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 محتويات تقرير مجلس االدارة 
 1220ديسمبر  31فى   المنتهية عن السنة المالية

 
 
 

 رقم الصفحة المحتويات
 7 – 3 الشركةبيانات عامة عن 

 14-8 كلمة اإلدارة التنفيذية عن نشاط الشركة
 22-15 نتائج االعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 25-23 المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضةنتائج االعمال 
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  البيانات االساسية

 األشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها غرض الشركة:

 2007 / 11/ 25 تاريخ القيد فى البورصة :  عامًا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى  25 المدة القانونية للشركة :

 جنية 10القيمة االسمية للسهم:   1992لسنة  95القانون  القانون الخاضع له الشركة:

جنية   20,635,622,860:   أخر راسممممار ص مممدرجنية  مصرررر    30,000,000,000:  أخر راسممممار صرخه  ه

 مصرى  

 3 بتاريخ  187398 رقم وتاريخ القيد  السمممال الراار :جنية مصرررررررررى    20,635,622,860 أخر راسممممار صدفو : 

  2007إبريل 

 عالقات المسرثمرين:

 األستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة   اسم صسئور االت ار:

 جيزة -الدقى  –ش مصدق  36 عنوان المركز الرئيسى:

 33016894 الفاكس:    33312000 الرليفون:

 jsawaftah@tmg.com.eg البريد االلكرروني:

  talaatmoustafa.com: الموقع االلكررونى

 

 صراقبا حسا ات الشركة: 

 - شرررررررررررررين  ت   ال ي   األسررررررررررررتا  /  اسم مراقب الحسابات
المتضرررررررررررررررامنمر لعم رراسرررررررررررررر ررة  المراج ررة  

 )أر ست  يم ج(

م اس مر    -حشيش    مجدى  طارق األستا /  
 قا م يمر )مجدى حشيش  شركاه(

 1220/ 3/ 28    ال امة قرار الجم ية 2021/ 3/ 28    ال امة قرار الجم ية تاريخ التعيين 

رقم القيد  الهيئة 

 وتاريخه

83   -   2006 118  – 2006 

mailto:jsawaftah@tmg.com.eg
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 : 1220ديسمبر  31ونسبة صلكية أعضاء صالس االدارة فى  المساهمينهيكل 

 
 2021ديسمبر  31األسهم فى  صن أسهم الشركة فأكثر %5حملة 

 نسبة عدد

 %43.16 890566601 شركة تى أم جى لإلستثمار العقار  والسياحى

 %8.03 165783250 شركة اإلسكندرية لإلنشاءات

RIMCO E G T INVESTMEVT L L C 148264591 6.73% 

 %58.37 1204614442 اإلجمالي

   صلكية أعضاء صالس االدارة

 %0.006 123000 السيد/ طارق طلعت مصطفى

 %0.006 123000 السيد/ هشام طلعت مصطفى

 %0.006 123000 السيد/ هانى طلعت مصطفى

 %0.000 512 السيد/ يحيى محمد بن الدن

 %43.16 890566601 شركة تى أم جى لإلستثمار العقار  والسياحى

 %0.831 17139207 شركة مصر للتأمين

 %44.01 908075320 إجمالى صلكية اعضاء صالس االدارة

 التوجد أسهم الخزينة لد  الشركة

 : صالس إدارة الشركة

 الصفة جهة التمثيل الوظيفة االسم 

 طارق طلعت مصطفى
 رئيس مجلس اإلدارة 

شركة تى ام جى لإلستثمار 
 العقارى والسياحى 

 تنفيذيغير 

شركة تى ام جى لإلستثمار  الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى
 العقارى والسياحى 

 تنفيذى

شركة تى ام جى لإلستثمار  عضو مجلس إدارة  هاني طلعت مصطفى
 العقارى والسياحى 

 غير تنفيذي

شركة تى ام جى لإلستثمار  عضو مجلس إدارة  يحيى محمد بن الدن
 العقارى والسياحى 

 غير تنفيذي

شركة تى ام جى لإلستثمار  عضو مجلس إدارة  اكبر محمد على مواال
 العقارى والسياحى 

 غير تنفيذي

 غير تنفيذي شركة مصر للتامين عضو مجلس إدارة  عليمباسم محمد عبد ال

  غير تنفيذي من ذوى الخبرة  عضو مجلس إدارة  هاللحسام محمد 

 مستقل  مستقل  عضو مجلس إدارة  محمد شوقى السيد*

 مستقل  مستقل  عضو مجلس إدارة  هانى صالح سرى الدين

 مستقل  مستقل  عضو مجلس إدارة  محمد عبد العزيز الطوخى

 .فى نهاية العام عضو صالس اإلدارة ) رحمه هللا ( هذا وقد وافت المنيه األسراذ الدكرور صحمد شوقى السيد 

 

 اجتماعات  5 :والامعيات العاصةاجرماعات صالس االدارة 

 

 

 



 
          )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

  2021ديسمبر  31المنتهية فى سنة المالية عن ال تقرير مجلس اإلدارة

5 

 

 لانة المراجعة والحوكمة  

والخاص بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب األوراق الماليه  6/2002/ 18( فى 30رقم ) تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال

بتاريخ   وذلك بقرار مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيينتشكيل لجنة المراجعة من السادة تم 

 - لتكون على النحو التالى : 28/10/2007

  جنةرئيس الل األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين

  عضـواً  السيد األستاذ / حسام محمد هالل

  عضـواً  السيد األستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى

 اخر اصات اللانة :

   ص  مراج ة إلجراءات الرقابة الداخعية لعشركة.  . 1
   ص  مراج ة السياسات الم اس ية المط قة  ي الشركة  التغيرات الناتجة عن تط يق م ايير م اس ة جديدة  . 2
   ص  مراج ة  ظيفة المراج ة الداخعية  إجراءاتها  خططها   تائجها  . 3
 .ها  ص  مراج ة الم عممات اإلدارية الد رية التي تقدم إل  المستميات اإلدارية   ظم إعدادها  تمقيت عرض . 4
 الت  تت ع    إعداد  مراج ة مايع :   ص اإلجراءات . 5
 القمائم المالية الد رية  السنمية  −
  شرات الطرح ال ام أ  الخاص لأل راق المالية  −
 المماز ات التقديرية  من بينها قائمة التد قات النقدية  قائمة الدخل التقديرية −
لعم ا ظة عع  أصرررمل الشرررركة  التقييم الد ر  لتعا اإلجراءات اإلدارية التأكد من تط يق األسررراليل الرقابية ال زمة   −

 بالقماعد  اعداد تقارير بذلا  لمجعس اإلدارة . لتزاملعتأكد من اإل
 . عع  العجنة الت قق من استجابة إدارة الشركة  لتمصيات مراقل حسابات الشركة  الهيئة ال امة لعرقابة المالية −
 .ارة الشركة من ص حيات،  بما يتفق مع قماعد قيد  شطل األ راق المالية بال مرصةغير  لا مما يرى مجعس إد −

 أعمال اللجنة خالل العام :

 .تقارير العجنة عع  مجعس االدارة،  لم تتضمن م حظات جمهرية رضاجتماعات  تم ع 4تم عقد 
 لانة المكافأت والررشيحات 

  -تشكيل لجنة مكافأت وترشيحات لتكون على النحو التالى : 28/10/2007بتاريخ  مجلس اإلدارةقرر 

 رئيس اللجنة السيد األستاذ / حسام محمد هالل

 عضـواً   األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين

 عضـواً   األستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد
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 المديرين التنفيذيين
ومــديرعالقــات   للشـــــئون المــاليــة والعقــاريــة التنفيــذىالرئيس  جهاد محمد السوافطه

