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إلى ٪ لتصل 377,1بنسبة  مليار جنيه وصافي أرباح 1.46إلى ٪ لتصل 61.5بنسبة  يراداتإجمالي اإلق زيادة في يتحقشركة أوراسكوم للتنمية مصر تعلن 
 مليار جنية مصري  2,1 إلى، وصافي مبيعات عقارية تصل مصري  جنيهمليون  438,5

 

1202من عام  األولخالل الربع   

  نتيجة انتشار جائحة  السياحةقطاع على الرغم من توقف  مصري،جنيه  مليار 1,46 ٪ لتصل إلى61.5 بنسبةبشكل ملحوظ ارتفاع إجمالي اإليرادات
 .كورونا

  مليون جنيه مصري وهامش  590,9 لتصل إلى بمعدل الضعفوالبنود غير النقدية  واالستهالكقبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك األرباح ارتفاع
40,5%. 

  2020من عام  االولجنيه مصري في الربع  مليون  91.9مليون جنيه مصري مقابل  438,5إلى  لتصل ٪377,1ارتفاع صافي األرباح بنسبة. 
  والتي  ،2020في الربع األول من مصري مليار جنيه  1.5مقابل مليار جنيه مصري  2,1إلى  لتصل ٪37.0ارتفاع صافي المبيعات العقارية بنسبة

 .مليون جنية مصري  301.4بمبلغ  أراضي تجاريةمبيعات  تضمنت
  2021مليار جنيه مصري في الربع األول من عام  9.6إلى لتصل ٪ 21ارتفع إجمالي اإليرادات المؤجلة من العقارات بنسبة. 
  2021مليار جنيه مصري في الربع األول من عام  12.8٪ لتصل إلى 35ارتفاع إجمالي األرصدة المدينة للعمالء من المحفظة العقارية بنسبة. 
 مليار جنيه مصري خالل  2,0 مقابل 2021في الربع األول من عام  مليار جنيه مصري  2,5ليصل إلى ٪ 22.4للشركة بنسبة  ارتفاع الرصيد النقدي

 للشركة. القوي المالي المركز  يؤكد، مما 2020العام المالي 
  2020في الربع األول من مليون جنية مصري  312.5مليون جنية مصري مقابل  396,3 إلىليصل  %26,8ارتفاع التدفقات النقدية بنسبة. 

 
جائحة كورونا وخاصة  السلبي النتشارمن التأثير  تشغيلية ومالية قوية على الرغم بنتائج 2021عام  أوراسكوم للتنمية مصر بدأت -2021 يوما 10القاهرة في 

 في أداء قطاع العقارات. كبيرةكان النمو القوي خالل الربع األول من العام مدفوًعا بزيادة و . الفنادققطاع  علىتأثيره 

 الماليةالنتائج 

 :1202 من عام االولالربع 

. وترجع الزيادة الملحوظة 2020خالل الربع األول من عام  مليون جنيه مصري  903,8مقابل ٪ 61,5بنسبة مليار جنيه مصري  1,46ارتفعت اإليرادات لتصل إلى 
مقارنة  %156,2مليار جنية مصري بزيادة قدرها  1,2 إلىوتسجيل إيرادات عقارية تصل  الوجهات،في جميع أنحاء عمليات البناء  فياإلسراع بشكل رئيسي إلى 

من عام  االولمصري في الربع مليون جنيه  227,3مصري مقابل مليون جنيه  574,9إلى ٪ ليصل 152,9مجمل الربح بنسبة ارتفع . 2020بالربع األول من عام 
٪ لتصل إلى 171,8بنسبة  والبنود غير النقدية قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك األرباح ٪. وارتفعت39,4ربح بنسبة الهامش مجمل وتحقيق  2020
قبل خصم الفوائد  األرباح ارتفعت .2020من عام  االولفي الربع  %24,1وهامش  مصري  مليون جنيه 217,4 مقابل %40,5وهامش  مصري  مليون جنيه 590,9

 .2020 االولمليون جنيه مصري في الربع  252,7مقابل  .مصري  مليون جنيه 694,0إلى  لتصل %174,6بنسبة والضرائب واالهالك واالستهالك 

بنسبة  الفوائد مصروفات ، فقد انخفضتCorridorو Liborأسعار الفائدة على تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، نتيجة انخفاض 
 4,8 بمعدلالربح صافي  ارتفع .2020الربع األول  مليون جنيه مصري خالل 79,6مقابل  2021الربع األول مليون جنيه مصري خالل  70,1٪ لتصل إلى 11.9

الربع األول خالل  %10,2وهامش ربح مليون جنيه مصري  91.9مقابل  %30.0وهامش ربح  2021الربع األول مليون جنيه مصري خالل  438,5 إلىمرة لتصل 
مليار جنيه مصري في العام المالي  2,0قابل م 2021الربع األول مليار جنيه مصري خالل  2,5ليصل إلى  %22,4بنسبة  قد ارتفع الرصيد النقدي للشركةو .2020
2020. 

