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 مراقبا الحسابات تقرير

 )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  مساهمىإلى السادة/

 حول مراجعة القوائم المالية
 

 

 المستقلةتقرير عن القوائم المالية 

 - TMG Holdingمجموعة طلعت مصطفى القابضة  لشركةا القوائم المالية المستقلة المرفقة ناجعر
 2020ديسمبر   31قائمة المركز المالي المستقلة في  يف ةمثلتملاو ()"الشركة" – شركة مساهمة مصرية

والتدفقات النقدية المستقلة المتعلقة   وائم االرباح او الخسائر والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكيةق  اذكو
 اإليضاحات. ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها منفي ذلك التاريخلسنة المالية المنتهية  عن ابها  
 

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

عادالً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية 
ً عادالً اإل دارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا

وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية 
 ئمة للظروف.التقديرات المحاسبية المال وعملإختيار السياسات المحاسبية المالئمة وتطبيقها 

 
 مسئولية مراقب الحسابات

مت تتنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها . وقد 
منا  ريايعملب هذه الطوتت القوانين المصرية السارية. وفى ضوء لمصريةاة عراجمال رتنا وفقاً لمعاييعراجم

اإللتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية 
 خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

 
واإلفصاحات في القوائم  قيم لوتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن ا

تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر المالية. وتعتمد اإلجراءات التي 
التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . ولدى تقييم هذه المخاطر يضع 

الواضح المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل و
لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء راي على كفاءة الرقابة 
ً تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية والتقديرات  الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا

 ت به القوائم المالية المستقلة.المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدم
 

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

  

 ( EY)المتضامنون للمحاسبة والمراجعة                                              RSM Egypt)محاسبون قانونيون(    
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 المستقلة قائمة الدخل الشامل 
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المالية المستقلة القوائم ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 

 في للسنة المالية المنتهية 
 2020ديسمبر   31

 في للسنة المالية المنتهية 
 2019ديسمبر  31

 جنيه مصري جنيه مصري  
   

 471,139,435 487,069,368 السنة ارباح 

   الدخل الشامل األخر  

 ( 46.327.304) - تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع 

بعد خصم   السنةمجموع الدخل الشامل األخر عن 

 ( 46.327.304) - الضريبة  

 424,812,131 487,069,368 السنة إجمالى الدخل الشامل عن 
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  المستقلة  قائمة التغير فى حقوق الملكية
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 

 

 
 رأس المال 

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

 21,487,769,472 500.437.010 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2020يناير  1الرصيد في 
 - (23.556.970) - 23.556.970 - القانونيالمحول الى االحتياطى 
 487,069,368 487,069,368 - - - إجمالي الدخل الشامل 

 (188.500.000) (188.500.000) - - - توزيعات أرباح  

 21,786,338,840 775,449,408 61.735.404 313.531.168 20.635.622.860   2020ديسمبر  31الرصيد في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة  القوائم المالية( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
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  المستقلة قائمة التغير فى حقوق الملكية 
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 

 
 رأس المال 

 إحتياطي عام  أحتياطى قانونى  المصدر والمدفوع 

ارباح غير محققة من  
استثمارات مالية  تقييم 

 اإلجمالى  أرباح مرحلة  متاحة للبيع
 مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه مصرى   جنيه 
       

 21.433.957.341 415.787.437 46.327.304 61.735.404 274.484.336 20.635.622.860 2019يناير  1الرصيد في 
 - (15.489.862) - - 15.489.862 - القانونىالمحول الى االحتياطى 

 424,812,131 471,139,435 (46.327.304) - - - إجمالي الدخل الشامل  
 (371.000.000) (371.000.000) - - - - توزيعات أرباح  

 21,487,769.472 500.437.010 - 61.735.404 289.974.198 20.635.622.860 2019ديسمبر  31الرصيد في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المستقلة القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )
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 المستقلة قائمة التدفقات النقدية 
 2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المستقلة القوائم المالية ( جزء ال يتجزأ من 21( الى )1اإليضاحات المرفقة من )

 إيضاح 
  في للسنة المالية المنتهية 

 2020ديسمبر   31
  في للسنة المالية المنتهية 

 2019ديسمبر  31

 جنيه مصري  جنيه مصري   

    يةنشطة التشغيلاأل
 564.011.107 558,630,123  قبل الضرائبفترة ارباح ال

( 3) اهالكات  2.563.528 1.962.190 

) تابعة فى شركات إستثمارات  توزيعات ارباح   51 ) (571,794,762 ) (1.150.188.972) 

 (15.352.601) ( 7.983.373)  )ايرادات ( تمويلية 

( 9) اضمحالل استثمارات فى شركات تابعة  - 562.000.000 

 17.440.598 4.054.237  اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع 
خالل األربااح تقييم أصااااول ماالياة مقيماة باالقيماة العاادلاة من   )أربااح(

( 9) اوالخسائر  
(299.448 ) (338.229) 

 4.563.061 1.067.194   فروق تقييم عملة خسائر

 (15.902.846) ( 13,762,501)  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)خسائر( 

( 8) التغير فى مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى   22,271 (5.056) 

( 18) التغير فى اوراق القبض  (1,056,017,919 ) (546.124.969) 

 (283.822) 197,001  التغير فى أوراق الدفع 

( 11) التغير فى المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  246,464 (3.543.380) 

( 17) المسددةضرائب الدخل   (92.180.512 ) (26.602.252) 

 (592,462,325) ( 1.161.495.196)  يةنشطة التشغيلاألصافى التدفقات النقدية الناتجة من 

    يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 

( 3) واصول ثابتة تحت االنشاء )مدفوعات( لشراء اصول ثابتة  - (50,058,036) 

