
 

 تقرير اإلدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

آثار صحية  هو ما كان له منو COVID 19 -تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد  2020منذ يناير شهد العالم 

بالعديد  الم دول العنتيجة قيام ، ة والسفروبصورة خاصة على قطاع السياحعلى كافة القطاعات وإجتماعية وإقتصادية 

، حركة الطيران والسفر لمواجهة فيروس كورونا المستجد من االجراءات االحترازية شملت حظر التجوال وتعليق

 االجراءات االحترازية من المتوقع ان تستمر تلك االثار السلبية والتداعيات لفترة قادمة. تلك مع استمرار تطبيق و

ألثفار الناتجفة العديد من التدابير واإلجراءات اإلحترازية لتجنب وتخفيف  ا خاذبإتمنذ بداية األزمة الشركة قامت إدارة 

التفثثير اإليجفابى ففى تخفيف  حفدة  ثفار  اإلدارة التنفيذيفةتخفذتها اتدابير واإلجفراءات التفى تلك األزمة، وقد كان للعن 

لة نقديفة جديفدة  تسفتخدم لتطفوير يوت العقارية ، وتوفير مصادر سمن خالل الصفقات التى  دت لزيادة المبيعا، األزمة

 الدورى كما هو موضح فيما يلى: مشروعات األنشطة ذات العائد

 كف  مفع اسفتراتيجي تحفال  ففى الدخول في  غسطس شهر خالل القابضة مصطفى طلعت مجموعة نجحت  أوالً:

  لف  335 حفوالي تطوير خالله من سيتم  والذي ، ريينصم بنكين و قدم   كبر ، مصر وبنك المصري األهلي البنك من

مليفار جنيفه مصفرى ، حيف  تفم  4بقيمفة حفوالى ومفدينتي،  الرحفا  مشفروعي ففي الواقعفة األراضي من مربع متر

مليفار جنيفه  1.7، وسيتم تحصفي  مبلف  2020فى شهر سبتمبر  مصري جنيه مليار 2.25 بقيمة نقدية عوائد تحصي 

 لتعزيفز محاولفة ففي المستحقة االلتزامات لبعض المعج  السداد فى دئالعوا تلك استخدام  يتم سو، 2021مارس  31فى 

 ..COVID-19 جائحة تفشي عن الناجمة السوق تقلبات زيادة   وقات في للشركة والمالى النقدي المركز
 

  حيفاء) االسفتخدامات دة متعد راقية مشاريع إلى األراضي تلك بتطوير عقارياً، مطوًرا بصفتها الشركة ستقوم هذا و

 هذه  لتطوير الالزمة الر سمالية النفقات تموي  تم سي، و2023 عام  من اعتباًرا(  إدارية ومكاتب تجارية ومراكز سكنية

وبالتفالى لفن يم ف  آى ضفعوط علفى  2023، وذلفك إعتبفاراً مفن عفام المبيعفات تدفق النقدية مفن خالل من األراضي

 .2022الشركة حتى نهاية عام 
 

ك إجفارة إصفدار صفكوروعات والتطفوير العمرانفى ففى ل الشفركة العربيفة للمشف نجحت المجموعة من خال نياً:اث

 ر س سفوق تفاري  ففي بالجنيفه مقومفة للديون إصدار  كبر لصكوك، وتعد هذه اخالل شهر إبري مليار جنيه  2مبل  ب

 علفى يفةقوال الشهادات من المزيد ويقدم  ،صعبة سوق وظروففى ظ  توقيت  بنجاح تنفيذه ، والذى تم مصر في المال

حصفيلة هفذا  اسفتخدام  سفيتم ، واالئتمانيفة والجفدارة  السفت مارعلفى جفذ  ا القابضفة قفدرة مجموعفة طلعفت مصفطفى

ممفا يرففع مفن قيمتفه  Open Air Mall ) ) وإنشفاء مفول السفوق المفتفوح  إنهاء  عمال تطفويراإلصدار فى تموي  

 ففي يقفع مبنفى تجفارى متطفور وفخفم  وهفو ،إفتتاحفهى عنفد مليار جنيه مصفر 8,5عن التقديرية إلى مايزيد السوقية 

