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 التسعة أشهرفي ة مليار جني 4,9إلى ٪ لتصل 50,1بنسبة في اإليرادات زيادة االتجاه التصاعدي ألداء الشركة وتسجل  علىتحافظ شركة أوراسكوم للتنمية مصر 
 .مليار جنيه مصري  1.2٪ إلى 239.5 بنسبة األرباحصافي ارتفاع و  ،2021من عام 

 
 

 

2020من عام  ياألول التسعة أشهر مع 2021من عام  ياألول التسعة أشهر مقارنة  
  مصري جنيه  مليار 4,9 لتصل إلى٪ 50,1بنسبة ارتفاع إجمالي اإليرادات. 
 جنيه مصري وهامش  مليار 1,8 إلى لتصل %106,4بنسبة  والبنود غير النقدية واالستهالكاألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك  ارتفعت

37,8%. 
  جنيه مصري  مليار 1,2لتصل إلى  %239,5ارتفاع صافي األرباح بنسبة. 
  مليار جنية مصري. 1.15% لتصل الي 197,6ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 
 مصري مليار جنيه  6,2إلى  لتصل %43 ارتفاع صافي المبيعات العقارية بنسبة ، 
 مليار جنيه مصري  3.1٪ لتصل إلى 53,6التحصيالت النقدية العقارية بنسبة  ارتفعت. 

 2020من عام  الثالثالربع مع  2021 من عام الثالث مقارنة الربع
  مليار جنيه مصري  1,9٪ لتصل إلى 42.0ارتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة.  
  جنيه مصري وهامش  مليون  696,8 إلى لتصل %107,3بنسبة والبنود غير النقدية  واالستهالكارتفاع األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك

36,5%. 
  مليون جنيه مصري  468,8٪ لتصل إلى 148,0ارتفاع صافي األرباح بنسبة. 
 2020مليار جنيه مصري  2,2إلى  لتصل %50,3 اع صافي المبيعات العقارية بنسبةارتف. 

 

واستمرت الشركة في  2021من عام  التسعة األشهر االوليخالل  تشغيلية ومالية قوية نتائجتحقيق  أوراسكوم للتنمية مصر واصلت -2021 نوفمبر 15 القاهرة في
وتعدد مصادر اإليرادات على نموذج األعمال المميز  القوي داء األ يؤكد. ة الشركة في النموتحقيق استراتيجيو  شار الوباءتانالقوي على الرغم من  األداءالحفاظ على 

 .المستقبليةمواجهة األزمات قدرتها على المكانة القوية للشركة و  علىمما يؤكد  أوراسكوم للتنمية مصرشركة الخاصة ب

 الماليةالنتائج 
 :1202من عام  التسعة األشهر

. مع للشركةفي جميع قطاعات األعمال الرئيسية  مدعومًا بنمو ملحوظ 2021 من عام تسعة أشهرالعن نتائج قوية على مدى شركة أوراسكوم للتنمية مصر تعلن 
المساهمة بشكل  فيكل ذلك ساعد  ،السفرأخيًرا إلى  المواطنينوعودة  الرياضية،واستئناف األحداث  العمل،وإعادة فتح أماكن  الطبيعية،عودة العالم ببطء إلى الحياة 

مليار جنيه  3.3٪ مقارنة بـ 50.1بزيادة  مصري،مليار جنيه  4.9بلغ إجمالي اإليرادات  ،2021التشغيلي. في األشهر التسعة األولى من عام  ء الشركةإيجابي في أدا
٪ 29.2مليون جنيه وهامش  954.6مقابل  2021أشهر  التسعة٪ في 36.4هامش مصري و مليار جنيه  1.8ليصل الي  الربح ارتفع مجملي. مصري العام الماض

٪ 46.6بنسبة  ملحوظفقد شهدت الشركة بالفعل نمو ، 2019 من عامنتائج أعمال الشركة قبل انتشار الوباء في التسعة األشهر االولي  وبمقارنة  .2020أشهر  9في 
مليون  98.1٪ لتصل إلى 13.1 بنسبة واإلدارية العامة المصروفات انخفضتفقد  ،المجاالتالتكاليف في جميع تخفيض ونجحت الشركة في  في إجمالي اإليرادات.

