتزاماته التي  
ينظمها عقد األداة المالية، ومن ثم تتعرض الشاركة لمخاطر االئتمان بشاكل رئيساي من العمالء وأوراق 

ومصاااروفات مدفوعة مقدماً ومدينون متنوعون وأرصااادة مدينة أخرى والمساااتحق من أطراف  القبض 
 ذات عالقة وكذا من أنشطتها الماليه، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

 
 ارصدة العمالء و اوراق القبض

أبرمت الشااركة عقود بيع وحدات سااكنية وأخرى تجارية بالتقساايط . تم تحديد تلك األقساااط في عقود  
البيع. وتتعرض الشااااركة لخطر االئتمان فيما يتعلق بتلك األقساااااط المسااااتحقة. ولكن الملكية القانونية  

فة إلى ذلك، تتابع  للوحدات الساكنية والتجارية ال تنتقل إلى المشاتري االعقب تساديد جميع األقسااط. إضاا
الشااركة األقساااط المسااتحقة بشااكل مسااتمر و بالتالي فان تعرض الشااركة لخطر الديون المعدومة ليس  

 جوهرياً. 
يتأثر تعرض الشااااركة لمخاطر االئتمان بشااااكل رئيسااااي بالصاااافات الفردية لكل عميل على حدة. اما  

ن الساداد الساائد بالصاناعة والدولة  الخصاائص الساكانية لقاعدة عمالء الشاركة، وتشامل مخاطر التعثر ع
التي يعمل بها العمالء، لها تأثير أقل على خطر االئتمان. تحصاال الشااركة علي إيراداتها من عدد كبير 

 من العمالء.

 
صول المالية األخرى والودائع النقدية األ  

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشاائة عن األصااول المالية األخرى الخاصااة بالشااركة، والتي تتضاامن  
لمخاطر االئتمان   الشااركةاألرصاادة لدى البنوك، والنقد، واألصااول المالية بالتكلفة المسااتهلكة، تتعرض 

 صول.  نتيجة لتخلف الطرف المقابل عن السداد بحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األ
ويتولى القطاع المالي بالشااركة إدارة مخاطر االئتمان الناشاائة عن األرصاادة لدى البنوك والمؤسااسااات 

بنوك محلية ذات   المالية، وتحد الشاااركة من تعرضاااها لمخاطر االئتمان عن طريق إيداع أرصااادة لدى
صاارفيين الذين تتعامل ساامعة جيدة ،  وال تتوقع اإلدارة وفقا للمعلومات التي تتوفر لدى الشااركة عن الم

 معهم، أن يتعثر أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.  
 

 المستحق من أطراف ذات العالقة 
يرتبط المساتحق من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنشاأ ضامن ساياق األعمال االعتيادية بحد أدنى  

 دفترية لهذه األرصدة.  من مخاطر االئتمان بحي  يكون أقصى مقدار تعرض لها يعادل القيمة ال
 

 مخاطر السوق  (ب
تنشأ مخاطر السوق عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 
أساعار الساوق، ومن أمثلتها خطر ساعر صارف العمالت األجنبية ومخاطر أساعار الفائدة وهي مخاطر 

الشااركة، وتتضاامن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السااوق القروض  من شااأنها أن تؤثر على دخل 
ذات الفائدة والودائع، ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر الساوق في إدارة المخاطر والسايطرة عليها ضامن  
حادود مقبولاة وفي نفس الوقات تحقيق عوائاد مجزياة، والشاااااركاة ال تحتفظ باأدوات ماالياة مشاااااتقاة وال 

 تصدرها.
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 )تابع( أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -33
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
تنشااااأ مخاطر أسااااعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المسااااتقبلية لألداة المالية نتيجة  

الفائدة بالساوق  للتغيرات في أساعار الفائدة بالساوق، ويتصال تعرض الشاركة لمخاطر التغير في أساعار 
وودائع ذات فائدة، ويعاد تسااعير الفائدة   تغيرمن عدمه بشااكل رئيسااي بالتزامات الشااركة بسااعر فائدة م

من فترة إلى أخرى على أن ال تتعدى المدة الفاصاالة عام  تغيرعلى األدوات المالية ذات سااعر الفائدة الم
 واحد.

