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 نتائج أعمال
  ٢٠١٦ - لعام الماليمن االتسعة أشهر 

 

       مقارنة بالنصف األول من نفس العام ٢٠١٦الربع الثالث من عام  في نتائج أعمال بعض التحسن  
 مليون سويسري ٢٢٨,٧توقيع اتفاقية مع البنوك إلعادة جدولة ديون بقيمة قيام شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ب. 
  والتي كانت تتضمن إيرادات  ٢٠١٥خالل التسعة أشهر من عام مليون فرنك سويسري  ٢٤٦,٠مقابل مليون فرنك سويسري  ١٦٩,٩تحقيق إيرادات بقيمة

 .مليون فرنك سويسري ٦٤,١بقيمة مبيعات أراضي 
  كل من سلطنة ُعمان واإلمارات العربية المتحدةبارتفاع ملحوظ في أداء قطاع الفنادق. 
  مليون فرنك سويسري) بمساهمة  ٤٦,٠: ٢٠١٥مليون فرنك سويسري (التسعة أشهر  ٦٨,٦لتصبح  %٤٩,١العقارات بنسبة ارتفاع صافي مبيعات قطاع

 رئيسية لكل من الجونة ومونتنيجرو.
  لمشروعات على أن يتم اإلنتهاء من التطبيق الكلي له خالل األشهر القادمة.لداري اإلاحراز تقدم في تطبيق الهيكل التنظيمي 

 

نتائج أعمال أوراســكوم القابضــة للتنمية ال تزال متأثرة بعدم اســتقرار الوضــع الســياســي واإلقتصــادي بجمهورية مصــر العربية.   – ٢٠١٦نوفمبر  ١٥في  فالتدور 
إجمالي إيرادات الشركة  ساهما بشكل أكبر في إيرادات المجموعة. تراجعت تطورًا ملحوظًا حيثبينما شهدت مشروعات الشركة بكل من سلطنة ُعمان ومونتنيجرو 

القرار اإلستراتيجي  لىإ يبشكل رئيسذلك رجع يو  ،)سويسري فرنكمليون  ٢٤٦,٠: ٢٠١٥التسعة أشهر ( سويسري فرنكمليون  ١٦٩,٩ لتصبح%  ٣٠,٩ بنسبة
خالل فترة المقارنة. الجدير بالذكر أنه إذا قد تم إستبعاد أثر  سويسري فرنكمليون  ٦٤,١بشأن تحري الدقة في بيع األراضي مستقبليًا، والتي كانت قد بلغت قيمتها 

: صافي خسائر بقيمة ٢٠١٥التسعة أشهر ( سويسري فرنكمليون  ٤٥,٨ (مساهمي الشركة األم) إيرادات األراضي على فترتي المقارنة ألصبحت صافي الخسائر
 ).سويسري فرنكمليون  ٤٨,٤

مليون فرنك ســـــويســـــري، كما بلغت  ٩,٢مليون فرنك ســـــويســـــري. وبالنســـــبة لمجمل الربح فقد بلغ  ١٣,٢كما تأثرت نتائج األعمال بخســـــائر فروق تقييم عملة بقيمة 
نك ســـويســـري خالل مليون فر  ٣,٩مليون فرنك ســـويســـري مقابل صـــافي أرباح (مســـاهمي الشـــركة األم) بقيمة  ٦٠,٧صـــافي خســـائر الفترة (مســـاهمي الشـــركة األم) 

 مليون فرنك سويسري.  ١٣,٩د والضرائب واالهالك واالستهالك وعلى النحو اإليجابي، فقد بلغ صافي ربح معدل قبل خصم الفوائ. ٢٠١٥التسعة أشهر من عام 
، قامت شـــــركة أوراســـــكوم للفنادق دعم قطاع الســـــياحة في جمهورية مصـــــر العربيةلالبنك المركزي المصـــــري جهود في إطار ، و ٢٠١٦وفي شـــــهر نوفمبر من عام 

