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خاذ أية قرارات بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتتم إعداد هذا التقرير 

ية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئول
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 صية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التو 

 مصر -اوراسكوم للتنمية  2019تعليق علي نتائج الربع االول 

  أوراسكوم للتنمية مصر، أداء متميز على أساس سنوى ولكن متواضع على أساس ربع سنوى ومع ذلك
 مازال سهما جاذبا

 
 اوراسكوم للتنمية مصرسجلت 

(ORHD.CA)  89.4صافي ربح قدره 
مليون جنيه في الربع األول من عام 

ب ٪ مقارنة 43بزيادة قدرها  2019
مليون جنيه في الربع األول من  62.3
وجاء اإلرتفاع في صافي  .2018عام 

الربح بشكل أساسي نتيجة لزيادة مجمل 
ليسجل ٪ 4الربح بنسبة هامشية قدرها 

مليون جنيه في الربع األول من  244
وجاء العامل  .2019مليون جنيه في الربع األول من عام  837.7٪ في إجمالي اإليرادات التي سجلت 28مدعوما بزيادة قدرها  2019عام 

ا بسبب إرتفاع قيمة الجنيه الثانى األكثر مساهمة فى إرتفاع صافى األرباح زيادة مكاسب فروق العمالت األجنبية بمقدار ثالثة أضعاف تقريب  
 أضعاف تقريب ا في 3تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة الكبيرة في األرباح جاءت على الرغم من زيادة قدرها  المصري أمام الدوالر وغيره من العمالت. 

لتدعيم رواتب العاملين بالشركة  نتيجة لزيادة 2019مليون جنيه في الربع األول من عام  46.1المصروفات العمومية واإلدارية والتي بلغت 
 .باإلضافة إلى زيادة مصروفات رعاية نادي الجونة الرياضي

 

 

 
 

 

  نتائج أعمال الربع القطاع العقارى يدعم الصعود فى
 2019األول 

تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة في إيرادات الشركة ترجع أساس ا إلى 
في الربع   مبيعات القطاع العقارى التي تضاعفت بأكثر من مرتين

مليون جنيه باإلضافة إلى  320.7لتسجل  2019األول من عام 
 .٪ في إيرادات الفنادق مدعومة بزيادة في معدالت اإلشغال20زيادة بنسبة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمليون جنيه  2018الربع األول  2019الربع األول  التغير

 اإليرادات  654.9                 837.6                28%

 تكلفة المبيعات (419.9) (593.6) 41%

 مجمل الربح  234.9                 244                4%

 

 هامش مجمل الربح 36% 29%

 المصروفات العمومية واإلدارية (19.3) (46.1) 139%

 صافى األرباح قبل اإلهالك واإلستهالك والفوائد والضرائب  215.6                 197.9                8%

 هامش صافى األرباح قبل اإلهالك واإلستهالك والفوائد والضرائب 33% 24% 28%

 صافى األرباح  62.3 89.4 43%

 هامش صافى األرباح  10% 11%  

   2018الربع األول  2019الربع األول   

 القطاع العقارى  147.1 320.7 118%

 قطاع الفنادق 296.6 357.3 20%

 إدارة المدن  122.3 159.6 30%

 تمويل  مجموعة 88.9 -  
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خاذ أية قرارات بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتتم إعداد هذا التقرير 

ية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئول
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 صية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التو 

 مصر -اوراسكوم للتنمية  2019تعليق علي نتائج الربع االول 

 
  النتائج على أساس ربع سنوى جاءت متواضعة 

على الرغم من تحقيق نتائج جيدة على أساس سنوي، جاءت النتائج 
أقل من توقعاتنا في قطاعي العقارات  (QoQ)على أساس ربع سنوى 

ا مستمرة للنمو في القطاعات  .والفنادق ومع ذلك، فإننا نتوقع فرص 
تستند توقعاتنا إلى التكهنات بإزدهار  الثالثة المهيمنة على اإليردات و

،  "O-West" قطاع السياحة في مصر والمتمثل في زيادة معدالت اإلشغال في الفنادق، باإلضافة إلي حملة الشركة اإلعالنية لمشروعها الرائد
المجموعة من أجل زيادة سعتها والذى يحقق وفورات فى التكاليف مقارنة بإنشاء  الت السفر إلى مجموعة فنادق مكادى، وتجديد فنادقوزيادة رح

 .باإلضافة إلى إستضافة أحداث متعددة تدعم عائدات إدارة المدن فنادق جديدة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2018الربع الرابع  2019الربع األول 

 القطاع العقارى 344.2 320.7 7%- 

 قطاع الفنادق 381 357.3 6%-

 إدارة المدن 157.2 159.6 2%

 

 تمويل  مجموعة 0.5 -

 اإلجمالى 882.9 837.6 5%-
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خاذ أية قرارات بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتتم إعداد هذا التقرير 

ية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئول
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 صية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التو 

 مصر -اوراسكوم للتنمية  2019تعليق علي نتائج الربع االول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                    محلل مالي                                          أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    

 

  16225  :لمزيد من المعلومات... برجاء التواصل علي

 

mailto:AAhmed@arabeyaonline.com
mailto:AMohamed@arabeyaonline.com
mailto:MShafie@arabeyaonline.com
mailto:MArmia@arabeyaonline.com
mailto:OHussein@arabeyaonline.com
mailto:RYasser@arabeyaonline.com
mailto:MHassan@arabeyaonline.com
mailto:LTarek@arabeyaonline.com
http://www.arabeyaonline.com/
http://www.aolbeg.com/
http://www.aolbeg.com/

