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  البيانات االساسية

 تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالهاشتراك فى اإل 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(

 2220/ 31/3    ال امة قرار الجم ية 2022/ 31/3    ال امة قرار الجم ية تاريخ التعيين  

القيد  الهيئة   رقم 

 وتاريخه 

83   -   2006 118  – 2006 

mailto:jsawaftah@tmg.com.eg
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 : 2022ديسمبر  31هيكل المساهمين ونسبة صلكية أعضاء صالس االدارة فى 

 
 2022ديسمبر  31األسهم فى  صن أسهم الشركة فأكثر %5حملة 

 نسبة  عدد 

 %43.16 890566601 والسياحى شركة تى أم جى لإلستثمار العقار  

 %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 

 تنفيذي غير 

الرئيس التنفيذى  هشام طلعت مصطفى
 والعضو المنتدب

شركة تى ام جى لإلستثمار 
 العقارى والسياحى 

 تنفيذى

شركة تى ام جى لإلستثمار  عضو مجلس إدارة  مصطفىهاني طلعت 
 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  جهاد محمد مرعى السوافطة
 العقارى والسياحى 

 تنفيذي

 غير تنفيذي  شركة مصر للتامين عضو مجلس إدارة  أشرف على كجوكأحمد 

 تنفيذي عنصر نسائى عضو مجلس إدارة  سهام محمد السعيد 

 تنفيذي عنصر نسائى عضو مجلس إدارة  هبة سمير عبد المالك

   غير تنفيذي من ذوى الخبرة  عضو مجلس إدارة  حسام محمد هالل

 مستقل   مستقل   مجلس إدارة عضو  محمد بهجت أحمد سميح طلعت

 مستقل   مستقل   عضو مجلس إدارة  هانى صالح سرى الدين

 مستقل   مستقل   عضو مجلس إدارة  محمد عبد العزيز الطوخى

 خالر العام  تم تغيير صمثل شركة ص ر للرأصين  •

 اجتماعات   6 :والامعيات العاصةاجرماعات صالس االدارة 
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 لانة المراجعة والحوكمة  

االخ ص بقااعد قيد اإسوووت رار قيد ا ووورا ا ارال   18/6/2002( فى  30رقم )  تنفيذاً لقرار هيئة سوووال ال   

بت ريخ  ت كي  لجنة ال راجعة  ن الس دة أعض ء  جلس اإلدارة غير التنفيذيين اذلك بقرار  جلس اإلدارةال  ليه تم 

تم إع دة ت ووووكي  اللجنة على  31/3/2022 اجا  حضوووور  جلس اإلدارة ال نعقد فى ،   28/10/2007

  -النحا الت لى :

  رئيس اللجنة  ا ست ذ الدكتار / ه نى صالح سرى الدين 

  عضوااً  السيد ا ست ذ / حس م  ح د هال 

  عضوااً  السيد ا ست ذ/  ح د عبد العزيز الراخى 

 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
 .إل  المستميات اإلدارية   ظم إعدادها  تمقيت عرضها   ص  مراج ة الم عممات اإلدارية الد رية التي تقدم .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 −
أكد من تط يق األسررراليل الرقابية ال زمة لعم ا ظة عع  أ رررمك الشرررركة  التقييم الد رج لتعت اإلجراءات اإلدارية الت −

 لعتأكد من اإللتزام بالقماعد  اعداد تقارير بذلت  لمجعس اإلدارة .
 .عرقابة المالية عع  العجنة الت قق من استجابة إدارة الشركة  لتم يات مراقل حسابات الشركة  الهيئة ال امة ل −
 .غير  لت مما يرى مجعس إدارة الشركة من   حيات،  بما يتفق مع قماعد قيد  شطل األ راق المالية بال مر ة −

 أعمال اللجنة خالل العام :

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

، اب اجا  حضووور  جلس ت وووكي  لجنة  ك فوت اتر ووويح ت    28/10/2007بت ريخ     جلس اإلدارةقرر 

   -تم إع دة ت كي  اللجنة على النحا الت لى : 31/3/2022اإلدارة ال نعقد فى 

 رئيس اللجنة  ا ست ذ / حس م  ح د هال السيد  

 عضوااً  ا ست ذ الدكتار / ه نى صالح سرى الدين  
 عضوااً    رلعت س يحأح د  بهجت ح د ا ست ذ / السيد  

 أعمال اللجنة خالل العام :

 .العجنة عع  مجعس االدارة،  لم تتضمن م حظات جمهرية تقرير رض تم ع أجتماع لعجنة تم عقد 
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 المديرين التنفيذيين 
ال وو ليووة االعقوو ريووة  التنفيووذىالرئيس   جه د  ح د الساافره ا ووديرعالقوو ت    لل وووووئان 

 ال ستث رين

   راع  دينتى -للتنفيذ  التنفيذى  ن ئا الرئيس   أح د عبد هللا عفيفى 

 لقر ع التسايق ا ال بيع تالتنفيذى  ن ئا الرئيس    صرفى  ريف  ح د غنيم  

 إلدارة ال  راع تالتنفيذى  ن ئا الرئيس   الديا عبد الحليم اائ  

 لقر ع ال ئان الفنية    التنفيذى  ن ئا الرئيس  ح د ع رف حريبة 

 رئيس  جلس اإلدارةل ئان  كتا   التنفيذى ن ئا الرئيس ج    الدين حسين الجندى  

 ن ئا الرئيس التنفيذى لل ئان ال  لية  غ لا أح د ف يد 

 ع البناك االت اي  ن ئا الرئيس التنفيذى لقر  سعيد  ال سه م  ح د  

 ن ئا الرئيس التنفيذى لقر ع ال اارد الب رية هبة س ير عبد ال الك

 بيانات العاملين بالشركة : 

   7بلغ  تاسر عدد الع  لين 

 نظام األثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
 الياجد أسهم اث بة اتحفيز 

 المخالفات واإلجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد: 

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

 :االرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين

  لعسهم. جنيه 0,19عع  السادة المساهمين بقيمة  جنيه 400,000,000مقترح تمزيع م عغ 

  :اإلقتراحات الخاصة بالتحويل لإلحتياطات

 33,057,445                 احتياط  قا م    5%
 813,369,551 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   2022الشرررررركة معتزمة باال صررررراح عن الم الغ الت  حصرررررل ععيها رئيس  أعضررررراء مجعس إدارة الشرررررركة خ ك 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   وقردسررررتثمرار الجيرد ينطلق من الليجرة المجتمعيرة المحيطرة  فى المجتمع المصررررر  من منطلق أن اإل 

