
 

 

 نتائج االعمال – مدينة نصر لإلسكان و التعميرشركة 

19/08/2020 

 

 2021لسنة  الثانىالربع 

 2021النصف االول من عام  خالل %53 تتراجعخالل الربع الثاني و  %6ترتفع بنسبة  لإلسكان نصر مدينة أرباح

  

 
 

اظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير خالل   عقارات الصناعة /  القطاع
ول من 

أ
رباحها بنسبة  2021النصف ال

أ
على اساس سنوي   %53تراجع صافي ا

رباح صافي حققت نهاحيث ا
أ
خالل  جنيه مليون 228.6 بلغت الفترة خالل ا

شهرالستة 
أ
 جنيه  مليون 482 بلغ ربح صافي مقابل ،المنتهية في يونيو الماضي ا

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل

ول، النصف خالل المجمعة الشركة إيرادات وتراجعت 
أ
 مليون  954.6 إلى لتصل ال

 %27.4بنسبة تراجع  2020 من ذاتها الفترة خالل جنيه مليار 1.3 بـ مقارنة جنيه،

ول ليصل إلى  
أ
في  %62.4 ـمقارنة ب %53.6تراجع هامش مجمل الربح للنصف ال

 نقطة مئوية.  8.8العام المقارن بتراجع حوالي 

ول من العام الحالي  
أ
ليصل إلى   2021تراجع هامش صافي الربح في النصف ال

بنسبة تراجع  2020في الفترة المقارنة من العام السابق  %36.9مقارنة ب  23.5%
 نقطة مئوية.  13.4

 على صعيد نتائج الربع الثاني:

 % 2.2بينما انخفضت بنسبة ، سنويا %6صافي الربح بلغ  حققت الشركة نموا في 
ولمقارنة بالربع 

أ
رباحصافي حيث بلغت ، 2021من  ال

أ
 110.8المجمعة  ال

 نقطة مئوية( 2.2)بانخفاض  %24.2، وتراجع هامش الربح الى مليون جنيه

مليون جنيه  461.5بلغت  2021الثاني  خالل الربع إيرادات وحققت الشركة 
سنويا،  %15.5بارتفاع قدره خالل المقارن مليون جنيه  399.4يرادات إمقارنة ب

 . %6.4وبانخفاض ربع سنوي قدره 

 

 MNHD السهم  كود

 1,497.6 االسهم عدد

 1,497.6 المال  رأس

 4,657.5 السوقي  المال  رأس

 %64.15 الحر  التداول
   

 3.11 سعر  اخر

 4.22 اسبوع 52 - سعر اعلى

 2.99 اسبوع 52 -سعر اقل

 %6.6- سنة منذ السعر عائد

 %18.6- السنة  أول منذ السعر عائد
   

 0.50 شهر  12 أخر السهم ربحية

 2.63 الدفترية  القيمة

 6.23 الربحية  مضاعف

 1.18 الدفترية  القيمة مضاعف

 %14.47 التوزيعات عائد

  

حيث ان الشركة حققت ارتفاع طفيف في ارباح حيادية نعتقد بان النتائج 
  نتائج حيادية .سنويا مقارنة بالربع الثاني المقارن  %6بنسبة  2021من عام  ربع الثانيال

 | محلل مالي  أحمد إيهاب 



 

 