أوراسكوم للتنمية  شركةوتواصل . 2020مليار جنية خالل عام  1,5مقابل  مليار جنيه مصري  1,0صافي الدين وبلغ مليار جنيه مصري  3,5وبلغ رصيد القروض 
مليون جنيه مصري في الربع األول من  396,3٪ لتصل إلى 26,8بنسبة ارتفعت التدفقات النقدية حيث  التشغيل،عمليات تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من من  مصر
 .2020الربع األول خالل مليون جنيه مصري  312.5مقابل  2021عام 
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إلى جانب  ،2020الربع األول  عن %37.0بزيادة قدرها  2021األول في الربع  جنيه مصري  مليار 2,1 بقيمة عقارية تمبيعاتحقيق قطاع عقارات المجموعة: 

 مليار جنية مصري. 1,2مما ادي الي ارتفاع إيرادات القطاع إلي  اإلسراع في أعمال البناء في جميع الوجهات

ويرجع النمو في المبيعات العقارية خالل الفترة المذكورة الي االنتعاش القوي في عمليات شراء . 2021من عام  االولخالل الربع  القوي واصل قطاع العقارات اداءه 
لتصل إلى  %47,9التعاقد عليها بنسبة عدد الوحدات التي تم  إجماليارتفع فقد  .زيادة الطلب على السكن الثانوي في منطقة البحر األحمر باإلضافة إليالعقارات 

مقابل  2021من عام  االولمليار جنيه مصري خالل الربع  2,1٪ لتصل إلى 37,0ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة فقد  .2021ع األول الربوحدة في خالل  355
من المبيعات مليون جنية مصري  301,4تضمن  2020خالل الربع األول والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية . 2020 األولمليار جنيه مصري خالل الربع  1.5

العقارية بنسبة  المبيعاتيرتفع صافي  التجارية،المبيعات  وباستبعاد تلك اإليرادات من. O Westفي مشروع  (عائدات األراضي الناتجة عن اتفاقيات المدارس)التجارية 
أكبر  وتعتبر الجونة .2020لربع األول من عام مليار جنيه مصري في ا 1.2مقابل  2021مليار جنيه مصري في الربع األول من عام  2.1إلى لتصل ٪ 70.6

. من المبيعات( %15) بنسبة مكادي هايتس ثم (،٪ من المبيعات37) بنسبة O Westتليها (،من المبيعات 48%بنسبة ) لمجموعةلالجديدة مساهم في المبيعات 
بنسبة  O West، وفي %12,5في الجونة بنسبة  متوسط سعر المتر المربع ارتفع الوجهات. فقدوتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع 

 .2020مقارنة بالربع األول  %69,6بنسبة  مكادي هايتس فيو  24,8%
 

جنيه مصري(.  مليون  461,0: 2020الربع األول ) 2021الربع األول مليار جنيه مصري خالل  1,2إلى ٪ لتصل 156,2اجمالي اإليرادات العقارية بنسبة  تارتفع
 خالل الربع االولجنيه مصري  مليون  591,6٪ لتصل إلى 287,4بنسبة  والبنود غير النقدية قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك االرباحكما ارتفعت 

بداية  منذ عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات فيإلى اإلسراع في اإليرادات العقارية وترجع الزيادة  .مليون جنية مصري( 152,7 :2020الربع األول ) 2021
بنسبة  2025إجمالي اإليرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم االعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام  تكما ارتفع العام.
التحصيالت  تضاعفتمليار جنيه مصري(. ومن ناحية أخري، فقد  7,9: 2020الربع األول ) 2021الربع األول مليار جنيه مصري خالل  9,6٪ لتصل إلى 21,0

