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 سنوي بمعدل نمو    ،2022  عامالربع الول من    خاللمليار جنيه    5,5مبيعات جديدة بقيمة    حققبالم هيلز للتعمير ت

  بعد   الربح  صافي  بلغو.  سنوي  أساس  على  ٪47  قدرها  بزيادة  جنيه،  مليار  2,9  إلىارتفعت إيرادات الشركة  .  62%

 . سنوي أساس على٪ 44 معدل نمو بلغب  ،جنيه مليون  295حقوق القلية و الضرائبخصم 
 

 مجال   في   الرائدة  الشركات   إحدى  (،"الشركة "  أو  "هيلز  بالم)"  للتعمير   هيلز  بالم  شركة  تعلن:  2022  مايو  31  فيالقاهرة  

مارس    31  في  المنتهية  المالية  الفترة  خالل  شركةال  أعمال  نتائج  ملخص   عن  ،العربية  مصر  ةجمهوري  في  العقاري  التطوير

 كما يلي:  2022
 

 جنيه،  مليار  3,4  مقابل  2022  عام الربع األول من    خالل  جنيه  مليار  5,5  بمبلغ  جديدة  مبيعات   إجمالي  الشركة  حققت  -

متزامناً مع   أسعار البيع  زيادة  إلى   المبيعات   إجمالي  في  الزيادة  ترجع.  سنوي  أساسعلى    % 62قدرها    زيادة  بمعدل

خالل   وحدة  959  إلىلتصل    سنويعلى أساس    % 96  قدرها  زيادة  بنسبة  الفترة  خالل  المباعة  الوحدات   عدد   فيالنمو  

 .  خالل نفس الفترة من العام السابق مباعة وحدة 488 مقابل في 2022الربع األول من عام  
 

 على ٪  308  بنسبة  نمًوا  سجلت   حيث ،  2022الربع األول من عام    خالل  ةقوي  مبيعات   تحقيق   باديةمشروع    واصل -

 الفترة   خالل  وحدة  428  بيعذلك بو  ،2022  عام  من  األول  الربع  في  جنيه  مليار  1.9  إلىالمبيعات    لتصل  سنوي  أساس

 فترة المقارنة العام الماضي.  خالل( وحدة  137)  جنيه مليون 467 مبيعات  مقابل
  

٪  129  بنسبة  نمًوا  ،من حيث الحجم والمبيعات   للشركة  مشروع  أكبر  ثاني   الجديدة،  القاهرة  هيلز  بالم  مشروع  شهد  -

 (، وحدة   228)   جنيه  مليار  1.24  بقيمة  2022  عام  من  األول  الربع  خالل  الجديدة  المبيعات   في  سنوي  أساس  على

 . الماضي العام من الفترة  نفس خالل( وحدة  59)  جنيه مليون 539 بـ  مقارنة
 

 جنيه   مليون  681بمبلغ    مقارنة  العام،منذ مطلع    البناءالتشييد و  عمالأ   علىمليون جنيه    930  قامت الشركة بإنفاق -

 . سنوي أساس على  % 36 بزيادة قدرها ،فترة المقارنة خالل

 

مليار جنيه وذلك في جميع    3,8مباعة    والغيربلغ رصيد الوحدات الجاهزة للتسليم  ،  2022الربع األول من عام  بنهاية   -

 مشروعات الشركة. 
 

وحدة خالل الربع األول   344في مقابل    2022وحدة للعمالء خالل الربع األول من عام    371قامت الشركة بتسليم   -

 .  2021من عام 
         

  على %  47  قدرها  بزيادة  جنيه،  مليار   2,9مبلغ    2022مارس    31  في   المنتهية  الفترة  خالل  المجمعة  اإليرادات   بلغت  -

عام  الربع األول من  % خالل  27محققاً نسبة زيادة سنوية قدرها  مليون جنيه    918  الربح  مجمل  بلغ  سنوي،  أساس

على   % 44  بلغ  نمو  بمعدل  جنيه  مليون  295  للعام  األقلية  وحقوق  الضرائب   خصم  بعد   الربح  صافي  بلغ  .2022

 .  أساس سنوي
       

 وأرصدة العمالء  القبض   أوراق  ارتفعت   جنية  مليون  333  لتبلغ  جديد   قياسي  لمستوي  القروض   صافي  قيمة  انخفضت  -