٪ لتصل 106.4بنسبة  النقديةوالبنود غير  األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك وارتفعت. 2021األولى من عام  األشهرالتسعة جنيه مصري في 
 واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح ارتفعتكما  ،2020عن نفس الفترة من عام مليون جنيه مصري  896.7 مقابلمليار جنيه مصري  1.8إلى 
 الفوائد مصروفات انخفضتكما  . 2020األشهر التسعة األولى من عام  مصري خاللمليون جنيه  890.5مليار جنيه مقارنة بـ  1.95٪ لتصل إلى 118.6 بنسبة

حيث بلغ  ، الشركة علي ارباح يانعكس األداء اإليجاب وقدهذا . 2021في األشهر التسعة األولى من عام مصري  مليون جنيه 201.5إلى لتصل ٪ 14.7بنسبة 
 .2020جنيه مصري في األشهر التسعة األولى من  357.4مرة مقابل  3.4بزيادة  2021مليار جنيه مصري في األشهر التسعة األولى من عام  1.2صافي الربح 

 مركز مالي قوي 

خالل األشهر التسعة األولى  ة مصري جني مليار 2.9 للشركة النقدي الرصيد فقد بلغ. النقدية السيولة ومراقبةالمركز المالي  العمل علي تحسينفي  الشركةاستمرت 
 581.4صافي الدين بلغ و  2021في نهاية سبتمبر مرة  0.71 الدين إلى حقوق الملكية بلغ معدلو  ،مليار جنيه مصري  3,5وبلغ رصيد القروض  ،2021من عام 

مصري  مليار جنيه 3.6 رصيد القروض، وبلغ 2020مرة في نهاية عام  0,97الملكية الدين إلى حقوق ان معدل  وقد سجل .2021أشهر  9في مصري مليون جنيه 
مقارنة  مليار جنيه مصري  1.15لتصل الي  ٪197,6 بنسبةالتدفقات النقدية وعلي الجانب األخر ارتفعت . 2020في نهاية عام  مصري  مليار جنيه 1.5وصافي دين 

 الماضي.نفس الفترة من العام عن 
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 :1202 من عام الثالثالربع 
األرباح قبل  فقد شهدت النتائج نموًا قويًا في اإليرادات، قوي مقارنة بالربع السابق. 2021من عام  الثالثربع في ال مصر أوراسكوم للتنميةالتشغيلي لشركة داء األ يظل

اإليرادات بنسبة اجمالي ارتفعت فقد  مدعومًا بالنمو في قطاع العقارات وقطاع الفنادق. وصافي الربح، والبنود غير النقدية خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك
مليون  671,3إلى  لتصل ٪80,7بنسبة  مجمل الربح. بينما ارتفع 2020مليار جنيه في الربع الثالث من  1,3مقابل مليار جنيه مصري  1,9٪ لتصل إلى 42,0

 عارتف وبجانب ذلك، ٪(.43.2مليون جنيه مصري وهامش  317،5: 2020 الثالث٪ )الربع 35,2بهامش إجمالي قدره  2021من عام  الثالثجنيه مصري في الربع 
مليون جنيه وبهامش  189.0: 2020٪ )الربع الثالث 24.6هامش  2021من عام  الثالثمليون جنيه مصري في الربع  306,1إلى لتصل  ٪148.0صافي الربح 

14.1)٪. 

وتعد أعلي نسبة مبيعات ، ٪43.4، بزيادة قدرها 2021من عام  التسعة أشهرمليار جنيه مصري في  6,2بقيمة  عقارية ق مبيعاتيحقت: طاع عقارات المجموعةق
 خالل تسعة أشهر في تاريخ الشركة.

خالل الربع الثالث من عام مليار جنيه مصري  1,5مقابل  2021من عام  خالل الربع الثالثمليار جنيه  2,2الي ٪ لتصل 50,3بنسبة  العقاريةارتفعت المبيعات 
ويرجع النمو في المبيعات العقارية . 2021 من عام أشهرخالل التسعة  مصري مليار جنيه  6,2إلى لتصل ٪ 43,4العقارية بنسبة  ارتفعت المبيعاتوبذلك . 2020

 . 2021وحدة خالل التسعة األشهر من عام  979لتصل الي  %48,3ارتفاع متوسط سعر المتر وعدد الوحدات المباعة، والتي ارتفعت بنسبة خالل الفترة المذكورة الي 
 وباستبعاد تلك اإليرادات منمن المبيعات التجارية مليون جنية مصري  613,3تضمن  2020 التسعة األشهر من عامخالل والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية 

