
 

 

 نتائج االعمال – طلعت مصطفيشركة 

25/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

 91 كوفيد فيروس انتشار تداعياتب اتأثر –2020 من األول النصف فيلنشاط الفندقي لوالتأثير األكبر  تتراجع طلعت مصطفي أرباح
 

 خالل القابضة، مصطفى طلعت ةمجموع لشركة المجمعة المالٌة المؤشرات أظهرت العقارات القطاع / الصناعة

 أساس على %6.91 بنسبة حااألرب صافً تراجع ،0202 من األول النصف

 فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه ملٌون 1.596 بلغت أرباحا   حققت فقد.سنوي

 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌون 5090. بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو

 .األقلٌة حقوق اإلعتبار فً األخذ مع ،.026

 إلى الجاري العام من األول النصف خالل للشركة العقاري النشاط إٌرادات وارتفعت

 العام من المقارن النصف فً جنٌه ملٌار 392 إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌار 393

 .السابق

 إلى الجاري العام من األول النصف خالل للشركة الفندقً النشاط إٌرادات وتراجعت

 من المقارن النصف فً جنٌه ملٌون 3.6931 إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌون 3039.3

 %.5، بتراجع السابق العام

 إلى الخدمٌة واألنشطة الدوري العائد طبٌعة ذات األنشطة إٌرادات تراجعت كما

 .السابق العام من المقارن النصف فً جنٌه ملٌار 6960 مقابل جنٌه، ملٌون 5396.

 .1.9 بلغت الضرٌبة بعد أرباحا   الشركة حققت ة،المستقل األعمال مستوى وعلى

 جنٌه ملٌون 51905 بلغت أرباح مقابل الجاري، العام من األول بالنصف جنٌه ملٌون

 جنٌه ملٌون 335933 بلغت أرباحا   الشركة وحققت..026 من المقارن بالنصف

 ونملٌ 31690 بلغت أرباح مقابل الماضً، مارس فً المنتهٌة أشهر الثالثة خالل

 المسٌطرة غٌر الحقوق مراعاة مع ،.026 من المقارنة الفترة فً جنٌه

ملٌون جنٌه  323، فقد حققت الشركة ارباحا بلغت 0202اما عن الربع الثانً من 

 %0295%، وتراجع ربع سنوي قدره 3196بتراج سنوي قدره 

 

 TMGH كىد السهن

 6.320,2 عذد االسهن

 2,,63.20 رأص الوبل

 70.166,1 بل السىقيرأص الو

 %7,1, التذاول الحز

  

 ,2,2 اخز سعز

 77,22 اسبىع 50 -اعلى سعز 

 1.,. اسبىع 50 -اقل سعز

 %3,20.- عبئذ السعز هنذ سنت

 %76,23- عبئذ السعز هنذ أول السنت

  

 3,62 شهز 60ربحيت السهن أخز 

 .0,,7 القيوت الذفتزيت اخز ربع

 1,11 تهضبعف الزبحي

 0.,3 هضبعف القيوت الذفتزيت

 %7,06 عبئذ التىسيعبث

  

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنىي 2202 - 2الربع  2222 - 2الربع  البند

 %3,3 6.697,01 %71,3- .6.127,0 6.693,97 الوبيعبث )ببلوليىى(

 %.,77- ,9,,60 %61,7- ,1,,7.37 6.,1.3 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 6,.- %,,02 نقطت هئىيت ,,.- %02,6 %06,0 هش هجول الزبحهب

 %,,63- 067,19 %.,02- .,,11. 030,27 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىيت .,0- %72,226 نقطت هئىيت 3,.- %.71,69 %70,6,0 هبهش صبفي الزبح



 

 

 

 التغير السنىي 2202 -النصف األول  2222 -النصف األول 2222نتائج الستة أشهر حتي يىنيى 