تلفك  تسفاهم وسفوف  ع المجموعفة.مشفاري ضفمن األخفرى المتكفرر ذات العائفد الفدورى صفولاأل نبجا إلى ، مدينتي

مفن  يفدمزال ثفم  ومفن ومفدينتى، الرحفا  مشروعي من ك  في الجودة  عالية المنتجات من جديد بنوع الجديدة  المشاريع

 .يدجدال الطلب يعزز مما نسمة، 600,000 بنحو عددهم  يقدر الء الذينالجودة المقدمة للعم

 لى  نتائج األعمال كما يلى:وقد إنعكس ذلك ع

، والفذى اليفزال يتمتفع 2020 ديسفمبر 31مليفار جنيفه مصفري ففي  50.7بل  رصيد المبيعات الفعلية والعير مسلمة 

لكام  مفن هفءالء العمفالء، وبالتفالى يفوفر نظفرة واضفحة من العمالء وسيتم تمويله با بموق  مستقر وذو نوعية جيدة 

مليفار جنيفه مصفرى  37.1 مبل المبيعات بل  اجمالى التحصيالت لتلك  وقدفقات النقدية واألرباح المستقبلية. حول التد

وبعفد  علمفاً بثنفه، العمفالء(دمه مفن من قيمة تلك المبيعات نقدا و بشيكات آجلة مق %73مما يم   حوالى ) حتى تاريخه

-2017فانهفا الزالفت وففق معفدالتها الطبيعيفة مقارنفه بفاإلعوام  الفتفرة الحاليفةبة دقيقة لنسفب التحصفي  خفالل مراق

األمر الذي اً مخزونًا من وحدات المتخلالت المكتملة تقريب. إضافة إلى ماورد آعاله فثن الشركة جمعت 2018-2019

 زيفادة ممفا سفيعزز بفدوره مفن إلى مزيد من اإلنففاق،  قبلة دون الحاجةديدة خالل الفترة المبيعات جسيءدي إلى توليد م

   حجم المبيعات وتدفقاتها النقدية.



 

يتم تسليم هذه المبيعات على مدى األربع سنوات المقبلة دون  ي تثخيرات متوقعة، ممفا يفوفر رةيفة قويفة جفدًا وسوف 

قع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشفك   كبفر علفى خلفيفة اإلنففاق وترة. وتالشركة خالل هذه الفت حول ربحية

اض تكلففة األراضفي ومفا إلفى ذلفك( و يفه وففورات حتيفة المكتملفة، وانخفف واقفع )م ف  البنيفة التالذي تم بالفع  في الم

 ة فى تكلفة مواد اإلنشاء.  مستقبلي

مليون جنيه مصري بعد اإلنفاق  1804دي قدره صافى نقبمركز  2020عام قابضة  نهت مجموعة طلعت مصطفى ال

بلعت ، مليون جنيه مصري من النقدية وما في حكمها 8509ومبل   ،تكرراإلست مارى على األنشطة ذات العائد الم

إلى حقوق  تالهيوالتس القروض، حي  تبل  نسبة  2020عام   جنيه يونمل 4705 مبل  تسهيالت البنكيةالقروض وال

طوير . وتظ  عمليات التوهي نسبة منخفضة جدا 2019عام % 15,1%، مقارنة بف 14,4نسبة  2020عام الملكية 

تزال معظم ديون الشركة  لنقدي مستقبالً. والالقابلة للبيع بدون ديون، مما يمنح الشركة مرونة كبيرة في إدارة التدفق ا

 يشك  عبئًا إضافيًا على العم  في حالة ا، مما الرية جدي تم تمويلها بثسعار معتُعزى إلى قطاعات الدخ  المتكرر والت

 ع انخفاض  سعار الفائدة.تباطء السوق بشك  مءقت، خاصة م

مليففون جنيففه مقارنففة بمبلفف    14087حففوالى  2020عففام ل يففة المحققففة للمجموعففة خففالبلعففت اإليففرادات اإلجمال

بصفففورة  اإلرتففففاعرجفففع ، وي%20 نمفففووبنسفففبة  2019عفففام  مليفففون جنيفففه ايفففرادات محققفففة خفففالل 11743

