
 

 

  2019عمال الربع الثالث ا نتائج – عامر جروب  شركة

 2019نوفمبر  18    

 

 2019لسنة  ثالثالالربع 

 % 12902سنوٌا  تراجع حقق تالربع الثالث  إٌراداتأٌضا و – أشهر 9 فً جنٌه ونمل3993ٌلـ تتراجع عامر جروب  أرباح

 

 % 44 بنسبة أرباحها تراجع ،2019 من األولى أشهر التسعة خالل جروب، عامر - القابضة عامر لمجموعة المالٌة القوائم أظهرت
 9سنوي أساس على

 بالفترة جنٌه ملٌون 8098 بلغت أرباح مقابل الماضً، سبتمبر حتى ٌناٌر من الفترة خالل جنٌه ملٌون 3993 بلغت أرباحا   حققت
 مقابل جنٌه، ملٌار 19002 إلى الفترة خالل الشركة إٌرادات وتراجعت9األقلٌة حقوق اإلعتبار فً األخذ مع ،2018 من المقارنة
 ملٌون 1399 بلغت أرباحا   الشركة حققت ربعً، أساس وعلى9الماضً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 1931 بلغت إٌرادات
 20189 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌون 1598 بلغت أرباح مقابل الجاري، العام من الثالث الربع خالل جنٌه

 بالفترة جنٌه ملٌون 31908 بلغت أرباح مقابل جنٌه، ملٌون 5898 بلغت أرباحا   الشركة حققت المستقلة، األعمال مستوى وعلى
 مقابل الماضً، حزٌران/ ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه ملٌون 25942 بلغت أرباحا   الشركة وحققت20189 من المقارنة
 20189 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌون 55 بلغت أرباح

 تحلٌل لمؤشرات االداء

  عن نفس الفترة 02.93ملٌون جنٌه بانخفاض   001بلغت  9102حققت الشركة إٌرادات فى الربع الثالث للعام المالى %
  9102حتً سبتمبر نمو اإلٌرادات  أتى% على أساس ربعى 9..1وأٌضاً إنخفاض قدره  9103بالعام الماضى 

  ٌه مصري حٌث تعكف شركات المجموعة على اإلنتهاء منملٌار جن 02991بلغت أرصدة الحاجزٌن والتعاقدات العقارٌة مبلغ 
ملٌون جنٌه مقارنة بنفس الفترة من العام المالً  000مبلغ  9102سبتمبر  01تسلٌمها ،،  كما بلغت إٌرادات قطاع الفنادق فً 

 % من إجمالً صافً ربح المجموعة ، 01% حٌث حققت إٌرادات الفنادق 00بزٌادة  9103السابق 

 ملٌون جنٌه مصري  .03ملٌون جنٌه مصري مقارنة بمبلغ  029مبلغ  9102سبتمبر  01ات قطاع المطاعم فً بلغت إٌراد
 % 0بزٌادة  9103عن نفس الفترة من عام 

  ملٌون  02009ملٌون جنٌه مصري مقارنة  02119بمقدار  9102بلغت إجمالً إٌرادات المجموعة فً الربع الثالث من عام
 ملٌون جنٌه مصري  000بإنخفاض قدره  9103 جنٌه عن نفس الفترة عام

  ملٌون جنٌه عن  910مقارنة بـ  9102ملٌون جنٌه مصري فً الربع الثالث عام  010تم إثبات إٌراد اإلستثمار العقاري بمبلغ
  9103نفس الفترة عام 

  وقطاع المطاعم بنسبة 02ة % من إجمالً اإلٌرادات ، قطاع نادي إجازات بورتو بنسب01ٌمثل القطاع اإلستثمار العقاري %
 % من إجمالً اإلٌرادات وباقً النسبة فً األنشطة األخري 02

  ملٌون جنٌه مصري وذلك بمشروعات )بورتو سعٌد ، جولف  02022بمقدار  9102بلغت مبٌعات الربع الثالث من عام
ون جنٌه مصري عن نفس الفترة من ملٌ 92100بورتو مارٌنا ، جولف بورتو السخنة ، ساوث بٌتش ( مقارنة بمبلغ  قدره 

% وسوف ٌظهر تأثٌر المبٌعات على نتائج وأرباح الشركة خالل الفترات القادمة عندما ٌتم 00وبنسبة إنخفاض  9103عام 
تسلٌم الوحدات وإثبات اإلٌراد لهذه المبٌعات حٌث تراجع  صافً الربح خالل الفترة نتٌجة مصروفات التسوٌق وعموالت 

 البٌع 



 

 

جنٌه تقرٌبا  ملٌون 00..90 بلغك واالستهالك القبل الفوائد والضرائب واالهللربع الثالث صافى أرباح  الشركة ألرباح سجلتوعن ا
 %0.10عن الفترة المقارنة للعام الماضى بنسبة مرتفعا % % .بهامش ربح ٌبلغ 

 ملٌون جنٌه  0920.0مقارنة بـ  ملٌون جنٌه 00220قدره  9102 للربع الثالث وبذلك تكون الشركة قد حققت صافى ربح بعد الضرئب
مقارنة بنفس الفترة  9102وأٌضاً تأثر صافً الربح بإرتفاع مصروفات التشغٌل األخري فً الربع الثالث  عن نفس الفترة للعام الماضى

 ملٌون جنٌه على التوالً  992101و  01.900حٌث بلغت  9103عام 

 

 التغٌر الفصلً 2019- 2الربع  التغٌر السنوي 2018 – 3الربع  2019 - 3الربع  البند

 %9..1 31.803 %02.93- ...900 001.00 المبيعاث )بالمليون(

 %00.03- 01.803 %99.01- 0.0.02 000.91 مجمل الربح

 %10.01.- %91 %0..200 %00 %00 هامش مجمل الربح )%(

 %90.09- .4.8.9 %9..00- .09.30 00.209 صافي الربح/الخسارة

 %990.11- %0..2 %000.20 %0.13 %0.91 هامش صافي الربح )%(

 * االرقام بالمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانياث الشركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 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 الخسائر 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 أو

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

 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

 

 

 مسؤولً االتصال
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