الجونة أكبر مساهم في المبيعات  وتعتبر. 2020أشهر من عام خالل التسعةمليار جنيه  3,7٪ مقابل 67العقارية بنسبة  المبيعاتيرتفع صافي  التجارية،المبيعات 
(. ارتفعت إيرادات العقارات بنسبة من المبيعات ٪14ومكادي هايتس ) (٪ من المبيعات37) بنسبة O West تليهاو  (،من المبيعات ٪49)بنسبة الجديدة للمجموعة 

. ارتفعت األرباح قبل اقتطاع مليار جنيه مصري( 1,9: 2020 أشهر 9) 2021 خالل التسعة أشهر االولي من عام مليار جنيه مصري  3,7٪ لتصل إلى 92,9
: 2020 أشهر 9) 2021من عام التسعة أشهر األولي مليار جنيه مصري في  1,7٪ لتصل إلى 150,7بنسبة  والبنود غير النقديةالفوائد والضرائب واالستهالك 

 2026 القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام ضمن. وارتفعت اإليرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم االعتراف بها مليون جنيه مصري( 674.7
خالل التسعة أشهر مليار جنيه مصري  14,8إلى لتصل ٪ 35,5بنسبة  ارتفاع أرصدة محفظة العمالء العقاريةمليار جنيه مصري.  10,9٪ لتصل إلى 29.7بنسبة 

 .2021من عام  خالل التسعة أشهرمليار جنيه مصري  3,1٪ لتصل إلى 53,5التحصيالت النقدية العقارية بنسبة  ارتفعت. بينما 2021من عام 
 

 .السفر وانتشار اللقاحات علىالطلب  زيادةنتيجة  2021التحسن في نتائج قطاع الفنادق خالل الربع الثالث من عام قطاع فنادق المجموعة: 
وفي حين ان مستوي وسرعة  .2021شهري أكتوبر ونوفمبر ملحوظ خاللوما زال زيادة الطلب  .السفر علىملحوظ في الطلب  دتزاي، 2021الثالث من عام  الربعشهد 

 استمرار. وقد نتج عن اجمالي االيرادات بالنسبة للغرف المتاحةراضية عن مستوي النمو في معدالت اإلشغال و التعافي مختلف من وجهة الي اخري، فان الشركة 
السياح األجانب  في اعداد زيادةباإلضافة الي المحلية االجتماعات والمؤتمرات  أعمال زيادة فيو ، حجوزات المحليةزيادة ال فنادقنا،إلى  سياحال ةعود

حيث  ،2021عام من الربع الثالث خالل  إيجابية ائجنتمن تحقيق الشركة تمكنت  نسب األشغال في الفنادق. ارتفاع مما ادي الي فنادقناإلى  قادمينال
التشغيلية  إجمالي اإليرادات وبلغمليون جنيه مصري(  100.3: 2020مليون جنيه مصري )الربع الثالث  269.9٪ لتصل إلى 169.1ارتفعت اإليرادات بنسبة 

فيما أكثر تفاؤاًل  النظرة المستقبليةزالت  ما .2020مليون جنيه مصري في الربع الثالث من عام  3.4مقابل  2021مليون جنيه مصري في الربع الثالث  106.4
 المتاحةاجمالي االيرادات بالنسبة للغرف وقد ادي النمو السريع في  منظمي الرحالت السياحية. شركاتزيادة االعداد من وفي  باستمرار التحسن في اعمال القطاعيتعلق 

مليون جنيه  12.1مقابل خسائر  مليون جنيه مصري  88.4 والبنود غير النقديةاألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك تحقيق نتائج إيجابية حيث بلغت  الي
مليون جنيه مصري  525.6٪ لتصل إلى 39.0ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة  ،2021خالل األشهر التسعة األولى من عام . 2020مصري في الربع الثالث من عام 

قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك  وسجلت األرباح مليون جنيه مصري  159.6، وبلغت اجمالي األرباح التشغيلية مليون جنيه مصري( 378.0: 2020أشهر  9)
 .2020 أشهرالتسعة  خالل مصري  مليون جنيه 0.04 مقابلمصري  مليون جنيه 114.7النقدية والبنود غير 

 
 في قطاع الفنادقواالنتعاش  إعادة الهيكلة الناجحة نتيجةقطاع إدارة المدن: استمرار النمو 

