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 2021لسنة  ول/ النصف اال الثانيالربع 

   2021في النصف األول  %103عمار مصر ترتفع إ أرباح

  

 

   عقارات  الصناعة /  القطاع
 
ول النصف خالل مصر اعمار لشركة المجمعة المالية القوائم ظهرتأ

أ
 من ال

رباحها  ارتفاع  ،2021
أ
ساس  على  %103  بنسبة  ا

أ
 .سنوي  ا

وضحت 
أ
نها مصر، لبورصة بيان في الشركة وا

أ
رباحا   حققت ا

أ
 مليار 1.33 بلغت ا

شهر الستة خالل جنيه
أ
ولى ا

أ
رباح مقابل ،2021 من ال

أ
 مليون 656.55 بلغت ا

 .2020  من  المقارنة  الفترة  في  جنيه

 بلغت إيرادات مقابل جنيه، مليار 3.79 إلى الفترة خالل الشركة إيرادات ارتفعت 
ول  النصف  في  جنيه  مليار  1.04

أ
 .%264.8بنسبة نمو    2020  من  ال

مليون  299.09مليار جنيه مقابل  1.55ارتفع مجمل الربح خالل الفترة إلى  
ول من عام  

أ
 .%418بنسبة نمو    2020جنيه في النصف ال

ولنقطة مئوية خالل النصف  12معدل تحسن هامش مجمل الربح ب 
أ
من  ال

ساسنقطة  28واقع ، ال ان هامش صافي الربح تراجع ب%41، ليبلغ 2021
أ
 ا

كل من اع في النصف المماثل( وذلك نتيجة ارتف %65)مقابل  %35سجل لي
بنسبة  "واإلداريةالمصروفات العمومية "و "ةت البيعية والتسويقيمصروفاال"

التمويلية بنسبة   اإليراداتكذلك انخفاض  لكل منهما على التوالي، و   %35، و92%
 .سنويا  33%

شارةيجدر   مليار  10.5ألى أن رصيد ألنقدية وأشباهها لدى ألشركة يبلغ  ألإ
س ألمال ألسوقي للشركةمن ر  %95جنيه وهو ما يمثل حوألي 

 
ل ، وتتدأوأ

 ×0.57حيث أن مضاعف ألقيمة ألدفترية يبلغ  دفترية    تهاقيم  أقل منألشركة  

 EMFD السهم  كود

 4,529.4 االسهم عدد

 4,529.4 المال  رأس

 11,051.71 السوقي  المال  رأس

 %11.16 الحر  التداول

  

 2.44 سعر  اخر

 2.76 اسبوع 52 - سعر اعلى

 2.15 اسبوع 52 -سعر اقل

 %2.79- سنة منذ السعر عائد

 %3.83 السنة  أول منذ السعر عائد

  

 0.52 شهر  12 أخر السهم ربحية

 4.32 الدفترية  القيمة

 4.70 الربحية  مضاعف

 0.57 الدفترية  القيمة مضاعف

 -- التوزيعات عائد

  

من ارتفاع إيجابية ومبشرة نظرا لما حققته الشركة  اعمال الشركة نتائج
ارتفاع ارباحها بنسية نمو في اليرادات النصف سنوية و وملحوظكبير 
تي هذا نتيجة التحسن في تسليمات الشركة خالل سنويا 103%

أ
، ويا

 فترةلا

يجابية   نتائج أإ

 | محلل مالي أحمد إيهاب 



 

 

 2021ثاني نتائج الربع ال

 التغير الفصلي 2021  -  1الربع   التغير السنوي 2020  -  2الربع   2021  -  2الربع   البند
النصف سنوي 

2021 

النصف سنوي 
2020 

 التغير السنوي

 %264.8 1,037.57 3,785.30 %45.2 1,543.64 %181.8 795.35 2,241.66 المبيعات )بالمليون(

 %418.3 299.09 1,550.12 %49.6 621.06 %242.0 271.63 929.06 مجمل الربح

 نقطة مئوية  12.1 % 28.8 % 41.0 نقطة مئوية  1.21 % 40.2 نقطة مئوية  7.29 % 34.2 % 41.4 هامش مجمل الربح

 %102.6 656.55 1,330.19 %51.4 529.12 %95.9 408.99 801.07 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوية  28- % 63.3 % 35.1 نقطة مئوية  1.46 % 34.3 مئوية  نقطة  16- % 51.4 % 35.7 هامش صافي الربح

 

 2021 للربع ألثاني ألشركة نتائج على ألتعليق

مليون جنيه في الفترة  795.4مقابل  جنيه مليار  2,241.66 الثاني الربع ايرادات بلغت حيث الثاني الربع في المالية للقوائم وفقا اليرادات ارتفعت 
 .%45.2و ارتفاع ربع سنوي بمعدل   %181.8 سنوي نمو بمعدل 2020المقارنة من 

 بمعدلمليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق  408.99مقابل  الجاري  العام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 801.07 الربح صافي بلغ 
 .%51.4 قدره  سنوي ربع رتفاعوا %95 سنوي نمو