، والتففى مكنففت المجموعففة مففن اسففتيعا   ثففر اإلنخفففاض عففاله آالسففابق اإلشففارة إليهففا قيمففة الصفففقة  ساسففية إلففى 

للشففركة لففادارة التنفيذيففة  زوتجففدر اإلشففارة هنففا إلففى اتداء المتميفف  .فنففدقىفففى اإليففرادات المحققففة مففن النشففاط ال

 علففى الفاقففدعلبففت تممففا  ،للشففركة زة ج المتميفف ئحففدوت تلففك النتففا دت إلففى ة ديفف يلغيففر تق إجففراءاتو لفففى إتمففام حلففو

ً جنيهففاً ألك ففر مففن مليففار مقارنففة بالسففنة الماضففية  مففن الفنففادق  خسففائر تفففوق، وكففذلك اإليففرادات فففى إنخفاضففا

 اً مقارنة بالسنة الماضية.مليون جني 615

 8152بلفف  ة بممليففون جنيففه مقارنفف  11818مبلفف   2020عففام ايففرادات النشففاط العقففارى الم بتففة خففالل بلعففت 

بصففورة  اإلرتفففاعويرجففع ، وترجففع %45لفتففرة مففن العففام الماضففي، وبنسففبة نمففو مليففون جنيففه خففالل نفففس ا

 .السابق اإلشارة إليها اعاله  جنيهمليار  4قيمة الصفقة البالعة  ساسية إلى 

مليون  622نسكى نحو يفانو، والني  كيمبستسان يرادات فنادق فورسيزونز ناي  بالزا، وشرم الشي ، وبل  إجمالي إ

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، وبإنخفاض  1602مقارنة بمبل   2020عام جنيه مصري خالل 

 – COVID 19 -كورونا المستجد االثار السلبية لتفشى جائحة فيروس  مليون جنيه، نتيجة الستمرار 980قدرها 

نشاط السياحى إنعكس بصورة مباشرة على نتائج بالعة على اللذى  دى الى  ضرار واعلى قطاع السياحة والسفر 

 .2020عام  عمال الفنادق خالل 

، فقد تم اعادة تشعي  الفنادق 2020مايو  3لس الوزراء فى وفى ضوء ضوابط واشتراطات التشعي  طبقا لقرار مج

يونيو  من  ول بدءاً وذلك  %50حتى وصلت إلى دق نامن إجمالي الطاقة االستيعابية للف %25دريجى بنسبة ك  تبش

ل فقد انعكس ذلك على نسب األشعا ،حركة الطيران والرحالت الدولية  لتثثير الجائحة علىالماضى، إال و نه نتيجة 

مقاب   2020عام خالل  %27مجمعة بالفنادق الى ل الالمحلية والعالمية ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة االشعا

 م الماضى.نفس الفترة من العان ع 71%

خالل مليون جنيه  565مليون جنيه مقارنة بصافى ربح  (50) بلعتلى تحقيق الفنادق لخسائر تشعي  إد  دى ذلك وق

على  لجائحة على النشاط السياحىتثثير ااالثار السلبية الناتجة عن  يوضح بجالءوالذى  2019نفس الفترة من عام 

 ومصروفات التشعي .لتكالي  ركة لتخفيض ابها ادارة الشقامت ى الرغم من االجراءات الت



 

نتيجة لرةية االدارة التنفيذية للشركة من ضرورة االستعالل االم   لشاطئ فندق الفورسيزونز سان ستيفانو وبفض  

 شعي لتايرادات ا مما انعكس ذلك على زيادةيالت وكبائن الشاطئ تشعي  ففى تلك المجهودات والتى تكللت بنجاح 

،  COVID 19 -مواتية فى ظ  ازمة فيروس كورونا المستجد  ظروف الحالية العيرالتحديات والعلى الرغم من 

ثناء  فى من قب  وزارة السياحه المسموح بها القصوي نسب االشعال بضوابط التشعي  و دقلتزام الفنإفى ضوء و

عد وكذلك العاء لسياسة التباطبقا  عرف والمطاعم لل فقط من الطاقة االجماليه للفنادق %50والتي بلعت  زمةاال