وذلك من منطلق      ألنشرررطة والصرررناديق ال يريةلعديد من اشرررركات المجموعة بالدعل المعنو  والماد  ل

ضرررورة تجسرريد مسررجوليتها المجتمعية كقيمة أخمقية ومهنية  بحين تتضررمن تنمية  على  المجموعة  حرص  

مليارات   5سرنوات أكثر من  5حقيقية للمجتمع وتطوير حياة المواطن  حين رصردت المجموعة خمل خخر 

ليرة المجتمعيرة من خمل تحويلهرا  جنير  ف  مجرال التنميرة المجتمعيرة  وقرد أرتقرت المجموعرة بمفهوم المسررررجو

السررتثمارات طويلة األجت تضررمن تحقيق النفع المسررتدام علر تلن  وتنفير ملادرات تسرراهل ف  بناء اإلنسرران 

وصررررنراعرة المسررررتقلرت وخردمرة المجتمع ف  كرافرة المجراالت  خراصررررة قطراعرات التعليل والصررررحرة والتمكين  

 .المجتمعيةاالقتصادي وتأهيت الطمب ل دمة المجتمع والتنمية 

مليون جنيرة للمسررررراهمرة فى    453التلرع بمللغ  بر  2022هررا وقرد قرامرت شررررركرات المجموعرة خمل عرام  

من خمل الجهرات الحكوميرة والجمعيرات  التى يتل تنفيررهرا  المشررررروعرات التنمويرة واإلجتمراعيرة والصررررحيرة  

 لك المشروعات التنموية:المجتمعية المشهرة الم تلفة بما يعود بالفائدة على الشعب المصر   ومن أهل ت

 ملادرة حياه كريمة  −

 اكاديمية التأهيت الوطنى  −

 مؤتمر المناخ −

  الرحابجمعية  −

 ومجد  يعقوبعين شمس جامعة مستشفيات  −

وزارة الشرررلاب والرياضرررة  فى لطار اللرتوكول الموقع مع المجموعة ب صررروص تطوير مراكز   −

 الشلاب.
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 كلمة اإلدارة التنفيذية عن نشاط الشركة  
على مستو  جميع     2022حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة نتائج أعمال غير مسلوقة خمل عام  

اسفرت  صاهودات اإلدارة الرنفيذية عن تحقيق الماموعة صبيعات  أنشطة المجموعة الم تلفة   حين  

مل  33,2بلغت  عقارية   برلك رقل  المصر  مليار جني  محطمة  العقاري  بالسوق  الغير مسلوق  يعاتها 

وهو رقم صبيعات تاريخى غير صسبوق فى قطا     مليار جني   32,36المحقق ف  العام الماض  واللالغ  

العقار  فى ص ر،   الفندقىالنشاط  القطا   نرائج  إلى  بلغت    اإلضافة  ايرادات        المتميزة حين حققت 

عن العام    %102مليار جني   خمل العام الماضى بنسلة نمو    1.3مليار جني  مقابت ايرادات بلغت      2.6

مليار جني  مقابت    2.6السابق    كما حققت األنشطة ذات العائد الدور  واألنشطة ال دمية ايرادات بلغت  

يلى مل ص لنتائج   ونعرض فيما    %34مليار جني  خمل العام الماضى بنسلة نمو   2 ايرادات بلغت 

 األعمال وجهود اإلدارة التنفيرية  للعمت على تحقيقها : 

 

 أوالً القطا  العقار  

 المبيعات العقارية   1-1

مليار جني  محطمة برلك رقل    33,2بلغت    2022حققت المجموعة مليعات ض مة غير مسلوقة خمل عام 

ال ف   المحقق  المصر   العقاري  بالسوق  مسلوق  الغير  واللالغ  مليعاتها  الماض   جني      32,4عام  مليار 

  ويأت  ذلك على الرغل من استمرار 2022ومحافظة برلك على ريادتها فى مجال التطويرالعقار  خمل عام  

التداعيات المعاكسة الناجمة عن الصراع العسكري فى أوروبا الري أد  للى تفاقل خثار التحديات الت  يواجهها  

 .  أعقاب أزمة الوباء العالم   االقتصادي الكل  بالفعت ف  

ويؤكد هرا األداء التشغيل  القوي للمجموعة على قدرة اإلدارة  التنفيرية على اقتناص الفرص المتميزة بالسوق  

واالستفادة منها بدقة والت فيف من خثار أي تحديات عامة  وذلك من خمل انتهاج اإلدارة إلستراتيجية مصممة  

لة األجت يتل تنفيرها بنجاح  مما أد  لتحقيق نتائج مليعات سنوية غير عادية على بعناية وتلنيها لرؤية طوي

 .مدار ال مس سنوات الماضية 

وجاءت مليعات العام مدفوعة بشكت حصري بالطلب النابع بشكت ملاشر من الطلب القوي على المساحات  

المشروعات الت  تل لطمقها بالفعت  ودون  ومن المؤسسات والشركات ف   من العممء  التجارية والمحمت  

لطمق أي مشروعات جديدة كليرة على غرار تلك الت  تل لطمقها ف  مدينة نور  والت  عززت بشكت كلير  

مليار جني  مصري وكانت بمثابة أكثر منتج عقاري   32.4اللالغة    2021من نتائج مليعات السنة المالية  

 .ري حتى تاري  ناجح ف  تاريخ سوق العقارات المص

وقدرة المجموعة على تحطيل رقل مليعاتها القياس     2022وتعد نتيجة المليعات المتميزة خمل السنة المالية  

)والري لل يسلق ل  مثيت بالفعت من قلت( بمثابة شهادة دامغة على مكانة المجموعة الريادية ف  السوق بم  

المجموعة تمتع  يعززها  الت   المكانة  وه   قوة    منازع   جانب  للى  مسلوقة   غير  بانجازات  حافت  بسجت 

عمماتها التجارية  والثقة الت  يشعر بها عممؤها فيما تطوره من مشروعات ومدن مجتمعية حديثة تمتاز  

بجودتها العالية. كما تشهد قوة المليعات أيًضا على دقة استراتيجية المليعات والتسعير المتلعة لد  المجموعة 

من وحدات صغيرة بأسعار اً  وس لمحفظة منتجاتها العقارية  والت  تضل منتجات متنوعة بدءوالتنوع المدر

ومتعددة   بارتفاع   المساحاتمعقولة  تمتاز  متميزة  مواقع  ف   والمقامة  الرق   فائقة  الفاخرة  الفيمت  وحتى 

والثقة الت  توليها لنا    مستو  جودة اللنية التحتية بها ف  كت مكان. كما يسمح لنا قوة المركز المال  للشركة