 المستثمرين

 مشروع مدينتى -للتنفيذ التنفيذى نائب الرئيس  عبد هللا عفيفى  أحمد

 لقطاع التسويق و المبيعات التنفيذىنائب الرئيس  مصطفى شريف محمد غنيم 

 للشئون الفنية التنفيذى نائب الرئيس محمد سامى مختار

 إلدارة المشروعات التنفيذىنائب الرئيس  الديبعبد الحليم وائل 

 لقطاع الشئون الفنية   التنفيذى نائب الرئيس محمد عاطف حريبة

 للقطاع العقارى التنفيذى نائب الرئيس محمد طلبة نوح

 رئيس مجلس اإلدارةلشئون مكتب  التنفيذى نائب الرئيس جمال الدين حسين الجندى 

 نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية فايدغالب أحمد 

 ع البنوك والتمويلنائب الرئيس التنفيذى لقطا سعيد السهام محمد 

 بيانات العاملين بالشركة : 

   7بلغ متوسط عدد العاملين 

 نظام األثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
 اليوجد أسهم اثابة وتحفيز

 تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:المخالفات واإلجراءات التى 

 تت عق بمخالفات قا مر سمق المال  الئ ته التنفيذية. لم يتخذ ضد الشركة أ اعضاء مجعس ادارتها أ مديريها إجراءات

 :االرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين

  لعسهم. جنيه 0,17عع  السادة المساهمين بقيمة  جنيه 360,000,000مقترح تمزيع م عغ 

  :اإلقتراحات الخاصة بالتحويل لإلحتياطات

 27,106,033                 احتياط  قا م    5%
 592,632,934 مرحل لع ام القادم 

 : العالقة ذات األطراف  مع تمت التي التعامالت بتفاصيل بيان

 التمجد عقمد م ا ضة أبرمتها الشركة مع األطراف   ى ال  قة.  
 من الئحته التنفيذية  220والمادة  1981لسنة  159من القانون  66المادة 

  قًا   2021الشرررررركة معتزمة باال صررررراح عن الم الغ الت  حصرررررل ععيها رئيس  أعضررررراء مجعس إدارة الشرررررركة خ ل عام  
ت ت تصرررف السررادة المسرراهمين الط عهم  من الئ ته التنفيذية 220 المادة    1981لسررنة   159من القا مر   66لعمادة  

 ا  قاد الجم ية ال امة ال ادية.بمقر الشركة  مقر الخاص 
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 المسئولية اإلجتماعية والبيئية للمجموعة 

مجموعة طلعت مصطفى القابضة على االستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن االجتماعى   تحرص

قرامرت  وقردفى المجتمع المصررررر  من منطلق أن األسررررتثمرار الجيرد ينطلق من المييرة المجتمعيرة المحيطرة  

التمرع بمملغ      حيث ت ألنشرطة والصرناديق الريريةلعديد من اشرركات المجموعة بالدع  المعنو  والماد  ل

من خالل التى يت  تنفيذها  مليون جنية للمسررراهمة فى المشرررروعات التنموية واإلجتماعية والصرررحية   216

الجهات الحكومية والجمعيات المجتمعية المشررهرة المرتلفة بما يعود بالفاةدة على الشررعم المصررر   ومن 

 أه  تلك المشروعات التنموية:

 لقاحات فيروس كوروناتكلفة وزارة الصحة  دع   −

 دع  مواجهة الكوارث –صندوق تحيا مصر  −

 دع  القواقل اإلنسانية –صندوق تحيا مصر  −

 دع  مشروع مكافحة العمى  −

  الرحابجمعية  −

 ومستشفى طلعت مصطفى عين شمس ومجد  يعقوب مستشفيات  −

كز وزارة الشرررماب والريا رررة  فى لطار المرتوكول الموقع مع المجموعة برصررروص تطوير مرا −

 الشماب  هذا وباإل افة للى رعاية األبطال األوليممين.
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 الشركة  نشاط عن التنفيذية  اإلدارةكلمة 
 32,36بلغت    2021حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مميعات تاريرية غير مسموقة خالل عام  

  على   2021ريادتها فى مجال النشاط العقار  خالل عام محافظة على  2021مليار جنيه خالل عام 

وما لها  2021خالل عام  COVID 19 -تفشى جاةحة فيروس كورونا المستجد لرغ  من لستمرار ا

وبصورة خاصة على قطاع السياحة    مستمرة على كافة القطاعات صحية ولجتماعية ولقتصادية  ار  من أث

  وخاصة مع استمرار تطميق االجراءات االحترازية من دول العال  لمواجهة فيروس كورونا  والسفر

 المستجد  ومن المتوقع ان تستمر تلك االثار السلمية والتداعيات لفترة قادمة.  

جية عامة تتضررررمن يو ررررع اسررررترات علىاإلدارة التنفيذية للمجموعة منذ بداية األزمة   وقد حرصررررت 

ت والسرياسرات التى ت  تطميقها بصرورة احترافية لمواجهة وترفيأل األثار الناتجة مجموعة من اإلجراءا

 .تلك األزمة  مما كان له التأثير اإليجابى فى ترفيأل حدة أثار األزمةعن 

صليار   32,36عن تحقيق الماموعة صبيعات عقارية  لغت صاهودات اإلدارة الرنفيذية   ت  وقد اسمممفر 

صليار جنيه عن نفس الفررة صن العام السممما ق  و نسمممبة   16.61لغ  صقا ل صب  2021جنيه خالر عام 

 كما حقق   وهو رقم صبيعات تاريخى غير صسممممبو  فى قاا  النشمممماى العقار  فى ص ممممر  %95نمو  

عن العام السرررابق   ونعري فيما   %104مليار جنيه  بنسرررمة نمو    1,27القطاع الفندقى ايرادات بلغت 

 يلى ملرص للمحاور التى ارتكزت عليها اإلدارة التنفيذية  والعمل على تنفيذها :

 المحور األور: إيااد فرص نمو جديدة للماموعة 

تتويجاً لثمرة جهود مكثفة من اإلدارة التنفيذية للمجموعة   2021فى شرهر يونيو يأتي لطالق الشرركة لمدينة نور 

على مدار عامين من المحث عن فرص جديدة لنمو المجموعة وتحديد تلك الفرص المتاحة  وتحقيقاً للرؤية التي  

تتمنراهرا لدارة المجموعرة على المرد  المعيرد برمنشرررراء مردن مجتمعيرة سرررركنيرة مجهزة بمنيرة تحتيرة وخردمرات تمتراز  

 وتحقق في الوقت نفسه قيمة وعاةدات طويلة األجل على مساهمي المجموعة.  بالجودة 

لطالق المشرررروع فى الثامن من  منذمليار جنيه  18.55وقد حققت مدينة نور مميعات غير مسرررموقة تزيد على 

أعلى مميعات حققها مطور عقاري في مصررر عند لطالق مشررروع ألول مرة    بذلك وتعد   2021شررهر يونيو 

 .قى المشروع معدالت طلم غير مسموقة من عمالء المجموعة الحاليين وآخرين جددحيث ل

لوصرول للى حلول مالية  لبدقة حاجة السروق لرط  سرداد طويلة األجل  التنفيذية للمجموعةدارة اإل حيث ادركت

 على المد  الطويل مع  مان ثمات األرباح. مويلفريدة مطمقة في نور تقلل بشكل كمير من مراطر الت

تحسررين قدرة المشررتري على تحمل تكلفة المنتر بسرررعة ولطالق العنان للطلم   للىأسرراليم السررداد هذ  وتؤد  

اإل رررافي غير المسرررتغل  ويت  توفيرها دون أي تأثير على سررريولة الشرررركة وو رررع رأس المال العامل في 

 المستقمل.