هو ساعر فائدة  المجموعة القروض المساتحقة على االلتزامات المالية وأغلب وحي  ان ساعر الفائدة على 
 ، وعليه فان اثر التغير فى سعر الفائدة يتم ادراجه بالقوائم المالية للشركة.تغيرم

 
 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

تتعرض الشااركة لمخاطر التغير فى اسااعار العمالت االجنبية من االصااول وااللتزامات المالية وبصاافة  
 .تلك االلتزامات طويلة االجل والمتمثلة فى ارصدة القروض بالدوالر االمريكى  اساسية

 

 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 من  
 البنوك، وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطي كافي عن طريق الحصول على

قروض، وذلك من خالل متابعة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر والمطابقة  وتسهيالت 
بين استحقاق األصول وااللتزامات المالية. علما بأن الشركة لديها النقدية الكافية لسداد المصروفات 

  التشغيلية المتوقعة متضمنة مصروفات االلتزامات المالية.

 
 
 

 العادلة لألدوات المالية القيم   -34
 

تتكون األدوات المالية من األصول المالية وااللتزامات المالية. وتتضمن األصول المالية للشركة ارصدة 
، مدينة أخرىاألرصدة ال النقدية بالصندوق ولدى البنوك، ارصدة العمالء واوراق القبض، وبعض

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

ال تختلف و  االخرى،  ودائنو شراء أراضي، والمستحق إلى أطراف ذات العالقة وتأمين ضمان األعمال
ينص على   وااللتزامات المالية جوهريا عن القيمة الدفترية الخاصة بها ما لمالقيم العادلة لألصول 

 خالف ذلك. 
 

 الموقف القانونى -35
 

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

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

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

البصير عبد الباقى ضد الشركة العربية ق ادارى القاهرة  مقام من احمد عبد 41817/66طعن رقم   -
 للمشروعات والتطوير العمرانى حجزت للتقرير ولم تحدد جلسة.

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

 للتقرير ولم تحدد جلسة.
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  أحداث هامة  -36
 

حدثت بعض األحدا  الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حي  حد  تفشي لفيروس 
كورونا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي، وقد 

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

 ري لإليرادات، وتقييم  اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.انخفاض جوه
، و قد تؤثر على القوائم 2020ديسمبر    31فى على القوائم المالية للشركة    تم أخذ تأثيرهاهذه األحدا   

المالية للفترات المالية المستقبلية. وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي، فإن 
التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية. ويختلف حجم التأثير وفقاً للمدى المتوقع والفترة هذا 

 الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحدا  وتأثيرها.
 
تتنوع ايراداتها شركات المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية هى القطاع العقارى والقطاع الفندقى  و

ات العائد الدورى واألنشطة الخدمية مثل المراكز التجارية وعضويات االندية باالضافة وقطاع األنشطة ذ

  الى البنية التحتية ونشاط النقل الجماعى.

وقد حرصت اإلدارة التنفيذية للمجموعة منذ بداية األزمة على إتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات 
أثار األزمة، وتحمل المجموعة ألي تقلبات محتملة في والتى كان لها األثر اإليجابى فى تخفيف حدة 

 . مختلف األنشطة ناجمة عن تلك الجائحة
 

 اوالً القطاع العقارى 
 
مليون  8152مليون جنيه مقارنة بمبلغ   11817حوالى  2020ايرادات بلغت خالل عام   العقارى القطاع    حقق .1

 4حوالى بلغت واحدة   صاااافقةوترجع الزيادة إلى قيمة ،   2019جنيه ايرادات محققة خالل نفس الفترة من عام 
زيادة خالل الفترة ، باإلضافة إلى  المبيعات المحققة  زيادة على بصفة رئيسية أثارها   ت انعكسوالتى ،  مليار جنيه 

 .2020مليار جنية من قيمة الصفقة فى سبتمبر  2.25لغ مب حي  تم تحصيللنفس الفترة ،  التحصيالت النقدية 
هذا الرصاايد ، و 2020ديساامبر  31فى مليار جنيه مصااري   50.7بلغ رصاايد المبيعات الفعلية والغير مساالمة   .2

اليزال يتمتع بموقف مسااااتقر وذو نوعية جيدة من العمالء وساااايتم تمويله بالكامل من هؤالء العمالء، وبالتالى  
يوفر نظرة واضااحة حول التدفقات النقدية واألرباح المسااتقبلية، و إضااافة إلى ماورد آعاله فأن الشااركة جمعت 

ؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خالل الفترة المقبلة األمر الذي ساي،  مخزونًا من وحدات المتخلالت المكتملة تقريبًا 
دون الحااجاة إلى مزياد من اإلنفااق، مماا سااااايعزز بادوره من حجم المبيعاات غير المسااااالماة وتادفقااتهاا النقادياة 

 المستقبلية.

