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 نتائج أعمال 
 2022الربع األول 

 
 

 .2022مارس  31في  ةالمنتهي ةالمالي الفترة( تعلن نتائجها المالية المجمعة عن EGX ORHD.CAشركة أوراسكوم للتنمية مصر )
   2022خالل الربع االول من عام  مليون جنيه مصري  463,7وصافي ربح مليار جنيه مصري  1,9 إيرادات إجماليق يتحقأوراسكوم للتنمية مصر تعلن 

 :2022هم النتائج خالل الربع األول أ
 مليار جنيه مصري. 1,9لتصل إلى  %32,3ارتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة  ▪
جنيه مصري وهامش    ون ملي  721,1لتصل إلى    %22,0األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك والبنود غير النقدية بنسبة    اعارتف ▪

 . %37,3مجمل ربح 
 جنيه مصري. ون ملي 463,7لتصل إلى  %5,7ارتفاع صافي األرباح بنسبة  ▪
 . 2022خالل الربع االول من عام مليون جنية مصري  224,2التدفقات النقدية   بلغت ▪
 . 2022 الربع االول من عامخالل مبيعات عقارية مليار جنية مصري  2,0 تحقيق ▪
 مليار جنيه مصري. 12,7لتصل إلى  %32,9يتم االعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة بنسبة ارتفعت اإليرادات المؤجلة من العقارات التي لم  ▪
 مليار جنيه مصري. 1,4% لتصل إلى 27,6ارتفعت التحصيالت النقدية العقارية بنسبة  ▪

 

للتنمية مصر  بدأت   -2022  يوما  18القاهرة في   العقارات  الملحوظةبالزيادة    مدفوعة  تشغيلية ومالية قوية  بنتائج  2022عام    أوراسكوم  أداء قطاع  بالشركة    في 
ضخمية تضغوط  أدي لظهور    والذيللصراع الروسي / األوكراني  السلبي  من التأثير    على الرغم  أداء األعمال في قطاعي الفنادق وإدارة المدن  نتحسالي    ةباإلضاف

  العالمي نتيجة هذا الصراع.   باالقتصادالمخاطر المتعلقة    وزيادةالناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد،    االضطراباتالعالمي من    االقتصادتعافي    بوادرعالمية بعد  
  عمالت االجنبية.خفض سعر الجنيه أمام الب خاصة بعد قرار البنك المركزي الوضع االقتصادي في مصر  علىمما انعكس 

 الماليةالنتائج 
 :2202 من عام االولالربع 

الربع األول  بنهاية  مليار جنيه مصري    1,46% مقارنة بـ  32,3بزيادة    مصري،مليار جنيه    1,9  حوالي  2022من    الربع األولبنهاية    ةالمحقق  إجمالي اإليرادات تبلغ
  % 35,3  مجمل ربح  هامشمصري و جنيه    ون ملي  681,1ليصل الي    %18,5بنسبة    2022  الربع األول من  المحقق بنهاية  الربح  كما ارتفع مجمل  .2021من عام  
عمليات البناء في جميع أنحاء    في وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى اإلسراع    .2021االول من عام    خالل الربع  جنيه مصري   ون ملي  574,9ب  مقارنة  

الملحوظ في    نتحسالالي    ةباإلضاف  2021مقارنة بالربع األول من عام    %18,1مليار جنية مصري بزيادة قدرها    1,4وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى  الوجهات،  
مليون  721,1% لتصل إلى 22,0بنسبة  والبنود غير النقدية األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك ارتفعتكما   .قطاعي الفنادق وإدارة المدن اداء

والخسائر األخرى خسارة قدرها  رباحاال سجلت وقد .2021من عام  االولفي الربع  %40,5وهامش  مليون جنيه مصري  590,9مقابل  %37,3وهامش جنيه مصري 
الخسارة إلى انخفاض   وترجع.  2021مليون جنيه مصري في الربع األول من عام    82,4قدرها    ارباحمقابل    2022من عام    االولفي الربع    مليون جنيه مصري   108,2

