
 

 

 ORHD  – شركة أوراسكوم القابضة التنمٌة مصر    

    07/11/2019  

 

 جنٌه  5.25  أسبوع 52أدنً سعر خالل  جنٌه7.94 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنٌه6.91 سعر السوق
 

 النقاط واالٌجابٌات أهم

 لعدٌد من شركة تعمل ي مجال السٌاحة والعقارات وتمتلك  هً أوراسكوم شركة
االمارات، سوٌسرا، المملكة المتحدة، المشروعات فً العدٌد من الدول مثل مصر، عمان، 

 الجونة مدٌنة فً الجونة مشروع-1   :التالٌة مشروعاتمصر الوالجبل االسود وتتضمن 
 البحر ساحل على هاٌتس مكادي مشروع -2 .المتكاملة السٌاحٌة للمنتجعات الحاضنة
 -فقط – منها متر ملٌون تخصٌص تم مربع، متر ملٌون 3.4 إلى تصل بمساحة االحمر،
-3 .الصناعٌة والبحٌرات الخضراء للمساحات تخصٌصها تم المساحة وباقً للمبانً،
 بـ ُتقدر مساحة على ٌمتد والذي سٌناء، جزٌرة شبه فً طابا بمدٌنة هاٌتس طابا مشروع
 واحة فً بٌوم مشروع -4 .للمبانً تقرًٌبا نصفها تخصٌص تم مربع، متر ملٌون 4.24
 -5 .السٌاحٌة الوجهات أفضل من جعلها مما الخالبة، الواحة قلب فً وتحدًٌدا الفٌوم،

 مشروع أو وٌست أكتوبر.
 الجونة”  بمثابة ٌكون أن على أوراسكوم شركة أصرت والذي ، اكتوبر وٌست او مشروع  ”

 على استراتٌجى موقع فى أكتوبر 6 مدٌنة فى وٌست أو مشروع قعٌ ،اكتوبر أرض على
 كمبوند وبجوار مصر مول من كم 2 بعد وعلى اإلعالمى االنتاج مدٌنة خلف الواحات طرٌق
وقد انهت الشركة و  جهٌنة مٌدان من دقائق 4و الواحات طرٌق من دقائق بعد وعلى رٌحانه

  القاهرة غرب فً  O West مشروع من الثالثة المرحلة إطالق تعتزممرحلتٌن من المشروع و

  القادم دٌسمبر شهر فً أكتوبر من السادس مدٌنة"
  فازت وزارة السٌاحة المصرٌة بجائزة الرٌادة الدولٌة فقد السٌاحة قطاع بالنظر الى

من بورصة لندن الدولٌة للسٌاحة  2112للمساهمة الفعالة فً صناعة السٌاحة عالمٌا لعام 
قطاع  وتعكس هذه الجائزة النجاح المستمر الذي ٌحققه برنامج اإلصالح الهٌكلً لتطوٌر

السٌاحة والتً انعكست على اٌرادات السٌاحة التً وصلت ألعلً مستوي لها فً مصر 
% عن العام السابق 22بزٌادة  2112-2112ملٌار دوالر فً العام المالً  12.6مسجلة 

  .على طابا فً مصروالبرٌطانً إزالة حظر السفر األلمانً وكلل هذا النجاح ب
  خاصة مع العملٌات  قوتها الجونة فً الفنادق ملٌاتع واصلتعلى صعٌد اعمال الشركة

مما سٌؤثر إٌجابٌا على حركة السٌاحة والنشاطات المستقبلٌة المتوقعة فً طابا هاٌتس 
السٌاحٌة الترفٌهٌة المختلفة كما انه ٌشجع المزٌد من البلدان األخري على إلغاء الحظر 

 وعودة الرحالت 
   الربع األول  فً٪  24.1إلى الفنادق إشغال معدل تفاعار مع المالً للشركة  األداءتحسن

   2112الربع األول عام  فً٪  21.1 من 2112من 
 42.4  لتسجل ارباح    سنوي أساس على٪ 21.4 بنسبة هاٌتس طابا إٌرادات ارتفعت 

