تقرير نتائج األعمال
الفترة المالية المنتهية في  31مارس 2015
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وقد قامت الشركة خالل الربع األول بضخ نفقات إنشائية قدرها  428مليون جنيه وسداد أقساط األراضي
بقيمة  105مليون جنيه .وقامت اإلدارة كذلك باملتابعة احلثيثة خلطط تنمية مصادر حتقيق اإليرادات املتكررة
من واقع إميانها بأن تلك التدابير ستضمن تفوق الشركة بصورة مستدامة وترسخ قدرتها على تعظيم
العائد االستثماري للمساهمني.
وأثمرت جهود اإلدارة لترسيخ تواجد بالم هيلز ومشروعاتها العقارية على الساحة احمللية عن توقيع مذكرتني
تفاهم خالل شهر مارس املاضي في إطار مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري مبدينة شرم الشيخ ،حيث
قامت بالم هيلز وشركة آبار لالستثمار بتوقيع مذكرة تفاهم حصرية مع وزارة اإلسكان واملرافق واجملتمعات
العمرانية إلقامة مدينة متكاملة على مساحة  10آالف فدان في السادس من أكتوبر ،كما قامت الشركة
بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة اإلسكان للتطوير املشترك ملشروع عمراني متكامل على مساحة 500
فدان مبنطقة شرق القاهرة.
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جنحت اإلدارة في تعزيز األداء املالي للشركة خالل الربع األول من عام  2015مع احملافظة على معايير اجلودة
التي تشتهر بها مشروعات بالم هيلز .وتضافرت هذه اخلطوات مع مردود استراتيجية املبيعات واحلملة
التسويقية الناجحة التي ينعكس تأثيرها اإليجابي على مؤشرات األداء الرئيسية بجميع مشروعات بالم
هيلز.

وعلى صعيد النتائج املالية ،بلغت إيرادات بالم هيلز للتعمير  742مليون جنيه خالل الربع األول من عام ،2015
ويعكس ذلك ارتفاع مبيعات الفيالت مصحوبًا بتحسن إيرادات اإلنشاءات .وحققت األرباح التشغيلية قبل
منوا سنويًا مبعدل  %190لتبلغ  250مليون جنيه ،مع وصول
خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ً
هامش األرباح التشغيلية إلى  %33.7خالل الربع األول .وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية  215مليون
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تعليق ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير:

وحتصل بالم هيلز مبقتضى مذكرات التفاهم على احلق احلصري إلبرام العقود النهائية مع احلكومة والتي
سيتم اإلعالن عن تفاصيلها في حينه .وقامت الشركة عالوة على ذلك بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع
شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير خالل الربع األول من عام  ،2015بهدف تطوير أراضي تبلغ مساحتها
اإلجمالية  103فدان تقري ًبا إلنشاء مشروع سكنى متكامل اخلدمات داخل نطاق املدينة املتكاملة املزمع
إقامتها على أرض شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير وفقا لنظام املشاركة في اإليرادات.
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القاهرة  /لندن ( 28أبريل )2015
أعلنت اليوم شركة بالم هيلز للتعمير ( PHDC.CAعلى البورصة املصرية |  PHDC.LIعلى بورصة لندن) –
الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق املصري – عن النتائج املالية والتشغيلية للفترة املالية
املنتهية في  31مارس .2015

300
250

٢١٥

•بلغت اإليرادات اجملمعة  742مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2015وهو منو سنوي مبعدل %85
في ضوء ارتفاع مبيعات الفيالت وزيادة إيرادات اإلنشاءات
•بلغ مجمل الربح  330مليون جنيه ،وهو منو سنوي مبعدل  ،%168وبلغ هامش مجمل الربح %44.5
بزيادة  14نقطة
•بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  250مليون جنيه،
وهو منو سنوي مبعدل %190
•بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية  215مليون جنيه ،وهو منو سنوي مبعدل %332
•بلغ مجمل املبيعات (احلجوزات)  1.4مليار جنيه ،وهو منو سنوي مبعدل  %75مدفوعًا بزيادة اإلقبال
على مشروعات الشركة في شرق وغرب القاهرة وكذلك الساحل الشمالي
•بلغت التعاقدات اجلديدة  1.2مليار جنيه خالل الربع األول من عام  2015بزيادة سنوية قدرها %101
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 1إيرادات وأرباح عام  2013ال تتضمن حصيلة بيع مشروع  Village Mallبقيمة  240مليون جنيه و 52مليون جنيه على التوالي.
palmhillsdevelopments.com
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جنيه خالل نفس الفترة في ضوء منو اإليرادات ومواصلة تدابير خفض املصروفات إلى جانب تراجع املصروفات
التمويلية خالل الربع األول من العام اجلاري.
المؤشرات المالية الرئيسية
مليون جنيه مصري

