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 وبعد،تحيه طيبه 

الربع  في سعر المتر المربع، جنية مصري  متوسطب المتعلقةفترة المقارنة تعديل  الشركة في برغبةنود ان نحيط سيادتكم علمًا 
 2020مؤشرات أداء قطاع العقارات خالل عام بمن الجدول الخاص  2019الرابع 

 

 

 فائق االحترام والتقدير،وتفضلوا بقبول 

 
 

 سارة الجواهرجي

 رئيس عالقات المستثمرين
 

             

    

 

 



 

Page 1 of 2 
 

 بيان صحفي
 

صافي مبيعات حقق تو ٪، 32.3بنسبة  2020الرابع من ربع الشركة أوراسكوم للتنمية مصر تعلن عن ارتفاع في المبيعات العقارية في 
 2020في  مليار جنيه مصري  2.1بقيمة رصيد نقدي مليار جنيه مصري و  6.2بقيمة 

 

مؤشرات األداء الرئيسية غير المدققة للعام م.م تحديثًا لمستثمرين ومساهمين الشركة عن .مصر شتقدم شركة أوراسكوم للتنمية  - 2021فبراير  23القاهرة، 
 .2021مارس  منتصف. وسيتم اإلعالن عن النتائج الكاملة في 2020المالي 

 

 قطاع عقارات المجموعة
. فقد شهدت الشركة زيادة في الطلب على اإلغالقفترة أثناء لألشخاص استفادت المبيعات العقارية لمدينتي الجونة ومكادي هايتس من اإلقامة الممتدة 

واالستمرار في  العقارية لتلبية االحتياجات المختلفة العروضخالل تعزيز  االقبالمن االستفادة من هذا  وتمكنت الشركة 2020الوحدات العقارية منذ مايو 
)الربع الرابع  2020مليار جنيه مصري خالل الربع الرابع من عام  1.9٪ لتصل إلى 32.3تعزيز المبيعات العقارية. فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 

مليار جنيه  6.9: 2019ية )السنة المال 2020مليار جنيه مصري خالل عام  6.2مليار جنيه مصري(. وبلغت صافي المبيعات العقارية  1.4: 2019
 مصري(. 

 

مليار  2.4٪ لتصل الي 10,6فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة  ،هم الوجهات في مصرأ من  ةفي اثبات مكانتها كواحدالجونة  تواستمر  
وفي مكادي هايتس، واصلت مبيعات العقارات نموها اإليجابي. وسجلت . 2019مليار جنيه مصري خالل عام  2.2مقارنة بـ  2020جنيه مصري خالل عام 

فقد  ،O West وبالنسبة لمشروع .2019مليون جنيه مصري في العام المالي  400.1 مقابلمليون جنيه مصري  450.4٪ لتصل إلى 12.6زيادة بنسبة 
ويرجع النمو في المبيعات  مصري.مليار جنيه  1.2٪ لتصل الي 46.9ائلة بنسبة زيادة ه 2020سجلت المبيعات العقارية الجديدة خالل الربع الرابع من عام 

 فيروس النتعاش القوي في عمليات شراء العقارات بعد تخفيف القيود واإلجراءات االحترازية المفروضة سابًقا المتعلقة بـجائحةاالي  الفترة المذكورةالعقارية خالل 
. وتمكنت الشركة 2019مليار جنيه مصري خالل عام  4.3مليار جنيه مصري مقابل  3.3إلى  2020كورونا المستجد. وصل صافي المبيعات خالل عام 

 .أيًضا من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات مع الحفاظ على مستوي مبيعات قوي 

 2020مؤشرات أداء قطاع العقارات خالل عام 
 

ي المبيعات العقارية، مليون   توسط سعر المتر المرب  ع، جنية مرصيم
 
 الوجهة  جنية مرصيصاف

Δ in % 2019 2020  Δ in % 2019 2020   
 الجونة  2,409.5 2,178.2 10.6%  56,581 50,941 11.1%

 فيوم-بيوم   10.9 25.1 (56.6%)  15,310 13,633 12.3%

 مكادي هايتس  450.4 400.1 12.6%  18,534 12,100 53.2%

19.3% 21,435 25,573  (23.3%) 4,324.7 3,316.1  O West 

 المجموعة*  6,186.9 6,928.2 (10.7%)  56,581 50,941 11.1%

 مليون جنيه مصري من مبيعات األراضي  613.3تشمل  2020عليها بها خالل  التعاقدمة الوحدات التي تم قي *
 