األطول المطمقرة في نور من خالل آليرة تحوط فريردة متفق عليهرا بين مجموعرة خط  السررررداد حيرث ت  و ررررع 

سررتتمكن مجموعة    حيثالمنك األهلي المصررري وبنك مصررر وبنك القاهرة كل من طلعت مصررطفى القابضررة و

مليار جنيه مصرري تملغ   15للى  تصرلعلى عمالء نور بقيمة أسرمية  شريكاتطلعت مصرطفى القابضرة من خصر  

مليار جنيه مميعات سرريت  تغطيتها من  18  ويتمقى حوالى مليار جنيه بتكلفة ثابتة 9بعد الرصرر   صررافي قيمتها

 .مليار جنيه مصري( 33أولية بقيمة  مميعاتغطي ي ما وهو) خالل تلك األلية

 :فيما يلى هذ  اآللية الفريدة وتتمثل مميزات 

خالل خط  سرداد أطول لتحسرين القدرة  تسرم  للمجموعة بمراطمة الطلم غير المسرتغل في السروق من  (1

 .على توفير المنتجات بسعر تنافسي  مما يؤدي للى مميعات ل افية كميرة 

 .المراطر السلمية المتعلقة بتغير بيية أسعار الفاةدة على المد  الطويل تجنم (2

 .تحقيق أرباح ل افية عند خص  الشيكات بعد التسلي    (3
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نظًرا للحج  الهاةل لجهود التطوير القادمة في نور  فقد ابتكرت اإلدارة ترتيمات فريدة و  في الوقت نفسرره 

مماثلة مع المقاولين الرةيسريين للمجموعة  مما أد  بشركل فعال للى تحديد التضرر  السرنوي لتكاليأل المناء 

 ييرات حادة في تكاليأل مواد المناء في المستقمل.أي تغ وتفاد 

 المحور الثانى: فرح قنوات سيولة نقدية جديدة وإ ركار صعاصالت فريدة 

ركزت لدارة مجموعة طلعت مصررطفى القابضررة على فت  قنوات سرريولة جديدة مطلوبة للمضرري قدًما في 

الناحية اإلسررتراتيجية مع شررركاء رفيعي المسررتو  اسررتثمارات جديدة وابتكار معامالت فريدة ومهمة من  

حيث قامت  تركز على تسرررريع المميعات  واالعتراا باألرباح  واسرررتيعاب المرزون غير المماع الحالي.

 للمنكينشررركة لسررتراتيجية ناجحة مع شررركة فيرسررت ديزاين المملوكة  بعقد   2020المجموعة خالل عام 

ان أكمر وأقدم المنوك العاملة في مصرر(  لتطوير آرا ري بمسراحة )اللذان يعدمصرر  بنك  األهلي المصرري و

نيره مليرار ج 4في مشررررروعي الرحراب ومردينتي  وذلرك مقرابرل عراةردات نقرديرة بقيمرة   2ألأل م 335تُقرددر بنحو  

كيان تمتلكه مؤسرررسرررات   مع  نيهمليار ج 1.5بقيمة   2020تمت في ديسرررممر  ثانية  صرررفقة  باإل رررافة للى 

 .أخر  استثمارية

 .قامت المجموعة بالفعل بتحصيل الجانم األعظ  من الحصيلة النقدية المتولدة عن هاتين الصفقتينوقد 

 

 عقمد صممممفقرين جمديمدتين  2021وإسممممرمرارال لرلمت اإلسممممرراتيايمة قماصمت إدارة الماموعمة خالر عمام 

 نسرعرضهما فيما يلى: 

عملية بيع  رررمة تضرر  بشرركل أسرراسرري الوحدات غير السرركنية غير  2021الشررركة في مايو  قامت   -

  جنيمه صليمار  1.7   قيممةالممراعرة التي ل  يت  بيعهرا بعرد وشررررارفرت على اإلكتمرال في مردينتي والرحراب  

 "رواسي" التي تمثل ذراع االستثمار العقاري للمنك األهلي المصري وبنك مصر.  شركة وذلك للى 

  ذلك فيما نيهصليار ج 9 قيمة  بمجراء صرررفقة أخر  مع "رواسررري"  2021قامت الشرررركة في يونيو   -

 يتعلق بمعض الوحدات غير السكنية في مدينتي التي مازالت قيد التطوير.  

من هذ  الصررفقة  بينما سرريت  تحصرريل مليار ج   3,5وقد حصررلت المجموعة بالفعل حصرريلة نقدية قدرها 

والتي سرتوجه حصريلتها لتمويل متطلمات مشرروع  2024 – 2022المتمقي على ثالثة أقسراط خالل الفترة 

 نور خالل نفس الفترة. 

الشرركة تحتف  بدورها في لدارة الوحدات  المعنية فمن هذ  المميعات الضررمة سرتسرهل من عملية  ونظراً ألن

   في منراطق أخر الترأجير ممرا سررررينعكس ليجرابيراً على تعزيز معردالت اإلقمرال والعراةدات اإليجرارية المحققرة 

كما أن هذ  الصررررفقات لها أثر ليجابي على المميعات والسرررريولة والربحية وتسرررراعد على تقليص المراطر 

  مما يعمل على توفير سرريولة إلسررتردامها لسررداد العديد من اإللتزامات بشرركل 19-المصرراحمة لوباء كوفيد

 معجل قمل موعد لستحقاقها. 

 القاا  الفندقىالمحور الثالث: اإلسرمرار فى تنشيط وتدعيم 

وبالتعاون المستمر مع شركات ادارة الفنادق ليس فق  فى ادارة    لمجموعةنتيجة لمجهودات االدارة التنفيذية با

  بل وابتكار اساليم غير تقليدية وافكار مستحدثة للحد من تداعيتها  جاةحة كوروناالتعامل لحظيا مع تداعيات  

ما ظهر اثر  جليا فى تحقيق تلك النتاةر الممتازة مقارنة بالفنادق   السلمية على نتاةر التشغيل بالفنادق  وهو

 .2021وفى ظل استمرار اثار تلك الجاةحة على مدار عام  2021المثيلة خالل عام 
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 وترلخه تلت الماهودات فى النقاى الرالية:

بمستو  الردمات الفندقية المتميزة  قيام االدارة التنفيذية بالشركة بأعمال التحديث المستمر لالرتقاء  أوال:

بالفنادق والذ  كان له االثر االيجابى على نتاةر التشغيل   ليس فق  فى المحافظة على  المستو  المتميز  

للردمات الفندقية  بل والتحسين المستمر لها من خالل المتابعة المستمرة من االدارة التنفيذية بالشركة وهو 

الفنادق لزيادة نسم االشغال التى شهدها القطاع السياحى بداية من الربع الثانى ما انعكس جليا فى جاهزية 

 .2021من عام 

وانعكس   -  New Markets   -النجاح فى خلق طلم سياحى جديد بمناطق واسواق سياحية غير تقليدية    ثانيا:

ذلك فى زيادة نسم االشغال خالل عطالت شهري اكتوبر ونوفممر وخاصة بمدينة شرم الشيخ مع استمرار 

 الجهود لتنمية تلك االسواق مستقمال في ظل الظروا الساةدة.

تنشي  ادارات الميع والتسويق بالفنادق بغري تعظي  الحصة السوقية الحالية  رغ  زيادة المنافسة   ثالثا:

حلية   وذلك من  اسواق مرتلفة كدول الرلير العربى وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية واالمارات  الم

 العربية المتحدة خالل شهري اكتوبر ونوفممر عالوة على استهداا شراة  جديدة بالسوق المحلى.

