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نتائج بالم هيلز للتعمير لعام  2014تتضمن نمو اإليرادات
المجمعة بمعدل  %74مع تضاعف األرباح التشغيلية قبل
خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
مدفوعا
ارتفاع جميع المؤشرات المالية لشركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري
ً
بنمو مبيعات الفيالت في مشروعات شرق القاهرة وغرب القاهرة والساحل الشمالي
أهم المؤشرات المالية | العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2014

ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  ٣ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٥
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شركة منصور والمغربي لالستثمار والتنمية
أسهم التداول الحر
مؤسسات محلية
مؤسسات أجنبية
شركة آبار لالستثمار

هولدينجاﻟﻤﺒﻴﻌﺎت | ﻋﺎم ٢٠١٣
ريبلوودﻣﺠﻤﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ
)اﻟﺤﺠﻮزات | ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻢ(
أعضاء مجلس اإلدارة
شهادات اإليداع الدولية

•بلغت اإليرادات اجملمعة  2106.1مليون جنيه في نهاية عام  ،2014وهو منو سنوي مبعدل  %74رغم
أن نتائج عام  2013تتضمن حصيلة بيع مشروع  The Village Mallوالتي نتج عنها إيرادات غير
متكررة قدرها  240مليون جنيه.1
•بلغ مجمل الربح  705.4مليون جنيه ،بزيادة سنوية  %161.6مقابل  269.7مليون جنيه خالل عام
علما بأنه في حالة استبعاد اإليرادات االستثنائية سالفة الذكر يتضاعف مجمل الربح
ً ،2013
بأكثر من ثالث مرات مقارنة بالعام املاضي.
•بلغ صافي الربح بعد حقوق األقلية  353.3مليون جنيه ،وهو ارتفاع سنوي مبعدل  ،%47.9غير أنه منو
سنوي مبعدل  %89في حالة استبعاد األرباح االستثنائية بقيمة  52مليون جنيه والناجتة عن عملية
البيع املذكور أعاله خالل عام .2013

أهم المؤشرات التشغيلية | العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2014
•بلغ مجمل املبيعات (احلجوزات)  3.9مليار جنيه خالل عام  ،2014وهو منو سنوي مبعدل  %166مقابل
 1.48مليار جنيه خالل عام  .2013وبلغ صافي املبيعات اجلديدة  3.57مليار جنيه.
•بلغت التعاقدات اجلديدة  2.99مليار جنيه خالل عام  ،2014وهو منو سنوي مبعدل  %167مقابل 1.12
مليار جنيه خالل عام .2013
•تواصل شركة بالم هيلز للتعمير انتهاج االستراتيجية اجلديدة لتحقيق النمو املستدام من خالل
خمسة محاور رئيسية تتضمن تنمية مصادر حتقيق اإليرادات املتكررة ،والتوسع بعروض ومنتجات
الشركة ،وتنويع النطاق اجلغرافي ملشروعات الشركة ،وتسريع وتيرة تسليم املشروعات احلالية،
وتنمية الربحية بشتى األنشطة.
القاهرة في  19فبراير  – 2015أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ( – )PHDC.CA | PHDC.EYالشركة الرائدة
في مجال التطوير العقاري بالسوق املصري – عن النتائج املالية والتشغيلية للعام املالي املنتهي في 31
ديسمبر  ،2014حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية  353.3مليون جنيه ،مع حتقيق إيرادات
بقيمة  2106.1مليون جنيه.
وفي هذا السياق أعرب طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي املشارك لشركة بالم هيلز للتعمير ،عن سروره
بنتائج عام  2014التي تعكس تضافر اجلهود نحو االرتقاء بأداء الشركة والعودة ملستويات الربحية احملققة خالل
عام  .2010وأرجع عبد الرحمن هذه التطورات اإليجابية إلى عدة عوامل أبرزها استراتيجية املبيعات الناجحة
مع مردود احلملة التسويقية ،مصحوبًا بضخ استثمارات جديدة بغرض تسريع وتيرة اإلنشاءات وزيادة معدالت
تسليم الوحدات واملشروعات اخملتلفة وفقا ً ملعايير اجلودة التي ترقى لتوقعات العمالء ،وهو أثمر عن تضاعف
إيرادات الشركة مقارنة بالعام املاضي.
فعليا باستالم مبلغ وقدره  190مليون جنيه حيث قام املشتري بالسداد نق ًدا بدال ً من السداد على أقساط ملدة  4سنوات.
 1قامت الشركة
ً
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ترسيخا لقدرتها
وتابع عبد الرحمن أن الشركة عازمة خالل عام  2015على التوسع بباقة العروض واملنتجات
ً
سعيا
املتكررة
اإليرادات
على تلبية متطلبات وتطلعات العمالء ،إلى جانب استحداث مصادر متنوعة لتحقيق
ً
لتعظيم املردود االستثماري للمساهمني .ولفت أن الشركة ماضية في عملية زيادة رأس املال بغرض توفير
الغطاء التمويلي للتوسعات اخملططة باملشروعات السكنية والتجارية على حد سواء ،وذلك في إطار خطة
الشركة لتوظيف موجة التعافي االقتصادي املرتقب واالستفادة من استعادة إقبال العمالء.
تحسن ملحوظ بالنتائج المالية المجمعة