، مما نتج عنه ارتفاع أرصدة محفظة العمالء 2020الربع األول جنية مصري خالل  مليون  718,3مليار جنية مصري مقابل  1,1لتصل الي  %50,0النقدية بنسبة 
مليار جنيه مصري(. ومازال معدل إلغاء  9,5: 2020الربع األول )خالل  2021الربع األول مليار جنيه مصري خالل  12,8٪ لتصل إلى 35,0العقارية بنسبة 

 .%3٪ فقط من إجمالي المبيعات وتأخر سداد االقساط بنسبة 4منخفض عند الحجوزات 
 

ف يخفوتتشغيل التكاليف  خفضالعديد من مبادرات  باتباعقامت المجموعة  إال أن ،بانتشار جائحة كورونانتائج القطاع  تأثر من على الرغمقطاع فنادق المجموعة: 
 .سيولةالتأثير االضطرابات على 

على  التأثير. واستمر 2020منذ مارس  فيروس كوروناانتشار جائحة بشدة نتيجة  ةتأثر م 2021الربع األول ما زالت النتائج المالية والتشغيلية لقطاع الفنادق خالل 
الشركة لهذه  استجابتقد و  .بشكل كبير على السياحة المحلية حالياً الفنادق السفر الدولي. وتعتمد أعمال قطاع  انخفاضنتيجة  2021قطاع الفنادق خالل عام  أداء

 والقواعد اإلجراءات عدد منمجموعة ال. وقد طبقت الظروف بخطة حازمة لخفض تكاليف تشغيل الفنادق مؤقًتا، مما يخفف من تأثير االضطرابات على سيولة الفنادق
مليون  265,0مقابل  2021الربع األول مليون جنيه مصري خالل  95,2إيرادات قطاع الفنادق  سجلتفقد  ن.والعاملي للنزالء األمنة اإلقامةتوفير  تعززوالتي  الصحية

 .2020جنية مصري خالل الربع األول 

 األوروبية،الرئيسية  االسواقفي بعض  متبعةعيد التركيز على السوق المحلية. بينما تظل عمليات اإلغالق ت، حيث المبيعاتسياسة حالًيا تطوير  وتستهدف الشركة
 .مجدداً  سيؤدي إلى عودة السفر نشر اللقاحات العالميةاإلسراع من أن  واثقة منمتفائلة و اإلدارة وال تزال فمن الصعب تقديم إرشادات قصيرة المدى حول أداء القطاع. 
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 إعادة الهيكلة الناجحة نتيجةالنمو قطاع إدارة المدن: استمرار 

. قطاع السياحة بها على الرغم من األوقات الصعبة التي يمر واستمر في تأمين تدفق االيرادات للمجموعة منذ بداية العام حافظ قطاع إدارة المدن على األداء القوي  
 وبلغت(. مليون جنيه مصري  177,8: 2020األول )الربع  مصري  مليون جنيه 183,5٪ لتصل إلى 3,2بنسبة  2021من عام  االولارتفعت اإليرادات في الربع 

ويرجع السبب في ارتفاع  2021من عام  االولمليون جنيه مصري في الربع  34,2 والبنود غير النقدية والضرائب واإلهالك واالستهالك الفوائد خصم األرباح قبل
تدفق يعد ضمان حيث ة. تدفق اإليرادات المتكرر على  خالل النصف الثاني من العاموسيتم التركيز . للقطاع نجاح عمليات إعادة الهيكلةات أداء القطاع الي مؤشر 

 .استراتيجية الشركة للمضي قدًمامن قطاع إدارة المدن جزءًا من  الثابت اإليرادات

 نبذة عن المدن
 «.الوجهة المفضلة»اختيار الجونة  ارستمر ا -الجونة، البحر األحمر

 جنيه مصري( مليون  448.9 :2020الربع األول ) 2021الربع األول جنيه مصري خالل  مليار 1.0٪ لتصل إلى 124,1المبيعات العقارية بنسبة  صافي عتارتف
بنسبة  وتمكنت الشركة أيًضا من زيادة متوسط سعر المتر المربع .2020وحدة في الربع األول من عام  52وحدة مقارنة بـ  87 عليها متعاقدوبلغ عدد الوحدات ال

الي  النمو المضاعف في المبيعات ويرجع جنيًها مصرًيا للمتر المربع(. 54,105: 2020جنيًها مصرًيا للمتر المربع )الربع األول  60,856٪ لتصل إلى 12.5
مشروع  مليون دوالر أمريكي في 64.3مخزوًنا جديًدا بقيمة . وخالل الفترة المذكورة، تم إضافة اإلغالق اإلقامة الممتدة أثناءزيادة الطلب نتيجة  ة منستفاداال