با وبصفة خاصة من  االستغالل االمثل للعودة التدريجية السواق السفر عالميا من امريكا واورو  را عا:

وايطاليا وبريطانيا وفرنسا مما اد  الى تحقيق طفرة فى نتاةر التشغيل بالفنادق خالل الربع الرابع   سويسرا

 .2021من عام 

مقارنة بعام   %15اتماع اساليم بيعية حديثة ادت الى زيادة متوس  سعر بيع الغرفة الفندقية بنسمة  خاصسا:

دوالر امريكى    436سلمية لالزمة   حيث وصل متوس  سعر بيع الغرفة الى    على الرغ  من االثار ال2020

 خالل شهر اكتوبر بمنتجع الفورسيزونز شرم الشيخ. 

نجاح االدارة التنفيذية للشركة فى زيادة الطاقة الفندقية من خالل تشغيل كماةن وفيالت الشاطئ بفندق    سادسا: 

ل الصيأل وقد انعكست تلك االثار على زيادة أرباح  الفورسيزونز سان ستيفانو باالسكندرية خالل فص

 التشغيل بالفندق. 

 :2021وفيما يلى إسرعراض لنرائج األعمار المحققة للماموعة خالر عام 

 أوالل: المبيعات المحققة 

جنيره خالل  مليرار   32.36 بأكثر من مميعرات جديدةبأعلى مسررررتو  تاريري من المميعرات  حققرت المجموعة  

 .%95مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسمة نمو  16.61مقابل مملغ  2021عام 

لطالق مشررررروع نور وعلى خلفيرة الطلرم القوي على مشررررروعرات  وترجع الزيرادة فى تلرك المميعرات للى 

ويعد الوقت الحالي بمثابة أقو  فترة شرررهدتها    سرررواء من األفراد أو المؤسرررسرررات  –المجموعة األخر  

مميعات المجموعة على مدار تاريرها وفي السرروق العقاري المصررري ككل. وعلى  رروء ترحيم السرروق 

متوقع  للى جانم الطلم القوي من الشرركات والمؤسرسرات على وحدات بالمشرروع الجديد على نحو فاق ال

النتاةر فى نهاية العام المحققة  الفعلية المميعات    فاقتالمجموعة غير السركنية المتاحة في مدينتي والرحاب  و

 .2021مليار جنيه عن السنة المالية  16المتوقعة التي سمق اإلعالن عنها بما يقدر بر 

ً  ألأل 121نحو   وسرررروا تحتو  على ا فدان ال نة نور خمسررررة امديوتملغ مسرررراحة     وحدة سرررركنية تقريما

باإل ررافة للى العديد من الردمات غير السرركنية كالمسرراحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة 

دولية وغيرها من الردمات األخر . ويركز تصررمي  المدينة على اإلسررتدامة المييية واسررتغالل تضرراريسررها 

يعية لرلق تجربة حقيقية وطميعية لقاطني المدينة  وزيادة مسررراحات المشررراة والحارات المرصرررصرررة الطم

 .لراكمي الدراجات والتركيز على الصحة واللياقة
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 رصيد المبيعات الفعلية والغير صسلمةثانيال: 

 

 50.7مقابل مملغ جنيه  مليار   63بلغ   غير مثمتة  فعليه  مميعاترصررريد   2021حققت المجموعة خالل عام 

  وهو مرا يمثرل أعلى رق  للمميعرات المحققرة وغير المثمترة بين مليرار جنيره عن نفس الفترة من العرام السررررابق

شرركات التطوير واالستثمار العقاري المصرية  مما يعزز من و وح رؤية ليرادات وأرباح الشركة على 

 سنوات المقملة.   5فترة الر  المد  المتوس  والتي سيت  لثماتها كميرادات وأرباح خالل

سنوات المقملة دون أي تأخيرات متوقعة  وتتوقع الشركة   الرمسيت  تسلي  هذ  المميعات على مد   وسوا  

الحفراظ على ربحيتهرا وتحسررررينهرا بشرررركرل أكمر على خلفيرة اإلنفراق الرذي ت  برالفعرل في المواقع )مثرل المنيرة 

 وفورات مستقملية فى تكلفة مواد اإلنشاء.  ةوما للى ذلك( وأيالتحتية المكتملة  وانرفاي تكلفة األرا ي 

قامت المجموعة بسررداد ثمنها  كافة األرا ررى التى   ملكية  تسررجيلوالمسررتمرة    هذا ونتيجة عمليات التطوير

للتقييمات  وفقاً    ثمنها  المسرجلة والمسردد ألرا رى اصرم  لد  المجموعة مرزون من الد  الشرهر العقار   

  علماً بأن اسررعار الميع الفعلية وفقاً لما مليار جنيه. 120من بأكثر    يقدر قيمته  المعدة من مقييمين مسررتقلين

  مشار اليها.عار فى التقييمات القد تجاوز ماورد من است  تحقيقه من صفقات حالية 

 ثالثال: اإليرادات المحققة 

 إجمالى اإليرادات   3-1

جنيررره  ارمليررر  15.35حررروالى  2021بلغرررت اإليررررادات اإلجماليرررة المحققرررة للمجموعرررة خرررالل  عرررام 

نمررو جنيرره ايرررادات محققررة خررالل نفررس الفترررة مررن العررام السررابق وبنسررمة  ارمليرر  14.10مقارنررة بمملررغ 

ويرجررع ذلررك للررى اآلداء المتميررز لررإلدارة التنفيذيررة للشررركة فررى لتمررام حلررول ولجررراءات غيررر   9%

 تقليدية أدت للى حدوث تلك النتاةر المتميزة للشركة.

 إيرادات النشاط العقارى   3-2

جنيرره مقارنررة بمملررغ ارملي 12.10مملررغ   2021مثمتررة خررالل  عررام ايرررادات النشرراط العقررار  البلغررت 

 .%2جنيه خالل نفس الفترة من العام الما ي  وبنسمة نمو  ارملي 11.82

 إيرادات النشاط الفندقى   3-3

بلغ لجمالى ليرادات فنادق فورسيزونز نايل بالزا  وشرم الشيخ  وسان ستيفانو  والنيل كيممنسكى نحو  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   622مقارنة بمملغ  2021جنيه مصري خالل  عام  مليار 1,27

  - نا المستجد استمرار االثار السلمية لتفشى جاةحة فيروس كورو رغ     %104بنسمة نمو الما ي  

COVID 19 –  .على قطاع السياحة والسفر 

وقد نجحت لدارة المجموعة بالتعاون مع شركتى االدارة في تحقيق االستغالل االمثل للمتغيرات التى طرأت  

فى العديد  فيروس كورونا على أسواق ومناطق الجذب السياحي فى  وء الزيادة فى معدالت التطعي   د 

وكذلك االعتماد على النزالء/   جديدةفت  أسواق  السياسة التسويقية فى التركيز على  من دول العال  مع نجاح 

بالفنادق  مع المحافظة على سعر بيع الغرفة الفندقية مما ساه  في الزيادة  العمالء داةمي التردد لإلقامة 

حدود المسموح بها من  النسمية فى معدالت االقمال من الساةحين  وقد تحققت تلك النتاةر في ظل االلتزام بال

 %70الى  %50قمل وزارة السياحة واالثار المصرية مع زيادة الحد االقصى لنسمة االشغال بالفنادق من 

للسماح للمنشات الفندقية   24/10/2021  وقد صدر منشور وزارة السياحة في 2021بداية من شهر يوليه 

 باستقمال نزالةها ومرتاديها بكامل الطاقة االستيعابية. 