ارتفعت فقد . قطاع السياحة بها على الرغم من األوقات الصعبة التي يمر واستمر في تأمين تدفق االيرادات للمجموعة قطاع إدارة المدن على األداء القوي  واصل
كما مليون جنيه مصري(.  478.7: 2020 أشهر 9) مصري  مليون جنيه 662.5٪ لتصل إلى 38.4بنسبة  2021من عام التسعة أشهر األولى اإليرادات في 

التسعة أشهر األولى جنيه مصري في  مليون  129.3إلى  ٪ لتصل262.2 النقدية بنسبةوالبنود غير  الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك خصم األرباح قبل ارتفعت
الي زيادة حجم الفاعليات واالحداث في مختلف  الزيادة الملحوظة في اإليراداتويرجع السبب في  مليون جنيه مصري( 35.7: 2020أشهر  9) 2021من عام 

ستضافة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة افقد تم  ،2021خالل أكتوبر  ذلك،باإلضافة إلى الوجهات، مما ادي الي تحسين الربحية وجودة الخدمات المقدمة. 
شخص من اإلعالميين والمشاهير المحليين والدوليين.  1000في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بحضور أكثر من  2021أكتوبر  22إلى  14السينمائي بنجاح من 

 ٪.100في ذلك الوقت في الفنادق  اإلشغالنسبة  تبلغوقد 
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 نبذة عن المدن
 الجونة، البحر األحمر

 2021أشهر  9مليار جنيه مصري في  3.1إلى  لتصل٪ 62.9 صافي مبيعات العقارات بنسبة تارتفع فقدتواصل الجونة تأكيد مكانتها باعتبارها "الوجهة المفضلة" 
 المربع للمتر جنيًها 60،504 إلى ليصل ٪8,7 بنسبة وتمكنت الشركة أيًضا من زيادة متوسط سعر المتر المربع. 2020أشهر  9مليار جنيه مصري في  1.9مقابل 

جديد  عقاري  مخزونً تم إضافة  ،2021سنوات. خالل الربع الثالث من عام  5لمدة االصلية السداد  انظمةعلى  حافظالو  ،2021ي من عام األولخالل التسعة أشهر 
سراع في تواصل المجموعة في االوهما مشروعان عقاريان يقدمان مزيًجا من الوحدات المستقلة.  "،انشينت ساندزو " ”Cyan“مليون دوالر أمريكي إلى  42.4بقيمة 

 وارتفعت التصاعديواصلت اإليرادات العقارية اتجاهها . هذا العامخالل وحدة  278تستهدف الشركة حاليًا االنتهاء من االعمال الخاصة لعدد و  والتشييد،عمليات البناء 
تقوم  الرابع،مليار جنيه مصري(. بالنسبة للربع  1.6: 2020أشهر  9) 2021األولى من عام  التسعة أشهرمليار جنيه مصري في  2.1٪ لتصل إلى 32.1 بنسبة

 .مليون دوالر أمريكي 170,0بقيمة  مخزونً بإجمالي  ،”Fanadir Signature" و "Ancient Hill" جديدين،مشروعين عقاريين  طرح الشركة بدراسة

مسجلة  ٪52إلى  2021جنيًها مصرًيا في الربع الثاني من عام  690بقيمة  بالنسبة للغرف المتاحة واجمالي ايرادات %33في الفنادق من االشغال نسبة  ارتفعت
مدفوًعا بشكل أساسي  الزيادة في السياحةفي حين ال يزال . 2021جنيًها مصرًيا في الربع الثالث من عام  1095بقيمة  بالنسبة للغرف المتاحة واجمالي ايرادات

، بلغت حصة 2021خالل الربع الثالث من عام  .ونري عودة قوية لألسواق الرئيسية خاصة األسواق االوروبية من السوق الدوليةفقد ارتفع الطلب  المحلية،بـاألعمال 
 الثالثحيث ارتفعت إيرادات الربع  السفر. علىلالستفادة من زيادة الطلب  (B2C)  &B2Bتسويقية . وتعمل الشركة حاليًا على عدة حمالت %40االعمال الدولية 

خالل التسعة مليون جنيه مصري  491.4٪ لتصل إلى 46.8بنسبة  إيرادات الفنادق وارتفعتجنيه مصري.  مليون  246.3٪ لتصل إلى 175.8بنسبة  2021من عام 
 السيولةأدى التنفيذ الفوري لتوفير التكاليف وتدابير الحفاظ على  وقد مليون جنيه مصري(. 334.7: 2020التسعة األولى لعام )األشهر  2021أشهر االولي من عام 