 اإلشغال نسبة،  الفنادق فً الزٌادة من بدعم ، 12 عام من األول النصف فً جنٌه ملٌون
 عام من األول النصف فً٪ 22.1 من 2112 من األول النصف فً٪ 32.1 إلىوصلت 
2112 

  محفظة دٌون الشركة فً الحدود اآلمنة مقارنة تتمتع الشركة بمركز مالً قوي حٌث ان
خالل عام  1.2حٌث بلغ صافً الدٌون بالنسبة لحقوق الملكٌة بحجم محفظة اآلراضً 

 2112خالل عام  1.3مقارنة بـ  2112
  قاربت أزمة التعدٌات من شركة إٌجوث على جزٌرتً أمون وقالدة فً محافظة أسوان 

الف متر فً مواجهة فندق كتراكت   11) تقع جزٌرة آمون على مساحة علً اإلنتهاء 
منها ( لتتمكن شركة  مترا 41وجزٌرتً فٌلة وكٌتشر بٌنما تقع جزٌرة قالدة على بعد 

 ،األراضً فً مشروع فندقً بعد سنوات من التعثر أوراسكوم للتنمٌة من إستغالل تلك
 .تهاوٌستهدف المشروع جذب الوفود السٌاحٌة التً تتمٌز بإرتفاع نفقا

 انظٛبدخ انقطاع / انصُاعت

 ORHD كٕد انسٓى

 1313134433523 عذد االسٓى

 1313134433523 رأص انًال

 4321135423144 رأص انًال انسٕقً

 %22.21 انتذأل انذز

 %24.25 تغٍز انسعز يُذ سُت 

 %1.25- تغٍز انسعز يُذ بذاٌت انسُت

 12.32 يضاعف انزبذٍت *

 2.23 انقًٍت انذفتزٌت *يضاعف 

انعائذ عهى دقٕق 

 انًساًٍٍْ*
22.2% 

 شهر ارباح فعلٌة 12آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30مقابل  أوراسكوم للفنادق والتنمٌةسهم 
rebased 

 
 انطزكت عٍ

 البورصة فً مدرجة عامة شركة هً مصر للتنمٌة اوراسكوم
 مصر للتنمٌة أوراسكوم تعمل. 1222 ٌونٌو منذ المصرٌة

 الفنادق على التركٌز مع المستهلك خدمات قطاع ضمن
 تابعة شركات لدٌها. البحرٌة الرحالت وخطوط والمنتجعات

 ٌقع. أوروبا وجنوب األوسط والشرق أفرٌقٌا شمال عبر تعمل
 تم وقد ، مصر ، القاهرة فً مصر للتنمٌة أوراسكوم شركة مقر

 .1225 دٌسمبر فً تأسٌسها



 

 

  المخاطر

  ًوحصلت الشركة على حق اإلنتفاع   2112ملٌون دوالر فً  21نجوم  4بلغت التكلفة التقدٌرٌة إلستغالل جزٌرة أمون فً مشروع فندق
أضعاف بعد تعوٌم الدوالر لحٌن البدء فً تنفٌذ المشروع باإلضافة الً عدم رجوع السٌاحة لكامل  3عاما مما ٌجعل هذا الرقم  42لمدة 

 رة حتً تتمكن الشركة من تعوٌض رسوم حق اإلنتفاع فً وقت قصٌر طاقاتها قبل الثو
 ٌتأثر قطاع السٌاحة بالتقلبات السٌاسة واإلقتصادٌة والركود العالمً المتوقع 

 فً النهاٌة

وزٌادة ارباحها  ارتفاعلك بسبب ذللمستثمرٌن و جٌدتعتبر الشركة مصدر جذب  بناءاً على النقاط الموضحة أعاله وعلى الوضع الحالً للشركة
حوالً  2015معدل النمو السنوي فً اٌرادات الشركة خالل العامٌن الماضٌٌن حتى  حٌث بلغإٌرادات الشركة نتٌجة لتحسن قطاع السٌاحة 

% 15.2الى  2017% فً عام 11.1% سنوٌاُ، اٌضا تحسن هوامش ارباح الشركة خالل فترة الثالث سنوات الماضٌة حٌث ارتفعت من 52
 19.93مرة والقطاع العقاري  11.66السٌاحً  القطاعمرة بٌنما  12.62السهم ٌتداول على مضاعف ربحٌة اٌضا  .2019اٌة ٌونٌو فً نه