 %1,0- 1.,9.6.. 66,61,.. اإليزاداث )ببلوليىى(

 %,,,7- 13,.7.62 12,01,.7 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 0,0- %01,1 %.,.0 هبهش هجول الزبح

 %79,2- .6,6,6 3.,,26 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىيت 6,0- %71,6.0 %9,6,.7 هبهش صبفي الزبح

 ** الوصذر هيشانيبث الشزكت  ىى جنيه * االرقبم ببلولي

 التعليق على نتائج األعمال:

 انخفاض بمعدل جنٌه، ملٌون 090.29.6 اإلٌرادات حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوائم وفقا االٌرادات تراجعت 

 ،%31نوي ، بانخفاض س0202 عام من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 323916 الربح صافً وبلغ%. 6392 سنوي

 %02وانخفاض ربع سنوي قدره 
% .319 مقابل% 3093 الربح مجمل هامش سجل بٌنما ، 0202 عام من الثانً الربع خالل 362960 الربح مجمل بلغ 

بٌنما منخفضاّ فً المقارنة . نقطة مئوٌة  4.5مسجال إنخفاض فً المقارنة السنوٌة بلغت  السابق العام من الفترة نفس خالل

والذي أدي إلً إرتفاع التكالٌف  .6تأثر الشركة باإلغالق الجزئً بعد تفشً كوفٌد  ذلك وٌعكسنقطة مئوٌة  690ـ الفصلٌة  ب

% خالل الربع 52القطاع العقاري حقق نمو بلغ مجمل ربح خاصة فً النشاط الفندقً والخدمً اال ان  بالمقارنة باإلٌرادات

  .نفس العام المالًبالمقارنة عن الربع األول من  0202من  الثانً
ملٌون جنٌه  6.60ملٌون جنٌه مقابل  65.0حوالً  0202بلغت اإلٌرادات اإلجمالٌة المحققة خالل النصف األول عام  

 % 3وبنسبة إنخفاض  .026خالل نفس الفترة عام 
 .323بل مقا 0202 فً النصف االولملٌون جنٌه  3325% حٌث سجل  935.حققت إٌرادات النشاط العقاري نموا بلغ  

 ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام الماضً 
ملٌون جنٌه خالل نفس  .666مقابل  0202ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  53.بلغت إٌرادات األنشطة الخدمٌة  

خاصة وجاء ذلك نتٌجة لإلجراءات اإلحترازٌة التً تم إتخاذها وال% 669.3-الفترة من العام السابق بمعدل إنخفاض بلغ 

 بإغالق الموالت والنوادي واألنشطة المرتبطة بهما 
ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام  6.15 مقابل 0202ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  6531بلغ مجمل الربح  

  %51.1-السابق بنسبة إنخفاض 
 1.5 إلى لتصل %6.91- بنسبة الجاري العام االول من النصف خالل لطلعت مصطفً المجمعة األرباح صافً تراجع 

 .026 عام من المقارن النصف جنٌه ملٌون 50. مقابل جنٌه، ملٌون

 

 العوامل التى أدت إلى تراجع األرباح:

 .6 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌات تأثٌر الثانً، الربع وخاصة 0202 عام من االول للنصف المالٌة النتائج تعكس 

 حظر مع والجامعات المدارس جمٌع وإغالق البالد أنحاء شتً فً التجوال حظر رضف شملت والتً الوقائٌة واإلجراءات
 والزال ما ٌشهده العالم بشكل عام والبالد بشكل خاص من آثار صحٌة و التجمعات

وبصورة خاصة  0202إجتماعٌة وإقتصادٌة ناتجة عن تفشً جائحة فٌروس كورونا مستمرة خالل الربع الثانً من عام 

مما ترتب علٌه إغالق الفنادق بصورة  لسٌاحة والسفر وخاصة مع إستمرار تطبٌق تعلٌق حركة الطٌران والسفرعلى قطاع ا