)الربع األول  2022مليون جنيه مصري في الربع األول  75,2لتصل إلى % 7,3ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة  وقد  .مقابل العمالت األجنبيةقيمة الجنيه المصري 
حيث بلغ صافي   الشركة،   على ارباح  يهذا وقد انعكس األداء اإليجاب  .2022مارس  مصر خالل  مليون جنيه مصري( بسبب زيادة أسعار الفائدة في  70,1:  2021
بالذكر    الجدير  .2021  الربع األول منخالل  جنيه مصري  مليون    438,5مقابل    %5,7  قدرها  ةبزياد  2022  الربع األول من  مليون جنيه مصري في  463,7الربح  

%  60,6ارتفع بنسبة  قد  العمالت األجنبية إلى جانب أي معامالت غير تشغيلية(    ارباحيشمل خسائر أو    والذي)  المتكررةاستبعاد األرباح غير    بعد  ربحأن صافي ال
 . 2022مليون جنيه مصري في الربع األول من عام  571,9إلى  2021مليون جنيه مصري في الربع األول من عام  356,0تقريًبا من 

  الربع األول من عامخالل  ة مصري  جني  مليار  3,2  للشركة  النقدي  الرصيد  فقد بلغ.  النقدية السيولة  ومراقبةالمركز المالي  العمل علي تحسين  في    الشركةاستمرت  
مليار جنيه    3,4:  2021)   2022في الربع األول    مليار جنيه مصري   3,8بلغ رصيد القروض  كما   .2021عن الرصيد النقدي في عام    %4,1بزيادة قدرها    2022

  224,2بلغت التدفقات النقدية    ،وعلي الجانب األخر  بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية.الزيادة في القروض    وترجع  مصري(
 . مليون جنيه مصري( 396,3: 2021)الربع األول  2022مليون جنية مصري خالل الربع االول من عام 

في جميع البناء والتشييد    إلى جانب اإلسراع في أعمال  ،2022من  األول  في الربع    جنيه مصري   مليار  2,0بقيمة    عقارية  تمبيعاتحقيق  قطاع عقارات المجموعة:  
 مليار جنية مصري. 1,4 إلىمما ادي الي ارتفاع إيرادات القطاع  الوجهات

 نفس قيمة  تقريًبا  ،2022مليار جنيه مصري في الربع األول من    2,0بقيمة    عقارية مبيعات  مستوي المبيعات العقارية، فقد حققت  في الحفاظ علي  نجحت الشركة
  50بنسبة )%  2022األول من  خالل الربع    لمجموعةلالجديدة    العقارية  أكبر مساهم في المبيعات  O Westوتعتبر    العام الماضي.  المبيعات العقارية المحققة خالل

من المبيعات(. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع    %7)  بنسبة مكادي هايتس ثم (،% من المبيعات43) بنسبة تليها الجونة (،من المبيعات
متوسط سعر  بمقارنة    %17,7بنسبة    مكادي هايتس  واخيرا  % 21,6بنسبة    O West، وفي  %27,1في الجونة بنسبة    متوسط سعر المتر المربع  ارتفع  الوجهات. فقد
)الربع   2022الربع األول من  خالل    مليار جنيه مصري   1,4% لتصل إلى  18,1العقارات بنسبة    اإليرادات  ارتفعت  وقد  .2021  من عام  الربع األولخالل    المتر المربع

  ون ملي  595,2% لتصل إلى  0,6بنسبة    والبنود غير النقديةالفوائد والضرائب واالستهالك    خصمارتفعت األرباح قبل    كما  مليار جنيه مصري(.   1,2:  2021األول من
(. وارتفعت اإليرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم االعتراف بها مليون جنية مصري   591,6:  2021)الربع األول من  2022جنيه مصري في الربع األول من  

 أرصدة محفظة العمالء العقارية  وارتفعت مليار جنيه مصري.  12,7لتصل إلى    % 32,9بنسبة    2026 المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام  ضمن القوائم
مليار    1.4لتصل الي    %27,6بنسبة  التحصيالت النقدية العقارية    ارتفعت. بينما  2022الربع األول من  خالل  مليار جنيه مصري    17,2  إلىلتصل    %34,2بنسبة  