ســداد تأجيل تتيح للشــركة  ســويســري فرنك مليون ٢٢٨,٧بتوقيع اتفاقية جدولة قروض بقيمة  -الشــركة التابعة األكبر للمجموعة بجمهورية مصــر العربية  –والتنمية 
مع إمكانية تأجيل ســداد  ٢٠١٦تلك األقســاط حتى نهاية العام المالي وكذلك تأجيل ســداد الفوائد المســتحقة على ســنوات قادمة  ٣لمدة  للقروض ألســاســيةاألقســاط ا

التنمية  المزيد من المرونة في دفع عجلة األمر الذي يوفرللشـــركة المركز المالي تم تعزيز وبإعادة جدولة القروض، ســـوف ي. ٢٠١٧تلك الفوائد لنهاية العام المالي 
 لمشروعاتها. 

 مقابل فترة المقارنة  %١١,٢و  %٥٥,٩نة ُعمان واإلمارات العربية المتحدة بنسبة تحقيق زيادة في إيرادات فنادق سلط
، كما  %٦١إلى  %٤٤من  %٣٩ففي ســلطنة ُعمان، فقد أدى برنامج اإلدارة الجديد إلى تطور أداء الفنادق بشــكل ملحوظ حيث ارتفعت معدالت االشــغال بنســبة 

. كما ارتفعت ٢٠١٦مليون فرنك ســــويســــري خالل التســــعة أشــــهر من عام  ٥,٩مليون فرنك ســــويســــري إلى  ٢,٥من  %١٢٨ارتفع مجمل الربح التشــــغيلي بنســــبة 
مليون فرنك سويسري).  ١٤,٥: ٢٠١٥مليون فرنك سويسري (التسعة أشهر  ٢٢,٦لتصبح  %٥٥,٩إيرادات فنادق المجموعة بسلطنة ُعمان بشكل ملحوظ بنسبة 

 ١٩,٤لتصــبح  %١١,٢روتانا" معدالته اإليجابية محققًا زيادة في إيراداته بنســبة  ڤربية المتحدة، فقد واصــل فندق "ذي كو فنادق المجموعة باإلمارات العوبالنســبة ل
مليون فرنك  %٦٧: ٢٠١٥(التســعة أشــهر  %٧٨، وٕارتفاع معدالت اإلشــغال لتصــبح مليون فرنك ســويســري) ١٧,٥: ٢٠١٥التســعة أشــهر (مليون فرنك ســويســري 

    سويسري)
فقد اســــتمر التأثير الســــلبي للتراجع الحاد في قطاع الســــياحة المصــــري على أداء قطاع الفنادق بالمجموعة، فقد تراجع عدد الســــياح وفي جمهورية مصــــر العربية، 

في العام المالي مليار دوالر أمريكي  ٣,٨لتصــــــــبح  %٤٨,٩بنســــــــبة  إيرادات قطاع الســــــــياحة تتراجع وبشــــــــكل عام فقدمقارنة بالعام الماضــــــــي.  %٤١بنســــــــبة 
منظمي الرحالت الســــــياحية قد  التســــــويقية المبذولة مع الجهود ، فإنومع ذلك .٢٠١٤/٢٠١٥مليار دوالر أمريكي خالل العام المالي  ٧,٤مقابل  ٢٠١٥/٢٠١٦

الجونة على صـــــدارتها في تحقيق معدالت إشـــــغال  المباشـــــرة. ونتيجة لذلك، فقد حافظت المحلي وتحقيق المزيد من الحجوزات تواجد في الســـــوقال أدت الى تعزيز
فرنك  ٥٣لتصبح  %٨,٢معدالت أسعار الغرف بنسبة  )، وكذلك ارتفاع%٦٦: ٢٠١٥(التسعة أشهر  ٢٠١٦التسعة أشهر من العام المالي  خالل  %٥٥قدرها 