 2021يونيو  30اعمال الشركة للفترة المنتهية في نتائج 

 البند
 الثاني الربع

2021 

 الثاني الربع

2020 

 التغير

 السنوي

 االول الربع

2021 

 التغير المقارن  العام   المالي العام الفصلي التغير

 السنوي

 % 27.4- 1,314.29 954.60 % 6.4- 493.13 %15.5 399.41 461.46 المبيعات )بالمليون(

 % 37.6- 819.65 511.51 % 10.5 242.97 %16.7 230.12 268.54 مجمل الربح

 % 57.6 % 58.2 هامش مجمل الربح
نقطة   0.58
 مئوية 

49.3 % 
نقطة   8.92
 مئوية

53.6 % 62.4 % 
نقطة   8.78-

 مئوية

 % 53.8- 484.66 224.10 % 2.2- 113.29 %6.0 104.56 110.81 صافي الربح/الخسارة

 % 26.2 % 24.0 هامش صافي الربح
نقطة   2.17-

 مئوية 
23.0 % 

نقطة   1.04
 مئوية

23.5 % 36.9 % 
نقطة   13.40-

 مئوية

 الى التغير في االرباح أدتئج اعمال الشركة والعوامل التي التعليق على نتا

 صافي وبلغ  %15.5 سنوي نمو  بمعدل جنيه مليون 461.46 الثاني الربع ايرادات بلغت حيث الثاني الربع في المالية للقوائم وفقا اليرادات ارتفعت 
 %2.2 قدره سنوي ربع وانخفاض %6 سنوي نمو بمعدل الجاري  العام من الثاني الربع خالل جنيه مليون 110.81 الربح

 خالل 57.6 مقابل %58 الربح مجمل هامش سجل بينما. 2021 من الحالي العام من الثاني الربع مليون جنيه خالل 268.54 الربح مجمل بلغ 
 . مئوية نقطة 0.58 بلغت السنوية المقارنة في تحسن مسجال السابق العام من الفترة نفس

كما بلغ ايرادات الراضي  %42نسبة نمو ب 656.2مليون جنيه مقابل  934.5 الحالي العام من الثاني النصف خالل العقاري  النشاط ايرادات بلغت 
مليون جنيه مما   737سنويا و يرجع ذلك إلى بيع اراضي تاج سيتي التي تقدر بقيمة  %96تراجع مليون جنيه بنسبة  739.7 جنيه  مقابل مليون 31.1

ول من العام السابق 
أ
رتفاع اإليرادات في الربع ال

أ
دي إلى ا

أ
عن  2021بشكل ملحوظ على الرغم من ارتفاع نسبة اإليرادات في الربع الثاني في  2020ا

ثر بالسلب على نسبة النمو في الربع المقارن إل ا
أ
ول من العام السابق مما ا

أ
ثر بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الإليرادات في الربع ال

أ
ول تا

أ
ن النصف ال
رباح النصف سنوية من عام 

أ
 .2021ال

رباح  
أ
 .من العام السابق جنيه بالفترة المقارنة 0.057جنيه مقابل  0.066مبلغ عات العاملين( ي)بعد توز بلغ نصيب السهم في ال

انخفاض في حجم اإليرادات لدي الشركة بشكل ملحوظ حيث انخفضت ايرادات الشركة في  2020تعكس النتائج المالية للنصف الول من عام  
ول بنسبة 

أ
ول من  ويرجع %53النصف ال

أ
هو العام السابق خاصة في الربع الول الى بيع اراضي تاج سيتي وهذا إلى ارتفاع اليرادات في النصف ال

دى إلى ارتفاع كبير في ايرادات العام سابق على الرغم من ان حجم اليرادات في الربع الث
أ
اني قد ارتفع عن نشاط استثنائي غير متكرر في اليرادات مما ا

ثر بايرادات غير متكررة.  معدل وهوسنويا   %6الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 
أ
 الطبيعي غير متا

مليون جنيه للفترة المقارنة للعام  383.2مليون مقابل  108.7بالنسبة لمردودات المبيعات فقد بلغ مردود المبيعات للنصف الول من العام الحالي  
 ايجابي على إيرادات الربع الثاني من العام الحالي. السابق و هذا يعكس انخفاض في مردود المبيعات بشكل كبير مما كان له اثر 

 

 مستجدات الشركة:اخر 

س النقدية الزيادة في الشركة حصة في الكـتتاب على والتعمير، لإلسكان نصر مدينة شركة إدارة مجلس وافق 
أ
 للشركة والمدفوع المصدر المال لرا

عمال النصر التابعة
أ
 المستقلة القوائم على وافق المجلس إن مصر، لبورصة بيان في الشركة وقالت .جنيه مليون 14 تقديرية بقيمة المدنية لال

 .2021 المنتهي المالي للعام الثاني الربع عن المدققة غير للشركة والمجمعة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية التقريرذا به ُ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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث
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