 1.745.995 2.182.577  مقبوضات من استثمارات مالية متاحة للبيع

 - 89.124.480  المسدد تحت حساب زيادة استثمارات فى شركات تابعةالتغير فى 

 965.690.972 1.156.288.426  توزيعات أرباح محصلة

 15.352.601 7.983.373  ايرادات تمويلية محصلة

 932.731.532 1.255.578.856   يةاالستثمارنشطة األصافى التدفقات النقدية الناتجة من 

     يةالتمويلنشطة األالتدفقات النقدية من 

 (371.000.000) ( 188.500.000)   توزيعات أرباح نقدية

 (371.000.000) ( 188.500.000)  يةالتمويلأنشطة  المستخدمة فى صافى التدفقات النقدية

 (4.563.061) ( 1.067.194)    فروق تقييم العملة 

 (35.293.854) ( 95.483.534)  العام صافى النقدية وما في حكمها خالل

 202.078.222 166.784.368  العامالنقدية وما في حكمها ا أول 

( 9) العامالنقدية وما في حكمها ـ آخر   71.300.834 166.784.368 
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 نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها - 1
 

شركة مساهمة مصرية    TMG Holdingتأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  −
 .والئحته التنفيذية 1992لسنة  95طبقاً ألحكام القانون  2007فبراير  13فى 

 25ومدة الشاركة  ،2007إبريل  3بتاريخ  187398تم قيد الشاركة بالساجل التجاري برقم   −
 . سنة

أسايس الشاركات التى تصادر أوراقاً مالية أو الدخول  يتمثل غرض الشاركة في األشاتراك فى ت −
 فى زيادة رؤوس أموالها .

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

 2 يف 2020ديسامبر  31للسانة المالية المنتهية في للشاركة المساتقلة  المالية  القوائم تم اعتماد  −
 طبقاً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك التاريخ. 2021مارس 

 
 أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة 2
 

وفقاً لمعايير المحاسابة المصارية وفي ضاوء القوانين واللوائ    المساتقلة أعدت القوائم المالية  -
 المصرية السارية .

 

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

الماالياة   وفقااً لمبادأ التكلفاة التااريخياة فيماا عادا االساااااتثماارات المساااااتقلاة  أعادت القوائم الماالياة  -
والخساااااائر والتي  أالمتااحة للبيع واألصاااااول الماالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 تقاس بالقيمة العادلة .
 

 التغيرات في السياسة المحاسبية 2-1 -
 

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

 معايير أصدرت ولم تطبق بعد -
 

فيما يلي المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها، ولكن ال تزال غير سارية، حتى تاريخ  -
للشركة. تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت تنطبق،   المستقلةإصدار القوائم المالية  
 عندما تصبح سارية.
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 لم تطبق بعدمعايير أصدرت و

 
 -: األدوات المالية: 47معيار المحاسبة المصري 

 
األدوات   26"األدوات المالية" والذي حل محل معيار المحاسبة المصري    47معيار المحاسبة المصري  

ويبدأ تطبيق  2019في أبريل  47المالية: االعتراف والقياس. تم إصدار معيار المحاسبة المصري 
مبكر. باستثناء محاسبة ، مع امكانية التطبيق ال  2021يناير    1في أو بعد  للفترات المالية التي تبدأ  المعيار  

التغطية، يجب التطبيق بأثر رجعي ولكن تعديل معلومات المقارنة ليس إلزامي. بالنسبة لمحاسبة التغطية، 
يتم تطبيق المتطلبات بشكل مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحدودة. اختارت الشركة عدم التطبيق 

 .47المبكر لمعيار المحاسبة المصري 
 

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

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

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

: اإليراد من العقود مع 48خالل الدخل الشامل اآلخر، أصول العقود بموجب معيار المحاسبة المصري  
 لعمالء، واإليجار مستحق التحصيل، وارتباطات القروض وبعض عقود الضمان المالي.ا

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

 طبيعة ومدى إفصاحات الشركة عن أدواتها المالية.
 

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

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

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

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

"االيراد"  11االعتراف باإليراد الحالية، بما في ذلك معيار المحاسبة المصري رقم  محل إرشادات
، يتم 48"عقود االنشاء". بموجب معيار المحاسبة المصري رقم  8ومعيار المحاسبة المصري رقم 

أو  االعتراف باإليراد بمبلغ يمثل المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل نقل السلع
 أداء الخدمات المتعهد بها إلى العميل.

 
يلغي المعيار الجديد الخاص باإليراد كافة المتطلبات الحالية الخاصة باالعتراف باإليراد طبقاً لمعايير 

يناير  1المحاسبة المصرية. يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
. اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار. وتنوي الشركة تطبيق ويسمح بالتطبيق المبكر  2021

 المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.
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 معايير أصدرت ولم تطبق بعد )تابع(

 
 : االيجار49معيار المحاسبة المصري 

 
للفترات المالية التي تبدأ تاريخ سريانه يبدأ و 2019في أبريل  49معيار المحاسبة المصري  تم إصدار

" القواعد والمعايير  20. سيحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري 2021يناير  1في أو بعد 
 "المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي  المحاسبية

 
اآلن من المستأجرين االعتراف بالتزامات اإليجار التي تعكس  49معيار المحاسبة المصري  يتطلب

" لتقريبًا جميع عقود اإليجار. هناك إعفاء اختياري لبعض انتفاعمدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق 
 .عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

 
، ويس    مح بالتطبيق المبكر. اختارت الش    ركة عدم  2021يناير  1التاريخ اإللزامي لتطبيق المعيار هو  

 .49التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري رقم 
 
     ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2

    
 ترجمة العمالت األجنبية

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

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

ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد  إللتزامات يتم ترجمة األصول وا
 خل.فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق بقائمة الد

غير النقدية والتى يتم قياسااها بالتكلفة التاريخية باسااتخدام أسااعار  لتزاماتيتم ترجمة األصااول واإل
 الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

غير النقدية والتى يتم قياساااها بالقيمة العادلة باساااتخدام أساااعار  لتزاماتيتم ترجمة األصاااول واإل
 حددت فيه القيمة العادلة.الصرف السائدة فى التاريخ التى ت

