
 
 

1 
 

 نتائج أعمال
  2018األول  النصف – العام المالي

 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

 
 
 

 

 مع زيادة 2018األول من عام  النصففي مصري  جنيه مليار 1.2كثر من الضعف ليصل إلى أل صافي مبيعات العقارات  ارتفاع 
 من الجونة ومكادي هايتس. المساهمة في المبيعات

  ي النصف مليون جنيه ف 0.5مليون جنيه مقابل  110.5 المبيعاتبلغت صافي حيث مكادي هايتس  في الجديد مشروعللنجاحًا كبيرًا
 .2017األول من العام 

 مليار  2.2 ٪ إلى70.5بنسبة  اإليرادات المؤجلةوارتفاع مليون جنيه،  462.2٪ لتصل إلى 53.8اإليرادات العقارية بنسبة  ارتفاع
 .2017في النصف األول من العام مصري مليار جنيه  1.3مقابل مصري  جنيه

  لفنادق بنسبة مليون جنيه مصري، وارتفاع قيمة اجمالي األرباح التشغيلية ل 628.3إلىلتصل ٪  40.0ارتفاع إيرادات الفنادق بنسبة
 .2017مليون جنيه في النصف األول من العام  173.5مليون جنيه مقابل  270.2٪ لتصل إلى 55.7

  مصري. مليون جنيه 261.1إلى لتصل ٪ 37.1ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 
  مليون  653.8٪ لتصل إلى 45.9بنسبة  البنود غير النقديةو  واالستهالك صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالكارتفاع

  جنيه مصري 
  من  األول النصفمليون جنيه في  62.9)معدلة( قدرها  االرباحمليون جنيه مصري مقابل صافي  184.6ارتفاع صافي الربح إلى

متضمنه أرباح غير متكررة  2017في النصف األول من عام  مليون جنيه مصري  176.3 االرباح)حيث بلغت صافي  2017عام 
 مصري(.مليون جنيه  113.4غ مبلقروض بنتيجة تسوية 

  ع( لبناء دوالر أمريكي للمتر المرب 130.0مليون دوالر أمريكي ) 1.0متر مربع في الجونة مقابل  7,955بيع قطعة أرض مساحتها
 .أول مبنى إداري وتأجيره لشركة ألمانية

 والمتوقع االنتهاء ان غرب القاهرة فد 1000لتطوير  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةمع شراكة جاري االنتهاء من إجراءات عقد ال
 خالل الشهرين المقبلين.منه في 

  ام عفي مصري  مليار جنيه 1.0بقيمة  قروضوسداد  المتاحة للبيعاألصول غير األساسية جاري االنتهاء من إجراءات بيع بعض
2018. 

 
 اتيمائج اتمشللل ن م تني للو ا و  أفضلل  أدائها اإليجابي في تحق ق (ODEأوراسللمول تنمية م ر لل    تواصلل   – 2018 أغسطس 14 القاهرة في

األو  رن  اتي لللوفي ر للل   جي ه  رن ار 1.5 ٪ تم للل   ت 39.8ارتفعت اإلي ادات بيسللل م ح ث  .األعةا في جة ع قطاعات  2018رن عال 
ر للللل   لن  اتي لللللو األو    ون جي هرن 611.2ات بح  رجة . وقد بنغ 2017األو  رن عال  اتي لللللوجي ه في  رن ار 1.1رقاب   2018عال 

 وا سلللللمهن  ق   ل لللللو اتفوائد واتضللللل ائ  وا هن وارتفعت األرباح  .2017% عن اتي لللللو األو  رن عال 38.7بزيادة قدرها  2018رن عال 
 .2017و  رن عال األ اتي وفي ر    رن ون جي ه  448.1رقاب ر    رن ون جي ه  653.9 ت   تم  ٪ 45.9بيس م  ات يود غ   اتيقديمو 

تج عن اتيا األداء اتمشلل نيوي جع اتفضل  في لت   ت  قوة  في اتي لو األو  رن اتعال ر ل  تمائج تشلل ن م قويمشلهدت  ي ادات أوراسلمول تنمية م 
ال عات فم ة اتةقارتملن  رن ون جي ه  176.3رن ون جي ه رقاب   184.6 بق ةم أرباح. قارت اتةجةوعم بمحق ق صلللللافي عات اتشللللل مم اتة منفمقطا