   ). فرنك سويسري ٤٩: ٢٠١٥(التسعة أشهر  سويسري
نتيجة الحمالت التسويقية المكثفة والتي بدأت الشركة بتطبيقها في األردن  ٢٠١٦منذ نهاية الربع الثاني من عام شهدت زيادة في اإلقبال وفي مرتفعات طابا، فقد 
غرفة  ٥٠٣صل غرفة فندقية من فندق "استراند بيتش اند جولف ريزورت" من أ ٢٧٦. األمر الذي أدي إلى قيام الشركة بإعادة إفتتاح ةواألسواق المحلية المصري

غرفة فندقية بمرتفعات طابا لترتفع معدالت اإلشـــــــــغال بالنســـــــــبة للغرف  ٢٣٦٥غرفة فندقية من أصـــــــــل  ٧١٨فندقية. وبذلك يبلغ عدد الغرف قيد التشـــــــــغبل اليوم 
  ). %١٩: ٢٠١٥(التسعة أشهر  %٣٣المتاحة إلى 

 
 

قبل خصم معدل صافي ربح فرنك سويسري وأرباح تشغيلية (مليون  ١٦٩,٩تحقيق إيرادات بقيمة عن تعلن المجموعة" " القابضة للتنمية إيه جياوراسكوم 
  .فرنك سويسريمليون  ١٣,٩بقيمة  )الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك

قبل  األرباح المعدلة وهامش األرباح المعدلة
، خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

، %)بالمليون فرنك سويسري(  

 اإليرادات
)بالمليون فرنك سويسري(   
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 مؤشرات قطاع الفنادق
 (بالمليون فرنك سويسري)
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 نتائج أعمال
  ٢٠١٦ - لعام الماليمن االتسعة أشهر 

 

اإليرادات/ القطاعاتاجمالي   

 العقارات

 األراضي

إدارة 
 المشروعات

 أنشطة أخرى

 الفنادق

    
  

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

من اجمالي طاقتها التشـــــــغيلية منذ الربع الرابع من عام  %٦٢فترة العرض، واصـــــــلت المجموعة تشـــــــغيل فندقين من فنادقها األربعة بمكادي يمثالن نســـــــبة وخالل 
م من ذلك، فقد نجحت المجموعة في وبالرغ. نتيجة التأثير طويل األمد الســــــتمرار فرض حظر الســــــفر المفروض من روســــــيا على جمهورية مصــــــر العربية ٢٠١٥

مع مجموعة  ٢٠١٦اتخاذ بعض التدابير اإليجابية لتخطي ذلك التراجع في األداء وقامت بتوقيع اتفاقية لمدة ثالث ســــــــــنوات بداية من أول شــــــــــهر نوفمبر من عام 
FTI ســـــــــنويًا. الجدير بالذكر ان تلك الفنادق الثالث قد حققت اجمالي  %٥مليون يورو ســـــــــنويا وزيادة قدرها  ٣,٣ق بمكادي بقيمة اجمالية قدرها لتأجير ثالثة فناد

فقط  ٢٠١٥، وساهمت في اجمالي الربح التشغيلي للمجموعة في خالل العام المالي ٢٠١٦خالل التسعة أشهر من عام  يورومليون  ٠,٦٩خسائر تشغيلية بقيمة 
. وفي الفيوم، نجحت المجموعة في افتتاح فندق "بيوم ليك ســـايد" بشـــكل أولي في األول ٢٠١٤مليون يورو خالل العام المالي  ١,١مليون يورو وبقيمة  ٢,٥بقيمة 

مليون فرنك  ٨٥,٩لتصبح  %٦,٧ة وبشكل عام، فقد تراجعت إيرادات القطاع بنسب خالل شهر من افتتاحه. %٢٧من شهر سبتمبر محققًا لمعدالت إشغال بنسبة 
  فرنك سويسري.مليون  ٩٢,١: ٢٠١٥سويسري (التسعة أشهر 