 
 األصول الثابتة 

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 

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

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

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

 :على النحو التالي
  



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020ديسمبر 31كما في 

 

- 12  - 

       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2
 

    )تابع(األصول الثابتة 
إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة يبدأ 

التي حددتها اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلنتاجي لألصل 
 :على النحو التالي

 
 السنوات بيـان األصل
 20 مبانى وإنشاءات
 5 أنتقالوسائل نقل و 
 8 -3 أجهزة كمبيوتر
 10 - 5 أثاث وتجهيزات
 5 - 3 عدد و أدوات  

 
يتم اس تبعاد األص ول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحص ول على أي منافع اقتص ادية  
مس تقبلية من اس تخدامها أو بيعها في المس تقبل. يتم االعتراف بأي أرباح أو خس ائر تنش أ عند اس تبعاد  

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

  .يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية

 
تقوم الش ركة بش كل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤش ر على أن يكون أص ل  
ثابت قد أض   محل . عندما تزيد القيمة الدفترية لألص   ل عن قيمته اإلس   تردادية ، فيعتبر أن هناك 
اض محالل لألص ل وبالتالي يتم تخفيض ه إلى قيمته اإلس تردادية . وتثبت خس ائر االض محالل بقائمة 

 األرباح أو الخسائر .

 
غيير في االفتراض ات المس تخدمة  ويتم رد الخس ائر الناجمة عن اض محالل القيمة فقط إذا كان هناك ت

لتحديد قيمة األص  ل االس  تردادية منذ إثبات خخر خس  ائر ناتجة عن اض  محالل القيمة ، ويكون رد 
الخس     ائر الن اجم ة عن اإلض     محالل مح دود بحي م ال تتع دى القيم ة ال دفتري ة لألص     ل ، القيم ة  

)بالص  افى بعد اإلهالك( ما لم يتم  االس  تردادية له أو تتعدى القيمة الدفترية التى كان س  يتم تحديدها 
االعتراف بالخس ائر الناجمة عن اض محالل القيمة بالنس بة لألص ل في الس نوات الس ابقة. ويتم إثبات  

 الرد في الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة األرباح أو الخسائر .

 
    اإلستثمارات

 االستثمارات في شركات تابعة
ش  ركات تابعة هي اس  تثمارات في منش  أت يكون للش  ركة فيها س  يطرة، ويفترض  االس  تثمارات في 

وجود الس  يطرة عندما تكون الش  ركة معرض  ه، أو يحق لها، عوائد متغيرة من خالل مس  اهمتها في 
المنش أة المس تثمر فيها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل س لطتها على المنش أة المس تثمر  

 فيها.
 لتحديد، تتحكم الشركة في المنشاة المستثمر فيها، وإذا، فقط إذا، كانت الشركة:على وجه ا

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

 األنشطة ذات الصلة للمنشاة المستثمر فيها(.

شاة المستثمر فيها، أو امتالكها حقوق في  التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة في المن -

 هذه العوائد. 

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ العوائد منها. -
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    تابع( ) اإلستثمارات

 

حقوق التص    ويت يؤدي إلى الس    يطرة. لدعم هذا بش    كل عام، هناك افتراض بأن امتالك غالبية 
االفتراض وعندما يكون لدى الش  ركة أقل من غالبية حقوق التص  ويت أو الحقوق المماثلة للمنش  اة  
المس تثمر فيها، فإن الش ركة تأخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الص لة في تقييم ما إذا  

 فيها، بما في ذلك:كان لديها السلطة على المنشاة المستثمر 
 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها -

 الحق الناشئ عن الترتيبات التعاقدية األخرى -

 حقوق التصويت للشركة وحقوق التصويت المحتملة -

كانت تقوم الش  ركة بإعادة تقييم ما إذا كانت الش  ركة تس  يطر على المنش  اة المس  تثمر فيها أم ال، إذا 
الحقائق والظروف تش  ير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناص  ر الس  يطرة الثالثة. يبدأ  
تجميع الش ركة التابعة عندما تحص ل الش ركة على الس يطرة على الش ركة التابعة وتتوقف عندما تفقد  

 الشركة السيطرة على الشركة التابعة.
 

بالقوائم المالية المس  تقلة بالتكلفة متض  منة تكلفة  تتم المحاس  بة عن االس  تثمارات في ش  ركات تابعة
االقتناء، وفى حالة حدوم اض محالل في قيمة تلك االس تثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا 

 االضمحالل ويدرج بقائمة األرباح أو الخسائر، وذلك لكل استثمار على حدة.
 

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

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

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

 

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

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

 
 االستثمارات المتاحة للبيع 

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

بها حتى تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة كقروض ومديونيات أو كاستثمارات محتفظ  
 من خالل األرباح أو الخسائر.

عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات 
 المتعلقة بها مباشرةً.

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

قائمة االرباح  وعندئذ يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في
أو إذا تم تحديد أن األصل قد اضمحل وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة   أوالخسائر،

المسجلة في حقوق الملكية في قائمة االرباح أوالخسائر. وفي حالة تعذر قياس القيمة العادلة 
 مة تلك االستثمارات بالتكلفة. الستثمارات في أدوات حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قي
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 )تابع( االستثمارات المتاحة للبيع    
 

استثمارات في حقوق ملكية: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر  -أ
المتراكمة من حقوق الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر. وال يمكن رد 
خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية من خالل قائمة االرباح أوالخسائر ويتم 

 راف بالزيادة في القيمة العادلة بعد اضمحالل القيمة مباشرة ضمن حقوق الملكية. االعت
 

استثمارات في أدوات دين: في حالة وجود دليل على اضمحالل القيمة، يتم استبعاد الخسائر  -ب
المتراكمة من حقوق الملكية ويعاد االعتراف بها في قائمة االرباح أوالخسائر ويستمر استحقاق 

عر الفائدة الفعلي األصلي على القيمة الدفترية المخفضة لألصل. وفى حالة زيادة القيمة الفائدة بس
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.

