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 محتويات تقرير مجلس االدارة 
 2020ديسمبر  31فى   المنتهية عن السنة المالية

 
 
 

 رقم الصفحة المحتويات 
 7 – 3 الشركةبيانات عامة عن 

 12-8 كلمة اإلدارة التنفيذية عن نشاط الشركة
 21-13 نتائج االعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
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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:  

 -  الشرررررررررررر  ين   محمد عمرواألسررررررررررررتا  /   اسم مراقب الحسابات
المتضرررررررررررررررامنمر لعمحرراسرررررررررررررر ررة والمراج ررة  

 )أرنست ويمنج(

محاس مر    -حشيش    مجدى  طارق األستا / 
 قانمنيمر )مجدى حشيش وشركاه(

 2020/ 3/ 28ف   ال امة قرار الجم ية 2020/ 3/ 28ف   ال امة قرار الجم ية تاريخ التعيين  

القيد  الهيئة   رقم 

 وتاريخه 

103  -   2006 118  – 22/11/2006 

mailto:jsawaftah@tmg.com.eg


 
          )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

  2020ديسمبر  31المنتهية فى سنة المالية عن ال تقرير مجلس اإلدارة

4 

 

 : 2020ديسمبر  31ونسبة صلكية أعضاء صالس االدارة فى  المساهمينهيكل 

 

 2020ديسمبر  31فى  سهماأل الشركة فأكثر  أسهممن  %5حملة 
 نسبة   عدد 

 % 43.16 890566601 شركة تى أم جى لإلستثمار العقارى والسياحى 

 % 8.03 165783250 شركة اإلسكندرية لإلنشاءات 

RIMCO E G T INVESTMEVT L L C 138863572 6.73 % 

 % 57.92 1195213423 اإلجمالي

   ملكية أعضاء مجلس االدارة  

 % 0.006 123000 السيد/ طارق طلعت مصطفى 

 % 0.006 123000 طلعت مصطفى  هشام السيد/ 

 % 0.006 123000 السيد/ هانى طلعت مصطفى

 % 0.000 512 السيد/ يحيى محمد بن الدن  

 % 43.16 890566601 العقارى والسياحى  لإلستثمارشركة تى أم جى  

 % 0.831 17139207 شركة مصر للتأمين

 % 44.01 908075320 إجمالى ملكية اعضاء مجلس االدارة 

 التوجد  الخزينة لدى الشركة  أسهم

 : صالس إدارة الشركة

 الصفة التمثيلجهة  الوظيفة  االسم 

 طارق طلعت مصطفى 
 رئيس مجلس اإلدارة 

شركة تى ام جى لإلستثمار 
 العقارى والسياحى 

 تنفيذي غير 

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

 تنفيذى

لإلستثمار شركة تى ام جى   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  حسام محمد هالل

 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

 اجتماعات  7 :والامعيات العاصةاجرماعات صالس االدارة 
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 لانة المراجعة والحوكمة  

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

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

 - لتكون على النحو التالى : 28/10/2007

  جنة رئيس الل  األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين 

  عضـواً  السيد األستاذ / حسام محمد هالل

  عضـواً  السيد األستاذ/ محمد عبد العزيز الطوخى 

 اخر اصات اللانة : 

 فحص ومراج ة إلجراءات الرقابة الداخعية لعشركة.  .1
 فحص ومراج ة السياسات المحاس ية المط قة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تط يق م ايير محاس ة جديدة  .2
 فحص ومراج ة وظيفة المراج ة الداخعية وإجراءاتها وخططها ونتائجها  .3
 .هافحص ومراج ة الم عممات اإلدارية الدورية التي تقدم إل  المستميات اإلدارية ونظم إعدادها وتمقيت عرض .4
 الت  تت ع ف  إعداد ومراج ة مايع : فحص اإلجراءات .5
 القمائم المالية الدورية والسنمية  −
 نشرات الطرح ال ام أو الخاص لألوراق المالية  −
 الممازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية −
لعمحافظة عع  أصرررمل الشرررركة والتقييم الدور  لتعا اإلجراءات اإلدارية التأكد من تط يق األسررراليل الرقابية الةزمة   −

 بالقماعد واعداد تقارير بذلا  لمجعس اإلدارة . لتزاملعتأكد من اإل
 .وعع  العجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة  لتمصيات مراقل حسابات الشركة والهيئة ال امة لعرقابة المالية −
 .ارة الشركة من صةحيات، وبما يتفق مع قماعد قيد وشطل األوراق المالية بال مرصةغير  لا مما يرى مجعس إد −

 أعمال اللجنة خالل العام :

 .تقارير العجنة عع  مجعس االدارة، ولم تتضمن مةحظات جمهرية رضاجتماعات وتم 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 / محمد شوقى السيد 

 عضـواً  األستاذ الدكتور / هانى صالح سرى الدين 
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 المديرين التنفيذيين 
 ومديرعالقات المستثمرينالتنفيذى  نائب الرئيس   جهاد محمد السوافطه

 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   الديب عبد الحليم وائل 

 لقطاع الشئون الفنية    التنفيذى  نائب الرئيس محمد عاطف حريبة 

 للقطاع العقارى   التنفيذى نائب الرئيس محمد طلبة نوح

 رئيس مجعس اإلدارة لشئمر مكتل  التنفيذى نائل الرئيس جمال الدين حسين الجندى 

 بيانات العاملين بالشركة : 

   8بلغ متوسط عدد العاملين 

 نظام األثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
 اليوجد أسهم اثابة وتحفيز 

 المخالفات واإلجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: 

 والئحته التنفيذية.تت عق بمخالفات قانمر سمق المال  لم يتخذ ضد الشركة أواعضاء مجعس ادارتها أومديريها إجراءات

 :االرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين

  جنية لعسهم. 0,145معيمر جنية عع  السادة المساهمين بقيمة  300,000,000مقترح تمزيع م عغ 

  :اإلقتراحات الخاصة بالتحويل لإلحتياطات

 24,353,468                 احتياط  قانمن   5%
 445,095,940 مرحل لع ام القادم 

 : العالقة ذات األطراف  مع تمت التي التعامالت بتفاصيل بيان

 التمجد عقمد م اوضة أبرمتها الشركة مع األطراف  وى ال ةقة.  
 من الئحته التنفيذية  220والمادة   1981لسنة  159من القانون   66المادة 

وفقًا   2020الشرررررركة معتزمة باالفصررررراح عن الم الغ الت  حصرررررل ععيها رئيس وأعضررررراء مجعس إدارة الشرررررركة خةل عام  
مين الطةعهم تحت تصرررف السررادة المسرراه من الئحته التنفيذية 220والمادة    1981لسررنة   159من القانمر   66لعمادة  