بلغت اإليرادات اجملمعة (صافي املبيعات املسجلة 2106.1 )2مليون جنيه خالل عام  ،2014بزيادة سنوية تبلغ
علما بأن نتائج عام  2013تعكس حصيلة بيع مشروع  The Village Mallوالتي نتج عنها إيرادات غير
ً %74.2
متكررة بقيمة  240مليون جنيه .وفي حالة استبعاد تلك اإليرادات االستثنائية تنمو إيرادات الشركة بأكثر
من الضعف مقارنة بإيرادات عام .2013
يعكس النمو القوي باإليرادات اجملمعة جهود الشركة نحو تسريع وتيرة اإلنشاءات وزيادة معدالت تسليم
الوحدات بجميع مشروعات بالم هيلز ،فضال ً عن ارتفاع إيرادات بيع األراضي لتبلغ  1311.9مليون جنيه
خالل عام  .2014ويرجع منو اإليرادات بصورة ملحوظة خالل عام  2014إلى منو مبيعات الفيالت مبشروع
 Golf Viewsومشروعات الساحل الشمالي التي تتضمن Hacienda White II، Hacienda White I،
 ،Hacienda Bayحيث مثلت هذه املشروعات  %41من صافي املبيعات املسجلة خالل عام  ،2014فضال ً عن
ارتفاع إيرادات اإلنشاءات مبشروعات .Casa، Hacienda Bay، The Village
وقد أثمر منو إيرادات الشركة عن االرتفاع امللحوظ مبجمل الربح ليبلغ  705.4مليون جنيه ،فيما ميثل زيادة
سنوية قدرها  ،%162فضال ً عن ارتفاع هامش الربح اإلجمالي إلى  %33.5مقابل  %22.3خالل عام  ،2013بزيادة
قدرها  11نقطة ،وذلك في ضوء زيادة أسعار البيع ومنو حجوزات الفيالت التي تسمح بتسجيل إيرادات بيع
األراضي ،وكذلك انخفاض تكلفة األراضي مبختلف مشروعات الشركة.
بلغت املصروفات اإلدارية والعمومية والتسويقية  280مليون جنيه خالل عام  ،2014وهو ارتفاع سنوي مبعدل
علما بأن معدل املصاريف
 %155نتيجة زيادة عموالت البيع وتكاليف حملة التسويق والدعاية الناجحةً ،
اإلدارية والعمومية والتسويقية إلى مجمل املبيعات (احلجوزات) انخفض بواقع  0.34نقطة مئوية مقارنة
بنتائج عام  .2013ومن جهة أخرى بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك
واالستهالك  502.3مليون جنيه وهو منو سنوي مبعدل  %162مما ساهم في جتاوز معدل ارتفاع املصروفات .وبلغ
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %23.8خالل عام  2014بزيادة
سنوية قدرها  8نقاط مئوية.
بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية  353.3مليون جنيه خالل عام  ،2014وهو منو سنوي مبعدل ،%47.9
علما بأنه في حالة استبعاد األرباح االستثنائية بقيمة  52مليون جنيه خالل عام  ،2013فإن صافي الربح بعد
ً
خصم حقوق األقلية يرتفع مبعدل سنوي  %89خالل عام .2014
وقد أصبحت ميزانية الشركة في مركز أكثر قوة في ضوء املوافقة على تزويد الشركة بقرض مشترك قيمته
 2.4مليار جنيه .وقد قامت الشركة بسحب الدفعة األولى البالغة  1095مليون جنيه في  2أكتوبر 2014
مع تخصيص جزء من هذا املبلغ لتمويل املديونيات البنكية احلالية وكذلك متويل أعمال اإلنشاء وتطوير
البنية التحتية وتغطية املصروفات اإلدارية والعمومية والتسويقية وسداد أقساط األراضي بعدة مشروعات
تتضمن  ،Palm Hills Katameya، Golf View، Golf Extension، Palm Parksو.Hacienda White II

