
 

 

 نتائج االعمال – بالم هيلزشركة 

06/09/2020 

 

 2020تأثير كورونا واضحا ، اال ان الربع ثاني يشهد تحسنا عن الربع االول   - 2020لسنة  الثانىالربع 

 COVID - 19نتيجة تخفيف اإلجراءات اإلحترازية المتعلقة بفيروس  –2020ارتفاع المبيعات التعاقدية خالل الربع الثاني بالمقارنة بالربع األول خالل 

 

 من األول النصف خالل للتعمٌر، هٌلز بالم لشركة المجمعة المالٌة القوابم أظهرت العقبري القطاع / الصناعة

 بضغط سنوي أساس على بالمابة، 7.83 بنسبة أرباحها تراجع الجاري، العام

  .النشاط إٌرادات انخفاض

 بلغ ربح صافً مقابل جنٌه، ملٌون 536829 بقٌمة الفترة خالل ربح صافً حققت و

 االعتبار فً األخذ مع الماضً، امالع من الفترة نفس خالل جنٌه ملٌون 52.853

 .األقلٌة حقوق

 ملٌار .5.2 إلى لتصل 5252 من األول النصف خالل النشاط إٌرادات وتراجعت

 .52.9 من ذاتها الفترة خالل جنٌه ملٌار .582 مقابل جنٌه،

ملٌار جنٌه مصري خالل النصف  585سجلت المبٌعات الجدٌدة ) السكنٌة والتجارٌة 

% على أساس سنوي بالمقارنة السنوٌة خالل .5بإنخفاض قدره  5252األول من 

والتً والتً شهدت إنتشاراً فً بالم هٌلز اإلسكندرٌة  52.9النصف األول عن 

على الرغم من  5252% على أساس سنوي فً النصف األول عام 2.حققت نمواً 

  5252حدوث تباطؤ فً شراء المساكن خالل شهر إبرٌل 

ملٌون جنٌه بانخفاض  37.بلغت مبٌعات الشركة ، 5252ن عام وعن الربع الثانً م

ملٌون  93.%. وسجل صافً الربح المجمع 57% وانخفاض ربع سنوي 55سنوي 

%، اال انه تحسن على المستوى الربع سنوي اذ ارتفع 73جنٌه بانخفاض سنوي 

 % فصلٌا77.صافً الربح بنسبة 

جولف  –وودفٌل  –دنز " كابٌتال جار 5252مشروعات الشركة خالل عام 

 بالم هٌلز قطامٌة  –هاسٌندا باي  –اكستنشن 

تمتلك الشركة مخزون من الوحدات فً مشارٌع فً غرب القاهرة والساحل الشمالً 

 سنوات  2. – .ملٌار جنٌه والوحدات متاحة للتسلٌم الفوري بخطط سداد من  7ٌبلغ 

 

 PHDC كىد السهن

 386...7 عذد االسهن

 6.57285 لرأص الوب

 5.52.85 رأص الوبل السىقً

 %2.83 التذاول الحز

  

 857. اخز سعز

 5852 اسبىع 25 -اعلى سعز 

 28.3 اسبىع 25 -اقل سعز

 %7.876- عبئذ السعز هنذ سنت

 %8.9..- عبئذ السعز هنذ أول السنت

  

 2855 شهز 5.ربحٍت السهن أخز 

 58.5 القٍوت الذفتزٌت اخز ربع

 6865 هضبعف الزبحٍت

 2822 هضبعف القٍوت الذفتزٌت

 %2822 عبئذ التىسٌعبث

 
 

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنىي 2202 - 2الربع  2222 - 2الربع  البند

 %23.1- 1,135.03 %43.9- 1,556.99 873.18 الوبٍعبث )ببلولٍىى(

 %8.8- 392.52 %45.0- 651.54 358.06 هجول الزبح

 نقطت هئىٌت 6.4 %34.6 نقطت هئىٌت 0.8- %41.8 %41.0 هبهش هجول الزبح

 %133.4 84.59 %37.4- 315.51 197.45 صبفً الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىٌت 15.2 %7.453 نقطت هئىٌت 2.3 %20.264 %22.613 هبهش صبفً الزبح



 

 

 التغير السنىي 2202 -ف األول النص 2222 -النصف األول 2222نتائج الستة أشهر حتي يىنيى 

 %20.2- 2,515.08 2,008.21 اإلٌزاداث )ببلولٍىى(

 %25.5- 1,007.58 750.58 هجول الزبح

 نقطت هئىٌت 2.7- %40.1 %37.4 هبهش هجول الزبح

 %40.1- 470.48 282.04 صبفً الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىٌت 4.7- %18.706 %14.045 هبهش صبفً الزبح