 ان قاد الجم ية ال امة ال ادية.بمقر الشركة ومقر الخاص 
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 المسئولية اإلجتماعية والبيئية للمجموعة 

حرصت مجممعة طع ت مصطف  القابضة عع  االستمرار ف  قيامها بدورها ف  تحقيق التمازر االجتماع  
ال يئة المجتم ية المحيطة، حيث قامت  ف  المجتمع المصررررررررى من منطعق أر األسرررررررتلمار الجيد ينطعق من  

 172شررررررررررركات المجممعة بالدعم الم نمى والمادى لألنشررررررررررطة والصررررررررررناديق الخيرية من خةل الت ر  بم عغ  
معيمر جنية و لا لعمسررررراهمة ف  المشرررررروعات التنممية واإلجتماعية والصرررررحية من خةل الجهات الحكممية  

ي مد بالفائدة عع  الشرر ل المصرررى، ومن أهم تعا المشررروعات  والجم يات المجتم ية المشررهرة المختعفة بما  
 التنممية:
 صندوق تحيا مصر  −
 مشرو  أهالينا  −
وزارة الشررررررررررر ا  والرياضرررررررررررة  ف  إطار ال رتمكمل الممقع مع المجممعة بخصرررررررررررمص تطمير مراكز   −

ف  مدينة    الشررررر ا ، هذا وباإلضرررررافة إل  رعاية األبطال األوليم ين لدورة األل ا  األوليم ية القادمة
 .2021طمكيم عام 

 جم ية صنا  الخير  −
 جم ية أمار الخير  −
 مستشفيات الصفمة ومستشف  وادى النيل  −
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 الشركة  نشاط عن  التنفيذية   اإلدارةكلمة  
آثار   هو ما كان له من و  COVID 19  -تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد    2020منذ يناير  شهد العالم  

دول  نتيجة قيام  ، وبصورة خاصة على قطاع السياحة والسفرعلى كافة القطاعات صحية وإجتماعية وإقتصادية 

بالعديد من االجراءات االحترازية شملت حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والسفر لمواجهة فيروس    العالم

السلبية  تلك  مع استمرار تطبيق  ، وكورونا المستجد   االجراءات االحترازية من المتوقع ان تستمر تلك االثار 

 والتداعيات لفترة قادمة.  

بإتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات اإلحترازية لتجنب وتخفيف األثار  منذ بداية األزمة قامت إدارة الشررررركة  

الترأثير اإليجرابى فى تخفيف    ارة التنفيرذيرةاإلدتخرذتهرا  اتردابير واإلجراءات التى  تلرك األزمرة، وقرد كران للالنراتجرة عن 

، من خالل الصررفقات التى أدت لزيادة المبيعات العقارية، وتوفير مصررادر سرريولة نقدية جديدة  حدة أثار األزمة

 تستخدم لتطوير مشروعات األنشطة ذات العائد الدور  كما هو موضح فيما يلى:

 مع  استراتيجي  تحالف فى  الدخول في  أغسطس شهر  خالل  القابضة مصرطفى  طلعت  مجموعة  نجحت  أوالً:

  حوالي   تطوير  خالله  من  سريتم   والذ   ،  مصرريين  بنكين  وأقدم   أكبر  ،  مصرر  وبنك  المصرر   األهلي  البنك  من كل

مليار جنيه مصرر    4بقيمة حوالى  ومدينتي،    الرحابمشرروعي   في  الواقعة  األراضري  من مربع  متر  ألف 335

، وسريتم تحصريل مبل   2020فى شرهر سربتمبر   مصرر   جنيه  مليار 2.25  بقيمة  نقدية  عوائد  تحصريل، حيث تم  

  االلتزامات   لبعض المعجل  السررررداد فى  دئالعوا  تلك  اسررررتخدام   وسرررريتم ،  2021مارس   31مليار جنيه فى   1.7

  تفشري  عن  الناجمة  السروق  تقلبات  زيادة   أوقات  في  للشرركة  الىوالم  النقد  المركز  لتعزيز محاولة في  المسرتحقة

 ..COVID-19  جائحة
 

  االسرتخدامات   متعددة  راقية  مشراريع  إلى  األراضري  تلك  بتطوير  عقارياً، مطوًرا  بصرفتها  الشرركة  سرتقوم هذا و

  الرأسررررمالية   النفقات تمويل  سرررريتم ، و2023 عام  من  اً عتبارإ(   إدارية ومكاتب  تجارية ومراكز  سرررركنية  أحياء)

وبالتالى لن  2023، وذلك إعتباراً من عام المبيعات تدفق النقدية من خالل من  األراضررري  هذه   لتطوير الالزمة

 .2022يمثل آ  ضغوط على الشركة حتى نهاية عام  
 

إصرردار صرركوك نجحت المجموعة من خالل الشررركة العربية للمشررروعات والتطوير العمرانى فى   ثانياً:

 تاريخ في بالجنيه مقومة للديون إصردار أكبر لصركوك، وتعد هذه اخالل شرهر إبريلمليار جنيه   2بمبل   إجارة  

 من المزيد ويقدم  ،صررعبة  سرروق وظروففى ظل توقيت    بنجاح تنفيذه ، والذ  تم  مصررر في المال رأس سرروق

 سريتم ، واالئتمانية والجدارة  السرتثمارعلى جذب ا  القابضرة قدرة مجموعة طلعت مصرطفى على القوية الشرهادات

 Open Air) ) وإنشرراء مول السرروق المفتوح   إنهاء أعمال تطويرحصرريلة هذا اإلصرردار فى تمويل   اسررتخدام 

Mall   مبنى   وهو ،مليار جنيه مصررر  عند إفتتاحه 8,5يرفع من قيمته السرروقية التقديرية إلى مايزيد عن  مما

ع مشراري ضرمن األخر  المتكرر ذات العائد الدور   صرولاأل  جانب إلى ، مدينتي في يقع تجار  متطور وفخم 

 مشررروعي من كل  في  الجودة  عالية  المنتجات من  جديد  بنوع  الجديدة   المشرراريعتلك    تسرراهم وسرروف   المجموعة.