مرة. نرى ان قطاع السٌاحة سوف ٌشهد مزٌدا من التحسن فً الفترة المقبلة مع وجود االستقرار السٌاسً واالقتصادي فً البلد وهو ما 
 اء الشركة.سوف ٌنعكس بدوره على اد

 2015 2017 2016 أهم النسب والمؤشرات المالٌة
-ش12اخر 
 2019ٌونٌو

 17.0 17.0 07.1 07.1- انزثذٛخ نهظٓى

 2788 2712 47.8 700. صبفٙ انمًٛخ انذفززٚخ نهظٓى

 1711 1721 1711 1711 انزٕسٚؼبد نهظٓى

 98.81 91.11 92.81 غ.و. انسعز انى ربذٍت انسٓى )يزة(

 1..8 1.11 8..8 9.21 نهقًٍت انذفتزٌت نهسٓى )يزة(انسعز 

 2.19 9..1 99.19 99.11 انزبخ قبم االستقطاعاث )يزة( \قًٍت انًُسأة 

 %9 %91 %9 غ.و. نالرباح )%( \َسبت انتٕسٌعاث 

 %9.9 %8.2 %9.9 %9.9 عائذ انتٕسٌعاث )%(

 

 استثًاراث فً ضزكاث تابعت ٔضقٍقت
 

 انُظجخ % انؼزكخ
نإلطكبٌ أٔراطكٕو  011711%  

انًٕاَئ إلدارح أٔراطكٕو  011711%  

انزؼهًٛٛخ نهخذيبد غبثب  011711%  

نهفُبدق طبَذس اَؼُذ  011711%  

نهخذيبد انجَٕخ  011711%  

انؼمبر٘ نالطزثًبر انجَٕخ جًبر أو  99794%  

انؼمبر٘ نالطزثًبر انجَٕخ ثبٕٚض  99794%  

انؼمبر٘ نالطزثًبر انجَٕخ فُبدٚز  99794%  

انؼمبر٘ نإلطزثًبر انجَٕخ طبثُٛب  99794%  

نهفُبدق طبَذس اَؼُذ  99791%  

انظٛبدٙ نهُمم انجَٕخ  997..%  

و و ع نهفُبدق انمبثعخ انذٔنٛخ  997..%  

غبثب يزرفؼبد  99711%  

نهًذارص انجَٕخ  90711%  

نهًشارع انجَٕخ  90711%  

انزؼهًٛٛخ نهًُؼآد انجَٕخ  9.711%  

ٔاالرصبالد انزذصٛم نخذيبد رذصٛم  49711%  

نهًغبطم انجَٕخ  4.711%  

انزًٕٚهٙ انزؤجٛز رًٕٚم  40709%  

انؼمبر٘ نهزًٕٚم رًٕٚم  48702%  

دٚفٛهٕثًُذ طبَذس اَؼُذ  41711%  

انؼمبرٚخ نهزًُٛخ رًٕٚم  ..744%  

%007.8  انجز٘ نهُمم ثبؽ جٕ  
 

 

