
 

 

 نتائج االعمال –اكتوبر من السادسشركة 

17/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

 تأثرا بجائحة كورونا وتباطؤ المبيعات  2020 األول النصف خالل%  80 اكتوبر من السادس ربا ال حاد إنخفاض
 

 واالستثمار تنمٌةلل أكتوبر من السادس لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت العقاري القطاع / الصناعة

% 02 بنسبة أرباحها تراجع ،0202 من األول النصف خالل ،( سودٌك)

 .سنوي أساس على بالمائة

 ٌونٌو فً المنتهٌة الفترة خالل جنٌه ملٌون 3.96 بلغ ربح صافً حققت

 ..له السابق العام من الفترة نفس خالل جنٌه ملٌون .6679 مقابل الماضً،

 إلى لتصل 0202 عام من األول النصف اللخ الشركة اٌرادات وتراجعت

 السابق العام من الفترة نفس خالل جنٌه، ملٌار 09273 مقابل جنٌه ملٌار 7927

 .له

 ملٌون 777970 إلى الشركة خسائر ارتفعت المستقلة، األعمال مستوى وعلى

 جنٌه ملٌون 6.90 بلغت خسائر مقابل ،0202 من األول النصف خالل جنٌه

 .الماضً العام من ارنالمق النصف فً

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

 األرباح وحققت .027 خالل جنٌه ملٌار 796 سجلت مبٌعات الشركة  حققت

 وحدة 757,7  لتسلٌم  الشركة خطة الً باالضافة .027 خالل% 32 بلغ نمو

 نموا   ٌعكس مما جنٌه ملٌار 97, الً تصل قد تقدٌرٌة بقٌمة مشروعات 72فً

 فدان 22, علً الشركة حصلت" فٌلٌت"  بتسلٌمات مدفوعة المبٌعات فً قوٌا  

 وأٌضا 0270 عام العمرانٌة المجتمعات هٌئة مع بالشراكة القاهرة غرب فً

 الشمالً ساحلبال فدان 622 الـ صفقة من إٌرادات فً مشاركتها على وقعت

 مالز مشروع إلطالق

 OCDI كىد السهن

 2.943 عذد االسهن

 7.29341 رأص الوبل

 28343.. رأص الوبل السىقي

 %0545 التذاول الحز

  

 73400 اخز سعز

 714.9 اسبىع 0, -اعلى سعز 

 3430 اسبىع 0, -اقل سعز

 %79458- عبئذ السعز هنذ سنت

 %0438- السنت عبئذ السعز هنذ أول

  

 7425 شهز 70ربحيت السهن أخز 

 .7045 القيوت الذفتزيت اخز ربع

 9438 هضبعف الزبحيت

 5482 هضبعف القيوت الذفتزيت

 %428. عبئذ التىسيعبث

  

 التغٍر الفصلً 2222 - 0الربع  التغٍر السنىي 2202 - 2الربع  2222 - 2الربع  البند

 %0543 3940. %545.- 7.51042 49..3 ىى()ببلولي االيزاداث

 %8048 77241 %742.- 23545 37743 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 342 %3340 نقطت هئىيت 541- %2240 %2341 هبهش هجول الزبح

 %0543 3141 %1342- 71049 743. صبفي الزبح/الخسبرة

 يتنقطت هئى 545 %340 نقطت هئىيت 949- %.734 %340 هبهش صبفي الزبح



 

 

 

 التغٍر السنىي 2202النصف األول  2222النصف األول  2222نتائج الستة اشهر حتى ٌىنٍى 

 %341.- 3.57340 .7.51.4 )ببلوليىى( االيزاداث

 %.84.- 32547 23.49 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 745- %2743 %2543 هبهش هجول الزبح

 %1940- 22149 .394 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىيت 7542- %7348 %340 لزبحهبهش صبفي ا

 ** الوصذر هيشانيبث الشزكت  * االرقبم ببلوليىى جنيه 

 التعليق على نتائج األعمال:

ملٌون جنٌه  727,96مقابل  جنٌه ملٌون .3449 اإلٌرادات حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوائم وفقا المبٌعات تراجعت 

 من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 4793 الربح صافً وبلغ%. 42922 سنوي انخفاض بمعدل ،.027عن نفس الفترة عام 

األول  لربعامقارنة بأما مبٌعات الشركة .ملٌون جنٌه عن نفس الفترة من العام المالً السابق  .77,9مقابل  0202 عام

 ربع سنوٌا. %290,بلغ  حققت تراجع  0202
 مقابل% 6097 الربح مجمل هامش سجلجنٌه و 07790 مبلغ 0202 امع من الثانً الربع خالل الربح مجمل بلغ 

األول من العام المالً  الربع%  عن ,039الربح مجمل سجل هامش بٌنما  .السابق العام من الفترة نفس خالل%,669

بر من والذي ادى النخفاض االٌرادات بشكل اك .7- كوفٌد تفشً بعد الجزئً اإلغالقتأثر الشركة ب ذلك وٌعكس 0202

 انخفاض التكالٌف.
 وهو مربع متر ملٌون(  The Estates) القاهرة غرب لمشروع الرئٌسً المخطط على الهٌئة موافقة على الشركة حصلت 

 هذا إٌرادات أن المتوقع ومن جنٌه الملٌار تجاوزت مبٌعات تحقٌق وتم واحد بشهر بعدها إطالقه من الشركة مكن ما