 (.مليار جنيه مصري  1,1: 2021الربع األول من جنية مصري 
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 . السفر الدولي حركةوعودة بانتعاش مدعوم  مصري  مليون جنيه 260,6٪ لتصل إلى 173,7ارتفعت اإليرادات بنسبة قطاع فنادق المجموعة: 
  انتشارمؤشرات األداء التشغيلية الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من  ملحوظ في جميعحيث سجل نمًوا  بالشركة،بداية جيدة لقطاع الفنادق 

بالرغم من ذلك تمكنت الشركة  بصفة عامة.    حةالسيا  علىبالسلب    أثرالذي   بين روسيا وأوكرانياالصراع    تصاعد  ثم  2022شهرين من  خالل أول   Omicron  متحور
  2021مليون جنيه مصري في الربع األول من عام    95,2من  %  173,7  بنسبة ، حيث ارتفعت اإليرادات2022األول من عام  الربع  خالل    إيجابية  نتائجمن تحقيق  

في الربع األول من عام   مليون جنيه مصري   103,4كما بلغت اجمالي األرباح التشغيلية    .2022األول من عام  خالل الربع    مصري   مليون جنيه  260,6إلى    لتصل
والبنود قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك    كما وصلت األرباح  .التشغيلية  تحسين الكفاءة  نتيجة  2021مقارنة بالربع األول من عام    مرة  42,2قدرها    بزيادة  2022

 . 2021األول من عام الربع  خالل خسارة مصري  مليون جنيه 10,0 مقابل 2022في الربع األول من عام  مصري  مليون جنيه 68,1غير النقدية الي 

   إعادة الهيكلة الناجحة نتيجةقطاع إدارة المدن: استمرار النمو 
ومساهمته في نتائج أعمال الشركة بشكل  واصل قطاع إدارة المدن نتائجه اإليجابية  . فقد  2022من عام    األول بالمجموعة في الربع    إدارة المدنلقطاع    قويةبداية  
  جنيه  ون ملي  276,1% لتصل إلى  50,5بنسبة    2022من عام    األولالربع    ارتفعت اإليرادات فيفقد  .  للمجموعةقوي في اإليرادات    واستمر في تأمين تدفق  إيجابي
%  128,4 والبنود غير النقدية بنسبة  الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك خصم األرباح قبل كما ارتفعت . مليون جنيه مصري( 183,5: 2021األول الربع  مصري 
ويرجع السبب في الزيادة  .  2021من عام    األولالربع    مصري خالل  مليون جنيه  34,2  مقابل  2022من عام   األولالربع  جنيه مصري في   مليون   78,1إلى    لتصل

نجاح عمليات إعادة    الي  باإلضافة  التشغيلي  الي زيادة حجم الفاعليات واالحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع  الملحوظة في اإليرادات
   المقدمة. خدماتناأدى إلى تحسين جودة وربحية  مما الهيكلة للقطاع

 

 نبذة عن المدن 
 : الجونة، البحر األحمر

وتمكنت الشركة    (.مصري   مليار جنيه  1,0:  2021)الربع األول    2022مصري خالل الربع األول من    مليون جنيه   861,8  العقارية بالجونةمبيعات  الصافي    تبلغ
 60,856:  2021جنيًها مصرًيا للمتر المربع )الربع األول    77,335% لتصل إلى  27,1بنسبة    المربعمن زيادة متوسط سعر المتر    2022خالل الربع األول من  أيًضا  

في  .    ” Cyan“ و ”Shedwan“مشروع    مليون دوالر أمريكي في  25,9جديًدا بقيمة    عقاري   مخزوًناوخالل الفترة المذكورة، تم إضافة    (.عللمتر المربجنيًها مصرًيا  
 مليون دوالر أمريكي.   60  بأجمالي مخزون حواليللجولف    انشنت ساندز" يطل على ملعب  The Ninesإطالق مشروع عقاري جديد "  تم  ،2022الربع الثاني من عام  

وقد    .لتسليم الوحدات في الوقت المحدد  Cyanمن مشروعات أنشنت ساندز،  هذا العام خالل  وحدة    285تستهدف الشركة حاليًا االنتهاء من االعمال الخاصة لعدد  و 
مليون جنيه   764,1% لتصل إلى  7,9  بنسبة  وارتفعت  التصاعديواصلت اإليرادات العقارية اتجاهها  .  2022وحدة للعمالء في الربع األول من عام    58تم تسليم  