 انُظجخ % انؼزكخ
انجَٕخ يظزؼفٙ  ..78.%  

نهفُبدق انٕكبنخ  .8742%  

ٔانؼمبر٘ انظٛبدٙ نالطزثًبر رإٚخ  .878.%  

انظٛبدٛخ نهزًُٛخ ػًبٌ  .1711%  

انؼمبرٚخ أٔراطكٕو  .1711%  

انزؼهًٛٛخ نهخذيبد أسراطكٕو  09724%  

انظٛبدٛخ نهزًُٛخ انفٕٛو يصز  0.724%  

انظٛبدٛخ نهزًُٛخ انزثٕع  0.722%  

نهًغبطم غبثب  0.74.%  

انظٛبدٛخ غبثب نًؼزٔػبد انذٔنٛخ  08704%  

نًٕٛسٍٚ أٔراطكٕو  02712%  

نهمُبدق غبثب  01701%  

األٔل غبثب فُذق  .97..%  

انزؤيُٛٛخ نهٕطبغخ طٛش أٔفز  .4711%  

نًٕٛسٍٚ انظٛبدٙ نهُمم انجَٕخ  ..74.%  

انزؼهًٛٛخ نهخذيبد راٌ ثبٔل انجَٕخ  ..711%  

انؼبئًخ نهفُبدق أسٔر  .0711%  

انزٚبظٛخ نهظٛبدخ أٔراطكٕو  .17..%  

انًبئٛخ نهزٚبظبد انًُذرح  84711%  

ٔانزًُٛخ ٔانزؼٛٛذ نهًمبٔالد األدًز انجذز  81721%  

ٔانزؼًٛز نإلطكبٌ أٔراطكٕو  .9791% 

انزؼبَٔٙ نإلطكبٌ أٔراطكٕو   ..72.% 

انجٕٚخ نهخطٕغ ثهٕ كٕرال  2.711% 
 



 

 

 

 ٍْكم انًساًٍٍْ

 

 

 عن أخر فترة مالٌة االداء المالً للشركة

 2433242ملٌون جنٌه مقارنة بـ  1.312.242لتصل الً  2112عام  الثانًالربع فً  أوراسكوم للفنادق والتنمٌةمبٌعات  إرتفعت 
 2112من  األولفً المقارنة الفصلٌة للربع وأٌضاً ارتفعت   % (51سنوي  بإرتفاعملٌون فً نفس الفترة من العام المالً السابق له )

% نقطة مئوٌة لٌسجل 13.1-انخفض هامش مجمل الربح سنوٌاً بواقع  فً حٌن ملٌون جنٌه  2343646 ت% حٌث سجل54.5عدل بم

ملٌار جنٌه فً  1.2والذي ساهم بـ   O WESTارتفاع مبٌعات وذلك بدعم (  2112% عن نفس الفترة من عام 34.2% )مقابل 24.4

ملٌون جنٌه وأٌضا ارتفاع  465باإلضافة الً استمرار طلب العمالء األجانب على الجونة والذي شارك بـ 2112الربع الثانً من 
 2112 األول فً حٌن إنه ارتفع فً المقارنة الفصلٌة للربع   463224% سنوٌاً لٌصل سعر المتر المربع  الً  12األسعار بمعدل 

 الثانً% فً الربع 15355% نقطة مئوٌة لٌسجل 3.2هامش صافً الربح بنسبة  ارتفع% وبالتالً 24نقطة مئوٌة لٌسجل 1.6بمعدل 
بارتفاع  2112 األولهامش صافً الربح فً المقارنة بالربع وأٌضاً ارتفع ( 2112% عن نفس الفترة من عام 11362) مقابل  2112

 نقطة مئوٌة  2.3بلغ 

 انتغٍز انفصهً 8991 األٔلانزبع  انتغٍز انسُٕي 8992 انثاًَانزبع  8991 انثاًَانزبع  ذانبُ

 %.7.. 7080..4 %071. 7484..4 0.0972.2 انًجٛؼبد
 %.007 2107829 %.07- .1728.. 2.7.82. يجًم انزثخ

 َمطخ يئٕٚخ 170 %2871 َمطخ يئٕٚخ 0.70- %74.. %.287 ْبيغ يجًم انزثخ

 %.487 2..0007 %01270 0107.20 21.7008 ثؼذ دمٕق االلهٛخ صبفٙ انزثخ

 َمطخ يئٕٚخ .27 %0.7290 َمطخ يئٕٚخ 79. %00702 %..0.7 ْبيغ صبفٙ انزثخ

 أخر المستجدات

 المتحدة المملكة فً «بوس -اٌكو» من األولى المرحلة تطلق للتنمٌة القابضة أوراسكوم

 مشروعا وٌعتبر ”بوس – اٌكو“ من ”جاردٌنز كاركالز وٌست“ من األولى المرحلة إطالق جً اٌه للتنمٌة القابضة أوراسكوم تخطط
 الشركة لبٌان طبقا المشروع وٌتكون .المتحدة بالمملكة المحلٌٌن والسكان األولً العقاري السوق رئٌسً بشكل ٌستهدف متكامال سكنٌا