 ممرا  نسررررمرة،  600,000  بنحو  عرددهم   يقردر  من الجودة المقردمرة للعمالء الرذين  المزيرد  ثم  ومن  ومردينتى،  الرحراب

 .الجديد  الطلب يعزز

 : 2020ونعرض فيما يلى ملخص ألهم اإلنجازات والنتائج التى حققتها المجموعة خالل عام 
مليار   49.5مقابل  2020  ديسمبر 31مليار جنيه مصر  في  50.7بل  رصريد المبيعات الفعلية والغير مسرلمة 

نوعية جيدة من العمالء وسريتم تمويله بالكامل بموقف مسرتقر وذو  وهذا الرصريد يتمتع  ،  جنيه عن الفترة المقارنة

مليرار جنيره    37.1   المبيعرات مبل  من هؤالء العمالء. ونتيجرة لتلرك المبيعرات بل  اجمرالى التحصرررريالت لتلرك  

،  نقدا وبشررريكات آجلة مقدمه من العمالء()من قيمة تلك المبيعات   %73مما يمثل حوالى   حتى تاريخهمصرررر   

فانها الزالت وفق معدالتها الطبيعية مقارنه    الفترة الحاليةدقيقة لنسرررب التحصررريل خالل  علماً بأنه وبعد مراقبة

. إضررافة إلى ماورد آعاله فأن الشررركة جمعت مخزونًا من وحدات المتخلالت  2019-2018-2017باإلعوام  

اجرة إلى مزيرد من األمر الرذ  سرررريؤد  إلى توليرد مبيعرات جرديردة خالل الفترة المقبلرة دون الحراً  المكتملرة تقريبر

   حجم المبيعات وتدفقاتها النقدية.  زيادة اإلنفاق، مما سيعزز بدوره من 

يتم تسرليم هذه المبيعات على مد  األربع سرنوات المقبلة دون أ  تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية وسروف 

ربحيتها وتحسررينها بشرركل أكبر على  جدًا حول ربحية الشررركة خالل هذه الفترة. وتتوقع الشررركة الحفاظ على  

خلفية اإلنفاق الذ  تم بالفعل في المواقع )مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة األراضررري وما إلى ذلك(  

 وفورات مستقبلية فى تكلفة مواد اإلنشاء.   ةوأي
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 اإليرادات المحققة    أواًل:

 إجمالى اإليرادات   1-1

جنيرره مقارنررة  ارمليرر 14.1حرروالى  2020اإلجماليررة المحققررة للمجموعررة خررالل عررام بلغررت اإليرررادات 

، ويرجررع اإلرتفرراع %20وبنسرربة نمررو  2019جنيرره ايرررادات محققررة خررالل عررام  ارمليرر 11.7بمبلرر   

والتررى مكنررت المجموعررة مررن اسررتيعاب أثررر الزيررادة  فررى اإليرررادات العقاريررة بصررورة أساسررية إلررى 

اإليرررادات المحققررة مررن النشرراط الفنرردقى. وتجرردر اإلشررارة هنررا إلررى ا داء المتميرررز اإلنخفرراض فررى 

لررادارة التنفيذيررة للشررركة فررى إتمررام حلررول وإجررراءات غيررر تقليديررة أدت إلررى حرردوت تلررك النتررائ  

المتميرزة للشررركة، ممررا تغلبرت علررى الفاقررد مررن الفنرادق مقارنررة بالسررنة الماضررية ألكثرر مررن مليررار جنيهرراً 

 مليون جنياً مقارنة بالسنة الماضية. 615اضاً فى اإليرادات، وكذلك خسائر تفوق إنخف

   إيرادات النشاط العقارى  1-2

جنيرره مقارنررة بمبلرر   ارمليرر 11,8مبلرر    2020ايرررادات النشرراط العقررار  المثبتررة خررالل عررام بلغررت 

اإلرتفررراع ، ويرجرررع %45جنيررره خرررالل نفرررس الفتررررة مرررن العرررام الماضررري، وبنسررربة نمرررو  ارمليررر 8,1

 مليار جنيه السابق اإلشارة إليها اعاله. 4بصورة أساسية إلى قيمة المثبت من الصفقة البالغة 

   فندقىإيرادات النشاط ال 1-3

 622و، والنيل كيمبنسكى نحو  بل  إجمالي إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بالزا، وشرم الشيخ، وسان ستيفان 

جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، وبإنخفاض    ارملي   1,6مقارنة بمبل     2020جنيه خالل عام    مليون

 COVID -جنيه، نتيجة الستمرار االثار السلبية لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد    ونملي 980ه قدر

على قطاع السياحة والسفر والذ  أد  الى أضرار بالغة على النشاط السياحى إنعكس بصورة مباشرة    –  19

 . 2020على نتائ  أعمال الفنادق خالل عام 

، فقد تم اعادة تشغيل  2020مايو    3وفى ضوء ضوابط واشتراطات التشغيل طبقا لقرار مجلس الوزراء فى  

بدءاً وذلك    %50حتى وصلت إلى  مالي الطاقة االستيعابية للفنادق  من إج %25الفنادق بشكل تدريجى بنسبة  

فقد انعكس    ،حركة الطيران والرحالت الدولية    لتأثير الجائحة على يونيو الماضى، إال وأنه نتيجة    من أول

ذلك على نسب األشغال المحلية والعالمية ونت  عن ذلك انخفاض متوسط نسبة االشغال المجمعة بالفنادق  

 عن نفس الفترة من العام الماضى.  %71مقابل  2020خالل عام  % 27الى 

مليون    565مليون جنيه مقارنة بصافى ربح    (50)  لى تحقيق الفنادق لخسائر تشغيل بلغتإوقد أد  ذلك  

والذ  يوضح بجالء االثار السلبية الناتجة عن تأثير الجائحة على   2019جنيه خالل نفس الفترة من عام  

التكاليف ومصروفات    النشاط السياحى  الشركة لتخفيض  بها ادارة  التى قامت  على الرغم من االجراءات 

 التشغيل. 

نتيجة لرؤية االدارة التنفيذية للشركة من ضرورة االستغالل االمثل لشاطئ فندق الفورسيزونز سان ستيفانو  

عكس ذلك على زيادة  وبفضل تلك المجهودات والتى تكللت بنجاح فى تشغيل فيالت وكبائن الشاطئ مما ان

التشغيل الغير مواتية فى ظل ازمة فيروس كورونا  ايرادات  التحديات والظروف الحالية  على الرغم من 

، وفى ضوء التزام الفندق بضوابط التشغيل ونسب االشغال القصو  المسموح بها    COVID 19  -المستجد  

فقط من الطاقة االجماليه للفنادق للغرف والمطاعم    %50من قبل وزارة السياحه فى أثناء االزمة والتي بلغت  

طبقا لسياسة التباعد وكذلك الغاء االجتماعات والحفالت بقاعات الفنادق ، مما يعكس الرؤية الثاقبة لالدارة  

بالفن والتجديد  التطوير  بمشروعات  قدما  المضى  فى  للشركة  زيادة االتنفيذية  ايجابا على  سينعكس  مما  دق 