تقريماً    مليون جنيه    366  تشغيل بلغت  صافى أرباحالفنادق  على نتاةر األعمال حيث حققت  ذلك  لنعكس  وقد   

االجراءات  مع لستمرار 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ( 54بصافى خسارة تشغيل )مقارنة 

 التى قامت بها ادارة الشركة لترفيض التكاليأل ومصروفات التشغيل. 
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 إيرادات األنشاة ذات العائد الدور   3-4

 2021خالل  عام جنيه مليار   1,97 حوالى واألنشطة الردمية  بلغت ليرادات األنشرطة ذات العاةد الدور 

رغ   لسرررتمرار   %19وبنسرررمة نمو    العام الما رررى   جنيه خالل نفس الفترة منمليار   1,66 رنة بمملغ  مقا

تأثير القرارات اإلحترازية الراصرة بجاةحة كورونا على عمليات تشرغيل تلك األنشرطة واإليرادات المحققة 

لن الشررركة تتمتع بمركز مالي قوي  ل ررافة للى السرريولة األكثر من ممتازة لديها والقادرة على كما    منها 

 محتمل.تغطية أي عجز 

ل   المامع   : صامل وصافى الر حرا عا

 صامل الر ح المامع   4-1

خالل نفس جنيره  ارملير  4,11مقرابرل  2021خالل  عرام جنيره تقريمراً   ارملير  4,99بلغ مجمرل الرب  المجمع 

 .%21وبنسمة نمو  الفترة من العام الما ي 

 صافى الر ح المامع   4-2 

مقابررل   2021خررالل  عررام جنيرره تقريمرراً  ارمليرر  1,78بلررغ صررافى الرررب  المجمررع بعررد الضررراةم مملررغ 

 .%8وبنسمة نمو  خالل نفس الفترة من العام الما ي جنيه  ارملي 1,65

 

صليون جنيه تقريبال  542 لغ صمافى الر ح للشمركة وفقال للقوائم المالية المسمرقلة  عد الضمرائل صبلغ كما 

 .%11صليون جنيه خالر نفس الفررة صن العام الماضي، و نسبة نمو  487صقا ل  2021خالر عام 

 المركز المالى والرمويلى 4-3

بلررغ رصرريد النقديررة واالسررتثمارات الماليررة كمررا مليررار جنيرره   138.7 المجمعررة بلررغ لجمررالى األصررول

  فررى حررين بلررغ رصرريد القررروي والتسررهيالت حرروالى  جنيرره ارمليرر  10.48ومررا فررى حكمهررا حرروالى 

  بحيرررث تمثرررل نسرررمة القرررروي والتسرررهيالت للرررى حقررروق مسررراهمي الشرررركة االم  مليرررار جنيررره 7,4

(Debt to equity  )1  قررررروي والتسررررهيالت للررررى النقديررررة نسررررمة الكمررررا تملررررغ   4.6للررررى

وهررذ  النسررم ترردل علررى مررد  قرروة المركررز  1.4للررى  1االسررتثمارات الماليررة ومررا فررى حكمهررا نسررمة و

 المالي للشركة وتدني مستو  القروي مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.
 

 2021خ ل عام  بمقار ة أداء السهم مع كل من المؤشر الث ثين  لع مرصة  مؤشر الشركات ال قارية  
مؤشررر ال مرصررة الث ثين  بينما أرتفع  ، خ ل ال ام  %38 جد ارتفاع ك ير    قيمة سررهم الشررركة بنسرر ة  

تأثير األزمة   زالال،   فس الفترةخ ل   %10,2مؤشرررررر الشرررررركات ال قارية بنسررررر ة    تقري ًا    %12,7  بنسررررر ة
قتصررررررررادية ال المية الناتجة عن جائ ة كمر  ا عع  سررررررررمق األ راق المالية عع  مسررررررررتمى ال الم تعق  اإل

،  هم ماي كس ثقة المسررررررررررررراهمين ال  يرة    أداء مجممعة طع ت بت  يتها عع  ال مرصرررررررررررررة المصررررررررررررررية
 مصطف  القابضة كأك ر مطمر عقارى.

 
السممهم صقارنممة  الماشممر الرئيسممى وصاشممر الشممركات وفيممما يلممى خرياممة  يانيممة توضممح أداء  −

 العقارية
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2021/12/30حتى 2021/01/01مقارنة سعر السهم مع  مؤشر البورصة الثالثينى، ومؤشر القطاع العقارى من 

TMGH [38.1%]

EGX RE (rabased) [12.7%]

EGX30 (rabased) [10.2%]
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 TMG Holdingعرض فيما يلى نتائج األعمال لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  ن

 الت    1220ديسررررررررررررررم ر  31المنتهيرة    السررررررررررررررنرة المراليرة   ترائج األعمرال المجم رة عنمعخص  : أ الً 
 .جنيه ارمعي 1,78ب د الضرائل  أظهرت صا   ربح المساهمين

 عن السرنة المالية المنتهية   القمائم المالية المجم ة لشرركة مجممعة طع ت مصرطف  القابضرة   :  اً ثا ي
 .1220ديسم ر  31
 لشركة مجممعة طع ت مصطف  القابضةالشركات التاب ة استثمارات  ا شطة ثالثًا : 
 الت  أظهرت  تائج   1220ديسررررم ر    31المنتهية     السررررنة الماليةالقمائم المالية المسررررتقعة عن    :راب اً 

 .جنيهمعيمر  542صا   ربح المساهمين بم عغ  عمرررررالاأل
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 31/12/1220المالية المنتهية فى   سنةعن الالمجمعة نتائج األعمال  أواًل: ملخص 
 النتائج التالية: 2021ديسمبر  31 المالية المنتهية فىللشركة عن السنة  جمعةالقوائم المالية المأظهرت 

 أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :  
القيمة بالجنيه       

 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 األصول وحقوق الملكية
 % 12.7 3,629,291,805 28,512,069,084 32,141,360,889 مجممع األصمل طميعة األجل 

 % 16 4,426,658,641 27,105,761,175 31,532,419,816 المال ال امل رأس 

 % 14 8,055,950,446 55,617,830,259 63,673,780,705 إجمال  األستثمار

 % 4 1,407,664,912 32,526,437,634 33,934,102,546 غير المسيطرة  قمق المجممع حقمق المساهمين ب د 

     اإليرادات 
 % 2 289,707,401 11,817,795,879 12,107,503,280 ال قارى إيرادات النشاط 

 % 104 646,790,253 622,361,298 1,269,151,551 إيرادات النشاط الفندق   

 % 19 313,682,003 1,657,632,678 1,971,314,681  الخدمية  إيرادات األ شطة  ات ال ائد الد رى 

 % 9 1,250,179,657 14,097,789,855 15,347,969,512 إيرادات النشاطإجمالى 

 % 8 132,777,418 1,650,409,373 1,783,186,791 ب د الضرائل ال ام صا   ربح 

 
 أواًل: المركز المالى 

 األصول طويلة اآلجل :
 - بيا ها كما يع  :نيه ج 32,141,360,889 عغ م 31/12/2021بعغت األصمل طميعة اآلجل     

 
 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 البيان

 (%7) (377,982,593) 5,790,050,540 5,412,067,947 األصمل الثابتة  

 % 12 45,807,961 373,906,424 419,714,385 استثمارات عقارية

 % 48 1,161,654 2,433,463 3,595,117 اصمل غير معممسة

 % 48 2,779,104,714 5,824,104,060 8,603,208,774 أصمل ثابتة ت ت الت مين

 (%4) (438,688,000) 12,504,761,726 12,066,073,726 الشهرة

 % 31 16,223,498 52,713,175 68,936,673 استثمارات    شركات شقيقة

استثمارات مالية بالقيمة ال ادلة من خ ل الدخل  
 % 88 234,124,843 266,089,969 500,214,812 الشامل 