مليون جنيه  33.2: 2020شهر أ 9٪ )445.2 2021من عام التسعة أشهر االولي مليون جنيه مصري في  181.0 تصل الي مجمل أرباح تشغيليةإلى تحقيق 
 .2020خالل التسعة أشهر االولي من عام  %27خالل الفترة مقابل  %37الي معدالت اإلشغال  ارتفعتا . بينممصري(

مليون جنيه  456.7: 2020أشهر  9مليون جنيه مصري ) 642.6لتصل إلى  2021األولى من عام  أشهرالتسعة ٪ في 40.7ارتفعت إيرادات إدارة المدن بنسبة 
مليار جنيه  2.4: 2020أشهر  9) 2021 من عام أشهر التسعةمليار جنيه مصري في  3.2إلى لتصل ٪ 31.3الجونة بنسبة مصري(. ارتفع إجمالي إيرادات 

 مصري(

 (O West)مشروع 
الربع  خاللمليون جنيه مصري  1.54مقابل  2021خالل الربع الثالث من عام مليون جنيه مصري  926.1لتصل الي  %54,2بنسبة  يةمبيعات العقار ال ارتفعت
 مليار جنيه مصري  2.1 مقابل 2021خالل التسعة أشهر من عام ٪ 9.3بزيادة قدرها  مصري،مليار جنيه  2.3وبلغت المبيعات العقارية  .2020 من عام الثالث

من المبيعات  مصري  مليون جنيه 509.1 تضمن 2020من عام  التسعة أسهر خالل الجدير بالذكر أن المبيعات العقاريةو خالل نفس الفترة من العام الماضي. 
مليار جنيه مصري للتسعة أشهر من  2.3٪ لتصل إلى 43.9بنسبة العقارية  المبيعاتصافي  يرتفعفسوف  التجارية،المبيعات  وباستبعاد تلك اإليرادات منالتجارية. 

 ٪ ليصل25.2بنسبة  زيادة متوسط سعر المتر المربعتمكنت الشركة من  وقد. 2020مليار جنيه مصري في األشهر التسعة األولى من عام  1.6مقارنة بـ  2021
 " Club Residence " و" Hill Side" مشروعي في مصري  جنيه مليار 3.0 بقيمة تم طرح مخزون عقاري جديدجنيًها مصرًيا / متر مربع.  29,950 إلى

شقة مع خطط لتسليم بعض الوحدات قبل الموعد  645بناء  البدء في وقد تم. وحدة 432وتستمر الشركة في اإلسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 
رتفعت إجمالي ا. 2022خالل الربع الثاني من عام  في اعمال البناء البدءومن المتوقع  O West Clubتم وضع حجر األساس لبناء  ذلك،باإلضافة إلى . المحدد

 مليون جنيه مصري(. 684.4: 2020أشهر  9مليار جنيه مصري ) 1.2إلى  لتصل ٪86.3بنسبة  O West اإليرادات العقارية لشركة
 

  هايتس، البحر األحمر يمكاد 
إلى  لتصل٪ 153.6بنسبة ارتفعت المبيعات العقارية فقد العام، منذ بداية قوية نتائج تشغيلية تحقيق ، الواجهة الصاعدة علي البحر االحمر، واصلت مكادي هايتس

٪ 333.1العقارية بنسبة ارتفعت اإليرادات  كماجنيه مصري(.  مليون  337.0: 2020 أشهر 9) 2021 في التسعة أشهر االولي منجنيه مصري  مليون  854.7
وتمكنت الشركة أيًضا من زيادة  المشروع. فينتيجة اإلسراع في عمليات البناء  2021من عام  التسعة أشهر االوليخالل مليون جنيه مصري  436.1لتصل إلى 

، تم 2021نهاية الربع الثالث من عام وفي  .2021أشهر من عام  التسعةخالل  المربع جنيًها للمتر 29,929إلى لتصل ٪ 79.2بنسبة  متوسط سعر المتر المربع
مليون جنيه  15.8٪ لتصل إلى 38,6بنسبة المدينة إيرادات قطاع إدارة  ارتفعتكما . مزيًجا من الوحدات المستقلة يتضمن والذي“ ”Ria عقارًيا جديًدامشروًعا طرح 