عاًما  ومن    15أبرز المؤسسات المالية العاملة ف  الدولة بأن نقدم خطط سداد جرابة وميسرة لمدة تصت للى  

ثل تقديل حلول لمعالجة الصعوبات والمعوقات القائمة أمام المشترين ف  السوق المصري حيال القدرة على 

 السداد وتحمت تكاليف شراء الوحدات. 
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 صيد المبيعات الفعلية والغير صسلمةر 1-2

 
مليار   63جني  مقابت مللغ مليار  77سرلمة بلغ  غير م فعلي  مليعاترصريد   2022حققت المجموعة خمل عام  

  وهو ما يمثت أعلى رقل للمليعات المحققة وغير المثلتة بين شررررركات  جني  عن نفس الفترة من العام السررررابق

التطوير واالسرررتثمار العقاري المصررررية  مما يعزز من وضررروح رؤية ليرادات وأرباح الشرررركة على المد   

 سنوات المقللة.   5المتوسط والت  سيتل لثلاتها كإيرادات وأرباح خمل فترة الر  

سررنوات المقللة دون أي تأخيرات متوقعة  وتتوقع الشررركة    ال مسعلى مد    يتل تسررليل هره المليعاتوسررو   

الحفاظ على ربحيتها وتحسرررينها بشررركت أكلر على خلفية اإلنفاق الري تل بالفعت ف  المواقع )مثت اللنية التحتية  

 وفورات مستقللية فى تكلفة مواد اإلنشاء.   ةالمكتملة  وان فاض تكلفة األراض  وما للى ذلك( وأي
 

 ثانياً قطا  الفنادق 

مليار جني  عن العام السرابق وبنسرلة نمو   1,3مليار جني  مقارنة بمللغ   2.6بلغت ايرادات القطاع الفندقى  

102%  .  

ل الى تحقيق  بمجهودات مستمرة وفى لتجاهات متعددة للوصو  2022قامت االدارة التنفيرية على مدار عام  وقد  

بالغ    2022نز شرم الشيخ ف  مارس  زوأفضت النتائج التشغيلية بالفنادق   وكان الفتتاح توسعات منتجع الفورسي

خمل شهر نوفملر    COP-27االثر فى تمكين المنتجع من تحقيق أقصى لستفادة من فعاليات مؤتمر قمة المناخ  

 الماضى بمدينة شرم الشيخ. 

ع  حين لنلهرت الوفود العالمية المقيمة بالفندق والمشاركة بالتجمع العالمى لقمة المناخ بالمستو  الراقى للمنتج 

الرسمية   الوفود  للمنتجع من خمل  واالقليمى  العالمى  للترويج  مثت فرصة ذهلية  والر   ب   المقدمة  وال دمات 

ووسائت االعمم العالمية التى غطت فعاليات المؤتمر والسيما أن المنتجع أصلح مقصدا القامة الملوك والرؤساء 

 س ذلك مستقلم بصورة ليجابية على نتائج التشغيت. وكلار الوفود والش صيات الدولية  حين من المتوقع أن ينعك

 : 2022ونسرد فيما يلى صاهودات االدارة الرنفيذية للشركة ودورها الفعار فى تحقيق تلك النرائج خالر عام 

مما مكن المنتجع من االستفادة من مؤتمر   2022شرم الشيخ ف  مارس    نززوالفورسي لفتتاح توسعات منتجع   .1

ي انعقد بمدينة شرم الشيخ خمل شهر نوفملر الماضى وما مثل  ذلك من دعاية وترويج  الر   COP-27المناخ   

 للمنتجع من خمل الوفود الرسمية ووسائت االعمم العالمية. 

للفنادق   .2 التشغيل   لألداء  المستمرة  اليومية  والمتابعة  االجتماعات  ومن خمل  للشركة  التنفيرية  االدارة  نجاح 

تشغيت مع شركات االدارة فى تحقيق زيادة فى متوسط نسلة االشغال لتحقق نسلة  ومتابعة جميع مؤشرات ال

عن    %7وبزيادة   2022عن عام    %57  عن الموازنة المقدمة والت  بلغت   %3وبزيادة    2022بنهاية  %    60

علما بأن نسلة االشغال المجمعة للفنادق خمل  ،  %53 والت  بلغت   2021متوسط نسلة االشغال خمل عام  

 .  %60مقارنة بالربع الثالن والتى بلغت  %62بلغت  2022الربع الرابع من عام 

  $440تحقيق نمو ف  متوسط سعر بيع الغرفة بالفنادق حين حقق الربع الرابع متوسط سعر بيع للغرفة بلغ    .3

يادة فى متوسط سعر بيع الغرفة التراكم  بنهاي  عام    مما ادي ال  ز  2021عن عام    $279مقارنة بمتوسط  

وبنسلة زيادة    $258حين بلغ متوسط سعر بيع الغرفة مللغ    2021مقارنة بعام    $347ليصت الى    2022

 وانعكس ذلك على الزيادة المحققة فى لجمال  ليرادات وصافى أرباح تشغيت الفنادق. 34,5%

ة وبالتنسيق مع شركات االدارة فى لستضافة الزيارات ال اصة بملوك  نجاح مجهودات االدارة التنفيرية بالشرك .4

بفندق فورسيزونز نايت بمزا  وهو ما يعكس   MBSورؤساء الدول والوزراء كزيارة ول  العهد السعودي  

المستو  المتميز للفنادق وال دمات المقدمة بها مما جعت فنادق الشركة مقصداً الستضافة الزيارات ال اصة  

العالمية القامة الوفود ال اصة     Bloombergحين وقع اختيار شركة    ود الرسمية من كافة دول العاللبالوف

 . COP 27بها بمنتجع الفورسيزونز شرم الشيخ خمل قمة مؤتمر المناخ  
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 االستمرار فى أعمال التجديدات بالفنادق للمحافظة على المكانة المتميزة للفنادق فى ظت المنافسة القائمة مع .5

بالفنادق ذات مستو  راقى مثت مطعل ريفيرا بفندق النيت بمزا وتجديد مطعل فريسكا   New Outletsلفتتاح 

 بفندق الفورسيزونز سان ستيفانو باالسكندرية مما أد  الى زيادة ليرادات االغرية والمشروبات. 

است  .6 العمت عل   بالفنادق من خمل  والتسويقية  الليعية  االنشطة  وتحفيز  االجتماعات  تنشيط  من  العديد  ضافة 

بشرم الشيخ واستضافة العديد من الوفود الرسمي     COP 27والمؤتمرات والمناسلات بالفنادق كمؤتمر المناخ  

 للدول المشاركة بالمؤتمر. 

