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 %54ح بنسبة سنوٌا ، بٌنما انخفضت صافً االربا %81.6ارتفاع اٌرادات بالم هٌلز بنسبة 

 

 علً مستوي األعمال المجمعة : 

الربع االول  خالل للتعمٌر هٌلز بالم لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت 

 .%45 بنسبة أرباحها تراجع ، 2020من العام المالً 

 مارس إلى ٌناٌر من الفترة خالل جنٌه ملٌون 84.6 بلغت أرباحا   حققت 

 مع ،2019 الربع األول فً نٌهج ملٌون 155.0 بلغت أرباح مقابل الماضً،

 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ

 

نتائج الربع األول المتزامن مع تداعٌات فٌروس تعلٌق الشركة علً 
 كورونا : 

 إرشاداتنا قطع قررنا فقد ، المرحلة هذه فً بدقة تحدٌدها ٌمكن ال العمالء وسلوكٌات العقارات سوق علىلتلك الجائحة  نظًرا 

 للعام مصري جنٌه ملٌار 12 إلى لٌصل٪ 20 بنسبة الجدٌدة المبٌعات هدف فً انخفاًضا نتوقع. 2020 المالٌة للسنة ابًقاس المعلنة

 تقٌٌم نواصل. الماضٌة السبع السنوات خالل وتجاوزناها أهدافنا دائًما حققنا حٌث ، مصري جنٌه ملٌار 15 من بدالً  ، بأكمله

 فً المدرج اإلنشاءات وإنفاق٪ 15-10 بنسبة SG&A نفقات بخفض قمنا حٌث ، لدٌنا المال رأس تخصٌص أولوٌات ومراقبة

 .التورٌق باستثناء ملٌار 5 من العملٌات من سلٌم إٌجابً نقدي بتدفق العام إغالق لضمان ، مصري جنٌه ملٌار 1.2 إلى المٌزانٌة
 610 الشركة لدى كان حٌث ، وحداتهم استالم فً العمالء منجاءت  والتأخٌرات ( 19-) كوفٌد  بوباء سلًبا التسلٌم عملٌات تأثرت 

 .الفترة خالل البناء من تحرٌرها تم إضافٌة وحدات
 جنٌه ملٌار 21.7 لدٌهم Receivables سجلت. مصري جنٌه ملٌار 1.5 قدره دٌن بصافً العام نهًت أن و تتوقع الشركة اٌضا  

 .2020 عام نم األول الربع فً مرات 10 الدٌن صافً تغطً ، مصري

 التعلٌق على النتائج

 ملٌون 958.1 بلغت إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌار 1.1 إلى الربع االول من العام المالً الحالً خالل الشركة نشاط إٌرادات ارتفعت 

 . 2019الربع االول من  فً جنٌه

  ٌة الربع االول من العام المالً جنٌه فً نها ملٌون 1,065.8ارتفاع صافً االٌرادات للتطوٌر العقاري و التً حققت

 .  2019ملٌون جنٌه من نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق  835.3،مقابل  2020الحالً 

 ما وهو 2020 عام من األول الربع خالل( وحدة 261) جنٌه ملٌار 1.7 (والتجارٌة السكنٌة) الجدٌدة المبٌعات بلغت 

 . نويس أساس على٪ 39 بنسبة نمًوا ٌمثل

 فً 2020 عام من األول الربع خالل وحدة 261 الشركة باعت Badya   

 فً المكتبٌة المساحات و قد تم بٌع Golf Central  جنٌه ملٌون 106 مقابل. 

 وذلك بشكل رئٌسً فً المشارٌع التالٌة 2020وحدة سكنٌة وتجارٌة خالل الربع األول من عام  135 الشركة سلمت: 

  (Capital Garden , Golf Extension ,Wood Ville , Palm Hills Katamya & Hacienda Bay  ) 



 

 

 فً. 2020 عام من األول الربع خالل التشٌٌد أنشطة على جنٌه ملٌون 368 ت الشركة أنفق Badya . 