شهر أمليون جنيه مصري في التسعة  441.8 لتصل إلى ٪281.8بنسبة مكادي هايتس إجمالي اإليرادات من  وارتفع. 2021من عام  التسعة أشهرمصري في 
 مليون جنيه مصري(. 115.7: 2020أشهر  9) 2021األولى من عام 
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 طابا هايتس، سيناء
 Strand Beach & Golfفندق  يعمل فقط ،االن حتى. بشكل كبير بسبب انتشار جائحة كورونا وتعتبر الوجهة األكثر تحديًا للمجموعة هايتس متأثرة طاباال تزال 
Resort  وفندقMosaique  بسبب زيادة الطلب  2021من  شهدت مرتفعات طابا تحسنًا في أدائها في الربع الثالثوقد  . الستة لدي طابا هايتس قمن بين الفنادـ

 تانخفضكما . 2021٪ فقط في الربع الثاني من عام 5 مقابل٪ 22الي الربع الثالث  الفنادق خاللفي شغال اإلنسبة .  فقد ارتفعت من األسواق المحلية واإلقليمية
 .2021من عام  التسعة أشهر االوليمليون جنيه مصري في  34.1إلى لتصل  ٪16.0إجمالي اإليرادات بنسبة 

لتصل  ٪ 45,9مقدار بالتشغيلية  تقليص الخسائرإلى الي وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف االنفاق في خفض معدل  ومع ذلك فقد نتج عن استراتيجية الشركة
يز فرص األعمال على تطوير وتعز  تركزة الشركة على المدي القصير تال تزال استراتيجيو  .2021من عام  التسعة أشهر االوليمليون جنيه مصري في  20,9 الي

 إلى الفنادق. للرحالتالرحالت الروس واألوروبيين لضمان تدفق ثابت  منظميباإلضافة إلى  المحليين المنظمينمع  توقعةالحالية والم
 

 مطالبة جهاز حماية شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية عنتحديث 
بكافة المستندات والدراسات تقدمت الشركة  2021أكتوبر  18تشكيل لجنة لدراسة ملف النزاع وبتاريخ ب صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء 2021سبتمبر   2بتاريخ 

 .الفنية الخاصة والمتعلقة بهذا الشأن ولم تتلقى الشركة أى تعقيب من اللجنة حتى تاريخه
 

 : السعي الي االستدامة2021للنمو المتوقع خالل عام المؤشرات اإلسترشادية 
في اإلسراع . وتواصل الشركة الفنادقانتعاًشا إيجابًيا من قطاع  وتتوقع الشركةالرابع بمزيد من التفاؤل  يبدأ الربع الفنادق، قطاعمع عودة العالم إلى طبيعته وانتعاش 

ة وتعمل الشركة على االستفادة من النتائج الجيد .العقاري للشركة زيادة إيرادات القطاع سوف يترتب عليهمما  عليها،عمليات البناء لاللتزام بمواعيد التسليم المتعاقد  في
قدم أيًضا عروًضا جذابة للشركات تالنحو التالي، سوف  على. ستستفيد الشركة أيًضا من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين في جميع الوجهات. ونمو قطاع إدارة المدن
 .الناشئة ورواد األعمال

 األلمانية،. وقد أظهرت األسواق الناطقة باللغة 2022وعام  2021التي تغذي الجونة أكثر خالل الربع الرابع من عام  الرئيسية سواقاألالطلب من  الشركة زيادةتوقع ت
العائد المستهدف فتمكنت الشركة من تحديد  األخيرة،في اللحظة  وزاتعلى الرغم من استمرار نمط الحجو في الطلب  ملحوظة، زيادة األسواق الرئيسيةباعتبارها أهم 

 الشركة حملتهاواصل ت ذلك،عبر فنادق الجونة بشكل عام. عالوة على أسعار العودة القوية لألعمال الروسية إلى منطقة الغردقة على الكشف عن  دعوتساكل عميل. ل
 استقرار الطلب من األسواق الدولية متأثرًا بانتشار جائحة كورونا. بقوة في السوق المحلية لموازنة عدم 

قمنا الطيران قبل نهاية العام. لقد أولي رحالت بدأ تبين روسيا وطابا. نتوقع أن  الشارتررحالت الطيران وذلك لعدم استئناف غير مؤكدة هايتس طابا ال تزال رؤية 
يدعم األعمال الشتوية على على توقيع عقد مع منظم رحالت من أوكرانيا والذي من شأنه أن تعمل الشركة بأول الضيوف األلمان في طابا في نوفمبر و بالترحيب 