بغرض   .7 مايو  من شهر  بداية  باالسكندرية  ستيفانو  الفورسيزونز سان  بفندق  الشاطئ  وكلائن  فيمت  تشغيت 

تعظيل االستفادة من الموسل الصيف  مما لنعكس أثره فى زيادة ليرادات وأرباح تشغيت فندق الفورسيزونز سان  

 ستيفانو. 

فى ضوء ان فاض معدالت السياحة من كم من روسيا    GCCتنشيط وتحفيز الطلب السياحى من دول ال ليج   .8

من الطلب السياحى لمصر للوصول ال  زيادة ف  نسب االشغال   %30وأوكرانيا نتيجة الحرب والتى تمثت  

  2022ت المتميزة خمل عام  وكان من نتيجة ذلك تحقيق الفنادق لنتائج التشغي  %5المجمعة عن الموازنة بنسلة  

 وبصفة خاصة الربع الرابع.

 ثالثاً قطا  األنشطة ذات العائد الدور  واألنشطة الخدصية  

 2022مليرار جنير  خمل عرام    2.6واألنشررررطرة ال ردميرة ايرادات بلغرت    األنشررررطرة ذات العرائرد الردور   حققرت  

  وتراتى تلرك النترائج مردعومر  بجهود ادارة  %34وبنسررررلرة نمو    2021خمل  عرام  جنير   مليرار    2رنرة بمللغ  مقرا

المجموعة فى تنشريط األنشرطة ذات العائد الدور  ولفتتاح المزيد من المراكز التجارية وال دمية وجرب العديد  

من   2ألف م  93بردء تشررررغيرت مسرررراحرة هرائلرة بلغرت   2022من العممرات التجراريرة المتميزة  حيرن شررررهرد عرام  

لسركنية ال اصرة بالمحمت والعيادات ف  مدن المجموعة  وهو ما يمثت تسرليل وحدات فاخرة  لمسراحات غير اا

وراقية مثت الرر ججيت واي مولج ف  مدينة الرحاب والر جأوول سيزون باركج وجليست هبج ف  جنوب شرق  

رقل هائت قدره    مدينت .  وبلدء تشرغيت هره الوحدات يصرت لجمال  المسراحات غير السركنية العاملة ف  مدننا الى

  مما يعزز من حضررورنا الطاغ  ف  منطقة شرررق القاهرة. وتشررهد التسررليمات الجديدة والطلب  2ألف م  397

المرتفع على اإليجرارات ف  هرره المحفظرة الفراخرة على جودة التنفيرر والت طيط بمشررررروعراتنرا وعلى الرؤيرة  

 .الصائلة طويلة األجت الت  تنتهجها لدارة المجموعة 

 :2022يلى إسرعراض لنرائج األعمار المحققة للماموعة خالر عام وفيما 

 ثالثاً: اإليرادات المحققة 

 إجمالى اإليرادات   3-1

جنير  مقرارنرة بمللغ    ارملير  19,9حوالى    2022بلغرت اإليرادات اإلجمراليرة المحققرة للمجموعرة خمل عرام  

ويرجع ذلك للى   %29نمو  جني  ايرادات محققة خمل نفس الفترة من العام السرررابق وبنسرررلة   ارملي 15,3

اآلداء المتميز لإلدارة التنفيرية للشرررركة فى لتمام حلول ولجراءات غير تقليدية أدت للى حدول تلك النتائج  

 المتميزة للشركة.

 إيرادات النشاط العقارى   3-2

جنيرر  مقارنررة بمللررغ ارملي 14.7مللررغ   2022لمثلتررة خررمل  عررام ايرررادات النشرراط العقررار  ابلغررت 

 .%21جني  خمل نفس الفترة من العام الماض   وبنسلة نمو  ارملي 12,1
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 إيرادات النشاط الفندقى   3-3

  2.6بلغ لجمالى ليرادات فنادق فورسيزونز نايت بمزا  وشرم الشيخ  وسان ستيفانو  والنيت كيملنسكى نحو  

جني  خمل نفس الفترة من العام الماض      مليار  1.3مقارنة بمللغ    2022جني  مصري خمل عام    مليار

  –  COVID 19  -استمرار االثار السللية لتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد  رغل       %102بنسلة نمو  

 على قطاع السياحة والسفر.

خمل نفس  جني     مليون    366مقارنة  تقريلاً    جني     ارملي   1,1  تشغيت بلغت  صافى أرباحالفنادق  كما حققت  

ركة لت فيض التكاليف ومصروفات  االجراءات التى قامت بها ادارة الش  العام الماضى مع لستمرارالفترة من  

 التشغيت. 

 إيرادات األنشطة ذات العائد الدور   3-4

 2022خمل  عرام  جنير   مليرار    2,6  حوالىواألنشررررطرة ال ردميرة    بلغرت ليرادات األنشررررطرة ذات العرائرد الردور 

 .%34وبنسلة نمو   جني  خمل نفس الفترة من العام الماضىمليار   2رنة بمللغ  مقا

 ً  المامع    صامل وصافى الر ح:  را عا

 

 صامل الر ح المامع    4-1

جنير  خمل نفس الفترة من   ارملير  5مقرابرت    2022خمل عرام  جنير  تقريلراً    ارملير  6,2بلغ مجمرت الربح المجمع  

 .%25وبنسلة نمو   العام الماض 

 صافى الر ح المامع    4-2 

جنيرر  تقريلرراً  ارمليرر 2,2مللررغ وبعررد الحقرروق غيررر المسرريطرة  بلررغ صررافى الررربح المجمررع بعررد الضرررائب 

 .%25وبنسلة نمو   خمل نفس الفترة من العام الماض جني    ارملي 1,8مقابت    2022خمل  عام  

   صافى ر ح الشركة المسرقلة 4-3

عام  خململيون جني    661 مللغ)دون نتائج اعمال الشرررركات التابعة(    صرررافى الربح الشرررركة المسرررتقلةبلغ  

 .%22بنسلة نمو  و  مليون جني  خمل نفس الفترة من العام الماضى 542مقارنة بحوالى    2022

 الم روفات اإلدارية والعموصية   4-4

مقابت من اإليرادات   %4وبنسرررلة   2022مليون جني  عام   784بلغت المصرررروفات اإلدارية والعمومية حوالى  

  وترجع الزيادة فى قيمة   خمل نفس الفترة من العام الماضرررر من اإليرادات   %4.3بنسررررلة  مليون جني    655