 تجاري، ومركز إدارٌة مبانً ومنطقة ابتدائٌة، ومدرسة للترفٌه، وبحٌرات واسعة خضراء مساحات حول منزل 1211 – 1511 من
 البرٌطانٌة الحكومة تدعمه للبٌئة صدٌقة مدٌنة أنه على المشروع تصنٌف وتم. مٌجاوات 4 بطاقة الشمسٌة للطاقة محطة عن فضالً 

“Garden Village ”أٌضاً  منحه وتم “Eco-Town ”صحٌة مدٌنة“ على للحصول الدراسة قٌد وهو المتحدة المملكة حكومة ِقبل من” .

 فً التجزئة مبٌعات ثم 2121 ٌونٌو فً كبٌرة بكمٌات المبٌعات مرحلة إطالق وسٌتم 2121 فبراٌر فً التطوٌر فً الشركة وتبدأ
 جنٌه ملٌون 42 متوقعة مبٌعات بإجمالً 2124 عام من الثالث الربع بحلول المرحلة تسلٌم أن إلى الشركة بٌان ونوه .2121 فبراٌر

 المصدر: جرٌدة المال. إسترلٌنً

أوراسكوم 
القابضة للتنمٌة 

;  اٌه جً 
45.12% 

;  أخرون
24.21% 



 

 

 جنٌه الملٌاري تجاوزت" O West" مبٌعات: للتنمٌة أوراسكوم

 أكزٕثز ػٓز خالل انًؼزٔع يٍ انثبنثخ انًزدهخ اغالق ثصذد انؼزكخ7ٔاٌٜ دزٗ جُّٛ يهٛبر O West "272" يؼزٔع يجٛؼبد رخطذ

 رظٛز نهؼزكخ، انًبنٛخ انًئػزاد يظزٕٖ ٔػه7ٗاألراظٙ يذفظخ ثذجى يمبرَخ اٜيُخ دذٔدْب فٙ انذبنٛخ انؼزكخ دٌٕٚ يذفظخانذبنٙ ٔ 

 O West يؼزٔع يٍ انثبنثخ انًزدهخ اغالق انؼزكخ رؼزشو7ػزكزّ نًظزٓذفبد األػهٗ انذذ ٔفك انذبنٙ انؼبو يٍ انثبنث انزثغ يئػزاد

 فُذلٙ افززبح َزٛجخ 2109 يٍ انثبَٙ انُصف خالل انفُبدق ػهٗ انطهت سٚبدح انؼزكخ رٕلؼذ7طجزًجزانجبر٘ ػٓز خالل انمبْزح غزة فٙ

 خالل جُّٛ يهٌٕٛ .9.7. ثهغذ أرثبدب   ٔدممذ7يصز فٙ غبثب ػهٗ األنًبَٙ انظفز دظز اسانخ انٗ ثبإلظبفخ انجَٕخ فٙ كٕن رٕيبص

 االػزجبر فٙ األخذ يغ ،2104 يٍ انًمبرٌ انفززح فٙ جُّٛ يهٌٕٛ 04870 ثهغذ أرثبح يمبثم انًبظٙ، َٕٕٚٛ فٙ انًُزٓٛخ أػٓز انظزخ

 ػٓز فٙ أكزٕثز يٍ انظبدص يذُٚخ انمبْزح غزة O West يؼزٔع فٙ انجُبء أػًبل ثذء أٔراطكٕو أػهُذ طبثك، ٔلذ ٔف7ٙاأللهٛخ دمٕق

  انًصذر : يجبػز انًمجم دٚظًجز

 األرباح وتوزٌعات الدولٌة للتوسعات عاماً  2020".. للتنمٌة أوراسكوم"

 انٗ طُٛبء ثجُٕة ْبٚزض غبثب ٔدذرٓب نزذٕٚم أٔراطكٕو رظؼٗٔ طجزًجز فٙ جذٚذح يؼزٔػبد يصز نهزًُٛخ أٔراطكٕو ػزكخ طزطزح