 بلية للشركة ومن ثم تعظيم العائد على استثمارات مساهميها. االرباح المستق 
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 إيرادات األنشطة ذات العائد الدور   1-4

 2020جنيه خالل عام   ارملي 1,67بلغت إيرادات األنشرطة ذات العائد الدور  واألنشطة الخدمية  حوالى 

جنيه نتيجة    ونملي  332بانخفاض قدره   الماضرى،جنيه خالل نفس الفترة من العام ارملي 1.9مقارنة بمبل   

ترأثير القرارات اإلحترازيرة الخراصررررة بجرائحرة كورونرا والتى أثرت على عمليرات تشررررغيرل تلرك األنشررررطرة 

واإليرادات المحققة منها، ومع ذلك فإن الشررركة تتمتع بمركز مالي قو ، إضررافة إلى السرريولة األكثر من 

   عجز محتمل. ويظل تركيز اإلدارة موجهاً لتقليل وتقليص تلك ا ثار.ممتازة لديها والقادرة على تغطية أ

 ً  : نرائج المبيعات:ثانيا

تفشى  استمرار  جنيه، رغم    مليار  16.6مبيعات عقارية بلغت حوالى    2020حققت المجموعة خالل عام  

لتدابير واإلجراءات التى لوقد كان    –   2020منذ يناير   –  COVID 19  - جائحة فيروس كورونا المستجد  

وهو مايؤكد على استمرار ريادة ومكانة  ،  اتخذتها اإلدارة التنفيذية التأثير اإليجابى فى تخفيف حدة أثار األزمة

 المجموعة.

 المامع   اً: صامل وصافى الر حثالث

 صامل الر ح المامع   3-1

خالل نفس الفترة جنيره    ارملير  4,5مقرابرل   2020فى عرام  جنيره تقريبراً   مليرار  4,1بل  مجمرل الربح المجمع  

تأثير األنخفاض فى إيرادات النشرراط الفندقى، بصررفة رئيسررية نتيجة    اإلنخفاضمن العام الماضرري، ويرجع  

واثبات اإليراد العقار  بالصررافى بعد خصررم القيمة الحالية ألوراق القبض المرتبطة بالوحدات المثبتة بتلك  

 .يراداتاإل 

 صافى الر ح المامع   3-2 

جنيرره تقريبرراً فررى  مليررار 1,7بلرر  صررافى الررربح المجمررع بعررد الضرررائب والحقرروق غيررر المسرريطرة مبلرر  

 200خررالل نفررس الفترررة مررن العررام الماضرري، بانخفرراض قرردره جنيرره  مليررار 1,9مقابررل  2020عررام 

جنيررره، ويرجرررع اإلنخفررراض بصرررفة رئيسرررية نتيجرررة ترررأثير األنخفررراض فرررى إيررررادات النشررراط  مليرررون 

 الفندقى.

 

مليون جنيه تقريباً    487بل  صرررافى الربح للشرررركة وفقاً للقوائم المالية المسرررتقلة بعد الضررررائب مبل   كما  

 .%3مو مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ن 471مقابل  2020خالل عام 

حافظررت الشررركة نتيجررة لوجررود أنظمررة رقابررة داخليررة علررى التكرراليف علررى تحقيررق نسرربة صررافى ربررح 

 ومعززاً قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في األسعار. 2020مناسب عام 

 

ا للقرروائم الماليررة المجمعررة عررام  117بلرر  إجمررالي األصررول  ، وبلرر  صررافى 2020مليررار جنيرره وفقررا

مليررار  4,7مليررار جنيرره، فررى حررين بلرر  رصرريد القررروض والتسررهيالت حرروالى  1,8النقديررة حرروالى 

 Debt to، بحيررث تمثررل نسرربة القررروض والتسررهيالت إلررى حقرروق مسرراهمي الشررركة االم ) جنيرره

equity  )1  وهرررذه النسرررب تررردل علرررى مرررد  قررروة المركرررز المرررالي للشرررركة وتررردني مسرررتو   7إلرررى

 القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

مليرار جنيره، ممرا يؤكرد ريرادة ومكرانرة المجموعرة   16,6حوالى    2020بلغرت المبيعرات العقراريرة بلغرت عرام  

لمتنامى فى السروق المحلى من خالل وزيادة حصرتها من السروق العقار  وقدرتها على األسرتفادة من الطلب ا

 توفير منتجات عقارية تتالئم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبه ومدروسه.

وقد بقيت معدالت تحصريل المسرتحقات في حدود النسرب المعتادة، وبما يكفل اسرتمرار المجموعة في الحفاظ  

 نفيذ برامجها وخططها.على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة الالزمة لت
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أظهرت مقارنة آداء سرعر سرهم شرركة مجموعة طلعت مصرطفى القابضرة بالمؤشرر الثالثينى للبورصرة   

(EGX 30  ومؤشرر الشرركات العقارية ، )  اسرتمرارآداء  ،  31/12/2020حت     1/7/2017من الفترة

وثقة المسررتثمرين فى آدائها نتيجة لتحسررن المؤشرررات المالية للشررركة    2020لقو  خالل عام  االسررهم 

األزمة األقتصررررررررادية ال المية الناتجة عن جائحة كمرونا عع  سررررررررمق   تأثير، رغم إسررتمرار    المسررتقبلى
مؤشررر ال مرصررة   حيث ه ط،  األوراق المالية عع  مسررتمى ال الم تعق  بت  يتها عع  ال مرصررة المصرررية

، بينما إنخفض قيمة %19.8تقري ًا بينما ه ط مؤشررر الشررركات ال قارية بنسرر ة    %19.6اللةثين  بنسرر ة  
 ف  نفس الفترة. %16.8س ر سهم الشركة بنس ة 

 
وفيممما يلممى خريطممة  يانيممة توضممح أداء السممهم صقارنممة  المؤشممر الرئيسممى وصؤشممر الشممركات  −

 العقارية
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2020/12/31حتى 2017/07/02مقارنة سعر السهم مع  مؤشر البورصة الثالثينى، ومؤشر القطاع العقارى من 

TMGH [-16.8%]

EGX30 (rebased) [-19.6%]

EGXRE (rebased) [-19.8%]
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القابضة   ن مصطفى  طلعت  مجموعة  لشركة  األعمال  نتائج  يلى  فيما   TMG Holdingعرض 

والت    2020ديسررررررررررررررم ر  31المنتهيرة ف   السررررررررررررررنرة المراليرة   نترائج األعمرال المجم رة عنمعخص    :  أوالً 
 .جنيهمعيمر  1672ب د الضرائل والحقمق غير المسيطرة  أظهرت صاف  ربح المساهمين