المصرروفات العمومية مقارنة بالعام السرابق بصرورة اسراسري  للى أثر التضر ل وتعويل سرعر الصرر  خمل العام  

 .مع استمرار اإلدارة التنفيرية فى ات اذ اإلجراءات المزمة للرقابة على التكاليف والسيطرة على أوجة األنفاق

 ً    : المركز المالى والرمويلىخاصسا

 األصور  5-1

ديسررملر  31مليررار جنيرر  فررى  138.7مقابررت 2022عررام  مليررار جنيرر  162.7بلررغ لجمررالى األصررول  −

جنيرر    ويرجررع ذلررك بصررورة  ارمليرر 24 بحرروالى 2022خررمل  عررام   حيررن زادت األصررول 2021

مليررار جنيرر    وبنررد  15كررت مررن بنررد عقررارات بغرررض التطرروير بمللررغ  الزيررادة فررىأثراساسررية للررى 

مليررار  2.5النقديررة ومررا فررى حكمهررا بمللررغ بنررد مليررار جنيرر   و 2ل الثابتررة  تحررت اإلنشرراء بمللررغ األصررو

 وهو مايعكس قوة اآلداء التشغيلى.جني   

مليار جني     10.5مقابت    جني   ارملي  12.6بلغ رصيد النقدية واالستثمارات المالية وما فى حكمها حوالى   −

 مليار جني .  2.1وبزيادة قدرها  31/12/2021تقريلاً فى 
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 اإللرزاصات    5-2

مليررار جنيرر  فررى  103.7مقابررت  2022عررام  مليررار جنيرر  125.8بلررغ لجمررالى اإللتزامررات حرروالى  −

مليررار جنيرر   وترجررع  22بمللررغ  2022  حيررن زادت اإللتزامررات  خررمل  عررام 2021ديسررملر  31

مليررار جنيرر  زيررادة فررى أرصرردة العمررمء دفعررات مقدمررة نتيجررة  16.4الزيررادة بصررفة اساسررية للررى مللررغ 

 الزيادة فى المليعات المحققة فى تلك الفترة.

 7.4قابرررت مللرررغ م 2022مليرررار جنيررر  خرررمل  عرررام  7بلرررغ رصررريد القرررروض والتسرررهيمت حررروالى  −

حيرررن حرصرررت االدارة التنفيريرررة علرررى السررريطرة علرررى   31/12/2021مليرررار جنيررر  تقريلررراً فرررى 

عمليررة االقتررراض وعرردم التوسررع فيهررا مررع ايجرراد مصررادر تمويررت أخررر  غيررر تقليديررة لترروفير السرريولة 

 .المزمة

 Debt toروض والرسمممهيالت إلمممى حقممموق صسممماهمي الشمممركة االم  ممممممتمثمممل نسمممبة القهممممممذا و

equity)    5.1  إلى 1نسبة. 

 

 والودائمممع  النقديمممةصليمممار جنيمممه  صقا مممل قيممممة  7 ينمممما  لغممم  قيممممة القمممروض والرسمممهيالت البنكيمممة 

 1.77الممى  1وذلممك  نسممبة قممروض   جنيممه ارصليمم 12.6 صبلمم   واالسممرثمارات الماليممة وصمما فممى حكمهمما 

تممدر علممى صممد  قمموة المركممز المممالي للشممركة وتممدني صسممرو   بوهممذا النسممنقديممة وصمما فممي حكمهمما 

 لشركة.النقدية ل صوراألالقروض صقا ل حقوق المساهمين و

 

 

 خامسًا: تطور آداء سهم الشركة فى البورصة المصرية

  2022الث ثين  لع مر ة  مؤشر الشركات ال قارية خ ك عام  بمقار ة أداء السهم مع كل من المؤشر   
مؤشرر الشرركات ال قارية  خ ك ال ام، بينما أرتفع   %13.8 جد ارتفاع ك ير    قيمة سرهم الشرركة بنسر ة  

تأثير األزمة   الزاك،     فس الفترةخ ك تقري ًا    %22.6  مؤشررررررر ال مر ررررررة الث ثين  بنسرررررر ة     %9بنسرررررر ة  
قتصررررررررادية ال المية الناتجة عن جائ ة كمر  ا عع  سررررررررمق األ راق المالية عع  مسررررررررتمى ال الم تعق   اإل

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

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

 العقارية
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2022/12/31حتى 2022/01/01مقارنة سعر السهم مع  مؤشر البورصة الثالثينى، ومؤشر القطاع العقارى من 

TMGH [13.8%]

EGX RE (rabased) [9.0%]

EGX30 (rabased) [22.6%]
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القابضة   ن مصطفى  طلعت  مجموعة  لشركة  األعمال  نتائج  يلى  فيما   TMG Holdingعرض 

 الت    2022ديسررررررررررررررم ر  31السررررررررررررررنرة المراليرة المنتهيرة       ترائج األعمراك المجم رة عنمعخص    :  أ الً 
 جنيه. ارمعي 2,2ب د الضرائل  أظهرت  ا   ربح المساهمين

 عن السرنة المالية المنتهية   القمائم المالية المجم ة لشرركة مجممعة طع ت مصرطف  القابضرة   :  اً ثا ي
 .2022ديسم ر  31
 الشركات التاب ة لشركة مجممعة طع ت مصطف  القابضةاستثمارات  ا شطة ثالثًا : 
 الت  أظهرت  تائج    2022ديسررررم ر    31المنتهية     السررررنة الماليةالقمائم المالية المسررررتقعة عن    :راب اً 

 .معيمر جنيه 661 ا   ربح المساهمين بم عغ  عمررررراكاأل
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 31/12/2220أواًل: ملخص نتائج األعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى  

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

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 األصول وحقوق الملكية
 % 13 4,003,240,732 32,141,360,888 36,144,601,620 مجممع األ مك طميعة األجل 

 (%28) ( 8,805,777,516) 31,282,419,816 22,476,642,300 ال امل رأس الماك 

 (% 8) ( 4,802,536,784) 63,423,780,704 58,621,243,920 إجمال  األستثمار 

 % 6 1,959,326,047 33,934,102,545 35,893,428,592 غير المسيطرة  قمق المجممع حقمق المساهمين ب د 

     اإليرادات 
 % 21 2,563,961,475 12,107,503,280 14,671,464,755 النشاط ال قارى إيرادات 

 % 102 1,296,405,835 1,269,151,551 2,565,557,386 إيرادات النشاط الفندق   

 % 34 662,113,948 1,971,314,681 2,633,428,629  الخدمية   إيرادات األ شطة  ات ال ائد الد رى 