 انظبدم فٙ أراض   ػٍ انؼزكخ رجذثٔ  يخزهفخ دٔل ثؤرثغ 2121 فٙ جذٚذح فُبدق أرثؼخ رذػٍٛ ػٍ فعال   انًمجم، انؼبو فٙ انزثذٛخ

 811 َٔذٕ 2104 فٙ جُّٛ يهٛبر .27 يٍ انؼبو ْذا ثُٓبٚخ جُّٛ يهٛبراد طجؼخ ثُذٕ رؼبلذاد انؼزكخ رظزٓذف 7انمبْزح ٔػزق انؼًبنٙ

 أرثبدب   ٔدممذ“21097 فٙ رٕسٚؼبد أرٕلغ ال77 "2121 ػبو خالل ثبنؼزكخ انًظبًٍْٛ ػهٗ رٕسٚغ اجزاء ٔرٕلغ210.7 فٙ جُّٛ يهٌٕٛ

 يٍ انًمبرٌ انفززح فٙ جُّٛ يهٌٕٛ 04870 ثهغذ أرثبح يمبثم انًبظٙ، َٕٕٚٛ فٙ انًُزٓٛخ أػٓز انظزخ خالل جُّٛ يهٌٕٛ .9.7. ثهغذ

  انًصذر:يجبػز 77األلهٛخ دمٕق االػزجبر فٙ األخذ يغ ،2104



 

 

 القوائم المالٌة المختصرة

 8992 .899 8999 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
 ش98-آخز 

ٌٍَٕٕ8991 
 8992 .899 8999 أْى انُسب ٔانًؤضزاث

ش 98-آخز 

ٌٍَٕٕ8991 

     َسب انزبذٍت  9..1.91  1.119.1  8.991.9  9.111.1 انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (2.91472) (2.20872) (.7..0.4) (0.28179) ركهفخ انًجٛؼبد

 %2.79 %2479 %474. - انًُٕ فٙ االٚزاداد %  9.812.1  9.918.1  1..9.  891.9 انذخم االجًانً

 %.97 %8474 %.7..2 - انًُٕ فٙ يجًم انزثخ % (08270) (.7..0) (9.78) (01170) ٔاالدارٚخانًصزٔفبد انؼًٕيٛخ 

 %0170 %8970 %84474 - انًُٕ فٙ انزثخ انزؼغٛهٙ %  9.881.9  ..9.989  1..29  191.1 انزبخ قبم االستقطاعاث
 %.07. %8.78 ؽ7و7 - انعزائت %انًُٕ فٙ انزثخ ق  (00.74) (00079) (70..0) (09078) االْالن ٔاالطزٓالن

 %871. %8079 ؽ7و7 - انًُٕ فٙ صبفٙ انزثخ %  9.999.1  9.991.2  9.1.9  991.1 انزبخ انتطغٍهً

     ْٕايص انزبخ (.8907) (.1.7.) (.8.97) (8178.) صبفٙ انفٕائذ

 %171. %871. %.297 %.087 ْبيغ يجًم انزثخ %  0.18972  0.78.  2174. (.907.) خ لجم انعزائتصبفٙ انزث

 %2070 %2979 %2.79 %79. ْبيغ انزثخ انزؼغٛهٙ % (979..) (20.72) (02474) (01471) ظزائت انذخم

 %2.72 %2279 %2171 %2079- ْبيغ انزثخ ق انعزائت %  919.9  191.1  822.1 (1...1) صافً انزبخ

 %0.72 %0272 %0070 %2.79- ْبيغ صبفٙ انزثخ %     

 8992 .899 8999 قائًت انًزكش انًانً
 ش98-آخز 

ٌٍَٕٕ8991 

َظجخ انًصزٔفبد انؼًٕيٛخ ٔاالدارٚخ 

 االٚزاداد % \
079% .70% 870% .78% 

       .0.1.07  .017..0  74..0.2  4.070 انُمذٚخ ٔيب فٙ دكًٓب

     َسب انسٍٕنت  .0.22.7  0.08970  .9007  9178. انمجط ٔانًذٌُٕٚ ٔانؼًالءأراق 

 .7. 074 .17 .17 انُظجخ انذبنٛخ )يزح(  0.4.072  0270.  02870  4071. انًخشٌٔ

 072 .07 .17 170 َظجخ انظٕٛنخ انظزٚؼخ )يزح(  0.71..0  72..0.8  4879..2  .2.1.27 دظبثبد يذُٚخ اخزٖ