“Shedwan” أيًضا إضافة مخزون جديد في مشروع . وتدرس الشركة ”فيالت انشنت ساندز“ و Cyan  هذا المشروع عند  حققهلالستفادة من النجاح الكبير الذي
 .2019إطالقه في عام 

 .لتسليم الوحدات في الوقت المحدد Cyanأنشنت ساندز، طويلة، من مشروعات هذا العام خالل وحدة  238تستهدف الشركة حالياً االنتهاء من االعمال الخاصة لعدد و 
مليون  707.9٪ لتصل إلى 83,2 بنسبة وارتفعت التصاعديواصلت اإليرادات العقارية اتجاهها . 2021وحدة للعمالء في الربع األول من عام  119تم تسليم وقد 

 مليون جنيه مصري(. 386.5: 2020)الربع األول  2021جنيه مصري في الربع األول من عام 

٪ 95. أكثر من 2020٪ من طاقتها اإلجمالية منذ يونيو 50تعمل بنسبة اشغال  وال تزال الفنادق من تداعيات انتشار فيروس كورونا قطاع فنادق الجونة متأثًرازال يال 
اإلدارة بسرعة في تحديد حجم  عملتوقد  المحليين،والتي تعتبر أقل جاذبية للعمالء  الشتاء،في أشهر  النشاطمع تباطؤ  من نزالء الفنادق هم من السكان المحليين.
 علىوالحفاظ  جنيًها مصرًيا 44بقيمة  بالنسبة للغرف المتاحة أرباح تشغيليةالي تسجيل  القرار دي هذاأ. وقد فنادق لثالثة األعمال من خالل اإلغالق الكامل المؤقت

في الصعود لتسجل  أسعار الغرف وواصلت .2020خالل الربع األول  مليون جنيه مصري  96,7 مقابلمصري مليون جنيه  9,7بقيمة  ةتحقيق ايرادات تشغيلية إيجابي
٪ 60.2بنسبة معدالت اإلشغال  وانخفضت .2020جنيًها مصرًيا في الربع األول من عام  1،077مقارنة بـ  2021جنيًها مصرًيا في الربع األول من عام  1،157

 .٪(64: 2020)الربع األول  2021٪ في الربع األول من عام 26لتصل إلى 

 ،وفبراير يناير لشهري  اإلشغال ومعدالتاإليرادات حققت الفنادق نمو في جيد حيث عمل بشكل ت كانت 2020بداية عام  في الجونةفنادق أداء  ، بأنالجدير بالذكر
وقد الطاقة التشغيلية للغرف  ٪ فقط من40تعمل الجونة بنسبة  واليوم، .انتشار فيروس كورونامع مارس شهر بدأ التأثير على نتائج أعمال الشركة بداية من  ذلك، ومع

" Corona secure“ حازت المجموعة على اشادة .المكثفة الترويجية الحمالتبعد  2021في الربع الثاني من عام  المحلية منظمي الرحالتلوحظ اهتمام كبير من 
 غذية.االمعايير سالمة األغذية وإمدادات ل الدولية لالمتثال للوائح المحلية وأفضل الممارساتوذلك  األلمانية TÜV Nordمنظمة  من

: 2020الربع األول ) 2021الربع األول مليون جنيه مصري خالل  177,7٪ لتصل إلى 5,6فارتفعت اإليرادات بنسبة  ،اإليجابيأداءه  مدنواصل قطاع إدارة ال
 788.6 مقابل 2021مليون جنيه في الربع األول من عام  976.2إلى لتصل ٪ 23.8إجمالي إيرادات الجونة بنسبة  تارتفع .(2020 مليون جنيه مصري  168,3

 . 2020مليون جنيه في الربع األول من عام 
 

 سوق السكن األولي ل بداية جيدة -(O West)مشروع 

وبلغ  .2020الربع األول  خاللوحدة  148مقارنة بـ  2021الربع األول وحدة خالل  160لتصل إلى  %8,1التعاقد عليها بنسبة عدد الوحدات التي تم  ارتفع إجمالي
خالل الربع . والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية 2020الربع األول  خالل مصري  مليون جنيه 981.6مقابل  مصري  مليون جنيه 774.4مبيعات العقارية الصافي 
وباستبعاد تلك . O Westفي مشروع  (عائدات األراضي الناتجة عن اتفاقيات المدارس)من المبيعات التجارية مليون جنية مصري  301,4تضمن  2020األول 