 
 أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

االساتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخساائر هي اصاول مالية تم تبويبها إما  كأصاول 
محتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث تم اقتناؤها لغرض البيع في مدى زمني قصااير أواصااول مالية 

 االولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.   تم تصنيفها عند االعتراف
 

عند االعتراف األولى، يتم قياس االساااتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخساااائر بالقيمة  
 العادلة.

 

يتم إثبات االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم 
 .األرباح أو الخسائرتراف بأرباحها وخسائرها بقائمة االع

 

يتم االعتراف بأرباح أو خساائر بيع االساتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخساائر بقائمة 
 .و الخسائرأاألرباح 

 
 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

دفعات وتواريخ اس  تحقاق ثابتة أو قابلة للتحديد على يتم تبويب األص  ول المالية غير المش  تقة ذات 
 أنها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

ويتطلب ذلك التبويب اس تخدام الحكم الش خص ي بدرجة عالية والتخاذ هذا القرار تقوم الش ركة بتقييم  
أخفقت الش   ركة في النية والقدرة على االحتفاظ بتلك االس   تثمارات حتى تاريخ االس   تحقاق ، وإذا 

االحتفاظ بتلك االس  تثمارات حتى تاريخ االس  تحقاق فيما عدا في بعض الظروف الخاص  ة مثل بيع 
كمية غير هامة قرب ميعاد االس  تحقاق، عندها يتم إعادة تبويب كل االس  تثمارات المحتفظ بها حتى 

س تلك االس تثمارات بالقيمة  تاريخ االس تحقاق إلى االس تثمارات المتاحة للبيع ، وبالتالي س وف يتم قيا
 العادلة وليس بالتكلفة المستهلكة إضافة إلى تعليق تبويب أية استثمارات بذلك البند .

 
يتم االعتراف األولي لالس    تثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االس    تحقاق بالقيمة العادلة متض    مناً 

 المصروفات التي تتعلق بها مباشرة.
 

األولي، يتم قياس االس تثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االس تحقاق بالتكلفة المس تهلكة  بعد االعتراف 
باس    تخدام طريقة معدل الفائدة الفعال ويتم خص    م االض    محالل ان وجد. يتم االعتراف باألرباح 
والخس ائر في قائمة األرباح أو الخس ائر عندما يتم اس تبعاد االس تثمارات أو في حالة االض محالل أو 

 ي حالة رد االضمحالل او في حالة االستهالك.ف
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  األصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
األصااول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي األصااول والتى من المتوقع اسااترداد قيمتها 

وليس من األساااتمرار فى اساااتخدامها. يتم قياس تلك   -اسااااساااى بشاااكل  -الدفترية من صااافقة بيع 
 األصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.

 
، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضامحالل  األصاولوفى حالة حدوث اضامحالل في قيمة تلك 

ويادرج بقاائماة الادخال، ويتم االعتراف برد خساااااائر االضااااامحالل فى الفترة التى حادث فيهاا بماا ال 
 .تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها 

 
 العمالء والمدينون المتنوعون

 ة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالتكلفة المستهلك
 

يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة . ويتم االعتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة األرباح أو الخسائر. ويتم االعتراف 

 . فيهابرد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدم 
 
 

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

  مخصوما منها حسابات السحب على المكشوف أن وجدت.
 

 الموردون و المصروفات المستحقة
يتم االعتراف بااللتزامات بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التى 

 تم استالمها سواء استلمت الشركة فواتير من الموردين أو لم تستلم.
 

 المخصصات
قانونى أو حكمى نتيجة لحدم يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى 

سابق، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب ذلك تدفقاً خارجاً للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام، مع 
إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ المركز المالي 

القيمة الزمنية للنقد جوهرياً فيجب أن يكون وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى. وعندما يكون تأثير  
  .المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام 

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

 التمويلية .بقائمة األرباح أو الخسائر ضمن التكاليف 
 

 إثبات اإليراد

يتم االعتراف بإيرادات االساتثمارات في الشاركات التابعة في حدود ما تحصال عليه الشاركة من    −
توزيعات األرباح للشاركات المساتثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء وذلك اعتبارا من تاريخ 

المسااتثمر فيها والتي اعتمدت توزيعات تلك  صاادور قرار التوزيع بالجمعيات العامة للشااركات 
 األرباح .

يتم إثبات دخل الفوائد الخاصة باألدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل بطريقة العائد الفعلي   −
وذلك فيما عدا األدوات المالية المصاانفة كمقتناة ألغراض التجارة أو المقيمة بالقيمة العادلة من 

 .خالل األرباح والخسائر
 

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

من رأس مال الشركة المصدر . ويستعمل اإلحتياطي بناء على قرار من  %50هذا اإلحتياطي 
 الجمعية العامة وفقاً إلقتراح مجلس اإلدارة.
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 التقديرات المحاسبية
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات 
تؤثر على قيم األصول ، اإللتزامات ، اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية ، هذا وقد 

 النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.تختلف 
 

 اضمحالل قيمة األصول 
 

 اضمحالل قيمة األصول المالية 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مالي 

المالية أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحلت . ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول 
قد أضمحلت إذا، وإذا فقط ، كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن حدوم حدم 
أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة  

 من االصول المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .
 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل . 
في حالة وجود احد المؤشرات، أو عندما يكون اختبار اضمحالل القيمة السنوي لألصل مطلوبا، 

دادية الصل أو وحدة توليد النقد )الوحدة المنتجة تقوم الشركة بتقدير القيمة االستردادية. القيمة االستر
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 

ما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته مجموعة األصول األخرى.وعند
اإلستردادية ، فيعتبر أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية . وتثبت 
خسارة االضمحالل بقائمة االرباح او الخسائر . عند تقدير القيمة االستخدامية يتم خصم التدفقات 

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

 البيع، يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة.
 

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

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

 الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة االرباح او الخسائر .
 