خالل الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة انخفاض سنوية  %51.4مقابل  %36حوالي  2021بلغ هامش صافي الربح في الربع الحالي من عام  
 مئوية. نقطة  15.7

 خالل %34.2 مقابل %41.4 الربح مجمل هامش سجل بينما. 2021 من الحالي العام من الثاني الربع خالل مليون جنيه 929ربح ال مجمل بلغ 
النصف بشكل كبير في  الشركة ايرادات نمو ذلك ويعكس مئوية، نقطة 7.29 بلغت السنوية المقارنة في تحسن مسجال السابق العام من الفترة نفس

ول من العام الحالي نتيجة للتعافي من اثار فيروس كورونا و نمو المبيعات لدى الشركة بسبب استهدافها لرفع حجم اعمالها في مصر.
أ
 ال

لى  دت أإ
 
رباح: أرتفاعألعوأمل ألتى أ

 
 أل

ارباح شركة إعمار مصر و يرجع هذا إلى استهداف ارتفاع كبير في ايرادات و وخاصة الربع الثاني،  2021تعكس النتائج المالية للنصف الول من عام  
عمال رجل قال الماضي مارس في، %30الشركة لرفع اعمالها في مصر بنسبة 

أ
  لزيادة  تخطط الشركة إن إعمار، شركة مؤسس العبار محمد اإلماراتي ال

عمالها حجم
أ
ضاف،%30 بنسبة المصري  السوق  في ا

أ
ن ”الشرق  بلومبرج ”لـ تصريحات في العبار وا

أ
 إجمالي  من %15 حوالي يمثل المصري  السوق  ا

عمال
أ
ن موضحا المجموعة، ا

أ
فضل من كانت مصر ا

أ
سواق  ا

أ
 .الجائحة رغم الماضي العام خالل المنطقة في ال

كما ارتفعت  2020مليون جنيه في الربع المقارن لعام  97.07مليار جنيه مقابل  1.141ارتفعت ايردات مشروع مرسى علم في الربع الخير إلى  
في  581مليون جنيه مقابل  708.4مليون جنيه و ارتفاع مبيعات مشروع ميفيدا إلى  92مليون جنيه مقابل  288مبيعات مشروع اب تاون كايرو إلى 

ول مما كان له دور مساهم في زيادة المبي
أ
 عات خالل الفترة.الربع المقارن كما ارتفعت ايضا المصروفات العمومية و التسويقية في النصف ال

زمة كورونامليون جنيه في الفترة المقارنة اثر  24.7مليون جنيه مقابل  103.3ارتفاع ايرادات النشاط الفندقي إلي  
أ
في ضوء  تخفيف الثار الناتجة عن ا

ثير ايجابي زيادة معدلت التطعيم ضد فيروس كورونا في العديد من الدول مما ساهم في زيادة معدلت القبال من السائحين
أ
على  مما كان له تا

 النشاط. 

 



 

 

 مستجدأت ألشركة:أخر 

ولى المرحلة تنفيذ لبدء مقاولت شركات 5 مع جينه مليار 1.4 بقيمة مقاولت عقود مصر إعمار شركة وقعت 
أ
طلقته الذي  ”جيت كايرو “  مشروع من ال

أ
 ا

 البنية  تنفيذ على تقوم التي ”الخرافي“ شركة معها التعاقد تم التي الشركات إن لها، بيان في الشركة وقالت .الماضي العام القاهرة غرب في الشركة
ساسية التحتية

أ
عمال التحتية البنية لتنفيذ”  درة“ وشركة بالكامل، للمشروع ال

أ
 ” بلس كونكريت“ وشركة إيالن، بمنطقة ڤيال 117لـ النشائية وال

 نماذج لتنفيذ”  العمومية للمقاولت ليدز“ وشركة رزيدنسز، جراند بمنطقة مبان 7 في شقة 329 لتنفيذ ”جاما“ وشركة إيدن، بمنطقة ڤيال 107 لتنفيذ
كـثر منذ المصري  السوق  دخولها منذ مصر إعمار شركة استطاعت: “العقارية إعمار شركة مؤسس العبار محمد وقال .الڤيالت من

أ
ن عاما   15 من ا

أ
 تقدم ا

ن ونجحت السكنية، والمشروعات للمجتمعات متميز نموذج
أ
راضي محفظة مشروعاتها تشمل ا

أ
 خمسة على موزعة مربع، متر مليون 17.4عن  تزيد ا

 ووضعت .”جنيه مليار 200 إلى وصل استثمارات وحجم الشمالي، الساحل في وكذلك القاهرة، ووسط وغرب، شرق، في استراتيجيا   متميزة مواقع
ساس حجر الشركة

أ
كـتوبر في جيت كايرو  لمشروع ال

أ
ول جيت كايرو  ويعد .الثانية المرحلة بإطالق  الحتفال إطار في الماضي ا

أ
 مصر إعمار مشروعات ا

 .جنيه مليار 11.5 إلى تصل باستثمارات زايد الشيخ قلب في فدان 133 مساحة على ويقع القاهرة، غرب في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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