صلللافي أرباح  تمج عن ل لللةها تحق قوقد  ر للل   رن ون جي ه  113.4 ق ةمق وض بأرباح غ   رمك رة تم جم تسلللويم  واتذ  يمضلللةناتةاضلللي. 
في فإن صللللللافي ات بح  ؛2018اتي للللللو األو  رن عال  عد تعدي  صللللللافي ات بح فيواتجدي  باتذم  ان ب .رن ون جي ه ر لللللل    62.9 ي لللللل  اتي

 .2017باتفم ة اتةاض م رن ٪ رقارتم 193.5بيس م  عارتف 2018اتي و األو  رن عال 

 

 أوراسكوم للتنمية مصر 
 لتصتتل إلى  ٪39.8اإليرادات بنستتبة  ارتفعت قطاعات.الفي جميع  2018 لعامول األ  خالل النصتتف التشتتغيلية النتائجأفضتتل في تحقيق  الشتتركة استتتمرار

 653.8إلى ٪ لتصتتل45.9بنستتبة  البنود غير النقديةو  واالستتتهالك الربح قبل خصتتم الفوائد والضتترائب واالهالك اع صتتافيارتف .مصتتري  جنيه رمليا 1.5
 .مصري  مليون جنيه 184.6إلى ليصل  الربحصافي  وارتفع مصري  مليون جنيه

 اإليرادات
)بالمليون جنيه مصري(   

 

قبل خصم الفوائد صافي الربح 
 والضرائب واالهالك واالستهالك

 البنود غير النقدية
بالمليون جنيه مصري()   

 

1,094

1,529

1H 2017 1H 2018

448

654

1H 2017 1H 2018

63 

185

1H 2017 1H 2018

 صافي الربح 
بالمليون جنيه مصري()   

 

 المعدل صافي الربح
1H 2017 

  
 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagqGMn5vaAhXSsaQKHZ40BU4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuca.gov.eg%2F&usg=AOvVaw2hBQZB7xHGBCBTmx4xnsPr
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagqGMn5vaAhXSsaQKHZ40BU4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuca.gov.eg%2F&usg=AOvVaw2hBQZB7xHGBCBTmx4xnsPr
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719

1,187

1H 2017 1H 2018

449

190

628

292

Revenue Adj. EBITDA

1H 2017 1H 2018

 صافي مبيعات العقارات
 )بالمليون جنيه مصري(

 قيمة اإليرادات المؤجلة
  باتةن ون جي ه ر   (

 المجموعة قطاع فنادق

فاظ عن  اتفيادق وتحق ق تمائج تشلللللل ن م قويم تم جم تط  ق اسلللللم ات ج م اتفيادق اتجديدة واتمي سلللللاهةت في اتحسلللللمة ار األداء اتقو  تقطا  ا
شللل ن م رن ون جي ه ر لل   وارتفا  ق ةم اجةاتي األرباح اتم 628.3٪ تم لل   ت  40.0ارتفا   ي ادات اتفيادق بيسلل م . اتيةو اتقو  تألرباح

ق   األرباح  ا ارتف. 2017رن ون جي ه في اتي للو األو  رن اتعال  173.5رن ون جي ه رقاب   270.2٪ تم لل   ت  55.7تنفيادق بيسلل م 
 190.4رن ون جي ه ر للل   رقاب   292.4تم للل   ت  ٪ 53.6 بيسللل م ات يود غ   اتيقديمو  وا سلللمهن  ل لللو اتفوائد واتضللل ائ  وا هن 

 .2017األو  رن عال  اتي وجي ه في رن ون 

 المجموعة عقارات قطاع

حديثا في  في اتجوتم واتةش و  اتذ  أطنق فضن عن رساهةم  يجاب م تنة  علات يشهد قطا  اتعقارات زيادة في اتيمائج اتمشل ن م واتةات م،
 رن ون جي ه ر    في اتي و 718.7رقاب   رن ار جي ه ر     1.2تم    ت  ٪ 65.0صافي اتة  عات بيس م  تارتفع. رماد  هايمس