، بزيادة ملحوظة في مبيعات الربع الثالث منفردًا والذي شــهد ٢٠١٦مليون فرنك ســويســري خالل التســعة أشــهر من عام  ٧٤,٣تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 
  مليون فرنك سويسري)  ٩,٠: ٢٠١٥ليون فرنك سويسري (الربع الثالث م ١٦,٩محققًا  %٨٧,٨زيادة في المبيعات بنسبة 

يرجع السبب في تلك الزيادة إلى بمساهمة رئيسية لكل من الجونة ومونتنيجرو، و تحقيق مستويات متقدمة في المبيعات،  ٢٠١٦شهد الربع الثالث من العام المالي 
. فقد شـــهد مشـــروع "فنادير ٢٠١٦تطبيقها تزامنًا مع افتتاح المشـــروعات الجديدة خالل الربع الثاني من عام  المبيعات القوية واألنشـــطة التســـويقية التي تم البدء في

المشروع. كما قامت الشركة بإطالق مشروعًا  وحدات% من ٧٥إقباًال قويًا حيث قد تم بيع  ٢٠١٦باي" والذي تم اطالقه بمدينة الجونة خالل شهر إبريل من عام 
 ٤٨دوالر أمريكي تم بيعهم بالكامل خالل مليون  ٣,٠وحدة بقيمة إجمالية قدرها  ١١ى "ذي ويســـــــــت فيالز" خالل شـــــــــهر يوليو بإجمالي عدد محدودًا تحت مســـــــــم
    ساعة من اإلطالق. 

 مليون ٣,٩ إجمالية بقيمة  بيعصـــفقة وفي "لوســـتيكا باي" بدولة مونتنيجرو، فقد واصـــلت المبيعات معدالتها القوية منذ بداية العام، فقد تمكنت المجموعة من إتمام 
وأوشـــكت المجموعة تقريبا على . )ســـويســـري فرنك مليون ٦,٤: ٢٠١٥(التســـعة أشـــهر  ســـويســـري فرنك مليون ١٢,٠ إلى عليها المتعاقد الوحدات قيمةلترتفع  يورو

وحدة  ٨٨تضم  ) والتيGونموذج  F(نموذج  اإلنشاءات للمباني الجديدة تتقدم المجموعة وبقوة في اعمالكما  االنتهاء من أعمال اإلنشاءات للبنية الفوقية للمارينا
  سكنية.

 عام الربع الرابع من خاللمن المتوقع افتتاحه  ذيوال هملعب الجولف بمنطقة الســيف بالنســبة لتطويرالصــحيح  وفقًا للمســار المجموعة فتســيرمان، اما فى ســلطنة عُ 
مليون فرنك ســـويســـري  ١٩,٣مخزون عقاري بقيمة جمالي بإفي إطالق مشـــروع عقاري جديد تحت مســـمى "جولف ليك ريزيدانس"  نجحت المجموعة . كما ٢٠١٦

  وحدة سكنية تطل على ملعب الجولف وقد تم افتتاح البيع للمرحلة األولى لهم. ١١٨ويتضمن عدد 
مليون فرنك ســـــــويســـــــري). كما بلغت قيمة الوحدات العقارية المباعة  ٥٥,٤: ٢٠١٥مليون فرنك ســـــــويســـــــري (التســـــــعة أشـــــــهر  ٤٤,٢بلغت ايرادات قطاع العقارات 

مليون فرنك  ٦٨,٦لوحدات العقارية المباعة كما بلغ صــافي قيمة ا مليون فرنك ســويســري). ٧٨,٥: ٢٠١٥مليون فرنك ســويســري (التســعة أشــهر  ٧٤,٣بالمجموعة 
أما بالنسبة لإليرادات المؤجلة للقطاع، والتى سوف يتم االعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة  مليون فرنك سويسري) ٤٦,٠: ٢٠١٥سويسري (التسعة أشهر 