 % 100  687,026,859 - 687,026,859 د  ات مقدمة ت ت حساب التخصيم 

 % 17 636,488,231 3,698,009,727 4,334,497,958 بالت عفة المستهع ة استثمارات مالية  دائع الجل   

 % 100 46,024,638 - 46,024,638 أصمل ضري ية مؤجعة

 %13 3,629,291,805 28,512,069,084 32,141,360,889 اإلجمالى
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 األصول المتداولة : 
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 106,576,480,595 عغ م 31/12/2021بعغت األصمل المتدا لة      
 

 

 اإللتزامات المتداولة : 
 - جنيه بيا ها كما يع  : 75,294,060,779م عغ  2021/ 31/12بعغت اإللتزامات المتدا لة     

 
 

 النسبة التغيير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 % 97 1,530,572,412 1,578,106,513 3,108,678,925 الجزء المتدا ل من القر ض      التسهيالت

 % 100 250,000,000  - 250,000,000 صكمك اجارة

 (%27) ( 2,829,057,757) 10,604,451,296 7,775,393,539 الدائنمر  ا راق الد ع 

 % 32 4,866,606,346 15,150,933,516 20,017,539,862 مقدمةعم ء د  ات 

التزامات عن شيكات مستعمة من  
 ال م ء

31,190,331,707 22,719,104,671 8,471,227,036 37 % 

 (%34) ( 53,107,837) 155,774,319 102,666,482 دائنم تمزي ات

 (%7) ( 14,391,999) 198,201,309 183,809,310 مخصصات التزامات م تمعة

 % 14 139,425,023 996,166,500 1,135,591,523 ضرائل دخل مست قة

 % 6 655,132,160 10,874,917,272 11,530,049,431 ارصدة دائنة اخرى مصر  ات مست قة   

 %21 13,016,405,383 62,277,655,396 75,294,060,779 اإلجمالى

 

 

 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 % 27 12,637,095,688 46,202,851,945 58,839,947,633 عقارات بغرض التطمير

 (%2) ( 23,446,243) 1,119,398,991 1,095,952,748 المخز ر 

 (%52) ( 4,363,758,533) 8,393,001,058 4,029,242,525 ا راق ق ض    عم ء 

اوراق قمض عن وحدات ل  يت  

 تسليمها 
31,190,331,707 22,719,104,671 8,471,227,036 37 % 

 (%10) (630,804,639) 6,403,884,294 5,773,079,655 مقدمة  ارصدة مدينة اخرى د  ات 

 % 22 410,887,521 1,831,996,747 2,242,884,268 بالت عفة المستهع ةاستثمارات مالية 

اصمل مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  
 خ ل االرباح  الخسائر 

111,577,661 8,087,461 103,490,200 1280 % 

 % 22 588,372,994 2,705,091,404 3,293,464,398  قدية  أرصدة لدى ال نمك

 %19 17,193,064,024 89,383,416,571 106,576,480,595 اإلجمالى
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 حقوق المساهمين:
 -جنيه بيا ها كما يع  : 33,934,102,545م عغ   12/2021/ 31بعغت حقمق المساهمين    

 

 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 البيان

 - - 20,635,622,860 20,635,622,860 رأس المال المصدر  المد مع

 % 8 24,353,468 313,531,168 337,884,636 إحتياط  قا م  

 - - 61,735,404 61,735,404 إحتياطي عام

 (%221) (5,354,907) 2,425,548 (2,929,359) ترجمة كيار اجن  إحتياط  

 ق تقييم استثمارات من خ ل  ر 
 الدخل الشامل

7,512,483   -  7,512,483   100% 

 % 13 1,291,476,260 9,841,149,210 11,132,625,470 ارباح مرحعة

ب د الضري ة   صا   أرباح ال ام 
  ال قمق غير المسيطرة 

1,761,651,051 1,671,973,444 

89,677,607 5 % 

 %4 1,407,664,911 32,526,437,634 33,934,102,545 اإلجمالى

 
 اإللتزامات طويلة األجل:

 
 - جنيه بيا ها كما يع  : 28,380,285,329م عغ  2021/ 12/ 31بعغت اإللتزامات طميعة اإلجل     

 

 النسبة التغيير 31/12/2020 31/12/2021 البيان

قر ض  تسهي ت ائتما ية طميعة 
 % 38 1,179,725,612 3,127,439,205 4,307,164,817 األجل

 % 27 4,602,016,662 16,869,023,343 21,471,040,005 اإللتزامات طميعة األجل األخرى 

مقابل د  ات مقدمة ت ت  التزامات
 % 100 659,260,067 - 659,260,067 حساب التخصيم

 (%13) (250,000,000) 2,000,000,000 1,750,000,000 صكمك إيجارة

 % 3693 187,736,299 5,084,141 192,820,440 التزامات ضري ية مؤجعة 

 %29 6,378,738,640 22,001,546,689 28,380,285,329 اإلجمالى
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 ثانيًا نتائج األعمال 

 

  

  
 نسبة التغير قيمة الرغير % 31/12/2020  % 31/12/2021 

 %2   289,7٣2,626    11,817,79٥,879    12,1٠7,٥28,٥٠٥ ايرادات النشاط العقارى 

 (% 1)   8٠,٠27,8٠1 (% 69) ( 8,178,6٣2,6٣٣) (% 67) ( 8,٠98,6٠4,8٣2) تكاليف النشاط العقارى 

 %10  3٦٩,7٦0,٤27 %30,٨  3,٦3٩,1٦3,2٤٦ %33,1  ٤,00٨,٩23,٦73 مجمل ربح النشاط العقارى  

 %1٠4   646,79٠,2٥٣    622,٣61,298    1,269,1٥1,٥٥1 إيرادات النشاط الفندقى  

 %٣4 ( 2٣٠,497,4٠1) (% 1٠8) ( 672,٥7٠,199) (% 71) ( 9٠٣,٠67,6٠٠) تكاليف النشاط الفندقى  

 %٨2٩  ٤1٦,2٩2,٨٥2 (%٨) ( ٥0,20٨,٩01) %2٩  3٦٦,0٨3,٩٥1 مجمل ربح النشاط الفندقى   

 %19   ٣1٣,682,٠٠٣    1,6٥7,6٣2,678    1,971,٣14,681 إيرادات األنشطة ذات طبيعة العائد الدورى  

 %19 ( 219,٣64,21٣) (% 68,4) ( 1,1٣٣,18٣,941) (% 68,6) ( 1,٣٥2,٥48,1٥4) تكاليف األنشطة ذات طبيعة العائد الدورى  

 %1٨   ٩٤,317,7٩1 %31,٦  ٥2٤,٤٤٨,73٦ %31,٤  ٦1٨,7٦٦,٥27 مجمل األنشطة ذات طبيعة العائد الدورى  

 %21  ٨٨0,371,070 %2٩  ٤,113,٤03,0٨1,٥ %32,٥  ٤,٩٩3,77٤,1٥1 المجمع  مجمل الربح  

       

  صافى أرباح العام قبل األهالك
 و الضرائب   تمويلية المصروفات وال

٤,2٤٥,٩2٥,٥٨٦  2٨% 3,٥٤3,7٩7,٦٦٦.0  2٥% 702,127,٩20  20% 

       