مليون  680.2مقابل  2021مليون جنيه مصري في الربع األول  774.4 إلىلتصل ٪ 13,8العقارية بنسبة  المبيعاتيرتفع صافي  التجارية،المبيعات  اإليرادات من
وقد  مليار جنيه مصري. 7.5، وهو مشروع عقاري بإجمالي مخزون ”Qemet“، 2021رح أحدث المشاريع في فبراير تم طوقد . 2020جنيه مصري في الربع األول 

 علىفادة من زيادة الطلب لالست Qemet“وتدرس الشركة في طرح مخزون جديد في مشروع " مليار جنية مصري فقط 1,7ن بقيمة تضمنت هذه المرحلة طرح مخزو 
 الوحدات.
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. 2021من عام  منتصف شهر مايوفي  شقة 185مع خطط لبدء بناء  فيال 406الشركة في اإلسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل البدء في بناء وتستمر 
باإلضافة إلى . 2022 الدراسي في سبتمبرالمدارس العمل مع بداية العام ان تبدأ ومن المتوقع  .2021األول من عام  الربعالبدء في بناء المدارس الثالث في  وقد تم

عضوية جديدة إلى  160ة ، والذي سيكون إضافة رئيسية للمشروع. وقد تمت إضافO West Clubذلك، تعمل الشركة على االنتهاء من تطوير المخطط الرئيسي لـ 
O West Club مما عضوية 1،642 عدد األعضاء إلى ألف جنيه مصري(، وبذلك يصل إجمالي 150)تبلغ رسوم العضوية  2021عام  من األولالربع  خالل ،

عمليات تطوير فرصة لمشاهدة  المستقبلينمما أتاح ألصحاب المنازل والعمالء  المشروعمن األحداث في  استضافة العديدقد تم و  يضمن تدفًقا ثابًتا للدخل المتكرر.
حيث عمل الفنانون والمصممين على التركيبات والتصميمات التي  Art D'Egypteوتعاون مع  Tough Mudderو  Rally O West. تضمنت الفعاليات البناء

مليون جنيه  360,2 إلى ٪ لتصل462,8بنسبة  O Westرتفعت إجمالي اإليرادات العقارية لشركة االمنازل في المستقبل.  ألصحاب O Westمشروع سيتم دمجها في
 .) مصري مليون جنيه  64.0: 2020ول مصري )الربع األ

 
 عقارية البيعات للم إعادة إحياء الوجهة مع نمو قوي -هايتس، البحر األحمر يمكاد 

 االولمليون جنيه مصري في الربع  314,1إلى  لتصلمرة  3,5بمعدل ، ارتفعت المبيعات العقارية منذ بداية العامواصلت مكادي هايتس تحقيق أرقام مبيعات قوية 
وحدة فقط خالل  35مقابل  2021وحدة خالل الربع األول  106وارتفع عدد الوحدات المتعاقد عليها الي مليون جنيه مصري(.  90,7: 2020 األول)الربع  2021

: 2020جنيًها مصرًيا للمتر المربع )الربع األول  28,311٪ لتصل إلى 69,6بنسبة  وتمكنت الشركة أيًضا من زيادة متوسط سعر المتر المربع. 2020الربع األول 
 . جنيًها مصرًيا للمتر المربع( 16,688

 
"  ”Cape الحالي. فقد شهد مشروعيناسب ديناميكيات السوق من المنتجات  لبية احتياجات السوق وطرح مزيجتنتيجة استراتيجية الشركة لالمبيعات  وترجع الزيادة في

 70,0 ةبقيم ”Topio“ أقبااًل شديدا منذ الطرح. وقد تم إضافة مخزون جديد في مشروع   مليون جنيه مصري  400,0بإجمالي مخزون قدره الذي تم طرحه مؤخرَا 
مليون جنية مصري خالل الربع الثاني من عام  514,0" بإضافة مخزون جديد بقيمة ”Capeمليون جنية مصري تقريبًا.  وتدرس الشركة حاليًا التوسع في مشروع 

