
 

 

 نتائج االعمال – ”ORHD“ أوراسكوم للتنمية  كةشر

19/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع نتائج اعمال 

    قطاع السياحة بالمجموعةقيود السياحة تؤثر على إيرادات  – 2020 من األول النصف في% 75 تتراجع للتنمية أوراسكوم أرباح

 

 األول النصف خالل مصر، للتنمٌة اوراسكوم لشركة المالٌة القوائم أظهرت عقارات القطاع / الصناعة
 .سنوي أساس على بالمائة، 79 بنسبة أرباحها تراجع ،4242 من

 الستة خالل جنٌه ملٌون 38:658 بلغت أرباحا   حققت أنها الشركة وأوضحت

 الفترة فً جنٌه ملٌون 5698;5 بلغت أرباح مقابل ،4242 من األولى أشهر

 .;423 من المقارنة

ف األول من صللن حقوق األقاٌة خصموذلك بعد  أما عن أرباح الشركة األم

 مقابلملٌون جنٌه  8;3:26% لتصل إلى 72.6انخفاض بنسبة سجلت  4242

 جنٌه للفترة المقابلة. ملٌون 587639ـ ب

 ٌونٌو بنهاٌة فً الستة اشهر جنٌه ملٌار 4;36 إلى الشركة إٌرادات وتراجعت

 من المقارن النصف فً جنٌه ملٌون 4654 قدرها إٌرادات مقابل الماضً،

423;. 

 9867 قبل حقوق االقلٌة الشركة أرباح بلغت 4242 من الثانً الربع وخالل

 من المقارن الربع فً جنٌه ملٌون 427638 قدرها أرباح مقابل جنٌه، ملٌون

423;. 

 ملٌون 2;56: بلغ بعد خصم حقوق االقلٌة ربح صافً الشركة سجلتفٌما 

 جنٌه ملٌون 676:;3 مقابل الماضً، مارس نهاٌة حتى ٌناٌر بداٌة منذ جنٌه

 .الماضً العام من الربع نفس خالل أرباحا  

مرة مقارنة بمضاعف  3266ٌتم تداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

مرة وهو ما ٌعد سعر رخٌص للسهم مقارنة  37633ربحٌة القطاع والذى ٌبلغ 

 مرة. 367عف قٌمة دفترٌة ٌبلغ ابالقطاع ومض

 ORHD كىد السهم

 3.35267 عذد االسهم

 3.35267 رأس المال

 9663;.6 رأس المال السىقي

 %7963 التذاول الحز

  

 6662 اخز سعز

 96:4 اسبىع 25 -اعلى سعز 

 4645 اسبىع 25 -اقل سعز

 %:596- عائذ السعز منذ سنت

 %;496- عائذ السعز منذ أول السنت

  

 2664 شهز 25ربحيت السهم أخز 

 ;464 القيمت الذفتزيت اخز ربع

 3266 مضاعف الزبحيت

 ;36 مضاعف القيمت الذفتزيت

 -- عائذ التىسيعاث

  

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنوي 2202-2الربع  2222 -2الربع  البند

 %12.5 :256; %22.9- 65;3.53 3.23962 المبيعاث )بالمليىن(

 %67.8 39369 %11.4- 54765 64::4 مجمل الزبح

 نقطة مئوٌة 9.3 %19.0 نقطة مئوٌة 3.7 %24.7 %28.3 مجمل الزبحهامش 

 %16.7- ;36; %62.7- 42764 9867 صافي الزبح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 2.6- %10.2 نقطة مئوٌة 8.0- %15.6 %7.5 هامش صافي الزبح



 

 

 

 التعليق على نتائج األعمال:

 .جنٌه ارملٌ 3.54ملٌون جنٌه مقابل  3.24 لتصل إلى% 45بنسبة بالربع الثانى  اإلٌراداتت انخفض 

 ةبنسب المناظر بالفترة جنٌه ونملٌ 5;; مقابل الجاري، العام من بالربع الثانى جنٌه ونملٌ ;94 مبلغ التكالٌف وسجلت 

 .%4867تراجع 

 لتصل الجاري، العام من بالربع الثانى %8469 بنسبة مصر للتنمٌة أوراسكوم لشركة المجمعة األرباح صافً تراجعت 

 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ مع المناظرة، بالفترة جنٌه ملٌون 42764 مقابل جنٌه، ملٌون 9867 إلى

 ملٌار جنٌه. ;36% لتسجل 3967بنسبة  4242كما تراجعت اٌرادات الشركة للنصف االول من  

 % 84بنسبة  4242بالنصف األول من  نشاط الفنادق إٌرادات تراجعٌرجع تراجع اٌرادات الشركة الى و 