  .مليون فرنك سويسري) ١٤٣,٩: ٢٠١٥(التسعة أشهر مليون فرنك سويسري  ١٥٥,٦،  فقد بلغت ٢٠١٨في 
  :٢٠١٦ –الرؤية العامة لعام 

  المجموعة:
األصــــول الغير بيع  المجموعة تعتزمفي إطار مبادرة "المجموعة" التي تهدف الى التركيز على المشــــروعات األســــاســــية في مصــــر وســــلطنة عمان ومنتنيجرو، فإن 

القرار  مدى تأثيروالجدير بالذكر، انه يجب األخذ بعين االعتبار استراتيجية. وبموجب ذلك، قامت بتصنيف مجموعة شركات تمويل ضمن األصول بغرض البيع. 
األصول والخصوم النقدية في الفترات  قيمةعلى  ٪٣,٠ بنحو المصري بالجنيه لإليدعات الفائدة أسعار ورفع المصري الجنيه تعويماألخير للبنك المركزي المصري ب

  حاليًا بدراسة مدى تأثير ذلك القرار عليها.  المجموعةوتقوم . والخسائر حاألربافضًال عن إمكانية تأثيرها على قائمة  ،الالحقة
  :قطاع العقارات

ر أكتوبر ومشــروع ففي جمهورية مصــر العربية وســلطنة ُعمان، تعتزم المجموعة تحقيق االســتفادة القصــوى من المشــروع الجديد "طويلة" والذي تم اطالقه خالل شــه
عقارية  والذي حقق مبيعات إيجابية. كما تزال المجموعة تخطط إلطالق وحدات ٢٠١٦والذي تم اطالقه في شــــهر نوفمبر من عام "جولف ليك ريزيدانس" بالســــيفة 

وفي شاطئ صاللة بسلطنة ُعمان، تخطط المجموعة . ٢٠١٧الربع األول من عام  مليون فرنك سويسري خالل ٣,٤عقاري قدره  مخزون إجماليب الفيوم في جديدة
بداية  Gو Fاعمال االنشاءات وتتوقع تسليم النماذج  في. وفي مونتنيجرو، تقوم المجموعة باإلسراع ٢٠١٦النشاء مشروع مالهي مائية خالل الربع الرابع من عام 

بجمهورية فرص للدخول في ســــــوق العقارات ذات التصــــــنيف المنزلي األول والثاني حاليأ العديد من ال المجموعةتدرس  . وباإلضــــــافة الى ذلك،٢٠١٧من اول عام 
  .مصر العربية
  :قطاع الفنادق

 بدولة مونتنيجرو والذي ســـــوف يدار بواســـــطة مجموعة شـــــيدي "لوســـــتيكا باي"ألول فندق في مشـــــروع  ٢٠١٦تخطط المجموعة للبدء في أعمال االنشـــــاءات خالل 
غرفة فندقية  ٨٤( أعمال اإلنشـــــــاءات لتوســـــــعات فندق الفنار إنهاء. وفي ســـــــلطنة ُعمان، يتم العمل على (العالمة التجارية العالمية الشـــــــهيرة إلدارة الفنادق الفخمة)

أعمال االنشـــاءات  إنهاءن المجموعة بصـــدد وفي االمارات العربية المتحدة، فإ. ٢٠١٦غرفة بنهاية عام  ٣٠٢لتصـــبح الطاقة االســـتيعابية االجمالية للفندق  جديدة)
  .٢٠١٧الربع األول من عام غرفة فندقية جديدة على أن يتم إفتتاحهم خالل  ١٤٥بإضافة  "روتانا ڤذي كو لملحق فندق "

قيمة اإليرادات المؤجلة               
)بالمليون فرنك سويسري(  

قيمة الوحدات العقارية المباعة       
 (بالمليون فرنك سويسري)



 
 