 أسهم خزينة  
كة( بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أساهم الخزينة مخصاومة من حقوق تدرج أساهم الخزينة )أساهم الشار

الملكية بالميزانية وتثبت األرباح أو الخساائر الناتجة عن التصارف فى أساهم الخزينة ضامن حقوق 
 الملكية بالميزانية.

 

 أثابة العاملين وتحفيز العاملين / المديرين  
ركة وفقاً للنظام األساااسااى للشااركة بناءاً على مقترح نظام االثابة وتحفيز العاملين أو المديرين بالشاا 
 من مجلس اإلدارة يطبق بأحدى الوسائل التالية:

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

 حالياً نظام أثابة مفعلواليوجد 
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 ضرائب الدخل

 يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري. 
 

 ضرائب الدخل الجارية 
ً للمبلغ   المتوقع يتم االعتراف بأصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقا

 استرداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
 

 ضرائب الدخل المؤجلة 

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

 المحاسبي( وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.
 

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

 مستقبلية.
 

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

 

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

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

 

 ف ذات العالقةالمعامالت مع األطرا

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

سياسات التسعيرية للمعامالت مع  مؤثرمن قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط وال
 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

 

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

بقاً ألساس االستحقاق ووفقاً لهذا وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل ط  1975لسنة    79
 النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

 

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

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

 

 تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذى يتطلب فترة 

لإلستخدام فى األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء من تكلفة األصل. يتم تحميل زمنية طويلة لتجهيزه 
تكاليف االقتراض األخرى كمصروف فى العام التى تحققت فيه . تتمثل تكاليف االقتراض فى الفوائد 

 والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .
  



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020ديسمبر 31كما في 

 

- 18  - 

       )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2-2
 

 المصروفات
يتم االعتراف بجميع المصااروفات شاااملة مصااروفات التشااغيل ، المصااروفات اإلدارية والعمومية 
 والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف.

 

 توزيعات األرباح
 األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى 

 

 نصيب السهم في األرباح
تعرض الشااركة النصاايب االساااسااى للسااهم في األرباح ألسااهمها العادية. يتم احتساااب النصاايب  
االسااساى للساهم في األرباح بقسامة الرب  والخساارة المتعلقة بالمسااهمين عن مسااهمتهم في األساهم 

المتوسااط المرج  لعدد األسااهم العادية القائمة خالل الفترة مع اسااتبعاد أسااهم  العادية بالشااركة على 
 أن وجدت . –الخزينة 

 

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

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

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

تراضات التي من شأن المشاركين بالسوق وتُقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االف
استخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، وذلك بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون على 

  .تحقيق مصالحهم االقتصادية

 ويضع القياس بالقيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك بالسوق على توليد منافع
طريق استخدام األصل بأفضل و اعلى استخدام أو عن طريق بيعه إلى مشارك خخر اقتصادية عن 

 بالسوق من شأنه استخدام األصل بأفضل و اعلى استخدام.
 

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

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

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

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

 وتقلل استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها إلى الحد األدنى. 
 

ويجري تصنيف جميع األصول وااللتزامات التي تقاس قيمتها العادلة أو يجري اإلفصاح عنها في 
ً لقياس القيمة المالية ضمن تسلسل ال القوائم  قيمة العادلة بناء علي أقل مستوي والذي يعد جوهريا

 العادلة ككل وذلك كما يلي: 
المستوى األول: قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألصول أو التزامات 

 مطابقاً تماماً في أسواق نشطة.
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    )تابع( القيم العادلة
 

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

األول ولكن يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشر )أي 

 المستمدة من األسعار(.

قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن مدخالت لألصل أو المستوى الثالم: 

 االلتزام ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها )بيانات ال يمكن مالحظتها(

 

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

ما كان ثمة تحويالت قد حدثت بين المستويات الثالم لتسلسل  أساس متكرر، تحدد المنشأة إذا

 القيمة العادلة عن إعادة تقييم التصنيف في تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة. 

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

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

 
  



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020ديسمبر 31كما في 
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 أصول ثابتة -3
 

 أراضى 
وسائل نقل  مبانى

 أجهزة كمبيوتر وانتقال
أثاث 

 وتجهيزات
عدد 
 االجمالى وادوات

 جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 
جنيه 

 مصري
جنيه 

 جنيه مصري مصري
        التكلفـة

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066  2020يناير  1فى 
 - - - - - - - الفترةإضافات 

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066  2020 ديسمبر 31في 

        مجمع اإلهالك
 (3,376,909) (22.721) (1.210) (626.189) (850.849) (1.875.940) - 2020يناير  1فى 

 (2,563,528) (7.287) - (30.839) (24.149) (2.501.253) - الفترةإهالك 

 ( 5.940.437) (30.008) (1.210) (657.028) (874.998) (4.377.193) -  2020ديسمبر  31في 
 صافى القيمة الدفترية في

 55.712.819 4,760 - 17.134 2 45.647.857 10.043.066  2020ديسمبر  31

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

 مبانى  أراضى 
وسائل نقل و 

 أجهزة كمبيوتر انتقال
أثاث 

 وتجهيزات
عدد 

 االجمالى وادوات
 مصريجنيه  جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 

        التكلفاة
 11.595.220 30.382 1.210 645.562 875.000 - 10.043.066  2019يناير  1فى 

 50.058.036 4.386 - 28.600 - 50.025.050 - إضافات العام

 61.653.256 34.768 1.210 674.162 875.000 50.025.050 10.043.066 2019ديسمبر  31في 

        مجمع اإلهالك
 (1.414.718) (15.640) (1.210) (588.421) (809.447) - - 2019يناير  1فى 

 (1.962.191) (7.082) - (37.768) (41.402) (1.875.939) - العامإهالك 

 (3.376.909) (22.722) (1.210) (626.189) (850.849) (1.875.939) - 2019ديسمبر  31في 

 صافى القيمة الدفترية في
 58.276.347 12.045 - 47.973 24.151 48.149.111 10.043.066 2019ديسمبر  31