 مليون جنيه مصري(. 707,9: 2021)الربع األول  2022مصري في الربع األول من عام 

في السوق وعالقاتها القوية مع شركات    ةالرياديواستفادت من مكانتها    2021منذ الربع الرابع من عام    التصاعدي الناجحواصلت فنادق الجونة الحفاظ على أدائها  
الرائدة. الربع األول من عام    251,7% لتصل إلى  177,8بنسبة    بفنادق الجونة  ارتفعت اإليرادات   السياحة األوروبية  )الربع األول    2022مليون جنيه مصري في 

مليون    110,0  تصل الي  مجمل أرباح تشغيليةإلى تحقيق   السيولةأدى التنفيذ الفوري لتوفير التكاليف وتدابير الحفاظ على    وقد مليون جنيه مصري(.  90,6:  2021
من زيادة الطلب   استمرت فنادقنا في االستفادة مليون جنيه مصري(.  9,7:  2021)الربع األول  رة  م  11,3  قدرها  بزيادة  2022الربع األول من عام    جنيه مصري في

.  فنادقناإلى    قادمينالسياح األجانب ال   في اعداد  ، باإلضافة الي زيادةحجوزات المحليةزيادة في ال  ،فنادق الشركةإلى    سياحال  وقد نتج عن استمرار عودة على السفر
  عام من األول الربع في ي مصر  جنيًها 1,313 بلغ للغرفة سعر%( بمتوسط 26:  2021% )الربع األول 61إلى  2022ارتفع معدل اإلشغال في الربع األول من عام 

 عام  من  األول  الربعخالل    في الجونة  اإلشغال   نسبة  من إجمالي   %54مثل األجانب    وعلي الجانب االخر فقد (.  ي مصر   جنيًها  1,157:  2021  األول   الربع)  2022
توقع االنتهاء من عمليات االحالل  مال  ومنغرفة.    86بإجمالي    Chediفندق   الي Bellevue   وتحويل فندقالمجموعة إحالل  تواصل  ااّلخر،  علي الجانب    .2022
  في الربع الثاني من عام   فنادق الجونةفي بعض    اعمال التجديد  تنفيذ بعضتدرس الشركة حاليًا في  باإلضافة إلى ذلك،  .  2022نصف الثاني من  في ال  والتجديد
الربع األول  )  2022الربع األول  مليون جنيه مصري خالل    268,5% لتصل إلى  51,1فارتفعت اإليرادات بنسبة    ،اإليجابيأداءه    مدنواصل قطاع إدارة ال.  2022
)الربع    2022الربع األول  مليار جنيه مصري في    1,3% لتصل إلى  31,6وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة    .(مليون جنيه مصري   177,7:  2021
  جنيه مصري(. ون ملي 976,2: 2021األول 

 : (O West)مشروع 
  2022الربع األول  مليار جنيه مصري خالل    1,0، واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي  O Westوفي  

 12,6اطالقه الي  منذ    O Westمشروع تصل اجمالي مبيعات    وبذلك  .جنية مصري خالل نفس الفترة من العام الماضي  ون ملي  774,4% مقابل  31,1بزيادة قدرها  
:  2021)الربع األول    متر مربعللجنيًها مصرًيا    34,753% ليصل إلى  21,6بنسبة    المتر المربع  بيع  زيادة متوسط سعروقد تمكنت الشركة من  مليار جنية مصري.  

وتستمر   .2021  المالي  العام  في  المربع  للمتر  جنيًها  30,651  مقابل  العام  بداية   منذ  %13,4  بنسبة  المتر المربع  بيع  متوسط سعركما ارتفع    (.متر مربع  28,589
بنسبة   O West  رتفعت إجمالي اإليرادات لشركة ا  .شقة  864بناء    البدء في   وقد تم.  وحدة  444الشركة في اإلسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء  

ومن المتوقع   O West Clubتم وضع حجر األساس لبناء    ذلك،باإلضافة إلى    جنيه مصري(.  ارملي  1,3:  2020مليار جنيه مصري )  1,7إلى    لتصل  29,9%
 . 2023افتتاح النادي جزئًيا بحلول الربع الثالث من عام المتوقع  ومن .2022خالل الربع الثاني من عام  في اعمال البناء البدء
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عضوية جديدة خالل الربع   152  مع إضافة  ألف جنيه مصري   220% لتصل إلى  22,2بنسبة    O West Clubبزيادة رسوم عضوية  منذ بداية العام قامت الشركة  
من األحداث في   استضافة العديدقد تم  و   .، مما يضمن تدفًقا ثابًتا للدخل المتكررعضوية  2,476  وبذلك يصل إجمالي عدد األعضاء إلى.  2022  األول من عام