 2تقوم بالم هيلز للتعمير بتسجيل إيرادات أراضي الفيالت والتاونهاوس عند توقيع العقود ،على أن يتم تسجيل إيرادات البناء وفقا لنسبة االكتمال
بحد أدنى  ،%50أما إيرادات الشقق واملباني متعددة الطوابق فيتم تسجيل إيراداتها عند التسليم .وعليه فإن إجمالي اإليرادات املسجلة بنتائج فترة
معينة ال يعكس إيرادات احلجوزات والبناء للفيالت التي لم تتعد نسبة اكتمالها  ،%50وال يعكس أية إيرادات من الشقق.
* إيرادات وأرباح عام  2013ال تعكس حصيلة بيع مشروع  the Village Mallبقيمة  240مليون جنيه و 52مليون جنيه على التوالي.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻴﻜﻞ
palmhillsdevelopments.com
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت | ﻋﺎم ٢٠١٣
)اﻟﺤﺠﻮزات | ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻢ(

مؤشرات األداء التشغيلي
 .1أنشطة المبيعات تتحسن بصورة ملحوظة

381
533

بلغ مجمل املبيعات (احلجوزات)  3.94مليار جنيه خالل عام  ،2014بزيادة سنوية  %166مقابل  1.48مليار جنيه
علما بأن املبيعات اجلديدة يتم تسجيلها كإيرادات عند إبرام االتفاقات التعاقدية امللزمة مع
خالل عام ً ،2013
العمالء .وبلغ إجمالي الوحدات املباعة  1584وحدة خالل عام  2014مقابل  832وحدة خالل العام السابق.
وتصدرت مشروعات غرب القاهرة مبيعات بالم هيلز خالل عام  ،2014حيث ارتفعت املبيعات مبشروعات
 Golf Viewsو Palm Parksو Golf Extentionمبعدل سنوي  %584و %181و %39على التوالي  --فضال ً عن
افتتاح مشروع  Woodvilleالذي حقق مبيعات بقيمة  356مليون جنيه.
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منوا ملحوظا،
وحققت كذلك مشروعات الساحل الشمالي  Hacienda Bayوً Hacienda White II
حيث بلغت املبيعات مبشروع  471 Hacienda White IIمليون جنيه ،بزيادة سنوية  .%415في حني
حققت مشروعات بالم هيلز في شرق القاهرة نتائج قوية وخاصة مشروعات Palm Hills Katameya
و Village Gateاللذان رصدا منو املبيعات مبعدل سنوي  %860و %238على التوالي.
ويرجع منو املبيعات اجلديدة إلى عدة عوامل أبرزها املكانة التي حتظى بها عالمة بالم هيلز بني العمالء ،فضال ً
عن تسريع وتيرة اإلنشاءات بجميع مشروعات الشركة .وتتطلع الشركة إلى مواصلة تلبية الطلب السوقي
مستفيدة من تنوع العروض واملنتجات ويدعمها في ذلك املكانة الراسخة التي حتظى بها عالمة بالم هيلز
للتعمير.