ي المبيعات العقارية، مليون   متوسط سعر المتر المرب  ع، جنية مرصي
 
 الوجهة  جنية مرصيصاف

Δ in % 
 الرابع الرب  ع

2019 
 الرابع الرب  ع

2020  
Δ in % 

 الرابع الرب  ع
2019 

 الرابع الرب  ع
2020   

 الجونة  535.1 499.0 7.2%  57,636 54,561 5.6%

 فيوم-بيوم   (4.7) – –  – – –

 مكادي هايتس  113.4 77.7 45.9%  27,520 18,635 47.7%

25.1% 22,509 28,161  46.9% 817.7 1,201.0  O West 

 المجموعة*  1,844.8 1,394.4 32.3%  57,636 50,941 11.1%
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مواقع البناء  فتعمل ،O Westفي الجونة ومكادي هايتس و 2020النصف الثاني من عام  منذوالتشييد سراع في عمليات البناء اال في المجموعة بدأت
  .جميع اإلجراءات الوقائية وإجراءات السالمة الالزمةب االلتزاممع بالمشروعات العقارية بكامل طاقتها الخاصة 

المؤجلة  نتائج اإليرادات لوتظعن ارتفاع رصيد اإليرادات المؤجلة في نهاية العام.  فضالً  2020العقارية لعام  ارتفاع االيرادات البناءزيادة نشاط قد نتج عن و 
لنقدية عبر للشركة. وقد عملت الشركة علي تحسين التحصيالت ا تدفقات النقدية واألرباح المستقبليةينعكس ايجابيًا على المما  بالكامل،وممولة  ايجابية

 . العقارية العمالء محفظةوارتفاع أرصدة  %4الي معدل تأخر سداد االقساط خفضو  المشروعات،
 

  قطاع فنادق المجموعة
شركة الولكن تري سيستغرق بعض الوقت،  الجائحةالتعافي الكامل من . فإن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدنتيجة  تأثر بشدةم السياحيةما زال قطاع 

على اإلقبال  يساعد على سرعة عودة باألمان الفرد شعوريعزز وجهة نظر المجموعة بأن المحلي ونشر اللقاحات العالمية  لسوق االنتعاش الحالي في اان 
محلي لجميع الوجهات لسوق المن اطلب لزيادة الالجهود المبذولة  تواصلكما فنادق التنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف عبر  الشركة تواصلو السفر. 

 .2020٪ من إجمالي طاقتها منذ يونيو 50 إشغال بنسبة تعملال تزال الفنادق  الحكومي،وفًقا للقرار و  مصر. إلى لحين عودة الرحالت الدولية
 

 2020مؤشرات أداء القطاع الفنادق خالل 
 

اجمالي األرباح التشغيلية 
بالنسبة للغرف المتاحة 

  )جنية مرصي(

اجمالي االيرادات بالنسبة 
للغرف المتاحة )جنية 

  مرصي(

 سعر الغرفة 
  )جنية مرصي(

 نسبة االشغال
)%( 

  
 الوجهة

2019 2020   2019 2020   2019 2020   2019 2020     
 الجونة   27% 82%   1,275 1,184   479 1,385   58 666

 هايتسطابا    11%  48%    454 598   85 417   (94) (10)

 فيوم-بيوم    16%  29%    1,224 1,130   307 544   26 155

 
اجمالي األرباح التشغيلية 
بالنسبة للغرف المتاحة 

  )جنية مرصي(

اجمالي االيرادات بالنسبة 
للغرف المتاحة )جنية 

  مرصي(

 سعر الغرفة 
  )جنية مرصي(

 نسبة االشغال
)%( 

  
 الوجهة

 الرابعالرب  ع 
2019 

 الرابعالرب  ع 
2020 

  
 الرابعالرب  ع 

2019 
 الرابعالرب  ع 
2020 

  
الرابع الرب  ع 

2019 
الرابع الرب  ع 

2020  
  

الرابع الرب  ع 
2019 

 الرابعالرب  ع 
2020 

    

 الجونة   25% 79%   1,494 1,269   484 1,423   90 672

 طابا هايتس   6% 46%   369 561   51 377   (64) (111)

 فيوم-بيوم    21% 28%   1,111 1,371   349 606   40 210

 

 للشركة الوضع المالي
مليار  2,1إلى ليصل ٪ 79,6 بنسبة لشركةل النقدي الرصيد ارتفعفقد . 2020في الحفاظ على السيولة النقدية خالل عام  الناجحةواصلت الشركة خطتها 

وبلغ صافي  2020 خالل عاممليار جنيه  3,5 القروض رصيدبلغ و  .2019مليار جنيه مصري في العام المالي  1.1 مقابل 2020 خالل عامجنيه مصري 
إلعادة تمويل األجل قرض متوسط  عقدتوقيع . ونجحت الشركة في 2019المالية  خالل السنة مليار جنيه مصري  2.1مقابل جنيه مصري  مليار 1,5الدين 

 سنتان ونصف. فترة سماح مع  سنواتبفترة سداد سبع  مليون دوالر أمريكي 265القروض القائمة باإلضافة إلى تمويل إضافي بإجمالي مبلغ 
 

 سارة الجواهرجي

 رئيس عالقات المستثمرين