تسااير معدالت التنفيذ لمشااروعات المجموعة وفقاً للخطة الزمنية المعدة والحرص على تسااليم العمالء وحداتهم  .3
 ً  للمواعيد المحدده عليها.  وفقا

    

 ثانيا:ً القطاع الفندقى 
  1602مقاابال ايرادات بلغات   2020خالل عاام جنياه  مليون  622ايرادات بلغات حققات شاااااركاات القطااع الفنادقى 

مليون جنيه  50خساااائر تشاااغيل بلغت وقد حققت من خالل فنادقها  خالل نفس الفترة من العام الساااابقجنيه  مليون 
 . COVID – 19نتيجة تأثير جائحة  مليون خالل نفس الفترة من العام السابق 565مقابل أرباح  2020خالل عام 

على كافة األنشاطة  19-ونظراً ألن الخساائر المحققة من قطاع الفنادق ترجع بصاورة اسااساية إلى أثر جائحة كوفيد 
العالم والذى انعكس أثرها على مصار وبالتالى فهو يعتبر حد  عرضاى الخاصاة بالساياحة والطيران فى كافة انحاء  

عام اليقتصار على شاركات المجموعة فقط، وبالتالى فإنه من  المتوقع بعد إنتهاء أثر تلك الجائحة والرجوع لمعدالت 
أخرى كما كان   السااياحة والطيران الطبيعية حول العالم أن تسااتعيد فنادق المجموعة قدرتها على تحقيق األرباح مرة

 سابقاً لما تتمتع به من مقومات متميزة.

باالتعااون مع  شاااااركاات االدارة لفناادق  COVID – 19 انادالع جاائحاة   بعاد الفور وقاد قاامات اإلدارة التنفياذياة على 
نتيجة و وفندق النيل كمبينساكي  ساتيفانو  الشايخ والفورسايزونز ساان  والفورسايزونز شارم النيل بالزا سايزونزرالفو 

 األنشاطة على   COVID -19 تأثير من  للتخفيف أدناه مبين  هو  التدابير كما من  العديد لالجتماعات المتعددة باتخاذ 

 التشغيلية : 
  



 )شركة مساهمة مصرية( TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 متممة للقوائم المالية المجمعة اليضاحات اإل
  2020ديسمبر  31كما في 
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 )تابع( أحداث هامة  -36

 
 في  النقدي الرصايد على  للحفاظ لعمالء  ا تحصايلال عملية وتساريع بالفنادق المتاح   النقدي الرصايد على  الحفاظ .1

  .فندق كل

 مع والتشااغيلية  الثابتة اسااتراتيجية تخفيض التكاليف التشااغيل والعمل على  جوانب  مختلف في  التكاليف ترشاايد .2

 الفندقية. األصول على  نفسه الوقت  في  الحفاظ

 والساكان  الصاحة ووزارة العالمية الصاحة منظمة بإجراءات  االلتزاممع  تدريجية بطاقة الفنادق تشاغيل اساتئناف .3

النصاف األخير من  التشاغيل على  جيدة عالمات  الفنادق في  التشاغيل نتائج  أظهرت  وقد الصادد،   هذا في  المصارية
 والفيالت  الشااط   مرافق افتتاح خالل من  اإلساكندريةب ساتيفانو  فندق الفورسايزونز ساان  في  وبصافة خاصاة  العام

لتلك .الربح  وصاافي  الغرفة ساعر متوساط في  زيادة إلى  أدى مما الصايف فصال خالل للتشاغيل الشااطئية والكبائن 
  الفترة.

 على  الفائدة االقتصاادية فى تأجيل األنشاطة على  COVID 19 لتخفيف أثار المركزي البنك مبادرة من  االساتفادة .4

  ) حتى سبتمبر – )من مارس أشهر ستة القروض المستحقة لمدة

 ثالثا:ً قطاع األنشطة ذات العائد الدورى واألنشطة الخدمية   

رنة مقا 2020عام خالل  جنيه مليون  1647 حوالى واألنشااطة الخدمية  بلغت إيرادات األنشااطة ذات العائد الدورى
الخاصاااة بجائحة نتيجة تأثير القرارات اإلحترازية جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضاااى،  مليون  1989 بمبلغ 

ومع ذلك فإن الشاركة تتمتع بمركز  كورونا والتى أثرت على عمليات تشاغيل تلك األنشاطة واإليرادات المحققة منها،
مالي قوي، إضااافة إلى الساايولة األكثر من ممتازة لديها والقادرة على تغطية أي عجز محتمل. ويظل تركيز اإلدارة 

 موجهاً لتقليل وتقليص تلك اآلثار.