 % 29 4,522,481,258 15,347,969,512 19,870,450,770 إيرادات النشاط إجمالى 

 % 25 446,830,208 1,783,186,791 2,230,016,999  ال قمق غير المسيطرة ب د الضرائل ال ام  ا   ربح 

 
 أواًل: المركز المالى  

 األصول طويلة اآلجل : 
 

 - بيا ها كما يع  :نيه ج 36,144,601,620 عغ م 31/12/2022بعغت األ مك طميعة اآلجل     
 

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 % 18 947,541,729 5,412,067,946 6,359,609,675 األ مك الثابتة  

 % 440 1,844,711,253 419,714,385 2,264,425,638 استثمارات عقارية 

 (% 9) ( 317,931) 3,595,117 3,277,186 ا مك غير معممسة

 % 22 1,914,325,138 8,603,208,774 10,517,533,912 أ مك ثابتة ت ت الت مين

 (% 5) (605,000,000) 12,066,073,726 11,461,073,726 الشهرة 

 % 40 27,908,861 68,936,673 96,845,534 استثمارات    شركات شقيقة 

استثمارات مالية بالقيمة ال ادلة من  
 % 24 121,758,309 500,214,812 621,973,121 الدخل الشامل خ ك 

 (%22) (152,672,634) 687,026,859 534,354,225 د  ات مقدمة ت ت حساب التخصيم 

بالت عفة استثمارات مالية  دائع الجل   
 4,334,497,958 4,209,758,129 المستهع ة 

(124,739,829) (3 %) 

 % 65 29,725,836 46,024,638 75,750,474 أ مك ضري ية مؤجعة

 %12 4,003,240,732 32,141,360,888 36,144,601,620 اإلجمالى
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 األصول المتداولة : 
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 126,573,468,648 عغ م 31/12/2022بعغت األ مك المتدا لة      
 

 

 اإللتزامات المتداولة : 
 - جنيه بيا ها كما يع  : 104,096,826,348م عغ  2022/ 31/12بعغت اإللتزامات المتدا لة     

 
 

 النسبة التغيير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 (%40) ( 1,338,441,237) 3,358,678,925 2,020,237,688 الجزء المتدا ك من القر ض    التسهيالت

 % 108 8,422,348,847 7,775,393,539 16,197,742,386 الدائنمر  ا راق الد ع 

 % 82 16,450,295,317 20,017,539,862 36,467,835,179 عم ء د  ات مقدمة

 % 6 1,995,715,980 31,190,331,707 33,186,047,687 التزامات عن شيىات مستعمة من ال م ء

 (% 4) (4,263,847) 102,666,482 98,402,635 دائنم تمزي ات 

 % 66 122,205,608 183,809,310 306,014,918 مخصصات التزامات م تمعة 

 (% 7) ( 78,020,760) 1,135,591,523 1,057,570,763 ضرائل دخل مست قة

 % 28 3,232,925,661 11,530,049,431 14,762,975,092 ار دة دائنة اخرى مصر  ات مست قة   

 %38 28,802,765,569 75,294,060,779 104,096,826,348 اإلجمالى

 

 

 

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 % 25 14,906,002,964 58,839,947,633 73,745,950,597 بغرض التطمير عقارات 

 (%11) (124,366,673) 1,095,952,748 971,586,075 المخز ر 

 % 17 666,972,271 4,029,242,525 4,696,214,796 ا راق ق ض    عم ء 

اوراق قلض عن وحدات لل يتل 

 تسليمها  
33,186,047,687 31,190,331,707 1,995,715,980 6 % 

 % 8 447,680,174 5,773,079,655 6,220,759,829 د  ات مقدمة  ار دة مدينة اخرى 

 (%25) (562,757,038) 2,242,884,268 1,680,127,230 بالت عفة المستهع ةاستثمارات مالية 

ا مك مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  
 خ ك االرباح  الخسائر 

242,974,595 111,577,661 131,396,934 118 % 

 % 77 2,536,343,441 3,293,464,398 5,829,807,839  قدية  أر دة لدى ال نمك

 %19 19,996,988,053 106,576,480,595 126,573,468,648 اإلجمالى



 
          )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

  2022ديسمبر  31المنتهية فى سنة المالية عن ال تقرير مجلس اإلدارة

17 

 

 

 حقوق المساهمين:
 -جنيه بيا ها كما يع  : 35,893,428,592م عغ   12/2022/ 31بعغت حقمق المساهمين    

 

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 

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

 % 8 27,106,033 337,884,636 364,990,669 إحتياط  قا م  

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

  ر ق تقييم    اجن   ترجمة كيار
 % 2777 127,290,399   4,583,124 131,873,523 ستثمارات من خ ك الدخل الشامل ا

 % 11 1,262,074,012 11,132,625,470 12,394,699,482 ارباح مرحعة 

 % 31 542,855,603 1,761,651,051 2,304,506,654 ال ام ا   أرباح  

 %5.8 1,959,326,047 33,934,102,545 35,893,428,592 اإلجمالى

 
 اإللتزامات طويلة األجل:

 
 - جنيه بيا ها كما يع  : 21,692,912,153م عغ  2022/ 12/ 31بعغت اإللتزامات طميعة اإلجل     

 

 النسبة التغيير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 

قر ض  تسهي ت ائتما ية طميعة  
 % 26 1,116,646,702 4,307,164,817 5,423,811,519 األجل 

 (%35) ( 7,424,378,014) 21,471,040,005 14,046,661,991 اإللتزامات طميعة األجل األخرى 

مقابل د  ات مقدمة ت ت   التزامات
 659,260,067 470,585,399 حساب التخصيم

(188,674,668) (29%) 

 (%20) (350,000,000) 1,750,000,000 1,400,000,000  ىمك إيجارة

 % 82 159,032,804 192,820,440 351,853,244 التزامات ضري ية مؤجعة 

 (% 24  ( 6,687,373,176  28,380,285,329 21,692,912,153 اإلجمالى
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 ثانيًا نتائج األعمال  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 قيمة الرغير % 31/12/2021  % 31/12/2022 

نسبة  
 التغير 

% 21 2,563,961,475  12,107,503,280  14,671,464,755 ايرادات النشاط العقارى   

 % 29 ( 2,347,799,514) (%67) ( 8,098,579,606) (%71) (10,446,379,120) تكاليف النشاط العقارى 

 %5 216,161,961 %33 4,008,923,674 %29 4,225,085,635 مجمل ربح النشاط العقارى  

 % 102 1,296,405,835  1,269,151,551  2,565,557,386 إيرادات النشاط الفندقى  

 % 55 (500,528,353) (%71) (903,067,600) (%55) ( 1,403,595,953) تكاليف النشاط الفندقى  