غرب القاهرة
شرق القاهرة
الساحل الشمالي

 .2نجني ثمار حملة التسويق الناجحة

انطلقت بنجاح خالل الربع الثاني من عام  2014استراتيجية املبيعات اجلديدة وحملة التسويق والدعاية حتت
شعار “ ،”Building onوالتي ركزت في مراحلها املتقدمة على ترويج مشروعات الشركة وتعريف العمالء
بخصائص ومميزات كل منها.

وجنحت شركة بالم هيلز للتعمير في عقد اتفاق مع تشافي هيرنانديز أفضل صانع ألعاب في كرة القدم
عامليا ،لزيارة مصر في  19ديسمبر  2014لتدشني جولة  Campus Xavi World Tourواإلشراف على أكبر
ً
معسكر لتدريب الناشئني املصريني في كرة القدم في نادي بالم هيلز في  6أكتوبر .وتضمنت زيارة تشافي
هيرنانديز إقامة أكبر معسكر كروي لتدريب أكثر من  300ناشئ مصري تتراوح أعمارهم بني  6سنوات و15
عام ،وذلك على مدار  5أيام ،وهو ما حصد مردود تسويقي هائل ملشروعات بالم هيلز غرب القاهرة.
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نظرة مستقبلية

تقدما ملحوظً ا باستراتيجية استحداث وتنمية مصادر حتقيق اإليرادات املتكررة وتتوقع
أحرزت الشركة
ً
حصاد ثمار ذلك خالل السنوات املقبلة من خالل اتفاقية التطوير املشترك لألراضي التجارية مبشروع
 ،Village Avenueفضال ً عن تطوير مساحات جتارية ومشروعات لتجارة التجزئة على مساحة  28ألف متر
حاليا ويقع
مربع مبشروع ( Palm Valleyسابقا ً  )Village Gardens Octoberوهو في مرحلة التصميم
ً
على محور  26يوليو مبدينة السادس من أكتوبر .وتتطلع الشركة إلى افتتاح مشروع  Palm Valleyخالل
الربع األول من عام  2015في إطار مساعي الشركة لتنمية اإليرادات خالل الفترة املقبلة.
ومن جانب آخر تلتزم الشركة بانتهاج استراتيجية التوسع من خالل تنويع محفظة املشروعات عبر
سعيا لالستفادة من الفرص اجلذابة التي تطرحها تلك
االستحواذ على املزيد من األراضي بالقاهرة اجلديدة
ً
املنطقة املتميزة.
وفيما يلي استعراض موجز لنتائج بالم هيلز للتعمير عن العام املالي املنتهي في  30ديسمبر  .2014وميكن
االطالع على القوائم املالية اجملمعة التي مت إعدادها وفقا ملعاير احملاسبة املصرية وحتميلها عبر زيارة املوقع
اإللكتروني للشركة:
www.palmhillsdevelopments.com

palmhillsdevelopments.com
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قائمة الدخل المجمعة

(معايير المحاسبة المصرية)
(جنيه مصري)