 %٩  22٤,0٥٤,10٩ %1٨  2,٦07,772,1٤2 %1٨  2,٨31,٨2٦,2٥1 قبل الضرائب  عام الصافى أرباح 

       

 %1٠ ( 91,276,691) (% 7) ( 9٥7,٣62,769) (% 7) ( 1,٠48,6٣9,46٠) ضريبة الدخل 

       

بعد الضرائب والحقوق   عام الصافى أرباح 
 غير المسيطرة  

1,7٨3,1٨٦,7٩1  11.٦% 1,٦٥0,٤0٩,373  11.7% 132,777,٤1٨  ٨% 
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 الشركات التابعة  وانشطة استثمارات: اً ثالث
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 3/1

،  بعغ جنيه  14,520,326,932الشرركة    الشرركة ال ربية لعمشرر عات  التطمير ال مرا   م عغ  اسرتثماراتبعغت إجمال   
  .جنيه مصرى معيمر  2236 غير المسيطرة م عغب د الضرائل  حقمق  2021صا   الربح الم قق عام 

 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى: استثمارات اوالً 
 : أكثر %50بنس ة  غير م اشرة  بصمرة م اشرة الشركات التاليةالشركة ال ربية لعمشر عات  التطمير ال مرا       تساهم

 

 % المساهمةنسبة  إسم الشركة                                                     
% 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   

% 99.97 الشركة العربية لالستثمار العمراني  
% 100 الشركة العربية لالستثمار الدولي  
% 99 شركة أتريم لألنظمة المتطورة   

% 90 شركة أورايون إلدارة المرافق والخدمات  

 وشركاتها التابعة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانىمشروعات : ثانياً 

 القاهرة الجديدة -مدينتى 

االف  دار عع  طريق مصررررررر السررررررميس بالقاهرة الجديدة،   8مدينت  ه  مدينة مت امعة عع  مسرررررراحة  مشررررررر ع
ألف  حدة سررركنية  تتضرررمن المدينة كا ة الخدمات   120الف  سرررمة  ،  حمال   600 تتسرررع المدينة ألكثر من 

 .،  السكنية،  الط ية األ شطة التجارية  الت عيمية  اإلدارية

 العاصمة اإلدارية الجديدة –حدائق العاصمة  –ر مشروع نو 

باإلضرررررا ة إل    ، حدة سررررركنية تقري اً  ألف 121سرررررتضرررررم   م مدينة  مر الت  ت عغ مسررررراحتها  خمسرررررة االف  دار 
ال ديد من الخدمات غير السررررررررركنية كالمسررررررررراحات التجارية   ندق خمس  جمم  مدارس  جام ة د لية  غيرها من 

يم المدينة عع  اإلسرررررتدامة ال يئية  اسرررررتغ ل تضررررراريسرررررها الط ي ية لخعق تجربة  الخدمات األخرى.   يركز تصرررررم
حقيقية  ط ي ية لقاطني المدينة،  زيادة مسررررراحات المشررررراة  ال ارات المخصرررررصرررررة لراك ي الدراجات  التركيز عع  

 .الص ة  العياقة
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 القاهرة الجديدة -مدينة الرحاب 

مت امعة ينشررراها القطاع الخاص    جمهمرية مصرررر ال ربية عع  مسررراحة مدينة الرحاب ت د ا ل مدينة سررركنية 
 ي ت(، مناطق تجارية  - دار  مقسرمة ل شررة أحياء رئيسرية ،  تت مر المدينة من مناطق سركنية )شرقق 2310

 . ادارية  مدارس  مراكز تجارية  ط ية  يتخععها مساحات خضراء   ادى الرحاب

 ة الجديدةالعاصمة اإلداري -مشروع سيليا 
 2,100,000عع  مساحة      ال اصمة اإلدارية الجديدة يقع مشر ع سيعيا احدث مشر عات المجممعة ال قارية 

،  يتمتع مشرررررر ع سررررريعيا بالممقع الفريد     سررررري ال اصرررررمة اإلدارية الجديدة  سررررري منطقة النهر األخضرررررر   2م 
حت  اليمم، كما يتميز المشر ع بقربه من الخدمات   الجديدة كأك ر مشر ع اسكا   تم اط قه بال اصمة اإلدارية 

                                                            .التجارية  اإلدارية مع الم ا ظة عع  الهد ء  الخصمصية لقاطنيه
 شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى 3/2

،  شررررررررركة جنيه  2,498,432,399الشررررررررركة    شررررررررركة اإلسرررررررركندرية ل سررررررررتثمار ال قارى م عغ  اسررررررررتثماراتبعغت إجمال   
 ،جنيه  63,241,905اإلسركندرية لعمشرر عات ال مرا ية إحدى الشرركات التاب ة لشرركة اإلسركندرية ل سرتثمار ال قارى م عغ 

لشرركات المال ة لفنادق المجممعة ،  قد  تمتعا شرركة اإلسركندرية ل سرتثمار ال قارى بشركل م اشرر  غير م اشرر مجممعة ا
 193  صرررا   خسرررارة معيمر جنيه مقابل   16م عغ   ب د الضررررائل  حقمق األقعية  2021عام   مجم ة   أرباح بعغ صرررا    

  .2020عام  جنيه مصرى  معيمر 
المملوكة   والنيل كيممنسكىبلغ لجمالى ليرادات فنادق فورسيزونز نايل بالزا  وشرم الشيخ  وسان ستيفانو   هذا وقد  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من   622مقارنة بمملغ    2021جنيه مصري خالل  عام    مليار  1,269نحو    للشركة  

 -استمرار االثار السلمية لتفشى جاةحة فيروس كورونا المستجد رغ     %104بنسمة نمو العام الما ي  

COVID 19 – .على قطاع السياحة والسفر 

ل  صليون جنيه  366 تشغيل  لغت صافى أر احالفناد  قت حق كما ( 54  افى خسارة تشغيل )صقارنة تقريبا

االجراءات الرى قاصت  ها ادارة الشركة لرخفيض  صع إسرمرار 2020صليون جنيه خالر نفس الفررة صن عام 

 الركاليف وص روفات الرشغيل.

 

 فى شركات تابعة  لإلستثمار العقارى شركة اإلسكندرية استثمارات أواًل :  

 الشركات التالية:      كل منبشكل م اشر  غير م اشر تساهم شركة اإلسكندرية ل ستثمار ال قارى 

  المساهمةنسبة  إسم الشركة                                                     

 83.3 الفندقية والسياحية  ستثماراتالشركة العربية لال

 100 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية

5,95 شركة الربمة لعخدمات التر يهية  

 95,5 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية

 90 الشركة المصرية لعتنمية  المشر عات ال قارية
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 التابعةالشركة العربية لإلستثمارات الفندقية والسياحية وشركاتها  (1

 2,425م عغ   31/12/2018الشركة    الشركة ال ربية ل ستثمارات الفندقية  السياحية      استثماراتبعغت إجمال  قيمة 
 يتمثل  شراط الشرركة ال ربية ل سرتثمارات الفندقية  السرياحية      %83,3م اشررة  غير م اشررة  مسراهمةمعيمر جنيه، بنسر ة 

ة  الفندقية، حيث تمتعا الشررركة بشرركل م اشررر  غير م اشررر من خ ل الشررركات الشررقيقة االسررتثمار    المجاالت السررياحي
 بالمجممعة أسهم كل من:

