
 

 

 نتائج االعمال – للتنمية عمار مصرإشركة 

18/11/2020 

 

 2021لسنة  الثانىالربع 

 .جنيه مليار 1.5 نحو إلى لتصل %181.8 الجاري العام من الثالث الربع في ”للتنمية مصر إعمار“ شركة أرباح قفزت

  

 
 

 العقارات   القطاع / الصناعة 
  
 
شهر ةتسعالظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة اعمار مصر خالل أ

 
من  ا

رباحها بنسبة  2021
 
ساس سنوي.  %137، ارتفاع ا

 
 على ا

نها حققت  
 
وضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، ا

 
مليار  7.62بلغت يرادات إوا

ولى من  ةتسعجنيه خالل ال
 
شهر ال

 
مليار  2.43بلغتإيرادات ، مقابل 2021ا

  سنويا.  %213  بارتفاع قدره  ،2020  من  المقارنة  الفترة  في  جنيه

 819.6مليار جنيه، مقابل  3.4لشركة خالل الفترة إلى ل مجمل الربحرتفع ا 
شهر  تسعجنيه في ال ونملي

 
 .%318بنسبة نمو   2020من   ا

جنيه في  ارملي 1.18مليار جنيه مقابل  2.8خالل الفترة إلى  صافي الربحارتفع  
شهر

 
 .%318بنسبة نمو    2020من عام    التسعة ا

شهرنقطة مئوية خالل  11.3تحسن هامش مجمل الربح بمعدل  
 
من  التسعة ا

ساس  11.7، ال ان هامش صافي الربح تراجع بواقع %45، ليبلغ 2021
 
نقطة ا

( وذلك نتيجة ارتفاع كل من ةالمماثل الفترةفي  %48.6)مقابل  %36.9ليسجل 
 .ة" و"المصروفات العمومية واإلدارية"المصروفات البيعية والتسويقي

 

 EMFD كود السهم 

 4,529.34 عدد االسهم

 4,529.34 رأس المال 

 11,323.3 رأس المال السوقي 

 %11.16 التداول الحر 

    

 2.50 اخر سعر 

 2.76 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.15 اسبوع 52 -اقل سعر

 %6.8 عائد السعر منذ سنة

 %5.5 السعر منذ أول السنة عائد 

    

 0.73 شهر  12ربحية السهم أخر 

 4.64 القيمة الدفترية 

 3.4 مضاعف الربحية 

 0.5 مضاعف القيمة الدفترية 

 -- عائد التوزيعات

  

ما نعتقد بان النتائج إيجابية ومبشرة نظرا لما حققته الشركة في ظل 
رباححققته الشركة في الربع الثالث من نمو كبير في اإليرادات 

 
بنسب  وال

 %100تتجاوز 

يجابية   نتائج أ 

 

 | محلل مالي   أحمد األلفي



 

 

 2021ثالث نتائج الربع ال

 ألبند )مليون جنيه(
 - 3ألربع 
2021 

 - 3ألربع 
2020 

ألتغير 
 ألسنوي

 - 2ألربع 
2021 

ألتغير 
 ألفصلي

 2020-ش 9 2021-ش 9
ألتغير 
 ألسنوي

 %213.1 2,433.68 7,620.91 %71.1 2,241.66 %174.7 1,396.12 3,835.61 اإليرادات

 %318.4 819.65 3,429.27 %102.3 929.06 %261.0 520.56 1,879.15 مجمل الربح

 %37.3 %49.0 هامش مجمل الربح
نقطة  11.71
 مئوية

41.4% 
نقطة  7.55
 مئوية

45.0% 33.7% 
نقطة  11.32
 مئوية

 صافي الربح/الخسارة 
قلية(

 
 )قبل ح. ال

1,483.95 526.64 181.8% 801.07 85.2% 2,814.14 1,183.19 137.8% 

 %37.7 %38.7 هامش صافي الربح
نقطة  0.97
 مئوية

35.7% 
نقطة  2.95
 مئوية

36.9% 48.6% 
-11.69 

 نقطة مئوية

دأءألتعليق على 
 
 ألمالي للشركة عن ألربع ألثالث أل

جنيه في الفترة المقارنة ار ملي  1.39مليار جنيه مقابل  3.83حيث بلغت ايرادات الربع الثاني  لثارتفعت اليرادات وفقا للقوائم المالية في الربع الثا 
  .%71.1ل ربع سنوي بمعد وارتفاع %174.7بمعدل نمو سنوي  2020من 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق بمعدل نمو  526.6من العام الجاري مقابل  لثجنيه خالل الربع الثا ارملي 1.48بلغ صافي الربح  
 .%85.2وارتفاع ربع سنوي قدره  %181.8سنوي 