مما يعكس الرةية ال اقبة لالدارة التنفيذية للشركة فى المضى قدما بمشروعات  ،ت بقاعات الفنادقاالجتماعات والحفال

ى من ثم تعظيم العائد علاالرباح المستقبلية للشركة و ادة سينعكس ايجابا على زيا ممبالفندق التطوير والتجديد 

 .مساهميهااست مارات 

رنفة مقا 2020عفام خفالل جنيفه مليون  1657 حوالى واألنشطة الخدمية  ات األنشطة ذات العائد الدورىبلعت إيراد

رازيفة الخاصفة بجائحفة تفثثير القفرارات اإلحتجفة نتيجنيه خالل نفس الفترة من العام الماضفى، مليون  1989 بمبل  

ومع ذلك فإن الشفركة تتمتفع بمركفز  ة منها،رادات المحققتلك األنشطة واإلي ي كورونا والتى  ثرت على عمليات تشع

مالي قوي، إضافة إلى السيولة األك ر من ممتازة لديها والقادرة على تعطيفة  ي عجفز محتمف . ويظف  تركيفز اإلدارة 

 ر.لتقلي  وتقليص تلك اتثاموجهاً 

مفن  فتفرة ال الل نففسخف جنيفه  ونملي 4511مقاب   2020م عافى جنيه تقريباً  نوملي 4113بح المجمع لرا مجم ل  ب

واثبفات اإليفراد ، الفنفدقىط األنخفاض فى إيفرادات النشفاتثثير نتيجة بصفة رئيسية  اإلنخفاضويرجع ، عام الماضيال

 ..ض المرتبطة بالوحدات الم بتة بتلك اإليراداتالعقارى بالصافى بعد خصم القيمة الحالية ألوراق القب

عففام فففى تقريبففاً جنيففه  ونمليفف  1671مبلفف  المسففيطرة  وق غيففرلحقفف وا الضففرائب بعففد مففعالففربح المجى صففافبلفف  

 .يماضلعام الترة من افس الفن خاللجنيه  ونملي 1872مقاب   2020

ل ل جنيففهمليففار  118الي األصففول بلفف  إجمفف    صففافى النقديففة، وبلفف  2020 عففام ل خففالمعففة ائم الماليففة المجلقففووفقففا

ى ففف  جنيففه ونليفف م 8508حففوالى  ليففةسففت مارات المارصففيد النقديففة واال ، حيفف  بلفف جنيففه نومليفف  1802 حففوالى

 التيوالتسففه تم فف  نسففبة القففروضبحيفف   ، جنيففه ونمليفف  4705رصففيد القففروض والتسففهيالت حففوالى   لفف بحففين 

ذه النسففب تففدل علففى مففدى قففوة المركففز وهفف  7إلففى  1( Debt to equityم )ق مسففاهمي الشففركة االحقففو إلففى

 .نحقوق المساهمي لشركة وتدني مستوى القروض مقاب ل المالي

ى سوق األوراق المالية على مستوى العفالم تلقفى تصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا علزال تثثير األزمة األقال

 تلسهم  مفع كف  مفن المءشفر ال الثينفى للبورصفة ومءشفر الشفركاوبمقارنة  داء ا،  بتبعيتها على البورصة المصرية

تقريبفاً  %19.6 الثينفى بنسفبة مءشفر البورصفة ال ، نجد هبفوط 31/12/2020حتى  1/7/2017من الفترة العقارية  

ى نففس فف  %16.8، بينمفا إنخففض قيمفة سفعر سفهم الشفركة بنسفبة %19.8الشركات العقارية بنسبة  بينما هبط مءشر

 الفترة.

 

ير واإلجراءات التى لتدابنتيجة ل ،جنيه ارملي 16.6 ىحوال بلعتعقارية مبيعات  2020عام قت المجموعة خالل حق

 COVID 19 -جائحة فيروس كورونا المستجد  الناتجة عن تفشى في  حدة  ثار األزمةتخلاتخذتها اإلدارة التنفيذية 

 .انة المجموعةكادة ومري رارمعلى استوهو مايءكد ، ، 2020 منذ يناير –

 