  .هجني مليار 24.9 إلى
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 المؤشرات التشغيلية  
 

 التغيير نسبه  2021مارس  31 2022مارس   31 جنيه  ألف

 %62.4 3,410,595 5,538,766 إجمالي المبيعات الجديدة

 %55 1,838,766 2,857,189 مبيعات منطقه غرب القاهرة

 %164 684,553 1,809,196 مبيعات منطقه شرق القاهرة 

 %( 2) 887,276 872,382 مبيعات منطقه الساحل الشمالي واإلسكندرية والعين السخنة

 
 نسبه التغيير  2021مارس  31 2022مارس   31 )سكنيه وتجاريه(عدد الوحدات 

 %97 488 959 مباعةوحدات 

 %8 344 371 تم تسليمها للعمالء وحدات 
 

 المؤشرات المالية 
 

 2022مارس   31في قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية 
نسبه  2021مارس  31 2022مارس   31 ألف جنيه 

 التغيير 

 % 47 1,977,919 2,903,787 صافي إيرادات النشاط

 % 27 721,528 918,333 مجمل الربح

 %41 217,398 305,804 صافي أرباح الفترة قبل خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة 

 % 44   204,729 294,966 صافي أرباح الفترة بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة 
 

   2022مارس   31في المجمعة  الماليقائمة المركز 
 نسبه التغيير  2021ديسمبر  31 2022مارس   31 ألف جنيه 

 %( 53.1) (836,083) (392,199)    رأس المال العامل 

 % 6.08 40,900,058 43,386,318 إجمالي األصول 

% 15.8 31,308,434 33,860,640 إجمالي االلتزامات  

 (0.7%) 9,591,623 9,525,678 حقوق الملكية
 

 2022مارس   31قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في  
 نسبه التغيير  2021مارس  31 2022مارس   31 ألف جنيه 

 NA (190,504) 608,835 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 NA 5,864 (116,354) التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 NA (194,497) 24,817 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 

 

 -  انتهي  - 
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 نبذة عن بالم هيلز:

بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية، هي شركه مساهمه مصرية  

. تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر  1997تأسست في عام  

مليون متر مربع. وتعمل الشركة    33.7  على مساحة تبلغ  تمتد  والتي  محافظ األراضي تنوعا في جمهوريه مصر العربية،  

، باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر  واإلسكندريةعلى تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب القاهرة  

 .األبيض المتوسط بالساحل الشمالي والعين السخنة بالبحر األحمر

وحده سكنيه داخل مشاريعها. تقوم حاليا بالم هيلز    12,504ركة بتسليم  ، قامت الش2022الربع األول من عام  بنهاية  

الساحل الشمالي واإلسكندرية والعين السخنة، بإجمالي مبيعات و  شرق القاهرةوبغرب القاهرة    ت مشروعا  عدةبتطوير  

من بينهم ستة مشروعات بنظام    حديثهمشروعات    عدةمليار جنيه. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة    16تراكميه تتجاوز 

المصرية، ومقيد   مشاركة اإليرادات. يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيدة تداول وسيوله بالبورصة 

الرمز تحت  المصرية  الشركة  ، PHDC.CAبالبورصة  موقع  زياره  برجاء  المعلومات  من    :للمزيد 

www.palmhillsdevelopments.com 

 لالتصال بعالقات المستثمرين: 

 ممدوح عبد الوهاب 

 رضوى أبو النجا 

 ( 1504)داخلي:  0235351200ت/ 

Investor.relations@phdint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق عالقات المستثمرين

 الذكيلتحميل التطبيق على الهاتف 
 :والجوال

IOS: 
https://itunes.apple.com/app/id107
57088300   

Android: 

https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.euroland.mobiletools
.eg_phdc    

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.palmhillsdevelopments.com%2F&data=04%7C01%7CRadwa.AbuElNaga%40phdint.com%7Cb7b32526eb144e5dbd1108d8c6be7a09%7C99f8b32cf61b4f4db17a54fe7e07d3c5%7C0%7C0%7C637477868672172588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u%2F%2BzKtDIJxJZzd%2FdnhV5lJ5oge%2FzYdfGh8Ii4OBtF78%3D&reserved=0
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