 عن السرنة المالية المنتهية ف القمائم المالية المجم ة لشرركة مجممعة طع ت مصرطف  القابضرة   :  اً ثاني
 .2020ديسم ر  31

 لشركة مجممعة طع ت مصطف  القابضةالشركات التاب ة استلمارات وانشطة ثاللًا : 
والت  أظهرت نتائج    2020ديسررررم ر    31المنتهية ف   السررررنة الماليةالقمائم المالية المسررررتقعة عن    :راب اً 

 .جنيهمعيمر  487صاف  ربح المساهمين بم عغ  عمرررررالاأل
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 31/12/2020المالية المنتهية فى   سنةعن الالمجمعة نتائج األعمال  أواًل: ملخص 
 النتائج التالية: 2020ديسمبر   31  المالية المنتهية فىللشركة عن السنة   جمعةالقوائم المالية المأظهرت  

 أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :    أواًل:
   جنيهالقيمة بال   

 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
 % 9.6 2,487,886,725 26,024,182,359 28,512,069,084 غير المتداولة مجمم  األصمل 

 % 51 5,665,250,778 11,086,268,609 16,751,519,387 رأس المال ال امل 

 % 22 8,153,137,503 37,110,450,968 45,263,588,471 إجمال  األستلمار 

 % 4 1,385,338,741 32,230,944,829 33,616,283,570 غير المسيطرة حقمق المجمم  حقمق المساهمين ب د و 

 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 
 % 45 3,666,193,598 8,151,602,281 11,817,795,879 إيرادات النشاط ال قارى 

 (%61) (980,191,135) 1,602,552,433 622,361,298 إيرادات النشاط الفندق   

 (%17) (331,783,795) 1,989,416,473 1,657,632,678 والخدمية   إيرادات األنشطة  ات ال ائد الدورى 

 % 20 2,354,218,668 11,743,571,187 14,097,789,855 النشاط إيرادات  إجمالى 

 (%11) (200,273,257) 1,872,246,700 1,671,973,444 غير المسيطرة حقمق الب د الضرائل و  ال امصاف  ربح 

 

 . 2020ديسمبر   31 عن السنة المالية المنتهية فىالقوائم المالية المجمعة تحليل ثانيًا 
 المركز المالى  2/1

 :   غير المتداولةاألصول  
 

 - بيانها كما يع  : نيهج  28,512,069,084 عغ م 2020/ 12/ 31ف   غير المتداولة بعغت األصمل 
 

 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
 % 7 409,884,859 5,714,696,534 6,124,581,393 األصمل اللابتة  

 (%66) ( 75,369,433) 114,745,004 39,375,571 استلمارات عقارية 

 % 210 1,648,716 784,747 2,433,463 اصمل غير معممسة

 % 42 1,731,280,478 4,092,823,582 5,824,104,060 مشروعات تحت التنفيذ

 - - 12,504,761,726 12,504,761,726 الشهرة 

 % 1349 49,076,353 3,636,822 52,713,175 استلمارات ف  شركات شقيقة 

 % 493 221,246,916 44,843,053 266,089,969 استلمارات متاحة لع يع

استلمارات مالية محتفظ بها لتاريخ  
 % 4 138,094,853 3,559,914,874 3,698,009,727 ستحقاق اإل

 %10 2,475,862,742 26,036,206,342 28,512,069,084 اإلجمالى
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 األصول المتداولة : 
 

 -جنيه بيانها كما يع  : 89,383,416,571م عغ 31/12/2020بعغت األصمل المتداولة  ف   
 

 

ضرررمن بند اسرررتثمارات محتفح بها حتى تاري     2021تسرررتحال خالل عام   2020تم شرررراء اذون خزانة خالل عام * 

جنيه، ويراعى ذلك عند مقارنة أرصررردة النقدية وماحى حكمها 1,831,996,747البند هذا بلغ رصررريد  االسرررتحقاق ، و

 .2019وعام  2020كأرقام مقارنة بين عام 

 
 المتداولة : اإللتزامات 

 - جنيه بيانها كما يع  : 72,631,897,184م عغ  2020/ 31/12بعغت اإللتزامات المتداولة  ف  

 

 النسبة التغيير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
من  و   التسهيالت المتداول  الجزء 
 (% 6) ( 93,558,807) 1,671,665,320 1,578,106,513 القروض  

 % 41 6,536,969,217 15,826,402,114 22,363,371,331 الدائنمر واوراق الدفع 

 (% 3) ( 1,245,065,529) 39,115,103,716 37,870,038,187 عمةء دف ات مقدمة

 (%54) (185,472,596) 341,246,915 155,774,319 دائنم تمزي ات 

 % 8 71,359,831 924,806,669 996,166,500 مصعحة الضرائل

 % 9 788,905,405 8,879,534,929 9,668,440,334 ارصدة دائنة اخرى 

 %9 5,873,137,521 66,758,759,663 72,631,897,184 اإلجمالى

 

 

 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
 % 27 9,721,986,127 36,480,865,818 46,202,851,945 عقارات بغرض التطمير 

 % 12 117,364,743 1,002,034,248 1,119,398,991 المخزور 

 % 1 339,293,050 30,772,812,679 31,112,105,729 اوراق ق ض قصيرة االجل عمةء 

 % 21 1,097,154,501 5,306,729,793 6,403,884,294 دف ات مقدمة وارصدة مدينة اخرى 

اصمل مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  
 % 155 4,914,986 3,172,475 8,087,461 خةل االرباح والخسائر 

استلمارات مالية محتفظ بها حت  *
 % 2605 1,764,279,181 67,717,566 1,831,996,747 تاريخ األستحقاق 

 (%36) ( 1,506,604,289) 4,211,695,693 2,705,091,404 وماف  حكمهانقدية ال*

 %15 11,538,388,299 77,845,028,272 89,383,416,571 اإلجمالى
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 حقوق المساهمين :
 -جنيه بيانها كما يع  : 32,526,437,634م عغ  12/2020/ 31بعغت حقمق المساهمين ف  

 

 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 

 - -   20,635,622,860   20,635,622,860 المال المصدر والمدفم رأس  

 % 8 23,556,970 289,974,198 313,531,168 إحتياط  قانمن 

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

 - -   2,425,548   2,425,548 ترجمة كيار اجن   

 % 19 1,576,898,742 8,264,250,468 9,841,149,210 ارباح مرحعة 

 (%11) (200,273,256) 1,872,246,700 1,671,973,444 صاف  أرباح ال ام

 %4 1,400,182,456 31,126,255,178 32,526,437,634 اإلجمالى

 
 :غير المتداولةاإللتزامات 

 
 - يع  :جنيه بيانها كما  11,647,304,901م عغ  31/12/2020ف    غير المتداولة بعغت اإللتزامات 