 244باإلضافة إلى ذلك، تشهد أعمال بناء المرحلة الثانية من المشروع تقدم ملحوظًا واإلسراع من عمليات البناء لتسليم نتيجة االقبال الكبير على المشروع.  2021
 . مليون جنيه مصري( 5.6: 2020مليون جنيه مصري )الربع األول  109.6إلى  مرة لتصل19,4بمعدل ت العقارية ارتفعت اإليرادا .2022وحدة في عام 

كبيرة، ال حداثاال الكثير من وزيادة معدالت االشغال وتحديد أسعار العقارات. فقد تم االعداد الستضافة إلحياء الوجهةمن فريق اإلدارة  المبذولة الجهودالكثير من  هناك
وقد تم االعداد  .للوجهة والخدمات العامةالطبيعية  المسطحاتوتجديد  برام عقود وصفقات مع المستأجرين الرئيسين، إطالق خدمات إعادة البيع والتأجير للوحداتإ

أول حدث ضخم في عام و حدث رياضي "بطولة مكادي هايتس لكرة القدم" وه افةاستضبنجاح ، تم 2021في مارس . رياضي شهري ألصحاب المنازل لبرنامج
عرض مواهبهم. ارتفعت إيرادات لالفئات العمرية من مختلف  االفراد مع إتاحة الفرصة لجميع بالوجهة، المعرفةفي زيادة اعد سوشهدت البطولة نجاًحا كبيًرا . 2021

٪ 750.4إجمالي اإليرادات من وجهة مكادي بنسبة  وارتفع. 2021 مليون جنيه مصري في الربع األول من عام 5.2٪ لتصل إلى 20.9 المدينة بنسبةقطاع إدارة 
 .مليون جنيه مصري( 13.5: 2020مليون جنيه مصري )الربع األول  114.8إلى لتصل 

 وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليفاالنفاق خفض معدل  -طابا هايتس، سيناء

وال تزال إمكانية  ،2020ال تزال الحدود مغلقة منذ مارس . جائحة كورونا وتعتبر الوجهة األكثر تحديًا للمجموعةبسبب انتشار  بشكل كبير هايتس متأثرة طاباال تزال 
 503غرفة من أصل  163فقط بـ  Strand Beach & Golf Resortتم افتتاح فندق  ،2021الوصول من داخل مصر تحدًيا كبيًرا. خالل الربع األول من عام 

وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت االنفاق ستواصل الشركة في خفض معدل . غالها بشكل أساسي من السوق المحليةغرفة موجودة، يتم اش
مليون  3.3اإليرادات ، بلغ إجمالي 2021الربع األول من عام خالل  السياحة والسائحون. عودةنفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف و 

. وسجلت طابا هايتس خسائر 2020الربع األول ٪ في خالل 28٪ مقابل 4معدل اإلشغال  غوبل .(مليون جنيه مصري  27.1: 2020)الربع األول جنيه مصري 
 .2020الربع األول مليون جنيه مصري خالل  13,5بخسارة مقارنة مصري مليون جنيه  7,6تشغيلية قدرها 

 
 : السعي الي االستدامة2021اإلسترشادية للنمو المتوقع خالل عام المؤشرات 

وبناء على ذلك . وبناًء على ذلك اللقاحات انتشاروتوقيت  الوضع المتغير باستمرار نتيجة جائحة كوروناتظل الرؤية محدودة حيث قد ال يزال  ،2021بالنظر إلى عام 
؛ ومع ذلك، سوف تقوم الشركة بتقديم المزيد من المعلومات خالل اجتماع 2021المتوقعة خالل عام  اإلرشاديةت ال تزال المجموعة عند موقفها بشأن تعليق المؤشرا

 عرض نتائج أعمال الفترات المالية القادمة والتواصل مع السوق وفقا للمستجدات والتغيرات.

وتعمل الشركة على االستفادة من زيادة إيرادات القطاع.  سوف يترتب عليهمما  ،عليهاالمتعاقد عمليات البناء لاللتزام بمواعيد التسليم  فيفي اإلسراع تواصل الشركة  
ستستفيد الشركة أيًضا من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين إلظهار االنضباط في عمليات التسليم وتحقيق اهداف الشركة في  .النتائج الجيدة ونمو قطاع إدارة المدن

 ٪  50بنسبة إشغالالفنادق تعمل  ال تزاللقطاع الفنادق بالنسبة  .النحو التالي، سوف نقدم أيًضا عروًضا جذابة للشركات الناشئة ورواد األعمال ىعلجميع الوجهات. 
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متفائلة اإلدارة وال تزال فمن الصعب تقديم إرشادات قصيرة المدى حول أداء القطاع.  األوروبية،الرئيسية  االسواقفي بعض  متبعةتظل عمليات اإلغالق و  من طاقتها
 مجددًا. سيؤدي إلى عودة السفر نشر اللقاحات العالميةاإلسراع من أن  واثقة منو 