 للفترة المقارنة جنٌه ملٌون 973ملٌون جنٌه مقارنة بـ  4:4إلى لتصل 

 2655 مقابل 4242للنصف األول من العام المالى  جنٌه 2638 الفترة أرباح من والمخفض األساسً السهم نصٌب بلغ 

 .المقارنة بالفترة جنٌه

 المالً العام فً جنٌه ملٌار 3635 مقابل جنٌه ملٌار 3664 إلى لٌصل% 4763 بنسبة للشركة النقدي الرصٌد ارتفع 

 .والجونة Owest فً األراضً مبٌعات وعائدات العقارٌة للمبٌعات النقدٌة تحصالتملل نتٌجة ،;423

 ملٌار 5667 القروض رصٌد بلغو ،الفائدة فى الكورٌدور واللٌبور معدالت فً انخفاض بسبب التموٌل تكلفة انخفضت 

 الجنٌه قٌمة انخفاض نتٌجة وذلك ،;423 المالٌة السنة خالل جنٌه ملٌار :564 مقابل 4242 من األول النصف فً جنٌه

 السنة خالل جنٌه ملٌار 4636 مقابل جنٌه ملٌار 4 إلى لٌصل% 7 بنسبة الدٌن صافً انخفض .األجنبٌة العمالت مقابل

 .;423 المالٌة

 

 األرباح: تراجعالعوامل التى أدت إلى 

 بدأ والذي المستجد، كورونا فٌروس انتشار بسبب المقارنة الفترة عن الربح ومجمل اإلٌرادات انخفاض الشركة أرجعت 

 الحكومة قبل من فرضها تم التً التجول حظر قٌود تاله ،4242 فبراٌر أواخر فً التشغٌلٌة العملٌات على تأثٌره

 .الفنادق قطاع نشاط على أساسً بشكل وتأثٌرها

 

 

 

 

 التغير السنوي 2202النصف األول  2222النصف األول  البند

 %17.5- 65;4.54 4364;.3 المبيعاث )بالمليىن(

 %25.3- 83863 68262 مجمل الزبح

 نقطة مئوٌة 2.5- %26.4 %23.9 هامش مجمل الزبح

 %57.2- :56;5 38:66 صافي الزبح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 8.1- %16.9 %8.8 هامش صافي الزبح



 

 

 

 مستجدات الشركة:اخر 

 البناء تراخٌص كل على الحصول بعد” owest“ مشروعها من األولى المرحلة إطالق إلى تسعى الشركة 
 خالل الدٌن أصل من جنٌه ملٌون 7;8 من ٌقرب ما تسدٌد خالل من الدٌون لتقلٌل خطتها فى االستمرار الشركةتنوى  

 أن حٌث الشركة، من المطلوب على ٌزٌد ما وهو .المقبل العام خالل جنٌه ملٌون 922 من ٌتجاوز وما الجارى، العام

 الدٌن  أصل أقساط وتأجٌل الفوائد سداد ٌمثل المطلوب
 وبٌالروسٌا أوكرانٌا مثل الدول بعض قٌام بسبب وأغسطس ٌولٌو شهرى فى الفنادق حجوزات فى الملحوظ التحسن 

 التحسنباإلضافة إلى  .السفر قٌود بتخفٌف األوروبٌة الدول بعض وقٌام والغردقة الشٌخ شرم إلى طٌران رحالت بإرسال

 إشغال بنسبة فندقٌة غرفة 9:: افتتاح تم األضحى عٌد إجازة خالل الكبٌر، الطلب ٌعكس والذى الحجوزات فى السرٌع

 للبٌع جدٌدة مرحلة إطالق عن فضال   ،%6; من ٌصل ما إلى الجارى العام من الرابع الربع خالل األنشاءات نمو %.4:

 من% 47 إلى% 42 من اإلشغال نسبة مثلت السفر حركة تراجع من جزءا   تعوض المصرٌة السٌاحة .نفسه الربع خالل

ا األلمان، السٌاح عودة مع لتركٌا السٌاحة حركة باستئناف قامت أوروبا غرب دول حٌث الفنادق، إشغاالت  أنهم إلى الفت 
 .الجونة فى للسٌاحة األساسى المصدر

 كامتداد مربع متر ألف 62687 بمساحة أرض لتطوٌر ”للفنادق مانجروفً“ شركة مع بٌع اتفاقٌة توقٌع عن شركةال كشفت 

 868 ٌعادل ما جنٌه، ملٌون :3266 بلغ األرض قطعة لبٌع اإلجمالٌة القٌمة إن الشركة وقالت .الجونة فً لمشروعها

 .والنزالء للمالك متعددة خدمات تطوٌر تشمل االتفاقٌة أن إلى الفتة دوالر، ملٌون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 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 تغٌٌرلـشركة برٌمٌٌر  ٌ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
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