       99.111.9  1...1.9  1.121.1  1.829.9 االصٕل انًتذأنتاجًانً 
     يعذالث انكفاءة  .7.....  28870..  02.70..  8.979.. صبفٙ االصٕل انثبثزخ
 %04.79 %.897 %279. %4878 االٚزاداد %\االطزثًبر انؼبيم  070.  070.  070.  070. اصٕل غٛز يهًٕطخ

 014 .02 024 094 فززح رذصٛم أراق انمجط )ٕٚو(  0.70.  .8127  79...  878.. يؼزٔػبد رذذ انزُفٛذ
 402 020 028 0.2 يزٕطػ فززح انًخشٌٔ )ٕٚو(  9.078  92078  .9807  .7..9 اصٕل اخزٖ غٕٚهخ االجم

 .. 80 .. 88 يزٕطػ فززح أٔراق انذفغ )ٕٚو(  18.1..1  1.981.1  1.1.1.1  1.292.1 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 .90 219 221 .2. يزٕطػ انذٔرح انُمذٚخ )ٕٚو(  9..91.82  ..1.199  9..99.91  1.911.9 اجًانً االصٕل

              
         يعذالث انعائذ  171  70.  70..0.4  0.08071 لزٔض لصٛزح االجم

 %2274 %0471 %0879 %2871- انؼبئذ ػهٗ دمٕق انًظبًٍْٛ )%( 7و  8.071  870..  .4.7..2  .0.94.7 انجشء انًزذأل يٍ لزٔض غٕٚهخ االجم

 %870 %878 %279 %870- يؼذل انؼبئذ ػهٗ االصٕل )%(  .7..8  2.170  00879  08472 أٔراق دفغ ٔ دائٌُٕ

 %971 %0.72 %2.79 %.7. انؼبئذ ػهٗ رأص انًبل انؼبيم )%( 7و  2.19074  2.18.72  18272..  2.21.72 انزشايبد يزذأنخ اخزٖ

       1.982.1  8.9.8.1  ..111..  ..1.1.1 اجًانً االنتشاياث انًتذأنت
     َسب انًخاطز  10079..  4.270..  04274  0.12.70 لزٔض غٕٚهخ االجم

 ؽ7و 074 ؽ7و ؽ7و يؼذل رغطٛخ انزٕسٚؼبد )يزح(  .7..0.8  .8907  84872  2170. انزشايبد أخزٖ غٕٚهخ االجم

 179 .07 070 278 دمٕق انًهكٛخ )يزح( \صبفٙ انذٌٕٚ   9..1.11  1.111.1  9..99  ..9.111 اجًانً االنتشاياث طٌٕهت االجم
 272 271 .07 .17 َظجخ رغطٛخ انفٕائذ )يزح(  .0.0.17  .0.0.17  .0.0147  .0.0147 رأص انًبل انًصذر ٔانًذفٕع

      (.8097) (71..9) (99279) (.0007) االرثبح انًزدهخ

     يؤضزاث انتقٍٍى  98.8..8  8.829.9  9.119.8  9.1.1.9 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 0272 0978 .047 ؽ7و7 معامل الربحٌة )مرة(  9..91.82  ..1.199  9..99.91  1.911.9 اجًانً االنتشاياث ٔدقٕق انًساًٍٍْ

 274 .7. .27 179 ل القٌمة الدفترٌة )مرة(معام     

 8992 .899 8999 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
 ش98-آخز 

 ٌٍَٕٕ8991 

قٌمة المنشأة / الربح قبل 
 االستقطاعات )مرة(

0079 017. 97. 47. 