إيراد النشاط
تكاليف النشاط
مجمل الربح
هامش مجمل الربح
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
مخصصات
إيرادات أخرى
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
هامش األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
إهالكات األصول الثابتة اإلدارية
األرباح التشغيلية
يخصم:
مصروفات متويلية | استهالك القيمة احلالية – أراضي
أرباح (خسائر) تشغيل النادي
تكاليف وفوائد متويلية
فوائد أقساط – أراضي
إجمالي املصروفات
يضاف:
عائد استثمارات في أوراق مالية
استهالك خصم فرق القيمة احلالية – أوراق القبض
فوائد دائنة
أرباح استثمارات في شركات شقيقة
إجمالي اإليرادات األخرى
صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
ضرائب الدخل
ضرائب مؤجلة
صافي أرباح الفترة بعد ضرائب الدخل
توزع بواقع
حقوق مساهمي الشركة القابضة
حقوق األقلية في أرباح الشركات التابعة
صافي أرباح (خسائر) الفترة
هامش صافي أرباح الفترة

palmhillsdevelopments.com

عام 2014

عام 2013

التغيير

2,106,065,002
()1,400,646,199
705,418,803
%33.5
()280,336,442
()482,400
77,692,636
502,292,597
%23.8
()7,492,182
494,800,415

1,209,212,537
()939,562,156
269,650,381
%22.3
()109,869,618
()78,888
31,879,607
191,581,482
%15.8
()10,462,645
181,118,837

%74.2
%49.1
%161.6
0.11
%155.2
%511.5
%143.7
%162.2
0.08
%-28.4
%173.2

()27,784,532
()13,874,223
()76,086,336
()140,128,549
()257,873,640
236,926,775

()11,499,681
()13,815,354
()58,604,555
()74,015,846
()157,935,436
23,183,401

%141.6
%0.4
%29.8
%89.3
%63.3

%-15.3
%-38.7
%338.7
-%-36.6
%51.5

4,881,558
136,250,133
4,038,931
145,170,622
382,097,397
()18,655,440
9,835,039
373,276,996

5,762,051
222,381,463
920,681
229,064,195
252,247,596
()509,302
251,738,294

%48.3

353,290,475
19,986,521
353,290,475
%16.8

238,888,791
12,849,503
238,888,791
%19.8

%47.9
%55.5
%47.9
-0.03
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الميزانية المجمعة

(معايير المحاسبة المصرية)
(جنيه مصري)
األصول طويلة األجل
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات عقارية
Held to Maturity Investments
استثمارات مالية متاحة للبيع
أوراق قبض – طويلة األجل
مشروعات حتت التنفيذ
مسدد حتت حساب استثمارات
أصول ثابتة – بالصافي
Deferred Tax Asset
أصول أخرى طويلة األجل
إجمالي األصول طويلة األجل
األصول املتداولة
أعمال حتت التنفيذ
النقدية وما في حكمها
أوراق القبض – قصيرة األجل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
عمالء – أرصدة مدينة
موردون ومقاولون – دفعات مقدمة
املدينون واألرصدة املدينة األخرى
جاري أطراف ذات العالقة – مدينة
إجمالي األصول املتداولة
إجمالي األصول
االلتزامات املتداولة
بنوك دائنة
بنوك سحب على املكشوف
عمالء – دفعات مقدمة
التزامات استكمال مرافق
مخصصات
دائنو شراء األراضي – قصيرة األجل
جاري أطراف ذات عالقة – أرصدة دائنة
دائنو شراء استثمارات
أوراق دفع – قصيرة األجل
قروض– قصيرة األجل
موردون ومقاولون
ضرائب دخلية
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
إجمالي االلتزامات املتداولة
رأس املال العامل
إجمالي االستثمار
ويتم متويله على النحو التالي
حقوق امللكية
رأس املال املصدر واملدفوع
احتياطي قانوني
احتياطي خاص
(خسائر) مرحلة
أرباح الفترة
حقوق مساهمي الشركة القابضة
حقوق األقلية
إجمالي حقوق امللكية
التزامات طويلة األجل
دائنو شراء األراضي – طويلة األجل
أوراق دفع – طويلة األجل
التزامات ضريبية مؤجلة
التزامات طويلة األجل – احتاد املالك
قروض– طويلة األجل
إجمالي االلتزامات طويلة األجل
إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل
palmhillsdevelopments.com