 %217 795,877,482 %29 366,083,951 %45 1,161,961,433 مجمل ربح النشاط الفندقى   

إيرادات األنشطة ذات طبيعة  
 العائد الدورى  

2,633,428,629  1,971,314,681  662,113,948 34 % 

تكاليف األنشطة ذات طبيعة  
 العائد الدورى  

(1,781,830,927 ) (68%) (1,352,548,154 ) (69%) (429,282,773) 32 % 

مجمل األنشطة ذات طبيعة العائد  
 الدورى  

851,597,702 32% 618,766,527 31% 232,831,175 38% 

 % 25 1,244,870,618 %33 4,993,774,152 %31  6,238,644,770 المجمع  مجمل الربح  

       

  صافى أرباح العام قبل األهالك
  تمويلية المصروفات وال

 والضرائب  
5,210,708,202 26 % 4,245,925,584 28 % 964,782,618 23 % 

       

 % 19 541,005,667 % 18 2,831,826,251 % 17 3,372,831,918 قبل الضرائب  العام صافى أرباح 

       

 %9 (94,175,459) (% 7) ( 1,048,639,460) (% 6) ( 1,142,814,919) ضريبة الدخل 
       

العام بعد الضرائب  صافى أرباح 
 والحقوق غير المسيطرة 

2,230,016,999 11 % 1,783,186,791 12 % 446,830,208 25 % 
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 الشركات التابعة  وانشطة استثمارات: نياً ثا
 الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى  3/1

،  بعغ جنيه  14,520,326,932بعغت إجمال  اسرتثمارات الشرركة    الشرركة ال ربية لعمشرر عات  التطمير ال مرا   م عغ 
  .جنيه مصرى  معيار 3,2 غير المسيطرة م عغب د الضرائل  حقمق  2022 ا   الربح الم قق عام 

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

 

 %  نسبة المساهمة إسم الشركة                                                      
% 98 )ش.م.م(  الرح ا لإلدارة  
% 83.36 )ش.م.م( ال ب نى ال ترارةالهندسية  نظ ة   
% 100 )ش.م.م( الرح ا للتاريق  

% 50 )ش.م.م( ال ركة العربية ال صرية لل  راع ت الترفيهية  
% 85  دينتى للر قة الكهرا يك نيكية )ش.م.م(  

% 91  دينتى الدارة ال  راع ت )ش.م.م(  
% 70 سايسرا – ركة سايس جرين   

% 93.95  ركة اإلسكندرية لصي نة اتنسيق الحدائق                                                                      
% 100 )ش.م.م(لل ق االت أتريم  ركة   

% 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 

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

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

 العاصمة اإلدارية الجديدة –حدائق العاصمة  –ر مشروع نو 

باإلضرررررا ة إل     ، حدة سرررررىنية تقري اً   ألف 121سرررررتضرررررم   م  االف  دار    مدينة  مر الت  ت عغ مسررررراحتها  خمسرررررة
ال ديد من الخدمات غير السرررررررررىنية كالمسررررررررراحات التجارية   ندق خمس  جمم  مدارس  جام ة د لية  غيرها من 
الخدمات األخرى.   يركز تصرررررميم المدينة عع  اإلسرررررتدامة ال يئية  اسرررررتغ ك تضررررراريسرررررها الط ي ية لخعق تجربة  

 ال ارات المخصرررررصرررررة لراك ي الدراجات  التركيز عع    حقيقية  ط ي ية لقاطني المدينة،  زيادة مسررررراحات المشررررراة 
 .الص ة  العياقة
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 القاهرة الجديدة -مدينة الرحاب 

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

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

 العاصمة اإلدارية الجديدة -مشروع سيليا 
 2,100,000مشر ع سيعيا احدث مشر عات المجممعة ال قارية يقع    ال ا مة اإلدارية الجديدة عع  مساحة  

سررررريعيا بالممقع الفريد     سرررررا ال ا رررررمة اإلدارية الجديدة  سرررررا منطقة النهر األخضرررررر  ،  يتمتع مشرررررر ع    2م 
حت  اليمم، كما يتميز المشر ع بقربه من الخدمات    كأك ر مشر ع اسىا   تم اط قه بال ا مة اإلدارية الجديدة 

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

جنيه،  شرركة   2,498,432,399   شرركة اإلسرىندرية لتسرتثمار ال قارى م عغ   القابضرة  بعغت إجمال  اسرتثمارات الشرركة
 ، جنيه  63,905,241اإلسرىندرية لعمشرر عات ال مرا ية إحدى الشرركات التاب ة لشرركة اإلسرىندرية لتسرتثمار ال قارى م عغ  

  .المال ة لفنادق المجممعة  تمتعت شركة اإلسىندرية لتستثمار ال قارى بشىل م اشر  غير م اشر مجممعة الشركات
المملوكة   ليرادات فنادق فورسيزونز نايت بمزا  وشرم الشيخ  وسان ستيفانو  والنيت كيملنسكىبلغ لجمالى  هرا وقد  

خمل  جني  مصري    مليار  1,269نحو  مقارنة بمللغ    2021جني  مصري خمل  عام    مليار   2,566نحو    للشركة  

 . %102بنسلة نمو نفس الفترة من العام الماض    

صليون جنيه خالر    366 مبل   صقارنة  تقريباً    جنيه    صليار  1,16  ل  لغ تشغي  صافى أر احالفنادق  حقق     كما

االجراءات الرى قاص   ها ادارة الشركة لرخفيض الركاليف وص روفات    صع إسرمرار   2021نفس الفررة صن عام  

 الرشغيل. 