سنوية  نموخالل الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة  %37.7مقابل  %38.7حوالي  2021بلغ هامش صافي الربح في الربع الحالي من عام  
 نقطة مئوية  2.95ربع سنوي بنسبة  وارتفاع نقطة مئوية.0.97

خالل نفس  %37.3مقابل  %49ينما سجل هامش مجمل الربح . ب2021من العام الحالي من لث جنيه خالل الربع الثا ارملي 1.88بلغ مجمل الربح  
شهر تسع نقطة مئوية، ويعكس ذلك نمو ايرادات الشركة بشكل كبير في ال 11.7الفترة من العام السابق مسجال تحسن في المقارنة السنوية بلغت 

 
ا

 لرفع حجم اعمالها في مصر.  واستهدافهاالمبيعات لدى الشركة  ونمومن العام الحالي نتيجة للتعافي من اثار فيروس كورونا 

شهرعكس النتائج المالية للت 
 
هذا إلى استهداف  ويرجعشركة إعمار مصر  وارباح، ارتفاع كبير في ايرادات لثوخاصة الربع الثا 2021من عام  تسعة ا

  وبنسبة جنيه مليار 1.9 إلى القاهرة، شرق  ميفيدا، مشروع من الشركة إيرادات قفزت، مارس الماضي، في %30الشركة لرفع اعمالها في مصر بنسبة 
ب إيرادات زادت كما ،2020 الثالث الربع في جنيه مليون 726بـ  مقارنة 160.4%

 
 مقابل الماضي، سبتمبر بنهاية جنيه مليون 701.3لـ  كايرو  تاون ا

 . %328، بنسبة نمو عام قبل جنيه مليون 163.8

  إثر سنويا،  %115، +مليون جنيه في الفترة المقارنة 127.16مليون جنيه مقابل 273.88إلي  في الربع الثالث الفندقيارتفاع ايرادات النشاط  
زمة كورونا 

 
ثير ايجابي على النشاط.بشكل كبير فكان النشاط السياحي  وعودةتخفيف الثار الناتجة عن ا

 
 زيادة معدلت القبال من السائحين له تا

من  %95ما يمثل حوالي وهو ، (2021اعلى من يونيو  %2.5)+ مليار جنيه 10.79، حوالي 2021شركة بنهاية الربع الثالث النقدية بالصافي  بلغ 
س المال السوقي للشركة.

 
 را

خر م حاليا على مضاعف ربحية منخفض جدأ عن أقرأنه أذ يبلغ ألمضايتدأول ألسه
 
، فيما يبلغ مرة 3.4شهر  12عف على أرباخ أ

ضافةمرة،  7.2ألكبيرة ألمقيدة بالبورصة حوألي  ألعقارأت شركاتمتوسط مضاعف ربحية  عند نصف قيمته ألى أن ألسهم يتدأول  أ 
  ألدفترية فقط



 

 

 

 مستجدأت ألشركة:أخر 

رباح عن ضرائب جنيه مليون 96.8 للتنمية مصر إعمار سددت 
 
ول النصف ا

 
 .السابق العام من الفترة نفس عن جنيه مليون 196.6 بـ مقارنة 2020 ال

يضا   الماضي العام مصر إعمار اتفقت  
 
رض حول والتعمير لإلسكان النصر شركة مع النزاع تسوية على ا

 
ب مشروع ا

 
 100 بسداد بالمقطم، كايرو  تاون ا

رض قيمة عن لها تعويضا للنصر جنيه مليون
 
سفر التي الزائدة ال

 
ي المساحي الرفع عنها ا

 
خرى، خالفات وا

 
ن على ا

 
 المشروع  بإنهاء إعمار شركة تلتزم ا

 . 2028 منتصف قبل بالكامل

ن، حتى بمصر مربع متر ماليين 6 للتنمية مصر إعمار وطورت 
 
راضيها محفظة وتبلغ ال

 
  ووسط  الجديدة القاهرة في موزعة مربع، متر مليون 15.4 ا

 . جنيه مليار 35 إلى يصل استثمارات حجم بإجمالي الشمالي، والساحل القاهرة

 

 



 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما بيع، أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر  شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار أو الخسائر عن  مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

 أو القارئ يكن لم إذا المقصودين، المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
  بأي االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح الفور، على بريميير إخطار يرجى المقصود، المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي

 شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا  به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء
 .تماًما محظور المقصود المتلقي بخالف

  أو ) الشركة حول  نظرهم وجهات أن التقرير هذا  في المذكورة( الشركات أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث
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