
 

 

  2020عمال النصف األول ا نتائج – عامر جروب  شركة

 2020اغسطس  4    

 

 المجمعة 2020النصف األول نتائج اعمال 

  2020%  خالل النصف األول 6.8 ترتفع عامر جروب  أرباح

 علً األداء المالً األخٌر تعلٌق ال

ملٌون جنٌه  0.72ملٌون جنٌه مقارنة ب  0.72حٌث حققت  0202الشركة فً النصف االول من العام المالً  ارباحارتفعت  

 % ( .672 نمو . ) بنسبة 0202من نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق 

ملٌون جنٌه من نفس الفترة المقارنة من العام المالً  .2207ملٌون جنٌه مقابل  22276حٌث بلغت  اٌراداتحققت الشركة  

 ( .%270- نمو . ) بنسبة 0202السابق 

  من نفس الفترة من العام المالً السابق ملٌون جنٌه  6.2 جنٌه مقابلملٌون  2.6العقاري  قطاع االستثماربلغت اٌرادات

 (.مالً اٌرادات الفترةمن اج %26. )بنسبة  0202

  ملٌون جنٌه من نفس الفترة من العام المالً السابق  0.6ملٌون جنٌه مقابل  .00 قطاع نادي األجازاتبلغت اٌرادات

 ( .من اجمالً اٌرادات الفترة %06)بنسبة 0202

  لمالً السابق ملٌون جنٌه من نفس الفترة من العام ا 006ملٌون جنٌه مقابل  2. قطاع المطاعم بلغت اٌرادات

 (.من اجمالً اٌرادات الفترة%6)بنسبة 0202

  بنسبة 0202ملٌون جنٌه من نفس الفترة من العام المالً السابق  02ملٌون جنٌه مقابل  .0 قطاع الفنادق بلغت اٌرادات(.

 ( .من اجمالً اٌرادات الفترة 2%

ملٌار جنٌه من نفس الفترة  27662ملٌار جنٌه مقارنة  .2706انخفضت ارصدة الحجوزات و التعاقدات العقارٌة حٌث بلغت  

. و سوف تعمل الشركة علً االنتهاء من تسلٌم الوحدات لكً تسجلها فً االٌرادات فً االعوام  0202من العام المالً السابق 

 المقبلة.

 

سلبٌة نتٌجة تأثر اٌرادات الشركة بجائحة كورونا  2020بشكل عام جاءت نتائج اعمال عامر جروب فً الربع الثانً من عام 

واالجراءات امصاحبة لها من حظر تجوال وتوقف النشطة الٌومٌة وهو ما اثر بشكل ملحوظ على انشطة الشركة الفندقٌة وانشطة 
ودة الحٌاة فً ظل سٌاسة عالمطاعم  والتً انخفضت اٌراداتها بحوالً النصف، اال انه ومع اجراءات فتح االقتصاد فً الباد و

رتاع من جدٌد مع بداٌة الرع الثال  خاصة تزامنا مع نشاط حركة السٌاحة الشركة معاودة االاٌرادات نتوقع ان تستطٌع التعاٌش 
 وفتح حركة الطٌران فً العالم

 

 

 

 

 

 



 

 

 2020 المالً العام من للنصف األول المالً األداء 

 التغير السنوي 0202النصف األول   0202النصف األول  البند

 %092- 69197 69093 اإليرادات

 %393- 29697 28699 الربح مجمل

 نقطة مئوية 193- %4299 %4196 الربح مجمل هبمش

 %896 2594 2796 الربح صبفي

 نقطة مئوية 093 %397 %490 الربح صبفي هبمش

 * االرقبم ببلمليون جنيه
 ** المصدر ميزانيبت الشركة

 

  2020من العام المالً  الثانًاألداء المالً للربع  

 الفصلي التغير 0202 - 0 الربع السنوي التغير 0202-0 الربع 0202 -0 الربع البند

 %2795 30395 %2595 30891 38698 المبيعبت

 %893 13798 %392- 15491 14992 الربح مجمل

 مئوية نقطة 698- %4594 مئوية نقطة 1195- %5090 %3896 الربح مجمل هبمش

 %5991 1097 %4394- 3090 1790 الربح صبفي

 مئوية نقطة 099 %395 مئوية نقطة 593- %997 %494 الربح صبفي هبمش

 * االرقبم ببلمليون جنيه
 ** المصدر ميزانيبت الشركة

 

  اخر اخبار الشركة 

 المنٌا تنمٌة جهاز مع بالتواصل قامت قد -السٌاحٌة للتنمٌة العامر- التابعة شركاتها الشركة فً وقت سابق ان إحدى أعلنت 

 .المنٌا بمدٌنة السٌاحً بالحى مشروعاتها إحدى إلقامة فدان 002 بمساحة ارض قطعة لتخصٌص الجدٌدة

 وتستعد.جنٌه ملٌار 076 حدود فً تدور القابضة عامر لمجموعة المملوكة الدٌون محفظة تورٌق سندات قامت الشركة بطرح 

 ا المجموعة
 لبدء التورٌق، عملٌة تروٌج ومدٌر ومرتب المالً المستشار دور تتولى التً االكتتابات وتغطٌة لتروٌج هٌرمٌس لمالٌة 

 المجموعة مع بروتوكول قد كسفت عن توقٌع القابضة عامر مجموعة كانت. شهر خالل اإلصدار لتموٌل البنوك مخاطبة
 إجراءات من االنتهاء بعد الطرح وأسلوب اإلصدار شروط ووضع التورٌق عملٌة إلدارة االكتتابات، لتروٌج هٌرمٌس المالٌة

 تغطٌة من ٌمكن بما طلب لخلق والتسوٌق التروٌج وكذلك اإلصدار، أطراف جمٌع مع والتنسٌق للجهالة، النافً الفحص
 إلعادة الشركة تحتاجها نقدٌة تدفقات توفٌر فً ستساهم الدٌون محفظة تورٌق عملٌة وقالت الشركة إن.الطرح فً االكتتاب

 .استثمارها

 قامت لذا كابٌتال، ومصر االكتتاب، وتغطٌة للتروٌج ثروة شركتً مع بالتعاون تموٌل صكوك إصدار الشركة تدرس 
 لعمل كابٌتال، مصر وشركة االكتتاب وتغطٌة للتروٌج ثروة من كل مع تعاون بروتوكول بتوقٌع القابضة عامر المجموعة

 هذا أن المصرٌة، للبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت.المجموعة لصالح تموٌل صكوك أول إلصدار مبدئٌة دراسة
 على للصكوك، ومروج ومنسق كمدٌر كافة التموٌلٌة االستشارات كابٌتال ومصر ثروة من كل بتقدٌم ٌقضً البروتوكول

 األطراف، جمٌع مع التنسٌق الشركتان تتولى كما الطرح، وأسلوب اإلصدار وشروط قٌمة وتحدٌد والتنفٌذ التخطٌط مستوى
 .الصكوك فً لالكتتاب والتسوٌق التروٌج وكذلك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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