
 

 

 نتائج االعمال –  نتٌجة انخفاض التبرعات إعمار مصر ارتفاع كبٌر فً األرباح

010/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

  2020 من األول النصف فً% 615تتضاعف  إعمار مصر أرباح
 

 ارتفاع ،2020 من األول النصف خالل اعمار مصر لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت عقارات القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على% 615 بنسبة أرباحها

 ملٌون 185.1 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 ملٌون 49.3 بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه

 .الماضً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه

 ملٌار 5.91 مقابل جنٌه، ملٌار 5.15 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 .9154 من المقارنة الفترة فً جنٌه

- خسائر ملٌون جنٌه ، مقابل 3,163خالل الربع الثانً  ارباحاوحققت الشركة 

 . 9154ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من  39963

حٌث  9191خالل النصف االول من  المصروفات العمومٌة و اإلدارٌةانخفضت 

فً الفترة المقارنة من العام  ملٌار جنٌه ,5655ماٌون جنٌه مقابل  9946,1بلغت 

حٌث ٌرجع ذلك اإلنخفاض إلً التبرعات التً قامت بها  . 9154المالً السابق 

ملٌون جنٌه لصالح  ,41163و التً كانت  9154الشركة فً العام المالً السابق 

 59655بلغت التبرعات  زة الحكومٌة . و قدالمشروعات القومٌة التً تقوم بها األجه

 .9191ملٌون جنٌه فً النصف األول من العام المالً 

 : األسباب وراء انخفاض األٌرادات 

ملٌون جنٌه  599.84 ت% حٌث بلغ83بنسبة  مشروع مراسًاٌرادات انخفاض 

و  .9154ملٌون من نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق  491.83مقارنة ب 

 5,3619% حٌث بلغ 551نسبة ب مشروع اب تاون كاٌرومع ذلك فقد ارتفع اٌراد 

بنسبة  مشروع مٌفٌداواٌضا ارتفع اٌراد  .9154من الفترة المقارنة  34615مقابل 

 .  9154رة المقارنة من تمن نفس الف ,93361مقابل  ,85365% حٌث بلغ 9,

 EMFD كود السهم

 4,529,338,000 عدد االسهم

 4,529,338,000 رأس المال

 11,323,345,000 رأس المال السوقً

 %11.16 التداول الحر

  

 2.5 اخر سعر

 3.4 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.2 اسبوع 52 -اقل سعر

 %24.2- عائد السعر منذ سنة

 %6.4- عائد السعر منذ أول السنة

  

 0.49 شهر 12ربحٌة السهم أخر 

 3.63 دفترٌة اخر ربعالقٌمة ال

 5.1 مضاعف الربحٌة

 0.7 مضاعف القٌمة الدفترٌة

 -- عائد التوزٌعات

  

 التغير الفصلي 2020 - 1الربع  التغير السنوي 2019-2الربع  2020 -2الربع  البند

 %221.7 239.5 %13.5- 890.8 770.6 المبيعبث )ببلمليون(

 %490.6 47.3 %20.9- 353.0 279.3 مجمل الربح

 نقطت مئويت 16.5 %19.7 نقطت مئويت 3.4- %39.6 %36.2 هبمش مجمل الربح

 %69.5 215.8 -- 324.3- 365.7 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 42.7- %90.1 -- %36.4- %47.5 هبمش صبفي الربح



 

 

 :  2020لنصف االول من عام األداء المالً ل

 التغير السنوي 2019ل النصف األو 2020النصف األول  البند

 %30.7- 1,457.5 1,010.1 المبيعبث )ببلمليون(

 %45.8- 602.6 326.6 مجمل الربح

 نقطت مئويت 9.0- %41.3 %32.3 هبمش مجمل الربح

 %516.7 94.3 581.5 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 51.1 %6.5 %57.6 هبمش صبفي الربح

 2020الول التعلٌق على نتائج الشركة للنصف ا

ملٌا جنٌه مدفوعة باالنخفاض الحاد فً  5015% لتسجل 35بنسبة  9191انخفضت اٌرادات الشركة فً النصف االول من  

 .9154ملٌون جنٌه انخفاض عن النصف المماثل من  851%، وبواقع 83مبٌعات مشروع مراسً بنسبة 
ملٌون جنٌه متؤثرة بانخفاض حجم  18501سجل تضاعفت بمقدار خمس اضعاف لت 9191اال ان ارباح النصف االول من  

مما كان له  ملٌون جنٌه 411، والتً بلغت وقتها  9154التبرعات التً كانت الشركة قد سجلتها خالل النصف االول من 

 994ملٌار جنٌه بشكل استثنائً اال انها انخفضت الى  5059تؤثٌر على ارتفاع المصروفات العمومٌة واالدارٌة انذاك الى 

 .9191ملٌون جنٌه فً النصف االول من 
 358سجلت  جاء االرتفاع اٌضا فً االرباح مدعوما بتحقٌق الشركة اٌرادات من الفوائد ) الودائع واذون الخزانة( والتً 

 .9191ملٌون جنٌه خالل النصف االول من 
، )النقدٌة 9191ملٌار جنٌه بنهاٌة ٌونٌو  51099على صعٌد قائمة المركز المالً بلغت صافً النقدٌة وما ٌعادلها مبلغ  

ة( وهو % من قٌمة السهم نقد49ٌجنٌه للسهم )اي  9035واالستثمارات مطروحا منها القروض قصٌرة االجل( وهو ما ٌعادل 

ما ٌجع موقف الشركة المالً جٌد فً مواجهة اي توسعات او مشروعات جدٌدة ٌمكن تموٌلها بسهولة دون الحاجة الى 
 االقتراض من البنوك. 

 مستجدات الشركة:اخر 

 لصالح مإسسة مصرقامت اشركة بالتبرع كما ، كورونا انتشار لمواجهة جنٌه ملٌون 51 بـ الحكومة مساندةقررت الشركة   

 .ملٌون جنٌه، وذلك فً إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مإسسة مصر الخٌر ووزارة التضامن االجتماعً 91الخٌر بمبلغ 

لألنشطة التجارٌة والسكنٌة والفندقٌة  بمحافظة القاهرة ،  جنٌه ملٌار 91 نحو بتكلفة استثمارٌة منطقة إنشاء اقترحت الشركة 

 310111فرصة عمل خالل مراحل االنشاء والتطوٌر، وعدد  3111على أن ٌوفر المشروع فداناً،  9,والخدمٌة،على مساحة 

 .عامل بعد اكتمال مراحل التشغٌل

بآلٌة التخصٌص الفوري، وذلك بمنطقة االمتداد الجنوبً لمدٌنة القاهرة   فدان 991بطلب للهٌئة للحصول على  الشركة  تتقدم 

وٌبلغ حجم االستثمارات التً تم  .ألف فدان 810181إجمالً مساحة المدٌنة  .لٌهالتنفٌذ مشروع عمرانً متكامل ع .الجدٌدة

ملٌار جنٌه بقطاع  5909ملٌار جنٌه بقطاع المرافق و 9905ملٌار جنٌه، تتوزع بواقع  3303تنفٌذها بمدٌنة القاهرة الجدٌدة 

 .ملٌون جنٌه 59101ملٌون جنٌه بقطاع الخدمات، و 151اإلسكان، و

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ٌمٌٌر منشركة بر أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة 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 ٌرالتقر 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. كالاألش من شكل بؤي جزء بؤي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

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

 

 

 

 مسؤولً االتصال
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