% من إجمالً الطاقة اإلستٌعابٌة للفنادق اإل وانه نتٌجة إلستمرار تعلٌق 05جزئٌة لٌكون التشغٌل بشكل تدرٌجً بنسبة 

د إنعكس ذلك على نسب اإلشغال المحلٌة والعالمٌة ونتج عن ذلك فق 0202ٌونٌو  32 الً انتهى فًحركة الطٌران الدولٌة 

% خالل شهر .% خالل شهر ماٌو و 693% خالل شهر إبرٌل و096إنخفاض متوسط نسبة اإلشغال المجمعة بالفنادق الً 



 

 

فترة % عن نفس ال1393% مقابل .0نسبة  0202ٌونٌه وقد بلغت نسب اإلشغال فً تلك الفنادق خالل النصف األول من 

تأثٌر على النشاط الفندقً فقد بلغت إجمالً إٌرادات الفنادق ) فورسٌزونز بالزا ، شرم  مما كان له أكبر  من العام الماضً

 3.6ملٌون جنٌه مقابل  306بلغت نحو  0202الشٌخ ، سان ستٌفانو ، النٌل كٌمبنسكً ( خالل النصف األول من عام 

%  5.936-بمعدل إنخفاض سنوي بلغ ملٌون جنٌه  612الماضً بإنخفاض قدره  ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام

ملٌون جنٌه عن  62901- خسارة% حٌث سجل مجمل 623-معدل إنخفاض سنوي بلغ  نشاط القنادق وسجل مجمل ربح

حٌث سجل  0202وكان أكبر تأثٌر فً الربع الثانً من العام المالً ملٌون جنٌه  031930مقابل  0202النصف األول عام 

 التً نفس الفترة من العام المالً السابق  معبالمقارنة  0202ملٌون جنٌه خالل الربع الثانً عام  ..3.9- خسارةمجمل 

  .ملٌون جنٌه  63.9.3بلغت 

 مستجدات الشركة:اخر 

 طلعت مجموعةو اإلسكندرٌة، محافظة بٌن القائم للنزاع تسوٌة عقد توقٌع مراسم المصري، الوزراء مجلس رئٌس شهد 
 تحصل التسوٌة عقد على التوقٌع وبموجب.السٌاحً ستٌفانو سان بمشروع المتعلق والسٌاحً، العقاري لالستثمار مصطفى

 طلعت مجموعة تلتزم كما %، 60بـ تقدر سنوٌة بزٌادة جنٌه، مالٌٌن 3بـ ٌقدر سنوي مبلغ على اإلسكندرٌة محافظة

 لألنشطة سنوٌا   جنٌه مالٌٌن 5 عن ٌقل ال بما للشركة المجتمعٌة المسؤولٌة قبٌل من وذلك تنموٌة، مشروعات بتنفٌذ مصطفى

  .الخدمٌة
 بالسوق للصكوك إصدار أول بخصوص المالٌة للرقابة العامة الهٌئة موافقة على حصولها هٌرمٌس المالٌة المجموعة أعلنت 

 الشرٌعة أحكام مع المتوافقة اإلجارة صكوك ةصفق خالل من اإلصدار ٌتم.جنٌه ملٌار 0 قدرها إجمالٌة بقٌمة المصري

 المستفٌدة الجهة .سنوات 5 تبلغ استحقاق بفترة أسهم إلى للتحوٌل قابلة وغٌر الُمَعجل وللسداد للتداول قابلة وهً اإلسالمٌة

 قدو القابضة، مصطفى طلعت لمجموعة العقاري التطوٌر ذراع" العمرانً والتطوٌر للمشروعات العربٌة الشركة: "هً

 وخدمة االئتمانً للتصنٌف األوسط الشرق شركة من مستقرة مستقبلٌة بنظرة+( A) ائتمانً تصنٌف على الصكوك حصلت

 (.MERIS) المستثمرٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو سائرالخ عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً وأ

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود لقًالمت بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comد الكترونً: برٌ 37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