اإليرادات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية
مجمل املبيعات (احلجوزات)
إجمالي التعاقدات
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التغيير ()%

مؤشرات األداء المالي

بلغت اإليرادات اجملمعة (صافي املبيعات املسجلة 742 )2مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2015وهو منو
سنوي مبعدل  %85في ضوء ارتفاع مبيعات الفيالت مصحوبًا بالعمل على سرعة تنفيذ وتسليم املشروعات
العقارية احلالية .ويعكس ارتفاع اإليرادات بصورة ملحوظة خالل الربع األول منو املبيعات مبشروعات Katameya،
 ،Golf Views، Golf Extension، Woodvilleحيث مثلت هذه املشروعات  %57من إجمالي اإليرادات ،فضال ً عن
ارتفاع إيرادات اإلنشاءات مبشروعات .Casa ،Hacienda Bay ،Hacienda White I
وبلغ مجمل الربح  330مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2015فيما ميثل زيادة سنوية قدرها ،%168
ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر البيع لكل متر مربع مقابل التغير السنوي في تكلفة شراء األراضي
ومصروفات اإلنشاء .وارتفع كذلك هامش مجمل الربح بواقع  13.8نقطة ليبلغ  %44.5خالل نفس الفترة.
ارتفعت املصروفات اإلدارية والعمومية والتسويقية إلى  91مليون جنيه خالل الربع األول من عام ،2015
علما بأن معدل املصاريف
وذلك على خلفية زيادة عموالت البيع وتكاليف حملة التسويق والدعاية الناجحةً ،
اإلدارية والعمومية والتسويقية إلى مجمل املبيعات (احلجوزات) قد ارتفع بواقع  1.2نقطة فقط ليبلغ .%6.7
منوا سنويًا مبعدل  %190لتبلغ
وشهدت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ً
 250مليون جنيه خالل الربع األول من عام  .2015وبلغ هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
واإلهالك واالستهالك .%33.7
وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية  215مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2015في ضوء
منو اإليرادات ومواصلة تدابير خفض املصروفات إلى جانب تراجع املصروفات التمويلية خالل الربع األول
من العام اجلاري.
ارتفع صافي الدين إلى  1.6مليار جنيه خالل الربع األول من عام  2015مقابل  1.5مليار جنيه خالل نهاية
عام  .2014وأثمر منو األرباح التشغيلية وحتسن املوقف املالي للشركة عن انخفاض معدل صافي الدين
إلى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 3إلى  1.6مرة مقابل  2.9مرة
في نهاية العام املاضي.
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 2تقوم بالم هيلز للتعمير بتسجيل إيرادات أراضي الفيالت والتاونهاوس عند توقيع العقود ،على أن يتم تسجيل إيرادات البناء وفقا لنسبة االكتمال
بحد أدنى  ،%100أما 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  ،%100وال يعكس أية إيرادات من الشقق التي لم يتم تسليمها
حتى اآلن للعمالء.
 3يتم حتديد معدل الدين إلى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك عبر احتساب نتائج األشهر الثالثة املنتهية في
 31مارس  2015على أساس سنوي
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت | اﻟﺮﺑﻊ اول ٢٠١٤
اﻟﺤﺠﻮزات | ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻢ

مؤشرات األداء التشغيلي
أنشطة المبيعات تتحسن بصورة ملحوظة

علما بأن
بلغ مجمل املبيعات (احلجوزات)  1.4مليار جنيه خالل الربع األول من عام  ،2015بزيادة سنوية ً ،%75
املبيعات اجلديدة يتم تسجيلها كإيرادات عند إبرام االتفاقات التعاقدية امللزمة مع العمالء .وبلغ إجمالي الوحدات
املباعة  428وحدة خالل الربع األول من عام  2015مقابل  338وحدة خالل نفس الفترة من العام السابق ،ويعكس
ذلك منو املبيعات مبشروعات غرب القاهرة والساحل الشمالي حيث ارتفعت مبيعات مشروع Palm Parks
مبعدل سنوي  ،%119في حني ارتفعت مبيعات مشروعات  Palm Hills KatameyaوHacienda Bay
مبعدل سنوي  %1366و %650على التوالي.
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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.
513

نظرة مستقبلية

غرب القاهرة
شرق القاهرة
الساحل الشمالي

حاليا
تتوقع اإلدارة أن يستمر حتسن األداء املالي والتشغيلي للشركة خالل املرحلة املقبلة ،حيث يجري العمل
ً
على إمتام مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع وزارة اإلسكان وشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير متهي ًدا
لتوقيع وإبرام العقود النهائية خالل عام  ،2015على أن تقوم شركة بالم هيلز للتعمير بإعداد اخملطط العام
للمشروعات واستصدار املوافقات الوزارية ،وإطالق أنشطة املبيعات مع بدء تنفيذ املراحل التطويرية األولى
بهذه املشروعات على مدار عامي  2015و.2016
وتخطط الشركة كذلك إلى تعزيز استراتيجية استحداث وتنمية مصادر حتقيق اإليرادات املتكررة ،حيث
قامت الشركة بتنفيذ أكثر من  %95من األعمال اإلنشائية باملركز التجاري  Street 88الذي تبلغ مساحته
 300متر ومت جتهيزه بجميع املرافق احليوية ووسائل الراحة واخلدمة املتكاملة مبا في ذلك مركز للرعاية الطبية
أيضا على
خلدمة مشروع  Palm Hills Octoberعند افتتاحه في الربع الثالث من عام  .2015ويجري العمل ً
تنفيذ األعمال اإلنشائية باملرحلة الثامنة من املساحات اخملصصة للمقرات املكتبية واإلدارية وكذلك املركز
التجاري  Village Gateمتهي ًدا لالفتتاح في مطلع عام  2016وفقا لإلطار الزمني املستهدف .وتقوم الشركة
حاليا بإطالق عدة مبادرات لتحديث وإعادة هيكلة نادي بالم كلوب أكتوبر ليضم مركز صحي ( )SPAيضاهي
ً
أعلى معايير اجلودة العاملية.
وفيما يلي استعراض موجز لنتائج بالم هيلز للتعمير عن العام املالي املنتهي في  31مارس  .2015وميكن
االطالع على القوائم املالية اجملمعة التي مت إعدادها وفقا ملعاير احملاسبة املصرية وحتميلها عبر زيارة املوقع
اإللكتروني للشركة:
www.palmhillsdevelopments.com
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قائمة الدخل المجمعة

(معايير المحاسبة المصرية)

الربع األول 2015

الربع األول 2014

التغيير

(جنيه مصري)

إيراد النشاط
تكاليف النشاط
مجمل الربح
هامش مجمل الربح
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
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
تكاليف وفوائد متويلية
فوائد أقساط – أراضي
إجمالي املصروفات

741,823,932
()411,698,416
330,125,516
%44.5
()91,008,797
10,996,682
250,113,401
%33.7
()2,073,861
248,039,540

400,402,208
()277,419,421
122,982,787
%30.7
()43,033,437
6,435,786
86,385,136
%21.6
()2,443,526
83,941,610

%85
%48.4
%168
 13.8نقطة
%111
%71
%190
 12.1نقطة
()%15
%195

()3,129,498
()2,867,947
()48,572,016
()54,569,461

()6,946,133
()13,812,287
()36,785,280
()57,543,700

()%55
()%79
%32
()%5.2

يضاف:
أرباح (خسائر) تشغيل النادي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
استهالك خصم فرق القيمة احلالية – أوراق القبض
فوائد دائنة
إجمالي اإليرادات األخرى
صافي أرباح الفترة قبل الضرائب
ضرائب الدخل
ضرائب مؤجلة
صافي أرباح الفترة بعد ضرائب الدخل
حقوق األقلية في أرباح الشركات التابعة
صافي أرباح (خسائر) الفترة
هامش صافي أرباح الفترة