 %171 %274 %171 %171 عائد التوزٌعات )%(  .0.97  04079  02179  .9.7. صافً انتذفقاث انُقذٌت انتطغٍهٍت

     بٌانات السهم  .2.87 (.217) (04074) (.27..) صافً انتذفقاث انُقذٌت االستثًارٌت
 .00.17 .00.17 22271 .2207 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون( (.80.7) (04.70)  70. (29.71) صافً انتذفقاث انُقذٌت انتًٌٕهٍت

 0742 718. ..2.7 07.2 السهمسعر   0079 (.2.7)  8.972  79.. انتغٍز فً انُقذٌت

 17.0 17.0 07.1 07.1- الربح لكل سهم  0.1.878  79....0  .4987  42179 انُقذٌت فً بذاٌت انعاو

 %871. %8079 %0.078- -- النمو فً ربحٌة السهم  .0.1.07  .017..0  79....0  .4987 انُقذٌت فً َٓاٌت انعاو

 1711 1721 1711 1711 توزٌعات االرباح للسهم     

 أٔل يذهم يبنٙ – ْانت ضٕقً



 

 

  ORHDأوراسكوم للفنادق والتنمٌة   –الرؤٌة الفنٌة لسهم 
 

 ORHD–اوراسكوم للتنمٌه مصر

 

 تذهٍم فًُ 

 

ظزٕٖ ييزٕطػ األجم ثٍٛ ػزظٙ ٔفم ب نهزطى انجٛبَٙ األطجٕػٙ ، ٚزذأل انظٓى فٙ َطبق 

جُّٛ يُذ ثذاٚخ ػبو  .74.جُّٛ ٔيظزٕٖ انذػى انزئٛظٙ ػُذ  .79. انًمبٔيخ انزئٛظٙ

2109 

، ٔانذ٘ ًٚثم انذذ األدَٗ  .74.يظزٕٖ انذػى انزئٛظٙ ػُذ  انجمبء ٔ االطزمزار اػهٙ

ب يغ  ؼزظٙنهُطبق ان ٕٚو ، رظم فزصخ انٕصٕل  011ًزٕطػ انًزذزن نـ انٔٚزشايٍ أٚع 

، انذ٘ ٚؼزجز انًظزٕٖ انًثبنٙ نجُٙ األرثبح7 ِكجٛزانٗ يظزٕٖ انًمبٔيخ انًذذد يظجم ب   

يظزٕٖ  اػهٙيئكذ  دبنّ اخززاقفٙ  ػزائّٛػهٗ انًذٖ انمصٛز ، رظٓز أٔل اػبرح 

نهٕصٕل انٗ يظزٕٖ انًمبٔيخ  ٚفزخ انطزٚكجُّٛ ، يًب  711.ػُذ  ثبَٕ٘انًمبٔيخ ان

جُّٛ .79.انزئٛظٙ   

يظزٕٖ غ ٔظغ  اٚمبف انخظبئز اطفم ي انًذذد انُطبق داخمُصخ انًظزثًزٌٔ ثبنزذأل َ 

  .74. انزئٛظٙانذػى 

اخززاق يظزٕٖ انًمبٔيخ  فٙ دبنّ َجبح انمِٕ انؼزائّٛ فٕٙٚصٗ ثبظبفخ يزاكش جذٚذح 

00711ثى   9711 انظٓى ظزٓذففٙ ْذِ انذبنّ طٛجُّٛ ٔ .79.ػُذ  ّٛانزئٛظ  

، ْٕٔ نٛض انظُٛبرٕٚ الطفمجُّٛ  .74.يظزٕٖ انذػى  كظزفٙ دبنخ يٍ جبَت اخز 

87.1 ٚهّٛ ٔ 781.يظزٕٖ انذػى انزبنٙ ػُذ فٙ ْذِ انذبنّ طٛمف انًفعم نذُٚب ،   

 

 اخز سعز 2956 اسبٕع 25اعهً سعز فً  59.7

 اتجاِ قصٍز االجم ػزظٙ اسبٕع 25ادًَ سعز فً  79.5

 اتجاِ يتٕسظ االجم  ػزظٙ EGX30يقارَّ االداء بانًؤضز اداء يظبٔ٘

 اتجاِ طٌٕم االجم  ػزظٙ انتٕصٍّ  يزبجزِ داخم انُطبق

 انًقأياث 5999 0999 999.

 انذعٕو 2969 7907 7979 
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أوراسكوم للفنادق والتنمية )00058.6, 00098.6, 00015.6, 00027.6, -00011.0(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

 research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

  