لت   وي جع ر     رن ون جي ه 462.2٪ ت  نغ 53.8اتةعم ف بها بيس م   جةاتي  ي ادات اتقطا  اتعقار   تارتفع، 2017األو  رن عال 
ئو اتةات م بها ضةن اتقوا جةاتي اإلي ادات اتةؤجنم رن اتعقارات اتمي تو يمو ا عم اف  تارتفعمةا  في اتجوتم. اتي زيادة تسن و اتوحدات

جي ه ر    في رن ار  1.3رن ار جي ه ر    رقاب   2.2٪ تم    ت  70.5بيس م  2023تنةجةوعم تنفم ات اتةات م اتةةمدة حم  
 .ر     رن ون جي ه 225.7 بها اتل   رعم ف ةؤجنماتفوائد ات ي ادات رن تاح م أل   ت نغ . 2017األو  رن عال  اتي و

  طاع إدارة المدنق

 رن ون جي ه 261.1 ت  ٪ تم لللللل  37.7بيسلللللل م  دارة اتةدن قطا   ي ادات  ت  زيادة اتةسللللللمة ة  وا حداثأدت اتزيادة في حجو األتشللللللطم 
 ق   ل و اتفوائد واتض ائ  وا هن األرباح . وقد ارتفعت 2017و األو  رن عال في اتي  ر     رن ون جي ه 190.5رقاب   ر    

 رن ون جي ه في اتي للللللللو األو  رن اتعال 35.5رن ون جي ه رقاب   53.2  ت تم لللللللل   ٪49.9بيسلللللللل م  ات يود غ   اتيقديمو  وا سللللللللمهن 
2017. 

 ، البحر األحمرالجونة

٪ في 75٪ رقاب  80٪ تم لل   ت  6.7ارتفعت رعد ت  شلللا  اتفيادق بيسلل م . ات ائدة في قطا  اتسلل احم اتة لل    رماتمها اتجوتم واصللنت
جي ًها ر للل ًيا رقاب   1,178٪ تم للل   ت  38.4بيسللل م  اتةماحما ي ادات باتيسللل م تنل ف  ، وارتفعت اجةاتي2017األو  رن عال  اتي لللو

٪ 38.8. وارتفعت اإلي ادات بيسلللللللل م اتل ف أسللللللللعارزيادة  قاتفياد عن زيادة اتطن  تم جم  2017اتي للللللللو األو  رن عال جي هًا في  851
، مةا ارتفعت اجةاتي األرباح 2017األو  رن عال  اتي ورن ون جي ه ر    في  382.8ر    رقاب   رن ون جي ه 531.4تم    ت  

 . 2017األو  رن عال   واتيرن ون جي ه في  179.1رن ون جي ه رقاب   270.9٪ تم    ت  51.3اتمشل ن م بيس م 

ا أتاح رةاتمجديد اتشارنم تنفيدق.  اعةا تو  عادة افمماح فيدق ت تنز  ن بعد  ،2018في اتي و األو  رن عال  ؛أعةا  اتمجديداتوفي  طار 
ك طوة أوت  في لطم اتمجديد اتكار   ت تنز  نفندق يأتي تجديد  .ر للل    جي ه 1،040٪ ت  للل   ت  118.9بيسللل م أسلللعار اتل ف زيادة 

في وتم زيادة اتطن  عن  فيادق اتجرع و  .تمحسلللللللللل ن أدائها اتفيادق عض ت اتأعةا  اتمجديد وجار  اسللللللللللمكةا  .رارييا اتثنثمتفيادق أبو ت ج 
 .2018/2019بياء فيدق جديد في   ضافم اتةزيد رن اتل ف اتفيدق م ومذت  حات ا اتش مم درست اآلوتم األل  ة

في ر ل   رن ون جي ه  705.0رقاب  ر ل   رن ار جي ه  1.2٪ تم ل   ت  52.2صلافي اتة  عات بيسل م  ارتفعت وفي قطا  اتعقارات،
 22.7رشلللل و  تف نت اتشلللليت سللللاتدزت بإجةاتي ر زون اتة حنم ا وتي رن  ، تو ط ح2018وفي أب ي   .2017اتي للللو األو  رن عال 

، تو ط ح 2018رن ون دو ر أر يمي حم  اآلن. وفي يوت و  10 ون دو ر أر يمي وقد تجحت اتشلللللللل مم في تحق ق ر  عات ت لللللللل  اتي رن
 واتجدي  .اتط حو  رن ات ول األ فيبيجاح  في رشللللل و  سلللللاب يا، وتو ب عهو ر للللل   رن ون جي ه  60.0وحدة بق ةم  جةات م قدرها  12عدد 

