
 

 

                                           2019عن السنة المالٌة و توزٌع ارباح   2019فً نهاٌة دٌسمبر  % 60 السادس من اكتوبرارباح ارتفاع 
  2020فبراٌر   27                                                                                          

 

 

 

 علً مستوي األعمال المجمعة : 
 

س من داظهرت القوائم المالٌة لشركة السا -
بنسبة اكتوبر ) سودٌك ( ارتفاع فً االرباح 

عن العام المالً المنتهً فً دٌسمبر % 06

9602 . 

 902.54حٌث حققت الشركة صافً ربح بلغ  -

 554.24ملٌون جنٌه صافً ارباح , مقابل 

ملٌون جنٌه عن العام المالً المنتهً فً دٌسمبر 

9604 . 

 زٌادة 9602 خالل المستهدفة المبٌعات ومثلت -

 اللخ السكنٌة الوحدات مبٌعات فً% 84 بنسبة

 . العام
 42892حٌث ارتفعت مبٌعات الشركة الً  -

 . 9604جنٌه من العام المالً المقارن  ونملٌ 82994جنٌه مقابل  ونملٌ

 إدارة النوادي و الفنادق . –إدارة المدن و المنتجعات  –تعمل الشركة علً األنشطة التالٌة :اإلستثمار العقاري  -
 

 :  2019اإلنجازات التً حققتها الشركة خالل عام 

 ملٌار جنٌه . 0.09مبلغ  9602بلغ صافً تعاقدات العمالء خالل العام المالً  -
وحدة بقٌمة  994للعمالء , حٌث بلغ عدد الوحدات المسلمة  كورت ٌاردو مشروع  وستاون رٌزٌدنستسلٌم وحدات مشروع  -

 ملٌون جنٌه .  099
 ملٌون جنٌه . 0059وحدة بقٌمة  899, حٌت سلمت الشركة  قطامٌة بالزاو مشروع  اون رٌزٌدنساٌستتسلٌم وحدات  -
 ملٌون جنٌه . 9890, بقٌمة وحدة  880, حٌث سلمت الشركة  فٌلتمشروع تسلٌم وحدات  -
 ملٌون جنٌه .  48بقٌمة  9حٌث بلغ عدد الوحدات الجرٌا من مشروع تسلٌم وحدات  -

 

 :  2020الموازنة المتوقعة فً العام المالً الحالً 

 مع مالذ, مشروع مبٌعات ذلك وٌتضمن%. 04 نمو بنسبة جنٌه ملٌار 4.5 إلى تصل مبٌعات اجمالً تحقٌق اإلدارة تستهدف -

 تحقٌق فً للمساهمة السكنٌة غٌر باألصول لالحتفاظ الشركة استراتٌجٌة مع ٌتوافق بما السكنٌة غٌر الوحدات مبٌعات استبعاد
 . المستقبل فً متكررة إٌرادات

 . جنٌه ملٌار 8.9 التكالٌف تبلغ بٌنما جنٌه, ملٌارات 4 إجمالٌة بقٌمة وحدة, 0046 تسلٌمالشركة  توقعو ت -

 . ٌع السكن الشبابًرالشركة بطرح مشااٌضا  و تهتم  -
 

 التوزٌعات التً سوف تقوم بها الشركة : 

 مبلغ بواقع ,  9602دٌسمبر  فً المنتهٌة المالٌة السنة عنعلً المساهمٌن  أرباح توزٌع على إدارة الشركة مجلس وافق -

 .سهم لكلجنٌه مصري  6.44



 

 

, بواقع مبلغ  9602و اٌضا قرر مجلس اإلدارة توزٌع علً العاملٌن بالشركة األرباح عن السنة المالٌة النتهٌة فً دٌسمبر  -

 ملٌون جنٌه .  02.966.66

 
 اما عن عقد إدارة شركة مصر الجدٌدة لإلسكان و التعمٌر : 

اكدت الشركة ان كراسة الشروط لم تكن مناسبة إلستراتٌجٌة الشركة و مع ذلك فإن الشركة التزال منفتحة لتلك الصفقة و لكن  -
 .بشرط تعدٌل كراسة الشروط 

 

 :  المستقلة األعمال مستوى وعلى
 جنٌه ملٌون 024.08إلى 9602 دٌسمبر فً المنتهٌة المالٌة السنة خالل األرباح صافً للشركة المالٌة القوائم أظهرت -

 .المقارنة  بالفترة جنٌهملٌون  028.4 مقابل

 

 األداء المالً للفترة األخٌرة : 

 التغٌر الفصلً 2019-3الربع  التغٌر السنوي 2012-4الربع  2019-4الربع  البند

 %39.5 02842.00 %9.8 02904.29 02298.95 المبيعات )بالمليون(

 %43.0 858.44 %34.0 800.28 520.49 مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 0.9 %24.9 نقطة مئوٌة 4.9 %20.9 %25.6 هامش مجمل الربح )%(

 %29.4 009.94 %232.3 009.40- 904.54 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 0.8- %12.1 نقطة مئوٌة 20.4 %8.2- %11.2 هامش صافي الربح

      

 التغٌر السنوي 2012 عام 2019 عام نتائج السنة المالٌة

 %58.6 82994.08 42892.56 المبيعات )بالمليون(

 %02.4 02990.60 02504.40 مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 4.5- %89.2 %99.4 )%( هامش مجمل الربح

 %06.8 554.24 902.54 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 0.5 %09.0 %08.4 )%( الربحهامش صافي 

 * االرقام بالمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانيات الشركة

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

ٌُقصد بهذا التقرٌر توصٌة بشراء أو بٌع , كما ال ٌعتبر عرض شراء  أو بٌع ٌستند هذا التقرٌر إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال 
األوراق المالٌة المذكورة فٌه. لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة فً هذا التقرٌر من قبل إدارة أبحاث شركة برٌمٌٌر من مصادر 
ٌعتقد أنها موثوق فٌها فً وقت نشرها. ال تتحمل شركة برٌمٌٌر أٌة مسؤولٌة قانونٌة أو مسؤولٌة عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن 

 تخدام هذا المنشور أو محتوٌاته. ٌحق لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر اآلراء الواردة فً هذا التقرٌر دون إشعار مسبق.اس

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

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

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