1,400,714
1,214,744
23,049,514
75,718
25,740,690
219,210,769
()1,186,049
()60,000
217,964,720
()3,264,093
214,700,627
%28.9
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()1,292,239
1,343,272
34,062,533
181,785
34,295,351
60,693,261
()60,000
60,633,261
()10,910,198
49,723,063
%12.4

-()%10
()%32
()%58
()%25
%261
%259
()%70
%332
 16.5نقطة
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الميزانية المجمعة (معايير المحاسبة المصرية)
(جنيه مصري)
األصول طويلة األجل
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات عقارية

استثمارات محتفظ بها حتى أجل االستحقاق
أوراق قبض – طويلة األجل
مشروعات حتت التنفيذ
مسدد حتت حساب استثمارات
أصول ثابتة – بالصافي

أصول ضريبية مؤجلة

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
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 املرخص واملصدر
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 طويلة األجل – احتاد املالك
قروض– طويلة األجل
إجمالي االلتزامات طويلة األجل
إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل
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76,053,354
1,085,976,898
20,323,841
3,247,023,446
857,091,271
204,110,633
312,016,514
3,861,616
1,390,734
5,807,848,307

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

6,306,434,131
296,337,049
1,759,916,419
60,325,109
1,003,305,765
424,487,563
143,272,157
123,499,353
10,117,577,546
15,925,425,853

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

57,170,345
5,560,763,379
97,437,453
8,991,810
259,978,403
621,653,603
44,256,746
802,299,106
199,781,000
530,904,007
84,835,405
460,548,306
8,728,619,562
1,388,957,984
7,196,806,291

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

2,696,640,000
567,561,718
524,212,885
24,446,797
214,700,627
4,027,562,027
256,623,365
4,284,185,392

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

408,687,261
402,564,466
422,059,132
1,679,310,040
2,912,620,899
7,196,806,291

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

تعد بالم هيلز للتعمير شركة رائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق املصري ،وهي شركة مساهمة
تأسست عام  .1997وتتخصص الشركة في إقامة اجملتمعات العمرانية الفاخرة حيث متتلك مخزون أراضي
يتجاوز  23مليون متر مربع إلى جانب عدة استثمارات أخرى في مصر واململكة العربية السعودية .وتتبلور
استراتيجية بالم هيلز في ترسيخ بصمتها كأكبر وأبرز شركات التطوير العقاري على الساحة املصرية حيث
متتلك الشركة  18مشروعًا متنوعًا في شتى أنحاء اجلمهورية .ويتم التداول على أسهم شركة بالم هيلز
للتعمير حتت كود ( )PHDC.CAبالبورصة املصرية وكود ( )PHDC.LIببورصة لندن من خالل شهادات اإليداع
الدولية .ملزيد من املعلومات زوروا موقعنا اإللكترونيwww.palmhillsdevelopments.com :
أرقام إدارة عالقات المستثمرين

ممدوح عبد الوهاب
أحمد نور الدين حسن
تليفون ( +202 35351200داخلي) 1503
إبراء الذمة القانونية

حتتوي هذه الوثيقة على مجموعة من البيانات التطلعية املبنية على نوايا الشركة وتقديراتها أو توقعاتها
احلالية بشأن عدد الوحدات العقارية املقرر تسليمها ونفقات اإلنشاءات ومواعيد تنفيذ املشروعات وكذلك
التقديرات اخلاصة مبعدالت منو الشركة في املستقبل مبا في ذلك األداء التشغيلية والنتائج املالية وغيرها من
النواحي املتعلقة بأنشطة وموقف الشركة بصورة عامة .وتعكس هذه البيانات الرؤى احلالية للشركة فيما
يخص األحداث املستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتراضات ومن ثم ال يفترض االستناد إليها دون دراسة
وافية 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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