 فى شركات تابعة  شركة اإلسكندرية لإلستثمار العقارى استثمارات أواًل :  

 الشركات التالية:      كل منبشىل م اشر  غير م اشر تساهم شركة اإلسىندرية لتستثمار ال قارى 

   نسبة المساهمة إسم الشركة                                                      

 83.3 ال ركة العربية لالستث  رات الفندقية االسي حية 

 100 الع رانية  ركة اإلسكندرية لل  راع ت 

5,95 شركة الربمة لعخدمات التر يهية  

 95,5  ركة ال  ي فير للخد  ت الترفيهية

 90 الشركة المصرية لعتنمية  المشر عات ال قارية

 الشركة العربية لإلستثمارات الفندقية والسياحية وشركاتها التابعة (1

 3,60م عغ   31/12/2018بعغت إجمال  قيمة اسررتثمارات الشررركة    الشررركة ال ربية لتسررتثمارات الفندقية  السررياحية     
 يتمثل  شراط الشرركة ال ربية لتسرتثمارات الفندقية  السرياحية       %83,3جنيه، بنسر ة مسراهمة م اشررة  غير م اشررة   معيار

ية، حيث تمتعت الشررركة بشررىل م اشررر  غير م اشررر من خ ك الشررركات الشررقيقة االسررتثمار    المجاالت السررياحية  الفندق
 بالمجممعة أسهم كل من:
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 %99,99بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز نايل بالزا (شركة  م ابارك القاهرة  -
 % 99,88بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ (شركة اإلسىندرية  الس مدية  -
 %100بنس ة   ) المالكة لفندق النيل ( ادقلعفن شركة النيل -
 %84,51بنس ة  ) المالكة لفندق فورسيزونز اإلسكندرية ( شركة سار ستيفا م لتستثمار السياح  -
 %99,20بنس ة  )المالكة لفندق فورسيزونز االقصر(شركة االقصر لعتطمير ال مرا    السياح   -
 %96,51ال قارية بنس ة الشركة المصرية لعتنمية  المشر عات  -

 شركة اإلسكندرية للمشروعات العمرانية : (2

 بنسررر ة مسررراهمةمعيمر جنيه  80,12ي عغ إجمالي مسررراهمة الشرررركة  ي شرررركة اإلسرررىندرية لعمشرررر عات ال مرا ية م عغ 
ت  ينيس  تتضمن مشر ع بمر   مرا ية م فظة استثمارية متنمعة،  تمتعت شركرة اإلسىندرية 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  الذج 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  
 ي منظممة تصررررررررررميميه رائ ة من أرق  المنتج ات المقامة بالقاهرة، بمدينة الشرررررررررريخ زايد   دار 315عع  مسرررررررررراحة قدرها  

منرره من  ي ت  مرا ق بررال ررامررل  جررارى   الثررا يررة  األ ل     تينمرحع المشررررررررررررررر ع ممزع عع  ث ث مراحررل تم اال تهرراء من ال
المرحعة الثالثة،  يضرم المشرر ع  اديا رياضريا  اجتماعيا يشرتمل عع  مع ل لعجملف   ادج  ر ي   راالت اال تهاء من 

مقام يضرررم مشرررر ع الربمة أيضرررا ممك تجارج  ،  كذلت 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 الذج يقام عع  مساحة  الثا ية"

 شركة سان ستيفانو لإلستثمار العقارى   3/3
جنيه ، حيث تمتعت    933,598,687بعغت إجمال  اسررررتثمارات الشررررركة    شررررركة سررررار سررررتيفا م لتسررررتثمار ال قارى م عغ 

شرركة سرار اسرتيفا م لتسرتثمار ال قارى مشرر ع سرار سرتيفا م بمدينة اإلسرىندرية  الذى ي د  ررح عقارى  م عم من م الم 

  .ة اإلسىندرية إلدارة المشر عاتمن راسماك شرك %62,5،  تساهم الشركة بنس ة المدينة
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   2022ديسمبر  31السنة المالية المنتهية فى القوائم المالية المستقلة عن  ثالثًا:
 

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

 النسبة التغيير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 % 0.0 (2,469,135) 18,070,954,017 18,068,484,882 مجممع األ مك طميعة األجل 

 % 8 304,216,540 3,950,030,580 4,254,247,120 رأس الماك ال امل 

 % 1 301,747,405 22,020,984,597 22,322,732,002 إجمال  األستثمار 

 % 1 294,985,912 22,020,981,868 22,315,967,780 مجممع حقمق المساهمين

 % 22 118,865,245 542,120,667 660,985,912 ربح ب د الضرائلال ا   
 

 

 اوال: المركز المالي  
 األصول طويلة اآلجل :

 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 18,068,484,882 عغ  م 31/12/2022بعغت األ مك طميعة اآلجل     
 

 النسبة التغيير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 (% 5) (2,469,135) 53,220,757 50,751,622 األ مك الثابتة  

 - - 18,016,263,260 18,016,263,260 استثمارات    شركات تاب ة 

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

 (%0.0) (2,469,135) 18,070,954,017 18,068,484,882 اإلجمالى 

 

 األصول المتداولة : 
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 4,336,313,440 م عغ 31/12/2022بعغت األ مك المتدا لة      
 

 النسبة التغيير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
أ مك مالية مقيمة بالقيمة ال ادلة من  

 % 505 88,745,831 17,573,523 106,319,354 خ ك األرباح  الخسائر 

 (%0.1) (1,508,118) 2,485,584,178 2,484,076,060 أوراق قلض

 % 36 163,048,949 455,000,000 618,048,949 مدينو توزيعات ارباح 

 % 12 124,513,943 998,958,537 1,123,472,480 مستحق من أطرا  ذات عمقة 

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة 

 مدينة أخر 
2,253,623 2,189,063 64,559 3 % 

 (%96) ( 52,460,554) 54,603,528 2,142,974 النقدية بالصندوق ولد  اللنوك

 % 8 322,404,610 4,013,908,829 4,336,313,440 اإلجمالى 

 
 



 
          )شركة مساهمة مصرية( TMG Holdingشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

  2022ديسمبر  31المنتهية فى سنة المالية عن ال تقرير مجلس اإلدارة

23 

 

 اإللتزامات المتداولة : 

 -جنيه بيا ها كما يع  : 82,066,320م عغ  2022/ 31/12بعغت اإللتزامات المتدا لة     
 

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 % 49 134,566 272,597 407,163 أ راق د ع قصيرة االجل

 % 31 17,407,108 55,652,928 73,060,036 ضرائل دخل مست قة  

 % 8 646,396 7,952,725 8,599,121 مصر  ات مست قة  ار دة دائنة اخرى 

 %28 18,188,070 63,878,250 82,066,320 اإلجمالى 

 
 

 حقوق المساهمين :
 

 - جنيه بيا ها كما يع  : 22,315,967,780م عغ  12/2022/ 31بعغت حقمق المساهمين    
 

 النسبة التغير  31/12/2021 31/12/2022 البيان 
 -0 - 20,635,622,860 20,635,622,860 رأس الماك المصدر  المد مع

 % 8 27,106,033 337,884,636 364,990,669 احتياط  قا م  

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

 % 34   149,014,634 443,618,301 592,632,935 ارباح مرحعة 

 % 22 118,865,245 542,120,667 660,985,912 ال ام ا   أرباح  

 % 1   294,985,912 22,020,981,868 22,315,967,780 اإلجمالى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