 .الفور

تتركز على إنعاش قطاع السياحة. مع تحسن اتجاهات  الجهودجميع  ال تزالتكاليف. الرصيدها النقدي ومراقبة الحفاظ على ستواصل المجموعة  ذلك،باإلضافة إلى 
 طبيعي.من عودة السياحة إلى مستوى  وواثقون  نحن متفائلون  ،األعمال العالمية

: الطريق نحو االنتعاش 2021آفاق   
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 سارة الجواهرجي

 رئيس عالقات المستثمرين

 

 أشهر 9
2020 

 أشهر 9
2021 

  ثلالثاالرب  ع  
2020 

  لثالرب  ع الثا
2021 

 القيمة بالمليون جنيه مرصي -اإليرادات/ القطاعات 

 الفنادق 269.9 100.3  525.6 378.0

 العقارات 1,384.9 830.5  3,712.4 1,924.7

482.7 –  250.7 –   
 أراض 

 إدارة المدن 252.4 161.4  662.5 478.7

 اوراسكوم للتنمية مرص 1,907.2 1,342.9  4,900.5 3,264.1

      

 أشهر 9
2020 

 أشهر 9
2021 

 الثالثالرب  ع  
2020 

 الثلثالرب  ع 
2021 

 القيمة بالمليون جنيه مرصي -قائمة الدخل 

 اإليرادات 1,907.2 1,342.9  4,900.5 3,264.1

 تكلفة المبيعات (1,235.9) (971.4)  (3,116.4) (2,309.5)

 مجمل الرب  ح 671.3 371.5  1,784.1 954.6

 هامش مجمل الرب  ح )%( 35.2% 27.7%  36.4% 29.2%
 ايرادات استثمارات 69.0 16.8  165.0 55.0

 مرصوفات عمومية وإدارية (43.5) (52.2)  (98.1) (112.9)

896.7 1,851.0 
 

336.1 696.8 
ائب واالهالك واالستهالك والبنود غير  الرب  ح قبل خصم الفوائد والرصر

 النقدية

27.5% 37.8% 
 

25.0% 36.5% 
ائب واالهالك واالستهالك والبنود  هامش الرب  ح قبل خصم الفوائد والرص 

 غير النقدية

 األرباح/ خسائر األخرى (24.8) (8.5)  8.7 (86.4)

80.2 87.3  42.4 43.3   
 
كة ف كات شقيقة حصة الشر   شر

 
 ارباح االستثمارات ف

ائب واالهالك واالستهالك 715.3 370.0  1,947.0 890.5  األرباح قبل خصم الفوائد والرصر

 هالكاإل (43.8) (48.8)  (131.3) (140.7)

 فوائد ومرصوفات تمويلية (66.6) (74.2)  (201.5) (236.3)

يبة الدخل (136.1) (58.0)  (400.8) (156.1)  ض 

ي  468.8 189.0  1,213.4 357.4
ر

ةصاف  أرباح الفير

      :  ويتم توزيعه عىل النحو التالي

كة األم 434.7 162.8  1,120.9 343.8  مساهمي الشر

 غير المسيطرةالحقوق  34.1 26.2  92.5 13.6

ة 0.39 0.15  1.01 0.31  نصيب السهم األساسي من األرباح خالل الفير

 القيمة بالمليون جنيه مرصي -قائمة المركز المالي  2021/ 30/9 2020/ 31/12

، آالت ومعدات 4,966.8 4,709.6  
 مبان 

 مخزون 8,243.4 7,721.9

 عمالء وأوراق قبض 3,698.3 2,836.7

 نقدية وأرصدة بنكية 1,713.1 1,671.7

 انةأذون الخز  1,178.8 374.9

كات شقيقة 310.8 285.0   شر
 
 استثمارات ف

 اصول أخرى 1,538.9 1,295.1

 اجمالي األصول 21,650.1 18,894.9

 قروض وتسهيالت بنكية 3,473.3 3,551.5

 موردون ومقاولون وأوراق دفع 6,778.3 6,367.4

 مخصصات 451.7 383.5

امات أخرى 6,054.1 4,922.3  الي  

امات 16,757.4 15,224.7 ر  اجمالي االلير

 غير المسيطرةالحقوق  811.9 719.4

كة األم( 4,080.8 2,950.8  حقوق الملكية )مساهم  الشر

امات وحقوق الملكية 21,650.1 18,894.9 ر  اجمالي االلير


