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 علً مستوي األعمال المجمعة : 

خسائر قبل حقوق االقلٌة فً الربع االول من  بورتو جروب حققت

 ملٌون 95.1 بلغت أرباح مقابل جنٌه، ملٌون 61.3-بلغت  0202

وحققت الشركة صافً خسارة  خالل نفس الفترة العام الماضً. جنٌه

 0202ملٌون جنٌه عن الربع االول  6959بعد حقوق االقلٌة قدرها 

ملٌون جنٌه عن نفس الفترة من العام  1356مقابل صافً ربح بلغ 

 المالً السابق

لتبلغ % سنوٌا 96الشركة بشكل حاد بنسبة  إٌرادات انخفضت

مقابل  جنٌه ملٌون 26752 بلغت إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌون 02152

 .0265نفس الفترة من العام الماضً 

 

 التعلٌق على اداء الشركة

 ملٌون جنٌه 02152%، لتسجل 9159% وربع سنوٌا بنسبة 9251انخفضت اٌرادات الشركة بشكل حاد سنوٌا بنسبة  

% )مقابل هامش مجمل 0553ملٌون جنٌه بهامش مجمل ربح بلغ  1259% سنوٌا لٌصل الى 10انخفض مجمل الربح بنسبة  

 نقطة مئوٌة. .5.%(، بانخفاض قدره 3.56بلغ  0265ربح فً الربع االول 

%، وكانت 05اضً ملٌون جنٌه بنسبة نمو عن نفس الفترة من العام الم 6759حققت الشركة مصروفات تشغٌلٌة اخرى بواقع  

 اهم الخسائر بسبب مصروفات خسائر تشغٌل الموالت.

وذلك نتٌجة تراجع مصروفات الدعاٌة  %62بشكل سنوي بنسبة  0202تراجعت مصروفات البٌع والتسوٌق فً الربع االول  

 % سنوٌا.65، فٌما تراجعت المصروفات العمومٌة واالدارٌة بنسبة واالعالن

ملٌون جنٌه )مقارنة  59.من العوامل الرئٌسٌة لتفاقم الخسائر اذ انها ارتفعت بشكل حاد لتصل الى  المصروفات التموٌلٌة كانت 

%(، وذلك على الرغم من انخفاض 076مرة تقرٌبا ) 057انها تضاعفت ( اي 0265ملٌون جنٌه خالل الربع االول  053بـ

 .اسعار الفائدة الرئٌسٌة بشكل كبٌر خالل االثنى عشر شهرا السابقة

 مرة وهو مازال فً المنطقة اآلمنة 251بلغ معدل الدٌون الى حقوق الملكٌة  

 

 اخر اخبار عن الشركة : 

 رأسمال فً حصتها كامل عامر، منصور األعمال لرجل المملوكة( جلوبال سول) المحدودة القابضة سول شركة بٌع 

 وأضافت .جنٌه ملٌون 0.5631 قدرها صفقة فً المتبقٌة أسهمها نسبة من %9 تعادل سهم ملٌون 92569 باعت .المجموعة

 .%2579 إلى عامر منصور حصة تقل الصفقة بتنفٌذ أنه المجموعة،

 



 

 

 .عبدالرازق محمد استقالة بعد" جروب بورتو" إدارة لمجلس رئٌسا  عٌن  فوزي جمال 

 األعمال شركة تعٌٌن ،(جروب بورتو) القابضة بورتو ومجموعة( القابضة عامر) جروب عامر مجموعة شركتا أعلنت 
 عامر لصالح قضائً لحكم االقتصادٌة الحقوق لتحدٌد مالٌا   مستشارا   (.فاكت) المالٌة األوراق عن المالٌة واالستشارات

 .وبورتو

الجدٌر بالذكر انه قد صدر حكم التحكٌم الخاص مجموعة عامر جروب وعامر سورٌا وذلك بشأن االخطاء الخاصة باقامة  

ملٌون  62برجٌن من اتالنتٌس وانتهى حكم التحكٌم لصالح عامر جروب وعامر سورٌا بالزام المعٌن بدفع فندق فٌالج و 

ملٌون دوالر قٌمة االنشاءات التً اقامتها  .3252دوالر لكل من عامر جروب وعامر سورٌا كما قدت بالزام المدعٌن بدفع 

 عامر.

 

 اإلتفاقٌات الجدٌدة التً قامت بها الشركة : 

 عامر) القابضة عامر ،(PORT) القابضة بورتو وشركتً(  ETEL) لالتصاالت المصرٌة الشركة وقعتوقت سابق  و فً 

 تلك وإتاحة للمجموعتٌن المملوكة للمشروعات المتكاملة االتصاالت حلول أحدث لتوفٌر تعاون اتفاقٌتً( AMER( )جروب

 الـ خدمات وكذلك FTTH السكنٌة الوحدات إلى الضوئٌة األلٌاف كابالت فً والمتمثلة العالمٌة التقنٌات ألحدث وفقا الخدمات

Triple Play (االنترنت – التلٌفون-IPTV )الالسلكً لإلنترنت خدمة نقاط وإتاحة Wi-Fi المشارٌع داخل الهامة باألماكن. 

 
 

 التوزٌعات األخٌرة التً سوف تقوم بها الشركة : 

 بمبلغ المساهمٌن على مجانٌة زٌادة أسهم بتوزٌع المجلس من المقدم األرباح توزٌع مشروع اعتماد علىالشركة  وافقت 
 سهم ملٌون 62253 وعددها المصدرة لألسهم الشركة، رأسمال أسهم من أصلٌة أسهم 1 لكل سهم بواقع جنٌه ملٌون 62253

 .0202ٌونٌو  06والتً انعقدت فً  العادٌة غٌر العامة الجمعٌة طرٌق عن المصدر المال رأس وزٌادة

 

 

 

 

 األداء المالً للفترة األخٌرة : 

 
 التغير الفصلي 2019-4الربع  التغير السنوي 2019 -1الربع  2020 -1الربع  البند

 %9159- 27257 %9251- 26752 02152 المبيعبت

 %6953- 7652 %1052- 69556 1259 مجمل الربح

 نقطة مئوية 6253 %6952 نقطة مئوية .5.- %3.56 %0553 هبمش مجمل الربح

 %61252- 0959 %60752- 9551 6153- صبفي الربح

 نقطة مئوية 6353- %952 نقطة مئوية 0050- %6253 %755- هبمش صبفي الربح

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

مسؤولٌة عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن ٌعتقد أنها موثوق فٌها فً وقت نشرها. ال تتحمل شركة برٌمٌٌر أٌة مسؤولٌة قانونٌة أو 
 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 
 بأي جزء بأي شكل من األشكال. إن االستخدام غٌر المصرح به لهذا التقرٌر البحثً أو نشره أو توزٌعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي

ا.  شخص بخالف المتلقً المقصود محظور تمام 

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