 النسبة التغيير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 

قروض و تسهيةت ائتمانية  
 % 4 108,463,620 3,018,975,585 3,127,439,205 طميعة األجل 

هيئة المجتم ات ال مرانية  
 الجديدة

6,514,781,555 1,867,958,516 4,646,823,039 249 % 

 % 100 2,000,000,000 - 2,000,000,000 صكمك اإلجارة  

 % 11 488,119 4,596,022 5,084,141 التزامات ضري ية مؤجعة 

 %138 6,755,774,778 4,891,530,123 11,647,304,901 اإلجمالى
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 نتائج األعمال   2/2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 نسبة التغير قيمة الرغير % 31/12/2019  % 31/12/2020 

% 45   3,666,193,598    8,151,602,281    11,817,795,879 ايرادات النشاط العقارى   

 %63 ( 3,155,288,452) (% 62) ( 5,023,344,181) (% 69) ( 8,178,632,633) تكاليف النشاط العقارى 

 % 16  510,905,146 % 38.4  3,128,258,100 % 31  3,639,163,246 مجمل ربح النشاط العقارى  

 (% 61) ( 980,191,135)    1,602,552,433    622,361,298 إيرادات النشاط الفندقى  

 (% 35)   364,402,080 (% 65) ( 1,036,972,279) (% 108) ( 672,570,199) تكاليف النشاط الفندقى  

 (%109) ( 615,789,055) % 35  565,580,154 (%8) ( 50,208,901) مجمل ربح النشاط الفندقى   

إيرادات األنشطة ذات طبيعة العائد  
 الدورى  

1,657,632,678    1,989,416,473    (331,783,795 ) (17 %) 

تكاليف األنشطة ذات طبيعة العائد  
 الدورى  

(1,133,183,941 ) (68.4 %) (1,171,468,251 ) 
(58.9 )

% 
38,284,310   (3 %) 

مجمل األنشطة ذات طبيعة العائد  
 الدورى  

524,448,736  31.6 % 817,948,222  41.1 % (293,499,486 ) (36%) 

 (%9) ( 398,383,395) % 38  4,511,786,476 % 29  4,113,403,081 مجمل الربح  

صافى أرباح العام قبل األهالك،  
 مصروفات تمويلية 

3,543,797,666 25 % 3,896,337,629 33 % (352,539,963 ) (9%) 

 (%4) ( 102,425,933) % 23  2,710,198,075 % 18  2,607,772,142 قبل الضرائب  العام صافى أرباح 

 %26 ( 195,158,938) (% 6) ( 762,203,831) (% 7) ( 957,362,769) ضريبة الدخل 

العام بعد الضرائب  صافى أرباح 
 والحقوق غير المسيطرة  

1,671,973,444  12 % 1,872,246,700  1 % (200,273,256 ) (11%) 



 
          )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

  2020ديسمبر  31المنتهية فى سنة المالية عن ال تقرير مجلس اإلدارة

18 

 

 الشركات التابعة  وانشطة استثمارات:  اً ثالث
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  3/1

، جنيه  13,552,530,632الشررركة ف  الشررركة ال ربية لعمشررروعات والتطمير ال مران  م عغ    اسررتلماراتبعغت إجمال   
  .جنيه مصرى معيمر  1948ب د الضرائل وحقمق األقعية  2020وبعغ صاف  الربح المحقق عام 

 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى: استثمارات اوالً 
  %50بنسررر ة  وغير م اشررررة    بصرررمرة م اشررررة  الشرررركات التاليةالشرررركة ال ربية لعمشرررروعات والتطمير ال مران  ف    تسررراهم
 :فأكلر

 
 %  المساهمةنسبة  إسم الشركة                                                      

 98 الرحاب لإلدارة                                                                  
5,82 الهندسية ألنحمة المبانى المتطورة   
 93,95 اإلسكندرية لتنسيال وصيانة الحدائال 

 80 الرحاب للتوريال 
 50 التيسير للتمويل العقارى 

85  مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية  
 70 جرين سويس 

 91 مدينتى إلدارة المشروعات العقارية 
 50 الشركة العربية المصرية للمشروعات الترحيهية

 100 شركة اتريم للمقاوالت 

 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانىمشروعات :  ثانياً 

 القاهرة الجديدة -مدينتى 

االف فدار عع  طريق مصررررررر السررررررميس بالقاهرة الجديدة،    8مدينت  ه  مدينة متكامعة عع  مسرررررراحة   مشرررررررو 
ألف وحدة سررركنية وتتضرررمن المدينة كافة الخدمات    120الف نسرررمة  ، وحمال     600وتتسرررع المدينة ألكلر من 

 .، والسكنية، والط يةواألنشطة التجارية والت عيمية واإلدارية

 هرة الجديدةالقا -مدينة الرحاب 

مدينة الرحا  ت د اول مدينة سررركنية متكامعة ينشررراها القطا  الخاص ف  جمهمرية مصرررر ال ربية عع  مسررراحة 
فيةت(، مناطق تجارية   -فدار ومقسرمة ل شررة أحياء رئيسرية ، وتتكمر المدينة من مناطق سركنية )شرقق 2310

 .مساحات خضراء ونادى الرحا وادارية ومدارس ومراكز تجارية وط ية ويتخععها  

 العاصمة اإلدارية الجديدة -مشروع سيليا 
 2,100,000عع  مساحة    ف  ال اصمة اإلدارية الجديدة يقع مشرو  سيعيا احدث مشروعات المجممعة ال قارية 

، ويتمتع مشررررررو  سررررريعيا بالممقع الفريد ف  وسرررررط ال اصرررررمة اإلدارية الجديدة وسرررررط منطقة النهر األخضرررررر    2م 
حت  اليمم، كما يتميز المشرو  بقربه من الخدمات    أك ر مشرو  اسكان  تم اطةقه بال اصمة اإلدارية الجديدة ك

  .التجارية واإلدارية مع المحافظة عع  الهدوء والخصمصية لقاطنيه
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 شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى   3/2
، وشررررررررركة جنيه  2,498,432,399الشررررررررركة ف  شررررررررركة اإلسرررررررركندرية ل سررررررررتلمار ال قارى م عغ    اسررررررررتلماراتبعغت إجمال   

 ، جنيه  63,241,905اإلسركندرية لعمشرروعات ال مرانية إحدى الشرركات التاب ة لشرركة اإلسركندرية ل سرتلمار ال قارى م عغ 
لشرركات المالكة لفنادق المجممعة ، وقد وتمتعا شرركة اإلسركندرية ل سرتلمار ال قارى بشركل م اشرر وغير م اشرر مجممعة ا