 للتنمٌة جاهزة مربع متر ملٌون 0976 مجتمعٌن المشروعٌن مساحة وتبلغ جنٌه ملٌار 2,لـا تتجاوز فاي ومشروع المشروع

  القاهرة غرب فً

 0202خالل النصف األول من العام المالً  ملٌون جنٌه ,.74.94 لتبلغ% 4,9.4 سنوي بمعدلالٌف النشاط تك إنخفضت  

 خالل اإلٌرادات إجمالً من% 72 ٌعادل ما أو ،بق عن المالً السا الفترة نفس خاللملٌون جنٌه  ,79603942 مقابل

 . السابق العام من الفترة نفس خالل اإلٌرادات إجمالً من %.3 مقابل ، 0202 عام من النصف األول 
 النصف األ]ول خالل جنٌه ملٌون 3269.06 لتبلغ% 6967, سنوٌة بنسبة )العقارات واالراضً( مبٌعات تكلفة وانخفضت 

  خالل نفس الفترة من العام المالً السابق 7,0.69,46بل مقا ،0202 عام من
 ملٌون 033934ارباح مقابل  ،0202 من عام األول النصف خاللملٌون جنٌه  ,093-حققت الشركة خسائر تشغٌلٌة بلغت  

 خالل% 76900 مقابل% 2907-إلى التشغٌلٌة األرباح هامش وصول ذلك وصاحب .027خالل نفس الفترة عام  جنٌه

  .السابق العام من األول النصف
 ملٌون 3.94 إلى لتصل% ,7.9 بنسبة الجاري العام مناالول  النصف خالل سودٌكل المجمعة األرباح صافً تراجعت 

 ..027 عام من المقارن النصف جنٌه ملٌون .6679 مقابل جنٌه،
 المقارنة بالفترة جنٌه ,793 مقابل ٌهجن 7962 مبلغ  0202شهر حتً ٌونٌو  70خالل أخر  األرباح فً السهم نصٌب بلغ 

   .عن نفس الفترة من العام المالً السابق .% 079,2-بإنخفاض بلغ 

 

 

 



 

 

 العوامل التى أدت إلى تراجع األربا :

 .7 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌات تأثٌر الثانً، الربع وخاصة 0202 عام من االول للنصف المالٌة النتائج تعكس 

 حظر مع والجامعات المدارس جمٌع وإغالق البالد أنحاء شتً فً التجوال حظر فرض شملت والتً ةالوقائٌ واإلجراءات
 إنخفاض المبٌعات التعاقدٌة الً  مما ادى التجمعات

 7.709427ملٌون جنٌه مقابل  7,9.70.لتبلغ  سنوٌا%0977,بنسبة  0202إنخفضت مبٌعات الشركة فً النصف األول  

التً  الساحل الشمالًسودٌك وكانت أكبر اإلنخفاضات لمبٌعات  مشروعت العام السابق من ترة ملٌون جنٌه خالل نفس الف

% واخٌرا  2907,التً سجلت  سودٌك بشرق القاهرةتاله إنخفاض مبٌعات مشروعات  %,0090سجلت إنخفاض بلغ 

 % 40923مشروعات سودٌك بغرب القاهرة وسجلت 
مقارنة بنفس الفترة خالل العام  0202خالل النصف األول من  %4397لغ اإلٌرادات بإنخفاض فً بالرغم من تحقٌق  

مما أثر بالتبعٌة  .027السابق اال ان المصروفات التسوٌقٌة والبٌعٌة والمصروفات اإلدراٌة كانت فً نفس مستوٌات عام 

الل عام فترة خنفس ال %7390مقارنة بـ 0202% خالل النصف األول من عام ,39على هامش صافً الربح لٌسجل 

027.. 

 مستجدات الشركة:اخر 

 عقد بخصوص السداد جدول جدولة على سودٌك شركة طلب على والتعمٌر لالسكان الجدٌدة مصر إدارة مجلس وافق 

 على تأثٌرها ومدى العامة االقتصادٌة الظروف فً المتغٌرات على بناء الجدٌدة هلٌوبوبلس بمدٌنة فدان ,,3 على المشاركة

 التدفقات إلجمالً pv الحالٌة القٌمة على الٌؤثر بما المضمون األدنى الحد جدولة إعادة على الموافقة تم .العقاري القطاع

 من الفترة خالل جنٌه ملٌون .,67.9 بلغت أرباحا   الشركة وحققت .شهرا   77 لمدة المشروع تنفٌذ مدة مد على والموافقة

 وخالل .الماضً المالً العام من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌون .,6.9 بلغت أرباح مقابل ،0202 مارس حتى .027 ٌولٌو

 المالً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌون .,4309 مقابل جنٌه، ملٌار 7976 إلى الشركة إٌرادات ارتفعت الفترة

 .الماضً
لإلسكان والتعمٌر بما فً ذلك وافق المجلس على تعدٌل شروط وأحكام عقد المشاركة فً اإلٌرادات مع شركة مصر الجدٌدة  

تعدٌل الحد األدنً المضمون بموجب عقد المشاركة وذلك بزٌادة إجمالً المبلغ المضمون وتعدٌل المبالغ السنوٌة بجدول 
السداد ومراعاة تخفٌض القساط المطلوبة من الشركة خالل الخمس سنوات القادمة مع الحفاظ على نفس القٌمة الحالٌة / المدة 

للسداد وتفوٌض العضو المنتدب فً التفاوض والتوقٌع نٌابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود الالزمة فً  الزمنٌة
 هذا الصدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو راءش 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

 نع 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 بحثًال 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
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