 
 ال يوجد رهن على االصول الثابتة -
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 استثمارات فى شركات تابعة 4
 

مال الشااركة العربية للمشااروعات  من رأساا  %99.9نساابة  على االسااتحواذ 2007تم فى أكتوبر  
العقاري   لإلسااتثمارمن رأس مال شااركة اإلسااكندرية  %96.9ونساابة والتطوير العمراني ش.م.م 

ونساابة  العقاري ش.م.م  لإلسااتثمارمال شااركة سااان سااتيفانو  من رأس %71.05 نساابة ش.م.م  و
ادلة تلك األساهم  طريق مبمن رأس مال شاركة اإلساكندرية للمشاروعات العمرانية ش.م.م عن  40%

وقد تم  ، (TMG Holdingمال شاااركة مجموعة طلعت مصاااطفى القابضاااة )بأساااهم زيادة رأسااا 
  543.768.900العقاري بمبلغ  لإلساتثماراألكتتاب فى زيادة رأسامال كل من شاركة اإلساكندرية 

مصاارى وشااركة جنيه  243.000.000مصاارى ، وشااركة سااان سااتيفانو العقارى بمبلغ  جنيه 
 مصرى.جنيه 145.583.000ندرية للمشروعات العمرانية بمبلغ األسك

 
 وفيما يلى بيان بالشركات التابعة : 

 

 م
 اسم الشركة

 رأس المال

 المصرىجنيه بال

عدد األسهم 

 المصدرة

عدد األسهم 

 المملوكة

نسبة 

 المساهمة 

 %99.9 16523575 16523659 1,652.365.900 * الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 1

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

 %72.18 6337565 878000 878.000.000 العقاري ش.م.م** لإلستثمارشركة سان ستيفانو  3

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

  لإلساتثمارمن شاركة اإلساكندرية  %1.66تمتلك الشاركة العربية للمشاروعات والتطوير العمرانى  *
 العقارى ش.م.م .

العقارى   لإلسااتثمارمن شااركة سااان سااتيفانو  %27.82تمتلك الشااركة بطريق غير مباشاار نساابة  **
ش.م.م من خالل شاركاتها التابعة )العربية للمشاروعات والتطوير العمراني ش.م.م، اإلساكندرية  

 العقاري ش.م.م، وشركة األسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م(. لإلستثمار
من شااركة اإلسااكندرية للمشااروعات   %60العقارى نساابة  لإلسااتثمارتمتلك شااركة األسااكندرية  ***

 العمرانية ش.م.م.
 

 مصرى كما يلى:جنيه  17.048.466.959 ستثمارات فى الشركات التابعة مبلغوقد بلغت إجمالى تكلفة اال
 

   2020 ديسمبر 31 2019ديسمبر  31
  جنيه مصرى جنيه مصرى

   
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ش.م.م 13,552,530,632 12.638.174.732

 ش.م.م العقاري  لإلستثمارشركة االسكندرية  2.498.432.399 2.498.432.399

 ش.م.م العقاري  لإلستثمارشركة سان ستيفانو  933.598.687 933.598.687

 االسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.مشركة  63.905.241 63.905.241

16.134.111.059 17,048,466,959  
 

مسااااهمة فى زيادة راس مال الشاااركة العربية للمشاااروعات والتطوير العمرانى بمبلغ  قامت الشاااركة بال
فى أكتوبر   اإلنتهاء من اإلجراءات الالزمة التمام الزيادة وتم دعما لألنشاطة التشاغيلية  جنيه 914.355.900

2020. 
تم قياس دراساة مدى ووجود اضاحالل لالستثمارات فى الشركات التابعة ولم يسفر عن وجود إضحالل فى 

 تلك الشركات
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 إستثمارات في شركات شقيقة - 5
 

 
نسبة  
 المساهمة

 2019ديسمبر  31   2020  ديسمبر 31 عدد األسهم 

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

 1.470.000 1.470.000 147000 %49 *  والمشروعات )تحت التصفية( 

   1.470.000 1.470.000 

 

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

 
 

 استثمارات مالية متاحة للبيع - 6
 
فى صندوق  يتمثل  2020 ديسمبر 31جنيه مصرى فى  13.904.658بلغ رصيد هذا البند مبلغ   

 المباشر. لإلستثمارالثالث وتديره شركة هيرمس  المجموعة المالية هيرمساستثمار 
 

 
قيمة االستثمار فى 

 2019ديسمبر  31
 فى االضمحالل

 2020ديسمبر 31 
استرداد جزء من 

 االستثمار
قيمة االستثمار فى 

 2020ديسمبر  31

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى 

صندوق استثمار المجموعة المالية هيرمس 
 الثالث

20.141.472 (4.054.237 ) (2.182.577 ) 13.904.658 

 20.141.472 (4.054.237 ) (2.182.577 ) 13.904.658 

 
 
 والخسائرأ رباحأصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األ - 7
 

مبلغ   2020 ديساامبر 31يبلغ رصاايد االسااتثمارات المالية بعد إعادة التقييم وفقا للقيمة السااوقية فى  
 جنيه مصرى . 3.055.760

 

 

 عدداألسهم
 الوثائق

 صافى التغير القيمة قبل التقييم
 فى

  2020 ديسمبر 31

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

  2020 ديسمبر 31

القيمة بعد إعادة 
 فى التقييم

 2019ديسمبر  31

 جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى جنيه مصرى  

      

 2.756.312 3.055.760 299.448 2.756.312 9500 وثائق استثمار صندوق جمان 

  2.756.312 299.448 3.055.760 2.756.312 
 

 

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -8
 
 

 
  2020 ديسمبر 31

ديسمبر  31
2019 

 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 2.063.562 2.063.562 الهيئة العامة للرقابة المالية –تأمينات لدى الغير 
 52.283 28.293 مصروفات مدفوعة مقدما

 65.008 66.728   ارصدة مدينه اخرى

 2.180.853 2.158.583 االجمالى  
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 نقدية بالصندوق ولدى البنوك -9
 