  جنيه مصرى. معيمر  193ب د الضرائل وحقمق األقعية  2020عام  الخسارة المجم ة ف بعغ صاف  
عع  قطا  السياحة والسفر والذى    –  COVID 19  -االثار السع ية لتفش  جائحة فيروس كمرونا المستجد  ويرجع  لا إل   

 . 2020النشاط السياح  إن كس بصمرة م اشرة عع  نتائج أعمال الفنادق خةل عام  أدى ال  أضرار بالغة عع   

، فقد تم اعادة تشغيل الفنادق بشكل 2020مايم    3وف  ضمء ضمابط واشتراطات التشغيل ط قا لقرار مجعس المزراء ف   
يمنيم الماض ، إال   ًا من أولبدءو لا  % 50حت  وصعت إل  من إجمالي الطاقة االستي ابية لعفنادق  % 25تدريج  بنس ة 

فقد ان كس  لا عع  نسل األشغال المحعية وال المية    ،حركة الطيرار والرحةت الدولية    لتأثير الجائحة عع  وأنه نتيجة  
عن نفس الفترة  %71مقابل    2020خةل عام    %27ونتج عن  لا انخفاض متمسط نس ة االشغال المجم ة بالفنادق ال   

 من ال ام الماض . 

معيمر جنيه خةل نفس    565معيمر جنيه مقارنة بصاف  ربح    (50)  ل  تحقيق الفنادق لخسائر تشغيل بعغتإوقد أدى  لا  
عع  الرغم من    والذى يمضح بجةء االثار السع ية الناتجة عن تأثير الجائحة عع  النشاط السياح    2019الفترة من عام  

 التكاليف ومصروفات التشغيل. االجراءات الت  قامت بها ادارة الشركة لتخفيض

التنفيذية لعشركة من ضرورة االستغةل االملل لشاطئ فندق الفمرسيزونز سار ستيفانم وبفضل تعا   نتيجة لرؤية االدارة 
عع  الرغم   المجهمدات والت  تكععت بنجاح ف  تشغيل فيةت وك ائن الشاطئ مما ان كس  لا عع  زيادة ايرادات التشغيل

، وف  ضمء التزام    COVID 19  - الظروف الحالية الغير مماتية ف  ظل ازمة فيروس كمرونا المستجد  من التحديات و 
  % 50الفندق بضمابط التشغيل ونسل االشغال القصم  المسممح بها من ق ل وزارة السياحه ف  أثناء االزمة والتي بعغت  

 اعد وكذلا الغاء االجتماعات والحفةت بقاعات الفنادق، فقط من الطاقة االجماليه لعفنادق لعغرف والمطاعم ط قا لسياسة الت
مما ي كس الرؤية اللاق ة لةدارة التنفيذية لعشركة ف  المض  قدما بمشروعات التطمير والتجديد بالفندق مما سين كس ايجابا  

 عع  زيادة االرباح المستق عية لعشركة ومن ثم ت ظيم ال ائد عع  استلمارات مساهميها. 

 فى شركات تابعة  شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى استثمارات أواًل :  

 الشركات التالية:   ف  كل منبشكل م اشر وغير م اشر تساهم شركة اإلسكندرية ل ستلمار ال قارى 

   المساهمةنسبة  إسم الشركة                                                      

 83.3 الفندقية والسياحية  ستثماراتالشركة العربية لال

 100 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية 

5,95 شركة الربمة لعخدمات الترفيهية  

 95,5 شركة الماي فير للخدمات الترفيهية

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

  2,425م عغ   31/12/2018الشركة ف  الشركة ال ربية ل ستلمارات الفندقية والسياحية ف     استلماراتبعغت إجمال  قيمة 
ويتملل نشراط الشرركة ال ربية ل سرتلمارات الفندقية والسرياحية ف     %83,3م اشررة وغير م اشررة   مسراهمةمعيمر جنيه، بنسر ة  

ت السررياحية والفندقية، حيث تمتعا الشررركة بشرركل م اشررر وغير م اشررر من خةل الشررركات الشررقيقة االسررتلمار ف  المجاال
 بالمجممعة أسهم كل من:

 %99,99بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز نايل بالزا (شركة نمفابارك القاهرة  -
 % 99,88بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ (شركة اإلسكندرية والس مدية  -
 %100بنس ة   ) المالكة لفندق النيل ( لعفنادق شركة النيل -
 %84,51بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز اإلسكندرية ( شركة سار ستيفانم ل ستلمار السياح  -
 %99,20بنس ة  )المالكة لفندق فورسيزونز االقصر(شركة االقصر لعتطمير ال مران  والسياح   -
 %96,51عتنمية والمشروعات ال قارية بنس ة الشركة المصرية ل -

 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية : (2

 مسررراهمةبنسررر ة معيمر جنيه  80,12الشرررركة في شرررركة اإلسررركندرية لعمشرررروعات ال مرانية م عغ  مسررراهمةي عغ إجمالي 
وتتضمن مشرو  بمرت فينيس  استلمارية متنمعة مرانية محفظة ، وتمتعا شركرة اإلسكندرية لعمشروعرات ال%60  م اشرة

غرف يتضررمن  معيمر متر مربع   3عع  مسرراحة حمال     ، وهم مشرررو  سررياح  فندق ال حر األحمرمدينة مرسرر  ععم بب
 .ومجممعة من الشاليهات والفيةت فندقية

 اإلسكندرية لإلستثمار العقارى: ثانيًا : مشروعات شركة

 مشروع فرجينيا : (1

 .بالكاملوهرم باكمرة مشروعرات الشركة والذ  تم بي ه وتسعيمره 

 :المرحلة األولى" – الربوة"مشروع  (2

فية مقامة   651قامت الشركة بتطمير مشروعها اللاني )مشرو  الربمة( وهم مشرو  متكامل المرافق والخدمات ع ارة عن  
منظممة تصررررررررررميميه رائ ة من أرق  المنتج ات المقامة بالقاهرة، في بمدينة الشرررررررررريخ زايد  فدار 315عع  مسرررررررررراحة قدرها  

منرره من فيةت ومرافق بررالكررامررل وجررارى   اللررانيررةو األول     تينوالمشرررررررررررررررو  ممز  عع  ثةث مراحررل تم االنتهرراء من المرحع
ي وصراالت المرحعة اللاللة، ويضرم المشررو  ناديا رياضريا واجتماعيا يشرتمل عع  مع ل لعجملف وناد  صرحاالنتهاء من 

يضرررم مشررررو  الربمة أيضرررا ممل تجار  مقام ، وكذلا مغطاة وحمامات سررر احة ومةعل مفتمحة ومدارس تدريل رياضرررية  
 ,متر مسطح 12776عع  مساحة قدرها 