 .اتةق   في ديسة   تط ح رش وعات أل   اقم بت رن تحق ق رعد  اتة  عات اتةسمهدفم تنعال. وت طط اتش مم  مان اتش م، باتذم 

1,291

2,201

1H 2017 1H 2018

 مؤشرات قطاع الفنادق
 )بالمليون جنيه مصري(
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ث اسمضفيا بيجاح أحداثيا اتسيويم. رن ون جي ه ر    ح  243.7٪ تم    ت  41.2عن  جات   دارة اتةدييم، ارتفعت اإلي ادات بيس م و 
سوف . و 2018بطوتم اتجوتم تن وتو تنسمواش تن جا  واتيساء و  اتسيويم بطوتم اتعاتو اتةفموحم ، تو بيجاح اسمضافم2018في أب ي  
وقد قارت اتش مم  .2017في س مة    األوت  اتدورة اتك    اتذ  حققمهاتثات م رن ره جان اتجوتم اتس يةائي بعد اتيجاح  اتدورةتسمض و 

رم  دو ر أر يمي تك   130.0دو ر أر يمي   رن ون  1.0بق ةم  جةات م ت نغ رم  ر بع في اتجوتم  7،955  ع قطعم أرض رساحمها ب
تشاء أو  ر ي   دار  في اتجوتم وتأج  ه تش مم أتةات م. وتعد هذه لطوة تاجحم أل ى في  طار اسم ات ج م اتةجةوعم اتمي تهدف إل ر بع(.

رن اتجوتم ر مز  رةا س جع  .(G-Space) ت  جع  اتجوتم ردييم رمكارنم طوا  اتعال رن لن   تشاء أو  رجةع  دار  بعد جي س  س 
 . دار   قن ةي يجذب اتةزيد رن اتش مات اتةحن م واتعاتة م إلقارم رق  تها في اتجوتم

 ، البحر األحمرمكادي هايتس

لن  ات بع اتثاتي رن عال  عن تمائج رنحوظم اتة  عات اتةشللللللللل و  وتحسللللللللل نقويم إلح اء اتمسلللللللللويق ات حةنت أسلللللللللف تفي رماد  هايمس، 
وتعة   .2017رن ون جي ه ر لل   في اتي للو األو  رن عال  0.5رن ون جي ه ر لل   رقاب   110.5اتة  عات  ت   ، فقد ارتفعت2018

 .حات ًا عن  اسملن  اتيجاح اتةحقق رن اتة حنم ا وتي تنةش و  وتدرس ط ح ر حنم جديدة تمن  م احم اجات عةنئيا

 ، سيناءمرتفعات طابا

بيس م   ي ادات اتفيادقفي زيادة اتش مم  تجحت لت ورع يٌا بس   حظ  اتسف  عن  س ياء. تحدو زاتت ر تفعات طابا أكث  اتةش وعات 
في  رن ون جي ه ر     6.1 إلى رن ون جي ه ر     7.9رن  اتمشل ن موتقن ص ات سائ  رن ون جي ه ر     41.8٪ تم    ت  74.9

 .2018األو  رن عال  اتي و

 لشركةل الرؤية العامة
سابقًا  ا عنن عيهواتمي تو  رجةوعم تةوي تثنث فيادق في رماد  و ات  ع  ا زرمرن جة ع اتوثائق واإلج اءات ا تمهاء  عن جار  اتعة  

 ات نم. لات اتديون  اسم عاد رن ات  ع وسوف يةمييا هذا تق ي اً  رن ون جي م ر     800 واتمي سوف ييمج عيها  جةاتي تدفقات تقديم بق ةم
 . 2018رن ار جي ه ر    في عال  1.0 رص د اتق وض بق ةمرع ات يو  تم ف ض جار  اتمفاوض  ورن تاح م أل   

دان في ف 1,000تمطوي   ه ئم اتةجمةعات اتعة ات م اتجديدةش اكم رع اتعقود اتةمعنقم بات رن جار  اتعة  عن  ا تمهاءوفي قطا  اتعقارات، 
تنح و  عن  قطعم أرض في اتساح  اتشةاتي، جاريم ةياقشات  زاتت اتو  لن  اتشه ين اتةق ن ن.واتةموقع ا تمهاء ريه في  غ ب اتقاه ة