 

 2019ديسمبر  31  2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   عملة محلية -أ

 4.661 214                             الصندوقنقدية ب
 112.193.592 16.696.334 اريةحسابات ج

 30.000 30.000                            ودائع

 16.726.548 112.228.253 

  
 
 

   عملة اجنبية  -ب
 16 - الصندوق    نقدية ب

 54.556.099 54.574.286 حسابات جارية      

 54.574.286 54.556.115 

 71.300.834 166.784.368 

 
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -10

 
 2019ديسمبر  31  2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 3.122.054 1.516.504 مصروفات مستحقة  
 3.957.871 5.746.912 خدمات   –موردين 

 63.191 126.164 ارصدة دائنة اخرى

 7.389.580 7.143.116 

 
 رأس المال  -11
 

مصري )خمسون مليون جنيه جنيه  50.000.000حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ  
جنيه مصري )ستة مليون جنيه مصري( القيمة  6.000.000مصري( ورأس المال المصدر بمبلغ 

 جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( . 10االسمية للسهم 
 

تم زيادة رأس مال الشركة   2007أكتوبر    6بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ   
ي( وتم زيادة مصري )ثالثون مليار جنيه مصر جنيه  30.000.000.000 المرخص به بمبلغ

جنيه مصري )ثمانية عشر مليار ومائة   18.152.035.500رأس المال المصدر والمدفوع ليصب   
اثنان و خمسون مليون و خمسة و ثالثون ألف و خمسمائة جنيه مصري( مقسم إلى عدد 

جنيه مصري )عشرة جنيهات مصريه( من خالل  10سهم ، القيمة االسمية للسهم  1815203550
 .2007أكتوبر    28هم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  مبادلة أس

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

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

مصرى وتم التأشير فى السجل جنيه  344.000.000مصري للسهم بقيمة جنيه  1.6إصدار بمبلغ 
 . 2007نوفمبر  25التجاري بتاريخ 
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 تابع - رأس المال  -11
 

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

)عشرون مليار   مصري  جنيه  20.132.314.980ليصب  راس المال المصدر مبلغ وقدره  مصري  
( موزعة  جنيه مصريعشر ألف وتسعمائة وثمانون واثنان وثالثون مليون وثالثمائة وأربعة ومائة 
 .2010مايو  18سهم وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ  2013231498على 

تم زيادة راس المال المصدر والمدفوع   2011يونيو  30طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
)فقط عشرون مليار و ستمائة وخمسة وثالثون مليون جنيه مصري  20.635.622.860ليصب  

الغير( موزعة على عدد  جنيه مصريوستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة و ستون 
تون ألف ومائتان سهم )فقط ملياران وثالثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وس 2063562286

المرحلة وتم  رباحوستة وثمانون سهم الغير( وذلك من خالل إصدار أسهم مجانية خصماً من األ
 .2011مايو  24التأشير فى السجل التجاري بتاريخ 

 
 إحتياطى قانونى  -12
 

ويتمثل  2020 ديسمبر 31جنيه مصري في  313.531.168بلغ رصيد االحتياطى القانونى مبلغ  
 344.000.000الرصيد المحول من عالوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى فى 

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

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

 

 إحتياطي عام  - 13
ويتمثل فى  2020 ديسمبر 31جنيه مصرى في  61.735.404بلغ رصيد االحتياطى العام مبلغ  

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

 الشركة مع الشركات التابعة.

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

 باضافة الفرق الى االحتياطى العام.

 

 رباحاألنصيب السهم في   - 14
 

بقسامة   رباحاألوتم حسااب نصايب الساهم فى  جنيه مصاري 0.23العام ارباح بلغ نصايب الساهم في 
 : كما يلىالفترة عدد األسهم القائمة خالل  على العام ارباح  صافي

 

 2019 ديسمبر 31   2020 ديسمبر 31 

 جنيه مصري جنيه مصري 

قبل خصم حصة العاملين وأعضاء   العام صافي ارباح 
 مجلس اإلدارة

 
487,069,368 471.139.435 

 (6.500.000) (6.000.000) حصة العاملين وأعضاء مجلس االدارة )مقدره(

بعد خصم حصة العاملين وأعضاء  العام صافي ارباح 
 464.639.435 481,069,368 مجلس اإلدارة

 2063562286 2063562286 المتوسط المرج  لعدد األسهم 

 0.23 0.23 )جنيه / سهم(العام نصيب السهم من صافي ارباح 



 (شركة مساهمة مصرية) TMG HOLDINGمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة 

 المستقلة الدورية متممة للقوائم الماليةاليضاحات اإل
 2020ديسمبر 31كما في 

 

- 26  - 

 توزيعات أرباح من شركات تابعة  -15
 

جنيه ، وتتمثل   454,955,068مبلغ وقدره  2020 ديس  مبر 31بلغ رص  يد توزيعات األرباح فى 
، والتى يتم  لش  ركة العربية للمش  روعات والتطوير العمرانى افى توزيعات األرباح المس  تحقة من 

خالل عام  و التطوير العمرانى  للش   ركة العربية للمش   روعات وفقاً لقرار الجمعية العامة س   دادها 
 :فترة وفيما يلى بيان التوزيعات والسدادات خالل ال 2020

 
 2019 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 1.150.188.972 571,794,762 التوزيعات المعلنة
 854,990,732 1.039.488.732 رصيد اول المدة  

 (965,690,972) (1.156.288.426) سدادات خالل العام 

 1.039.488.732 454,995,068 الرصيد
  
 

 والضريبة المؤجلةضريبة الدخل  -16
 

 2019 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 564.011.107 558,630,123 صافي الربح الدفتري قبل الضريبة

تعديالت على صافي الربح الدفتري للوصول 
 (437,228,416) (494,679,565) الضريبيلصافي الربح 

 126,782,691 63,950,558 صافي الربح الضريبي

 28,526,105 14,388,876  %22.5الضريبة بسعر 

 57,509,449 57,179,476 %5و %10الضريبة على توزيعات األرباح بسعر 
 6.807.668 - فروق ضريبية ناتجة عن االقرار الضريبى  