رتفعت إجمالي اإليرادات العقارية  ا وعلي الجانب األخر فقد .عمليات تطوير البناءفرصة لمشاهدة    الجدد  المستقبلينوالعمالء  مما أتاح ألصحاب المنازل    المشروع 
 .) مصري مليون جنيه  360,2: 2021ول مليون جنيه مصري )الربع األ 535,5 إلى % لتصل48,6بنسبة  O Westلشركة  

   :هايتس، البحر األحمر يمكاد 
وتمكنت الشركة من مليون جنيه مصري(.    314,1:  2021)الربع األول    2022مليون جنيه مصري في الربع األول من عام    147,3  يةمبيعات العقار البلغ صافي  

باإلضافة إلى ذلك، تشهد أعمال   .2022الربع األول من عام  خالل    جنيًها مصرًيا للمتر المربع   33,336% لتصل إلى  17,7بنسبة    زيادة متوسط سعر المتر المربع 
  97,4اإليرادات العقارية  بلغت وقد  .2022وحدة في خالل يوليو  248عمليات البناء لتسليم ومن المتوقع االنتهاء من بناء المرحلة الثانية من المشروع تقدم ملحوظًا 

 الفترة من المتوقع زيادة اإليرادات خالل    البناء،تسريع وتيرة أعمال    معو   مليون جنيه مصري(  109,6:  2021)الربع األول   2022بع األول من عام  مليون جنيه في الر 
إجمالي    بلغو   مصري(.مليون جنيه    5,2:  2021مليون جنيه مصري )الربع األول    5,5% لتصل إلى  5,8القادمة. كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الوجهات بنسبة  

 .2022مليون جنيه في الربع األول من عام   102,9 هايتس اإليرادات من وجهة مكادي
 

 :طابا هايتس، سيناء
، مع  التكاليفوتنفيذ العديد من مبادرات توفير االنفاق  خفض معدل إجراءات  أدت   وقد  للمجموعة.بشكل كبير وتعتبر الوجهة األكثر تحديًا    هايتس متأثرة  طاباال تزال  

نظًرا لكونها  و   .التشغيلية  قيد التشغيل، مدعومة بزيادة من الشركات المحلية واإلقليمية إلى زيادة اإليرادات وانخفاض الخسائر   من الست فنادق  وجود فندق واحد فقط
والجدير    فرص عودة أعمال منظمي الرحالت السياحية.  روسيا وأوكرانيا  بين  فقد أوقفت الحرب  الشرقية،أوروبا  طائرات الشارتر القادمة من  وجهة تعتمد بشكل كبير على  

ال تزال  و   .خالل الفترة المقبلة  بأداء أفضل  2022من مما يبشر    من بولندا مؤخًرا إلى مطار طابا في الربع الثاني  القادمة  الرحالت الجويةفقد تم استئناف    ربالذك
الرحالت واألوروبيين   منظميباإلضافة إلى  المحليين المنظمينمع  توقعة يز فرص األعمال الحالية والمعلى تطوير وتعز  تركزالمدي القصير تة الشركة على  استراتيجي

الوقت نفسه من تشغيل وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في  االنفاق  الشركة في خفض معدل    وستواصل  إلى الفنادق. للرحالتلضمان تدفق ثابت  
 كما  .مليون جنيه مصري   8,9% لتصل إلى  229,6ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة    مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وتعود السياحة والسائحون.