3 
 

 نتائج أعمال
  ٢٠١٦ - لعام الماليمن االتسعة أشهر 

 
٥٢٠١التسعة أشھر    ٢٠١٦التسعة أشھر    القيمة بالمليون فرنك سويسري -اإليرادات/ القطاعات   

٩٢٫١  ٨٥٫٩   الفنادق

٥٥٫٤   العقارات ٤٤٫٢

٦٤٫١  ٢٫٧   االراضي

١١٫٠  ١١٫٨   المشروعاتإدارة 

٢٣٫٤  ٢٥٫٣   أنشطة أخرى

٢٤٦٫٠  ١٦٩٫٩   اوراسكوم للفنادق والتنمية

٥٢٠١التسعة أشھر    ٢٠١٦التسعة أشھر    القيمة بالمليون فرنك سويسري -قائمة الدخل   

٠٫٤٦٢   ٫٩٩٦١     اليراداتا
( ٣٤٫٧١ )  ( ٧٫١٦٠ )    تكلفة المبيعات

٧٫٧١   ٩٫٢    مجمل الربح
٢٫٢٩ %  ٥٫٥ %    هامش مجمل الربح (%)
٥٫٦   ٠٫٥     ايرادات استثمارات

( ٦٫٢ )  ( ٩٫١١ )    (الخسائر) / األرباح األخرى
( ٨٫٢٧ )  ( ٩٫٢٨ )    مصروفات عمومية وادارية
( ٦٫٢٥ )  ( ٦١٫٣ )    فوائد ومصروفات تمويلية
( ٣٫١٣ )  ( ٩٫١١ )    حصة الشركة في خسائر االستثمارات في شركات شقيقة

٩٫٨   ( ١٫٧٠ )    صافي (خسائر)  األرباح قبل الضرائب
(٤٫٧)  ( ٦٫١ )    ضريبة الدخل

٢٫٤   ( ٧٫٧١ )    الفترة صافي (خسائر) أرباح

      ويتم توزيعه على النحو التالي:

٩٫٣   ( ٧٫٦٠ )    حقوق األغلبية

٠٫٣  ( ٫٠١١ )    حقوق الغير مسيطرة
٠٫١٤  ( ٥٠١٫ )    نصيب السهم األساسي من (خسائر) األرباح خالل الفترة
٣١/١٢/٢٠١٥   ٠٣/٩/٢٠١٦   القيمة بالمليون فرنك سويسري -قائمة المركز المالي   

٩٤٠٫٤  ٫٨٩٢٦     مباني، آالت ومعدات
١٩١٫٣  ٧١٨٣٫     مخزون
٢٣٤٫٧  ٧٫١٢٠     عمالء وأوراق قبض
١٦٧٫٦  ٤٫١٣٢     نقدية وأرصدة بنكية
١٠٠٫٧  ٨٫٨٨     استثمارات في شركات شقيقة

١٧٣٫٩  ٧٫١٠٩     اصول اخرى

  أصول بغرض البيع ١٢٠٫٣ -
١٨٠٨٫٦  ٫٤٨٢١٦     اجمالي األصول
٥٠٧٫١  ٤٫٤٢٩     قروض وتسهيالت بنكية
٤٧٫٠  ٨٫٩٣     موردون ومقاولون وأوراق دفع
٨٢٫٥  ٥٫٢٨     مخصصات

  التزامات متعلقة بأصول بغرض البيع ١٠٠٫٤ -
٢١٥٫٤  ٥٫١٩٤     التزامات اخرى
٨٥٢٫٠  ٦٫٤٦٨     اجمالي االلتزامات
٢٣٢٫١  ٩٫٠٧٢     حقوق الغير مسيطرةال
٧٢٤٫٥  ٩٫٦٢٧     الشركة األم)حقوق الملكية (مساهمي 

١٨٠٨٫٦  ١٦٨٢٫٤    اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

  جواهرجيسارة ال
  رئيس عالقات المستثمرين