 31ديسمبر 2014

 31ديسمبر 2013

77,163,454
1,085,976,898
19,657,226
2,660,382,446
857,379,279
204,110,633
312,468,739
3,998,815
1,390,734
5,222,528,224

125,066,417
1,085,262,463
5,082,625
1,429,408,400
353,874,855
157,806,743
329,186,036
1,390,734
3,487,078,273

6,074,901,015
194,949,064
1,571,753,888
56,856,080
1,121,983,423
373,201,558
116,796,819
105,748,551
9,616,190,398
14,838,718,622

5,975,149,080
111,047,504
1,273,423,714
64,351,262
1,456,050,650
340,304,710
189,815,844
130,282,380
9,540,425,144
13,027,503,417

39,197,560
5,001,684,303
133,837,879
9,063,024
216,568,788
646,313,369
44,256,746
805,227,757
174,410,000
405,055,090
83,978,776
410,672,236
7,970,265,528
1,645,924,870
6,868,453,094

56,966,978
226,711,926
4,145,094,928
233,975,520
8,700,000
134,310,897
644,076,309
125,108,586
726,317,030
215,083,852
305,548,453
65,326,188
440,824,684
7,328,045,351
2,212,379,793
5,699,458,066

2,696,640,000
566,469,569
524,212,885
()272,361,289
353,290,475
3,868,251,640
255,951,133
4,124,202,773

2,096,640,000
558,109,843
524,212,885
()186,722,625
238,888,791
3,231,128,894
245,042,204
3,476,171,098

350,433,822
536,510,993
395,362,285
1,461,943,221
2,744,250,321
6,868,453,094

303,062,799
778,465,893
5,836,241
334,404,539
801,517,496
2,223,286,968
5,699,458,066
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بالم هيلز للتعمير

( )PHDC.CA | PHDC.EYهي الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق املصري .تأسست الشركة
في عام  2005من جانب شركة منصور واملغربي لالستثمار والتنمية بغرض إقامة اجملتمعات العمرانية
الفاخرة ذات القدرة على حتقيق االكتفاء الذاتي .حتظى شركة بالم هيلز بأكثر العالمات التجارية روا ًجا في
مجال التطوير العقاري مبصر وهي مدرجة بالبورصة املصرية وبورصة لندن .تعرف على املزيد من املعلومات
عن شركة بالم هيلز للتعمير زيارة املوقع اإللكتروني للشركة:
www.palmhillsdevelopments.com
أرقام إدارة عالقات المستثمرين

أحمد نور الدين حسن
مدير عالقات املستثمرين
تليفون( +202 35351200داخلي) 1503
a.hassan@phdint.com
Palmhillsdevelopments.com
إبراء الذمة القانونية

هذا املستند قد يحتوي على “بيانات تطلعية” مبنية على توقعات شركة بالم هيلز للتعمير ،وتقديراتها،
وآرائها ،وإميانها في الوقت احلالي ،دون أن تستند إلى حقائق تاريخية معينة .وتعكس هذه البيانات الرؤى
احلالية للشركة فيما يخص األحداث املستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتراضات ومن ثم ال يفترض
االستناد إليها دون دراسة وافية .من املمكن حتديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية
مثل “سوف”“ ،مخطط”“ ،توقعات”“ ،تنبؤات” باإلضافة إلى التوضيحات املشابهة ومن خالل مناقشة
االستراتيجيات أو اخلطط أو النوايا .وقد حتتوي هذه البيانات على أوصاف لالستثمارات اخملطط لها أو
اجلاري تنفيذها أو تطويرها من قبل الشركة .وقد تتسبب عوامل متعددة في أن تصبح البيانات املتعلقة
بأداء الشركة والقرارات والنتائج الفعلية مختلفة عن أي نتائج تقديرية من املمكن أن يتم استنتاجها أو
استنباطها من هذه البيانات التطلعية.
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