 سوق اتعقارات اتثاتو .واتذ  يعد توجه جديد تنش مم تحو 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagqGMn5vaAhXSsaQKHZ40BU4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuca.gov.eg%2F&usg=AOvVaw2hBQZB7xHGBCBTmx4xnsPr
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagqGMn5vaAhXSsaQKHZ40BU4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuca.gov.eg%2F&usg=AOvVaw2hBQZB7xHGBCBTmx4xnsPr
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2017 النصف األول   2018 النصف األول   2017 الثانيالربع   2018 الثانيالربع   القيمة بالمليون جنيه مصري  -اإليرادات/ القطاعات    

 اتفيادق 331.7 247.9 628.3 448.8

 اتعقارات 315.1 174.1 462.2 300.5

  دارة اتةدن 138.8 100.9 261.1 190.5

 رجةوعم تةوي  88.3 76.9 177.2 153.8
 اوراسكوم للتنمية مصر 873.9 599.9 1,528.8 1,093.7

     
2017 النصف األول   2018 النصف األول   2017 الثانيالربع   2018 الثانيالربع   القيمة بالمليون جنيه مصري  -قائمة الدخل    

 اإليرادات 873.9 599.9  1,528.8 1,093.7
 تكنفم اتة  عات (496.7) (344.7) (917.6) (653.0)

 الربح مجمل 377.2 255.2 611.2 440.7
 هامش مجمل الربح )%( 43.2% 42.5% 40.0% 40.3%

 اي ادات اسمثةارات 42.5 21.7 89.1 37.0
 ر  وفات عةور م وإداريم (27.2) (7.2)  (46.5) (29.6)
 لنقديةاصافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك والبنود غير  392.5 269.7  653.8 448.1

41.0% 42.8% 44.9% 44.9% 
غير  هامش صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك والبنود

 النقدية
 األل ى  لسائ  /األرباح (50.0) 23.4 (23.0) 92.2
 ح م اتش مم في ارباح ا سمثةارات في ش مات شق قم (0.1) (1.0) 0.5 (0.5)

 الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالكصافي األرباح قبل خصم  342.4 292.1 631.3 539.8
 هن اإل (58.0) (57.6) (113.7) (109.0)
 فوائد ور  وفات تةوين م (132.6) (103.8) (237.8) (198.8)

 اتدل  ض ي م (50.3) (30.3) (95.2) (55.7)
 الفترة صافي أرباح  101.5 100.4 184.6 176.3

 التالي:ويتم توزيعه على النحو      
 رساهةي اتش مم األل 81.7 85.6 144.0 117.4

 اتحقوق اتل   رس ط ة 19.8 14.8 40.6 58.9
 لن  اتفم ة    اتسهو األساسي رن األرباح ت 0.05 0.08 0.11 0.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسارة الجواهرج  

 رئيس عالقات المستثمرين

31/12/2017  03/60/2018 القيمة بالمليون جنيه مصري  -قائمة المركز المالي    
 ر اتي، آ ت ورعدات 3,512.4 3,481.0

 ر زون  747.0 624.6
 عةنء وأوراق ق ض 1,614.7 1,578.9
 تقديم وأرصدة بيك م 959.5 1,257.8

 اسمثةارات في ش مات شق قم 113.2 112.8
 اصو  أل ى  986.1 1,025.0
 أصو  بل ض ات  ع 2,105.5 1,976.9

 اجمالي األصول 10,038.4 10,057.0
وتسه نت بيك م ق وض 4,286.6 4,425.4  

 روردون ورقاوتون وأوراق دفع 378.7 363.1
 ر   ات 297.9 292.9

 اتمزارات أل ى  1,431.0 1,345.7
 اتمزارات رمعنقم بأصو  بل ض ات  ع 1,781.9 1,689.7
 اجمالي االلتزامات 8,176.1 8,116.8

 اتحقوق اتل   رس ط ة 494.9 460.2
  رساهةي اتش مم األل(حقوق اتةنك م  1,367.4 1,480.0

 اجةاتي ا تمزارات وحقوق اتةنك م 10,038.4 10,057.0