 %99,99بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز نايل بالزا (شركة  م ابارك القاهرة  -
 % 99,88بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ (شركة اإلسكندرية  الس مدية  -
 %100بنس ة   ) المالكة لفندق النيل ( لعفنادق شركة النيل -
 %84,51بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز اإلسكندرية ( شركة سار ستيفا م ل ستثمار السياح  -
 %99,20بنس ة  )المالكة لفندق فورسيزونز االقصر(شركة االقصر لعتطمير ال مرا    السياح   -
 %96,51عات ال قارية بنس ة الشركة المصرية لعتنمية  المشر   -

 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية : (2

 مسررراهمةبنسررر ة معيمر جنيه  80,12الشرررركة  ي شرررركة اإلسررركندرية لعمشرررر عات ال مرا ية م عغ  مسررراهمةي عغ إجمالي 
 تتضمن مشر ع بمرت  ينيس   مرا ية م فظة استثمارية متنمعة،  تمتعا شركرة اإلسكندرية لعمشر عرات ال%60 م اشرة

غرف يتضررمن  معيمر متر مربع  3عع  مسرراحة حمال     ،  هم مشررر ع سررياح   ندق ال  ر األحمرمدينة مرسرر  ععم بب
 . مجممعة من الشاليهات  الفي ت  ندقية

 اإلسكندرية لإلستثمار العقارى: ثانيًا : مشروعات شركة

 مشروع فرجينيا : (1

 .بال امل هرم باكمرة مشر عرات الشركة  الذ  تم بي ه  تسعيمره 

 :المرحلة األولى" – الربوة"مشروع  (2

 ي  مقامة   651قامت الشركة بتطمير مشر عها الثا ي )مشر ع الربمة(  هم مشر ع مت امل المرا ق  الخدمات ع ارة عن  
منظممة تصررررررررررميميه رائ ة من أرق  المنتج ات المقامة بالقاهرة،  ي بمدينة الشرررررررررريخ زايد   دار 315عع  مسرررررررررراحة قدرها  

منرره من  ي ت  مرا ق بررال ررامررل  جررارى  الثررا يررة  األ ل   تين المشررررررررررررررر ع ممزع عع  ث ث مراحررل تم اال تهرراء من المرحع
ي  صراالت المرحعة الثالثة،  يضرم المشرر ع  اديا رياضريا  اجتماعيا يشرتمل عع  مع ل لعجملف   اد  صر اال تهاء من 

يضرررم مشرررر ع الربمة أيضرررا ممل تجار  مقام ،  كذلا مغطاة  حمامات سررر احة  م عل مفتمحة  مدارس تدريل رياضرررية  
 ,متر مسطح 12776عع  مساحة قدرها 

المرحعة   "الربمةبال دء  ي مشرررررررر ع    2006  بدًء من عام قد قامت الشرررررررركة   المرحعة األ ل " –"الربمة  مشرررررررر ع اسرررررررت مااًل ل
 . ي  391 يضم عدد  دار  195 الذ  يقام عع  مساحة  "الثا ية
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 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى  3/3
، حيث تمتعا   جنيه 933,598,687الشررررركة    شررررركة سررررار سررررتيفا م ل سررررتثمار ال قارى م عغ  اسررررتثماراتبعغت إجمال   

شرركة سرار اسرتيفا م ل سرتثمار ال قارى مشرر ع سرار سرتيفا م بمدينة اإلسركندرية  الذى ي د صررح عقارى  م عم من م الم 

 .من راسمال شركة اإلسكندرية إلدارة المشر عات %62,5الشركة بنس ة  تساهم،   المدينة
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مصطفى القابضة عن السنة المالية المنتهية فى ملخص نتائج األعمال المستقلة لمجموعة طلعت : لثاً ثا
31/12/1220 

 النتائج التالية: 2021ديسمبر  31 المالية المنتهية فىالقوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة أظهرت 
 

 فيما يلى أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة : 
 القيمة بالجنيه 

 النسبة التغيير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 % 6 951,266,090 17,119,687,927 18,070,954,017 مجممع األصمل طميعة األجل 

 (%15) (716,620,334) 4,666,650,914 3,950,030,580 رأس المال ال امل 

 % 1 234,645,756 21,786,338,841 22,020,984,597 إجمال  األستثمار

 % 1 234,643,028 21,786,338,840 22,020,981,868 مجممع حقمق المساهمين

 % 11 55,051,300 487,069,367 542,120,667 ربح ب د الضرائلالصا   

 
 النتائج التالية: 2021ديسمبر  31السنة المالية المنتهية فى اظهرت القوائم المالية المستقلة  للشركة عن 

 
 اوال: المركز المالي  

 األصول طويلة اآلجل :
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 18,070,954,017 عغ م 31/12/2021بعغت األصمل طميعة اآلجل     
 

 النسبة التغيير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 (%4) (2,492,062) 55,712,819 53,220,757 األصمل الثابتة  

 (%100) ( 132,000) 132,000 - أصول ثابتة تحت االنشاء

 % 6 967,796,300 17,048,466,960 18,016,263,260 استثمارات    شركات تاب ة

 % 0 - 1,470,000 1,470,000 استثمارات    شركات شقيقة

استثمارات مالية القيمة ال ادلة من  
 (%100) ( 13,904,658) 13,904,658 - خ ل الدخل الشامل 

 (%100) ( 1,490) 1,490 - اصمل ضري ية مؤجعة

 %6 951,266,090 17,119,687,927 18,070,954,017 اإلجمالى 
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 األصول المتداولة : 

 
 - جنيه بيا ها كما يع  : 4,013,908,831 م عغ 31/12/2021بعغت األصمل المتدا لة      

 

 النسبة التغيير 31/12/2020 31/12/2021 البيان

أصمل مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  
 % 475 14,517,763 3,055,760 17,573,523 خ ل األرباح  الخسائر 

 (%41) ( 1,717,070,071) 4,202,654,249 2,485,584,178 أوراق قمض

 % 0 4,932 454,995,068 455,000,000 مدينو توزيعات ارباح

 % 100 998,958,538 - 998,958,538 *مستحق من أطراا ذات عالقة 

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة 

 مدينة أخر 
2,189,064 2,158,583 30,481 1 % 

 (%23) ( 16,697,306) 71,300,834 54,603,528 بالصندوق ولد  المنوكالنقدية 

 (%15) (720,255,663) 4,734,164,494 4,013,908,831 اإلجمالى 

 
زيادة راس المال   تمميل الرصيد المست ق من الشركة ال ربية لعمشر عات  التطمير ال مرا    الذى سيتم استخدامه   *

 المصدر لتعا الشركة.  
 اإللتزامات المتداولة : 

 -جنيه بيا ها كما يع  : 63,878,249م عغ  2021/ 31/12بعغت اإللتزامات المتدا لة     
 

 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 % 16 36,978 235,618 272,596 أ راق د ع قصيرة االجل

 (%7) (4,235,454) 59,888,382 55,652,928 ضرائل دخل مست قة 

مصر  ات مست قة  ارصدة دائنة 
 اخرى 

7,952,725 7,389,580 563,145 8 % 

 (%5) (3,635,331) 67,513,580 63,878,249 اإلجمالى 
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 حقوق المساهمين :
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 22,020,981,868م عغ  12/2021/ 31بعغت حقمق المساهمين    
 

 النسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021 البيان
 % 0 - 20,635,622,860 20,635,622,860 رأس المال المصدر  المد مع

 % 8 24,353,468 313,531,168 337,884,636 احتياط  قا م  

 % 0 - 61,735,404 61,735,404 إحتياطي عام

 % 54 155,238,260 288,380,041 443,618,300 ارباح مرحعة

 % 11 55,051,300 487,069,367 542,120,667 ال امصا   أرباح 

 %1 234,643,028 21,786,338,840 22,020,981,868 اإلجمالى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