واثقون من  نحنو . واستراتيجية الشركةهداف أ شركة مما سيسمح بتحقيق لل جيدالوضع ال وتؤمن إدارة الشركة من. 2021الربع األول من عام  بداية ايجابية وقوية ألداء
أوراسكوم شركة وتعدد مصادر اإليرادات الخاصة بنموذج األعمال المميز  على الشركةداء التحسن السريع أل يؤكدمواصلة إدارة الشركة بنجاح. على  فريق العملقدرات 

 .المتأثر بانتشار جائحة كورونا الفنادققطاع  اداء انخفاضلتغلب على في ا مدنوإدارة القطاعي العقارات فقد ساعد نمو  . للتنمية مصر

  بتخطي ومواجهة التحديات الحالية. تظل شركة أوراسكوم واثقة من المركز التشغيلي والمالي للشركة مما سيسمح للشركة و 
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 سارة الجواهرجي

 رئيس عالقات المستثمرين

 

 االولالرب  ع 
2020 

 االولالرب  ع 
2021 

 بالمليون جنيه مرصيالقيمة  -اإليرادات/ القطاعات 

 الفنادق 95.2 265.0

 العقارات 1,181.3 461.0

 إدارة المدن 183.5 177.8

 اوراسكوم للتنمية مرص 1,460.0 903.8

   

 االولالرب  ع 
2020 

 االولالرب  ع 
2021 

 القيمة بالمليون جنيه مرصي -قائمة الدخل 

 اإليرادات 1,460.0 903.8

 المبيعاتتكلفة  (885.1) (676.5)

 مجمل الرب  ح 574.9 227.3

 هامش مجمل الرب  ح )%( 39.4% 25.1%

 ايرادات استثمارات 41.0 20.1

 مرصوفات عمومية وإدارية (25.0) (30.0)

ائب واالهالك واالستهالك والبنود غير النقدية 590.9 217.4 ي الرب  ح قبل خصم الفوائد والرصر
ر

 صاف

ي الرب  ح قبل  40.5% 24.1%
 
ائب واالهالك واالستهالك والبنود غير النقديةهامش صاف  خصم الفوائد والرص 

 األرباح/ خسائر األخرى  82.4 8.3

كات شقيقة 20.7 27.0 ي شر
 
ي ارباح االستثمارات ف

 
كة ف  حصة الشر

ائب واالهالك واالستهالك 694.0 252.7 ي األرباح قبل خصم الفوائد والرصر
ر

 صاف

 هالكاإل (43.7) (45.8)

 فوائد ومرصوفات تمويلية (70.1) (79.6)

يبة الدخل (141.7) (35.4)  ض 

ة 438.5 91.9 ي أرباح  الفير
ر

 صاف

     :  ويتم توزيعه عىل النحو التالي

كة األم 408.9 97.1  مساهمي الشر

 الحقوق الغير مسيطرة  29.6 (5.2)

ة 0.37 0.09  نصيب السهم األساسي من األرباح خالل الفير

 القيمة بالمليون جنيه مرصي -قائمة المركز المالي  2021/ 31/3 2020/ 31/12

، آالت ومعدات 4,716.2 4,709.6 ي
 مبان 

 مخزون 7,921.0 7,721.9

 عمالء وأوراق قبض 3,083.7 2,836.7

 نقدية وأرصدة بنكية 2,504.5 2,046.6

كات شقيقة 244.2 285.0 ي شر
 
 استثمارات ف

 اصول أخرى 1,333.8 1,295.1

 اجمالي األصول 19,803.4 18,894.9

 قروض وتسهيالت بنكية 3,534.4 3,551.5

 موردون ومقاولون وأوراق دفع 6,410.8 6,367.4

 مخصصات 402.0 383.5

امات أخرى 5,343.5 4,922.3  الي  

امات 15,690.7 15,224.7 ر  اجمالي االلير

 الحقوق الغير مسيطرة 749.0 719.4

كة األم( 3,363.7 2,950.8  حقوق الملكية )مساهمي الشر

امات وحقوق الملكية 19,803.4 18,894.9 ر  اجمالي االلير