 ** الوصذر هٍشانٍبث الشزكت  ببلولٍىى جنٍه  * االرقبم

 التعليق على نتائج األعمال:

 سنوي انخفاض بمعدل جنٌه، ملٌون ..378. اإلٌرادات حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوابم وفقا االٌرادات تراجعت 

 ارتفاعو ،%7385فاض سنوي ، بانخ5252 عام من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 93852. الربح صافً وبلغ%. 5789

 %7785.ربع سنوي قدره 
 خالل% .5.8 مقابل% .5 الربح مجمل هامش سجل بٌنما ، 5252 عام من الثانً الربع خالل 72.826 الربح مجمل بلغ 

صلٌة  فً المقارنة الف ارتفع بٌنما . نقطة مبوٌة  .28مسجال إنخفاض فً المقارنة السنوٌة بلغت  السابق العام من الفترة نفس

ملٌار  583لتسجل  5252وجاء ذلك نتٌجة إرتفاع مبٌعات تعاقدٌة جددٌة للشركة خالل الربع الثانً عام نقطة مبوٌة  685بـ 

وذلك نتٌجة إلطالق % خالل المقارنة الفصلٌة 22ملٌار جنٌه محققة إرتفاع بلغ  83.بالمقارنة بالربع األول الذي سجل جنٌه 

 . السخنة خالل شهر ٌونٌو والذي حقق نجاحمشروع الجونا باي فً العٌن 
 5252وحدة خالل النصف األول  665ملٌار جنٌه وجاء ذلك نتٌجة بٌع  585بلغت المبٌعات الجدٌدة ) السكنٌة والتجارٌة (  

 5252ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  5.9% على أساس سنوي وبلغت المبٌعات التجارٌة الجدٌدة 2.بإرتفاع بلغ 

نتٌجة إلرتفاع ملٌون جنٌه  759عند سنترال الجولف مقابل % على أساس سنوي مدفوع ببٌع مساحات مكتبٌة 75بنمو 

فٌروس سبب التحسنات التدرٌجٌة فً شراء المنازل وجاء ذلك نتٌجة تخفٌف اإلجراءات اإلحترازٌة التً تم فرضها ب

COVID – 19  
ملٌون جنٌه  5.2% على أساس سنوي مقابل 525ملٌار جنٌه مصري بزٌادة قدرها  85.حققت الشركة مبٌعات جدٌدة بقٌمة  

  52.9فً ٌولٌو 
ملٌون  .582.282ملٌون جنٌه مقابل  .5822.85حوالً  5252بلغت اإلٌرادات اإلجمالٌة المحققة خالل النصف األول عام  

 % 5285بنسبة إنخفاض و 52.9جنٌه خالل نفس الفترة عام 
ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من  .822382. مقابل 5252ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  .32282بلغ مجمل الربح  

 نقطة مبوٌة  583-ومن ثم سجل هامش مجمل الربح إنخفاض سنوي بلغ  %52.2-العام السابق بنسبة إنخفاض 
 ملٌون 5.5825 إلى لتصل %.528 بنسبة الجاري العام االول من النصف اللخ بالم هٌلزل المجمعة األرباح صافً تراجع 

 52.9 عام من المقارن النصف جنٌه ملٌون .53285 مقابل جنٌه،

 

 العوامل التى أدت إلى تراجع األرباح:

 الوقابٌة واإلجراءات 9. كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌات تأثٌر األول الربع وخاصة 5252 عام من للنصف االول المالٌة النتابج تعكس

والزال ما ٌشهده العالم  التجمعات حظر مع والجامعات المدارس جمٌع وإغالق البالد أنحاء شتً فً التجوال حظر فرض شملت والتً
 خالل الربع الثانًو قابمة إجتماعٌة وإقتصادٌة ناتجة عن تفشً جابحة فٌروس كورونابشكل عام والبالد بشكل خاص من آثار صحٌة و

 . بطا فً المبٌعات 5252  أبرٌل شهرشهد  5252من عام 

 مستجدات الشركة:اخر 

 .جنٌه ملٌار حدود فً تورٌق بعملٌة القٌام على للتعمٌر هلٌز بالم شركة دارةإ مجلس وافق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة قرٌرذا التبه ٌُ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 الخسابر عن مسؤولٌة أو ةقانونٌ 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 لقب 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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