الربع األول    مصري خالل  مليون جنيه  7,6حوالي    ليةتشغياجمالي خسائر    مقابل  2022  الربع األول من  في  مليون جنيه مصري   6,5التشغيلية    الخسائربلغت اجمالي  
%  227,3ارتفع إجمالي اإليرادات من مرتفعات طابا بنسبة    وقد  %(.4:  2021)الربع األول    2022% في الربع األول من عام  10بلغت معدالت اإلشغال    .2021  من

 مليون جنيه(. 3,3: 2021مليون جنيه )الربع األول  10,8إلى 
 

 : 2022 في تحديثات األعمال
اليقين    . ومع الصراع الروسي واألوكراني  بسبب  والمحلي   العالمي  الصعيدصعبة على    تحديات واضطرابات اقتصاديةب  2022بدأت السنة المالية   اشتداد حالة عدم 

الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  االضطراباتالعالمي من  االقتصاد، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي األخيرةالفترة  وخالل
عيات االقتصادية  دفعت التدا   وقدالعالمي نتيجة هذا الصراع.    باالقتصاد؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة  األوكرانيالمستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي  

 %14خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدوالر األميركي بنسبة  نقطة. كما    100البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار    لهذا الصراع العالمية  
 . تقريبا

،  األساسية العالمية للسلع    األسعار الملحوظ في    االرتفاع   تقلبات الرأس تلك    علىويأتي    عدم يقين.لحالة    والتوقعات عرضة  التقلب، شديد    ياالقتصاد  الوضع   ال يزال
 على ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط  إلىالمالية في الدول الناشئة؛ مما أدى   األسواقإلى تقلبات  باإلضافةوارتفاع تكاليف الشحن،  اإلمداد سالسلواضطراب 

ال يوجد مؤشر على حدوث اضطراب كبير في أعمال   الحالية،تطورات السوق عن كثب. على الرغم من حاالت عدم اليقين    ODE. تراقب شركة  الخارجيالميزان  
قررت المجموعة االمتناع في الوقت الحالي عن تقديم    عليه،وبناًء    اإلطالق،المجموعة وال توجد مؤشرات على وجود تأثير مادي على أدائها التشغيلي المستقبلي. على  

 .2022توجيهات لعام ال

وخاصة    الغربية،ونعتمد بشكل كبير على أسواق أوروبا    في فنادق الجونة.األشغال    اجمالي نسبة  % من 46الجدير بالذكر أن المصريين ال يزالون يمثلون أكثر من  
مكانتها  ال تزال اإلدارة واثقة من قدرة الشركة على الحفاظ على  و  باعتبارها أسواقنا الرئيسية للسياحة األجنبية.    وسويسرا،ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة  

مواجهة  قدرتها على  مما يؤكد على المكانة القوية للشركة و مالي،  من الشركات الرائدة في مجال العقارات والضيافة في مصر، على الصعيدين التشغيلي وال   كواحدة
 . ضد أي تحديات غير متوقعة في السوق   الشركة  مما يعزز موقفاألزمات المستقبلية 
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 الرئيسية لهذا العام ما يلي: التركيزتشمل مجاالت 

ال   تغذي  والتي  األلمانيةاألسواق الناطقة باللغة  من المتوقع أن يزداد الطلب من    : قطاع فنادق المجموعة   ذلك، جونة. عالوة على  وتعتبر من العمالء الدائمين في 
باإلضافة إلى ذلك نخطط لبدء بعض عمليات    سنواصل حملتنا بقوة في السوق المحلية لموازنة عدم اليقين بشأن نمط الطلب المرتبط بالوباء على الصعيد الدولي.

صل مراقبة حماية الرصيد النقدي سنوا  ذلك،. باإلضافة إلى  َسَعراً يستطيعون دفع سعر غرف اعلي    لجذب عمالء  2022  خالل  الجونة  التجديد عبر بعض فنادقنا في
 .لفنادقنا ومراقبة تكاليفه عن كثب

مما يؤدي   المحدد،قبل الموعد    الوحدات  وتيرة البناء العقاري وااللتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها وأحياًنا تسليم  تسريعستواصل الشركة    طاع عقارات المجموعة:ق
أي المتصاص    الوجهات،زيادة متوسط أسعار البيع في جميع    الشركة في. وستستمر  اإلنشائية  والتخفيف من أي تأثير تضخمي على التكلفة  إلى زيادة إيرادات القطاع

تعظيم وسوف نركز أيضا على  المشتريات.  لضمان توفير اعلي قيمة لمدخرات    فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب  استمرار  مع  البناء  في أسعار  ةمتوقع  زيادة
 وزيادة التعاون في البيع بين الممتلكات والوجهات. 