المرحعة   "الربمةبال دء في مشررررررررو     2006  بدًء من عامفقد قامت الشرررررررركة   المرحعة األول " –"الربمة  مشررررررررو  اسرررررررتكمااًل ل
 .فية 391ويضم عدد فدار  195والذ  يقام عع  مساحة  "اللانية
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 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى   3/3
، حيث تمتعا   جنيه  933,598,687الشررررركة ف  شررررركة سررررار سررررتيفانم ل سررررتلمار ال قارى م عغ   اسررررتلماراتبعغت إجمال   

شرركة سرار اسرتيفانم ل سرتلمار ال قارى مشررو  سرار سرتيفانم بمدينة اإلسركندرية والذى ي د صررح عقارى وم عم من م الم 
 .من راسمال شركة اإلسكندرية إلدارة المشروعات %62,5الشركة بنس ة  تساهم، و المدينة
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المالية   سنةمصطفى القابضة عن اللمجموعة طلعت  المستقلة نتائج األعمال ملخص  :لثاً ثا
 31/12/2020المنتهية فى  

 النتائج التالية: 2020ديسمبر   31 المالية المنتهية فىالقوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة  أظهرت  
 

 أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة  أوأًل:  
 جنيه القيمة بال

 النسبة التغيير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
 % 6 905,557,048 16,214,130,878 17,119,687,926 غير المتداولة مجمم  األصمل 

 (%12) (606,993,786) 5,273,644,700 4,666,650,914 رأس المال ال امل 

 (%11) (609,557,314) 5,331,921,047 4,722,363,733 إجمال  األستلمار 

 % 1 298,569,368 21,487,769,472 21,786,338,840 مجمم  حقمق المساهمين

 % 3 15,929,933 471,139,435 487,069,368 ربح ب د الضرائلالصاف  

 
 النتائج التالية: 2020ديسمبر  31 السنة المالية المنتهية فىاظهرت القوائم المالية المستقلة  للشركة عن 

 
 اوال: المركز المالي  

 :  غير المتداولةاألصول 
 

 - جنيه بيانها كما يع  : 17,119,687,926 عغ  م 2020/ 12/ 31ف   غير المتداولة بعغت األصمل 
 

 النسبة التغيير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 
 (% 4) (2,563,528) 58,276,347 55,712,819 األصمل اللابتة  

 % 0 - 132,000 132,000 أصول ثابتة تحت االنشاء 

 % 6 914,355,900 16,134,111,059 17,048,466,959 استلمارات ف  شركات تاب ة 

 % 0 - 1,470,000 1,470,000 استلمارات ف  شركات شقيقة 

 (%31) (6,236,814) 20,141,472 13,904,658 استلمارات متاحة لع يع

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

 %6 905,557,048 16,214,130,878 17,119,687,926 اإلجمالى 
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 األصول المتداولة : 
 

 - بيانها كما يع  : جنيه 4,734,164,494 م عغ 31/12/2020بعغت األصمل المتداولة  ف   

 النسبة التغيير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 

أصمل مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  
 % 11 299,448 2,756,312 3,055,760 خةل األرباح والخسائر 

 % 34 1,056,017,919 3,146,636,330 4,202,654,249 أوراق قبض

مسدد تحت حساب زيادة راس مال 

 (%100) ( 1,003,480,380) 1,003,480,380 - الشركة العربية للمشروعات 

 (%56) (584,493,664) 1,039,488,732 454,995,068 مدينو توزيعات ارباح 

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة 

 (% 1) ( 22,270) 2,180,853 2,158,583 مدينة أخر 

 (%57) ( 95,483,534) 166,784,368 71,300,834 بالصندوق ولد  البنوكالنقدية 

 (% 12) ( 627,162,481) 5,361,326,975 4,734,164,494 االجمالى 

 
 اإللتزامات المتداولة : 

 -جنيه بيانها كما يع  : 67,513,580م عغ  2020/ 31/12بعغت اإللتزامات المتداولة  ف  
 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 

 % 510 197,001 38,617 235,618 أوراق دفع قصيرة االجل

 (%26) ( 20,612,160) 80,500,542 59,888,382 ضرائل دخل مستحقة  

 % 3 246,464 7,143,116 7,389,580 مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى 

 (% 23) ( 20,168,695) 87,682,275 67,513,580 االجمالى 

 
 حقوق المساهمين :

 -جنيه بيانها كما يع  : 21,786,338,840م عغ 2020/ 31/12بعغت حقمق المساهمين  ف    
 النسبة التغير  31/12/2019 31/12/2020 البيان 

 % 0 0 20,635,622,860 20,635,622,860 رأس المال المصدر والمدفم 

 % 8 23,556,970 289,974,198 313,531,168 احتياط  قانمن 

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

 % 884 259,082,465 29,297,575 288,380,040 ارباح مرحعة 

 % 3 15,929,933 471,139,435 487,069,368 ال امصاف  أرباح  

 %1 298,569,368 21,487,769,472 21,786,338,840 االجمالى 
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 ثانيا: نتائج األعمال  
 

     
  

 

                                                                                             مع تحيات شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
 

 طلعت مصطفى هشام      

 التنفيذى والعضو المنتدب رئيس ال   

 في المنتهية  عن السنة المالية 
 2020ديسمبر  31

 حيالمنتهية  عن السنة المالية 
 2019ديسمبر  31

 جنيه مصري جنيه مصري 

 1.150.188.972 571,794,762 من شركات تابعةتوزيعات أرباح 

 15.352.601 7.983.373 ايرادات تمويلية

مقيمة بالقيمة العادلة  أرباح تقييم أصول مالية 

 338.229 299.448 من خالل األرباح اوالخسائر 

 1,165,879,802 580,077,583 اإليرادات إجمالى

   

 (562.000.000) - اضمحالل استثمارات مالية حى شركات تابعة

 ( 17.440.598) ( 4.054.237)   اضمحالل استثمارات مالية متاحة للبيع

 ( 15.186.635) ( 12,818,676) مصروحات إدارية 

 (1.962.190) ( 2.563.528) إهالك

 ( 66.211) ( 23.825) مصروحات بنكية

 (4.563.061) ( 1.067.194) العملة تقييم )خسائر( حروق

 ( 650.000) ( 920.000) بدالت أعضاء مجلس األدارة 

 564.011.107 558,630,123 قبل الضرائب  العامصافى ارباح 

 ( 92.871.672) ( 71,560,756) الدخل ضرائب 

 471.139.435 487,069,368 بعد الضرائب لعامصافى ارباح ا

 0.23 0.23 لعام نصيب السهم من صافي ارباح ا