 92,843,222 71,568,352 ضريبة الدخل والدخل الشامل المستحقه
 

 
 :العام ة خالل ضرائب الدخل المستحقفيما يلي حركة 

 
 2019ديسمبر  31  2020 ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 

   
 14.259.572 80.500.542 العام رصيد أول

 92,843,222 71,568,352 العام المكون خالل

 (26.602.252) (92.180.512) العامالمسدد خالل 

 80.500.542 59,888,382 العام رصيد أخر

 
 

قيمة الضرائب المؤجلة لبند مصري  جنيه    1,490  والبالغة   2020  ديسمبر  31الضريبية المؤجلة فى    األصولوتتمثل  
 الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين االهالك الضريبى واالهالك المحاسبى وتتمثل فيما يلى :االصول 

 
 
 

 )تابع( ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة -16
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 2019ديسمبر  31   2020  ديسمبر 31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 48.365.282 45.801.753 (3األساس المحاسبى )إيضاح 

 48.338.146 45.808.375 األساس الضريبى 

 27.136 (6.622) مؤجلة فروق ضريبية

 %22.50 %22.5 سعر الضريبة

 6.106 (1.490) قائمة المركز المالى -الضريبى المؤجل )األصل( األلتزام 

 (22.344) 6,106 السنة الفترة / الضريبى المؤجل اول)األصل( األلتزام 

 28.450 (7,596) قائمة االرباح والخسائر -الضريبة المؤجلة 

 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
 جنيه مصري جنيه مصري 
   

 92,843,222 71,568,352 ضريبة الدخل الجارية
 28.450 (7,596) ضريبة الدخل المؤجلة

 71,560,756 92,871,672 

 
 األطراف ذات العالقة - 17
 
ً ألهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف    تحقيقا

 عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أوإلى هاألخرى وذلك لسداد بعض المبالغ نياب
وقد ظهرت أرصدة هذه المعامالت ضمن األصول أوتقديم بعض الخدمات االستشارية  أطراف أخرى  

 .بقائمة المركز المالي إللتزاماتاالو
  من معيار  17مزايا العاملين قصيرة األجل و المنصرفة كمرتبات ومكافآت وفقاً للفقرة صافى بلغت 

 . 2020 ديسمبر 31في مصري جنيه  4,432,565 مبلغ وقدره  15رقم  يالمحاسبة المصر

 المركز المالى :المعامالت مع االطراف ذات العالقة التى تضمنها   
 

 

 
شاركة يسااهم فيها بعض أعضااء مجلس إدارة شاركة   –العقاري والساياحي  لالساتثمار  يتي.إم. جتمتلك شاركة 

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

 اوراق قبض  اوراق قبض 
   2019 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31 

الشركة العربية للمشروعات والتطوير 
 العمرانى

1,716,367,426 661.690.538 

 1.715.094.971 1,716,436,003 شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى
 352.393.276 352,393,276 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى

 417.457.543 417,457,544 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية

 4,202,654,249 3.146.636.330 

 دفعاوراق  دفعاوراق  
  2019 ديسمبر 31  2020ديسمبر  31 

 - 127,022 شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى

 127,022 - 
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 الموقف الضريبي  -18
 

 شركات األموال أرباحضريبة  -أ 
، وجارى 2012الفحص الضريبى حتى عام  ، وتم  تم تقديم اإلقرار الضريبى فى ميعاده القانونىي 

 .فحص السنوات التالية
 الضريبة على المرتبات وما في حكمها -ب 

سنوية التقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم اإلقرارات ربع   
 .وجارى فحص السنوات التالية 2011، وتم الفحص الضريبى حتى عام في مواعيدها

 ضريبة الدمغة -ج 
اإلعالنات في مواعيدها القانونية   تتضاامنيتم سااداد ضااريبة الدمغة المسااتحقة على الشااركة و 

 .المختصة للمأمورية
 

 المحتملة و االرتباطات التعاقدية األخرى   اإللتزامات  -19
 

 .محتملة أوارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية إلتزامات التوجد 
 

   أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -20
 

 الشركة عرضه للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية: 

 مخاطر االئتمان (أ

 مخاطر السوق   (ب

 ج( مخاطر السيولة 

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

تها وكذلك كيفية إدارة الشركة الشركة وسياساتها وعملياتها فيما يتعلق بقياس هذه المخاطر وإدار

 لرأس المال. 

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

 الشركة األم تتناول أنشطتها على أساس منتظم. 

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

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

 أخرى. 

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

 للشركة األستحواذ على الشركات.ويعتبر هذا الخطر محدود، ألن النشاط الرئيسى 
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 )تابع(أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   -20
 

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

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

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

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

 تصدرها. 
 

ةخطر التغيرات فى ســـــعر الصـــــرف  • والاذي يؤثر على المادفوعاات   للعمالت األجنبـي
بالعمالت األجنبية   اإللتزاماتوالمقبوضااات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم أألصااول و

ونظراُ ألن غاالبياة معاامالت الشاااااركاة باالعملاة المحلياة فاإن تقادير هاذا الخطر يعتبر  
 منخفض.

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

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

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

 المالية. اإللتزاماتلسداد المصروفات التشغيلية المتوقعة وتتضمن مصروفات 
 
 

  أحداث هامة  -21
 

العربية حيث حدث تفشي حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر 
لفيروس كورونا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء 
عالمي، وقد أدخلت الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر 

وآثارها المقابلة تتطور   الصحي وإغالق األعمال وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية
والتي من المتوقع أنها سوف تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة 
 ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوهري لإليرادات، وتقييم / اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.

 
، ولكنها قد تؤثر على 2020 ديسمبر 31هذه األحداث لم تؤثر على القوائم المالية للشركة في 

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

 عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.المتوقع والفترة الزمنية التي ينتظر 
 
 