ونعتبره جانًبا أساسًيا لتمويل نمو المجموعة وتوزيعات األرباح وحماية عملياتنا من التباطؤ الدوري الناجم عن    النقدية،موثوق للتدفقات    مصدريعتبر    :قطاع إدارة المدن
داف الشركة في جميع  الشركة أيًضا من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين إلظهار االنضباط في عمليات التسليم وتحقيق اه تستستفيدأي أحداث غير متوقعة. سوف 

ل( لتعزيز  از ونشجعهم على االستقرار في وجهاتنا. وسنركز على األعمال اإلضافية )تجديد المن  األعمال،. سنقدم أيًضا عروًضا جذابة للشركات الناشئة ورواد  الوجهات
 . أفضل سدادقياسية مصممة خصيًصا الحتياجات المالك مع شروط   ازلعروض المنازل لدينا من خالل تقديم حزم تجديد من
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 سارة الجواهرجي 

 رئيس عالقات المستثمرين

 

 االول الرب  ع 
2021 

 االول الرب  ع 
2022 

 القيمة بالمليون جنيه مرصي  -اإليرادات/ القطاعات 

 الفنادق  260.6 95.2

 العقارات 1,395.2 1,181.3

 إدارة المدن 276.1 183.5

 اوراسكوم للتنمية مرصإجمالي إيرادات  1,931.9 1,460.0

   

 االول الرب  ع 
2021 

 االول الرب  ع 
2022 

 القيمة بالمليون جنيه مرصي  -قائمة الدخل 

 اإليرادات 1,931.9 1,460.0

 تكلفة المبيعات (1,250.8) (885.1)

 مجمل الرب  ح  681.1 574.9

 هامش مجمل الرب  ح )%( 35.3% 39.4%

 ايرادات استثمارات 75.1 41.0

 مرصوفات عمومية وإدارية  (35.1) (25.0)

ائب واالهالك واالستهالك والبنود غير النقدية 721.1 590.9 ي الرب  ح قبل خصم الفوائد والرصر
ر

 صاف

ائب واالهالك واالستهالك والبنود غير النقدية 37.3% 40.5% ي الرب  ح قبل خصم الفوائد والرصر
 هامش صافر

 األرباح/ خسائر األخرى  (108.2) 82.4

كات شقيقة 22.6 20.7 ي شر
ي ارباح االستثمارات فر

كة فر  حصة الشر

ائب واالهالك واالستهالك  635.5 694.0 ي األرباح قبل خصم الفوائد والرصر
ر

 صاف

 هالكاإل (47.9) (43.7)

 فوائد ومرصوفات تمويلية (75.2) (70.1)

يبة  (48.7) (141.7)  الدخل ضر

ي  463.7 438.5
ر

ة صاف  أرباح الفير

   :  ويتم توزيعه عىل النحو التالي

كة األم  420.1 408.9  مساهمي الشر

 الحقوق الغير مسيطرة 43.6 29.6

ة 0.38 0.37  نصيب السهم األساسي من األرباح خالل الفير

 القيمة بالمليون جنيه مرصي  -المالي قائمة المركز  31/3/2022 31/12/2021

، آالت ومعدات 5,216.6 5,133.8 ي
 مبانر

 مخزون 8,576.7 8,368.4
 عمالء وأوراق قبض 4,428.2 4,028.0
 نقدية وأرصدة بنكية  2,025.2 1,825.6
 انةأذون الخز  1,198.9 1,271.1
كات شقيقة  296.7 353.6 ي شر

 استثمارات فر
 اصول أخرى 1,974.6 1,660.4

 اجمالي األصول 23,716.9 22,640.9

 قروض وتسهيالت بنكية  3,818.5 3,419.5
 موردون ومقاولون وأوراق دفع  6,878.1 7,012.3
 مخصصات 941.8 966.4

امات أخرى  6,641.7 6,248.2 ر  الي 

امات  18,280.1 17,646.4 ر  اجمالي االلير

 غير المسيطرة الحقوق  864.2 824.7
كة األم(  4,572.6 4,169.8  حقوق الملكية )مساهمي الشر

امات وحقوق الملكية 23,716.9 22,640.9 ر  اجمالي االلير