 فً البناء أعمال جمٌع من الشركة أنهت٪. 50 بنسبة فٌال 155 تطوٌر من االنتهاء تم Golf Extension، Wood 
Ville ، Palm Valley ، منطقة من٪ 60 أنجزتقد  و Crown A ، منطقة بناء فً وبدأت Palm Parks   .عالوة 

 . Palm Hills Alexandria فً فٌال 15 أول تطوٌر فًالشركة  بدأت ، ذلك على
االنخفاض لعدة % وٌاتً ذلك 45% سنوٌا اال ان صفً االرباح انخفضت بنسبة 18.6على الرغم ان االٌرادات ارتفعت بنسبة  

 اسباب

  ملٌون جنٌه من  589.91ملٌون جنٌه مقابل  738.00ادت الزٌادة فً تكلفة المبٌعات الى انخفاض اارباح حٌث سجلت

%. وذلك بسبب ) تكالٌف التطوٌر العقاري ارتفعت بنسبة 25بنسبة  2019نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق 

 % عن العام الماضً( . 33

 ملٌون  173.42ملٌون جنٌه مقابل  188.54والعمومٌة والتسوٌقٌة حٌث سجلت  ٌضا ارتفاع فً المصروفات االدارٌة و ا

% .و ذلك بسبب ) االجور والمرتبات ارتفعت 37 تهنسبارتفاع و ذلك ب 2019جنٌه من نفس الفترة العام المالً السابق 

 % عن العام الماضً( 65بنسبة 

 ملٌون جنٌه فقط  9الى  2019ملٌون جنٌه فً الربع االول  45لعوائد الدائنة واالستثمارات من اٌضا انخفضت اٌرادات ا

 .2020فً الربع االول 

 

 األداء المالً للفترة األخٌرة : 

 التغير الفصلي 2089 - 5الربع  التغير السنوي 2089-8الربع  2020 -8الربع  البند

 %56.4- 2,604.4 %18.5 958.1 1,135.0 المبيعبت

 %55.6- 884.1 %10.2 356.0 392.5 مجمل الربح

 نقطة مئوية 0.6 %33.9 نقطة مئوية 2.6- %37.2 %34.6 هبمش مجمل الربح

 %72.8- 311.2 %45.4- 155.0 84.6 صبفي الربح

 نقطة مئوية 4.5- %11.9 نقطة مئوية 8.7- %16.2 %7.5 هبمش صبفي الربح

 

 :   2020الربع األول من خالل المشروعات الجدٌدة للشركة 

 إن .مصر وبنك الدولً األفرٌقً العربً البنك مع الشمالً بالساحل مشروع لتموٌل بنكٌن من جنٌه ملٌون 365اقترضت الشركة  

 ةالتحتٌ والبنٌة البناء تكلفة تتضمن والتً الشمالً، بالساحل باي هاسٌندا بمشروع االستثمارٌة التكلفة من جزء لتموٌل ٌأتً القرض
 .بالمشروع المتعلقة اإلدارٌة والمصارٌف

 عن المالٌة، لالستثمارات القابضة كابٌتال أي سً شركة استثمارات إحدى اإلدارة، لخدمات تعلٌم وشركة للتعمٌر هٌلز بالم أعلنت 
 على الجامعة ٌرتطو سٌتم .بادٌا مشروع فً العالً للتعلٌم خاصة جامعة إنشاء بهدف مشترك، كٌان لتأسٌس تفاهم مذكرة توقٌع

 كلٌات على تحتوي .القاهرة غرب بمنطقة هٌلز لبالم الرئٌسٌة المشروعات أحد بادٌا، مشروع فً مربع متر ألف 100 مساحة

 .عالمٌاً  الرائدة للجامعات الدولٌة الفروع من أكثر أو واحداً  وفرعاً  الدولٌة، الطبٌة فٌٌنا جامعة مع بالتعاون الحٌوٌة للعلوم
 العٌن بمنطقة لمشروع اإلٌرادات مشاركة نظام أساس على السٌاحٌة للتنمٌة الشروق شركة مع مشترك تطوٌر عقد شركةال وقعت 

 تصل بنائٌة بمساحة سكنٌة، وحدة 1201 بعدد فداناً  116 مساحة على الزعفرانة، - السوٌس بطرٌق 93 الكٌلو على ٌقع .السخنة

و سوف تتولً الشركة اعمال البناء و التطوٌر و التسوٌق و .سنوات 5 على تطوٌره المقرر ومن مربع، متر 163.65 إلى

 والترفٌهٌة الفندقٌة األنشطة جانب إلى فندقٌة، وشققاً  وشالٌهات هاوس وتاون مستقلة وحدات المشروع ٌشملالمبٌعات للمشروع.
 .التجارٌة والمرافق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

ٌُقصد بهذا التقرٌر توصٌة بشراء أو بٌع ، كما ال ٌعتبر عرض شراء أو بٌع  ٌستند هذا التقرٌر إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال 
ركة برٌمٌٌر من مصادر األوراق المالٌة المذكورة فٌه. لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة فً هذا التقرٌر من قبل إدارة أبحاث ش

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

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

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

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

 

 

 مسؤولً االتصال
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