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 بيان صحفي 
 

نجحت الشركة    .2022العام المنتهي    عن مؤشرات المبيعات العقارية وقطاع الفنادق للشركة خالل  تعلن(؛  ODEمصر )أوراسكوم للتنمية  
 .٪20,7بزيادة قدرها  ،2022العام المنتهي  خالل مليار جنيه مصري  11,1مبيعات عقارية بقيمة  تحقيقفي 

 

أداء    ومؤشرات  تحديثًا لمستثمرين ومساهمين الشركة عن مؤشرات المبيعات العقارية   تعلن  أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر    يسر    –  2023يناير  29القاهرة،  
   . 2022 لي المنتهي ماالعام الالفنادق للشركة خالل   قطاع 

 

 2202خالل   المبيعات العقارية مؤشرات أداء 
  رابعال  الربعمليار جنية مصري خالل    3,0  مقابل   %28,6  قدرها  بزيادة  2022  عام   من  رابعال مليار جنية مصري خالل الربع    3,8 تحقيق   فيالشركة    نجحت

محققة في تاريخ    عقاريةوهي أعلي مبيعات  ،  مليار جنية مصري   11,1  حوالي  2022خالل  العقارية للشركة    المبيعات  بلغت   وبذلك فقد.  2021من عام  
   .2021لعام المنتهي اعن  %20,7 قدرها  ة الشركة وبزياد

 

، استمرت عملياتنا  مصر  التي تواجهااالقتصادية    لتحدياتاالرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائاًل: "على الرغم من    الحمامصي، عمر    السيد   وعلق
اإليجابي في الربع  األداء القوى و يعزز  و لشركة.  ا  في تاريخ  عقارية  مبيعات  اعلي  فقد نجحت الشركة في تحقيق  ، 2022خالل الربع الرابع من عام    النموفي  

زيادة الطلب  طلب على منازل الجونة، و ال   زيادة   مع  2022في التقدم خالل الربع الرابع من    المبيعات العقارية استمرت  فقد    .القطاع مكانتنا القوية في    من  الرابع 
البناء للمساعدة    وتيرة من    باإلسراع   فقد قمنالاللتزام بمواعيد التسليم    بمراجعة وتحديث خططنا   قمنا فقد    .ومكادي هايتس  O Westفي    على الوحدات العقارية 

المحلي  شهادة على العمل الشاق لفريقنا وقدرتنا على تلبية الطلب الحالي في السوق    للشركة   هذا األداء االستثنائي ويعد  .  وأثار التضخم  أعباء في التخفيف من  
 " والعمالءالسوق خالل توفير منتجات عقارية تتالءم مع متطلبات  من

 

مليار جنيه مصري خالل    4,0مقارنة بـ    2022  عاممليار جنيه مصري خالل    4,4% لتصل الي  9,5، ارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة  الجونة   في
 . 2021 عام

 

مليار  5,7% لتصل الي 44,3بنسبة  المشروعفقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في   القاهرة، تأكيد مكانته الرائدة في غرب  ،O West  مشروع واصل كما 
 .2021خالل مليار جنيه مصري  4,0مقارنة بـ  2022خالل جنيه مصري 

 

ويرجع السبب     . جنيه مصري(   ارملي  1,2:  2021  عام)   2022  خالل  مليون جنيه مصري   949,8بلغ صافي المبيعات العقارية  فقد    مكادى هايتسفي  اما  
الفصل في قضية أرض مكادي مع هيئة التنمية السياحة والتي تم البت فيها لصالح الشركة    تم  حتىفي تراجع المبيعات الي إبطاء وتيره المبيعات في المشروع  

 .2022في شهر يونيو
 

 1202 مقارنة ب  2202خالل   المبيعات العقارية مؤشرات أداء 

 متوسط سعر المتر المربع، 
 جنية مصري  

 اجمالي عدد الوحدات  
 المباعة  

 صافي المبيعات العقارية،   
 مليون جنية مصري 

 الوجهة 

نسبة  
%  التغير

2021 2022 
 

نسبة  
%  التغير

2021 2022 
 

نسبة  
%  التغير

2021 2022 
  

17,7 % 61,193 72,039  2,1% 381 389  9,5% 4,046,6 4,430,1 
 

 الجونة

17,1 % 30,339 35,536  (34,9%) 344 224  (20,1%) 1,188,4 949,8 
 

 هايتس مكادي

24,8 % 30,651 38,252  13,8 % 730 831  44,3 % 3,969,2 5,729,5 
 

O West 

    (0,8% ) 1,455 1,444  20,7 % 9,204,2 11,109,4 
 

 المجموعة*

 
 مليون جنيه مصري.  5,3تم بيعهما في الفيوم مقابل  تينوحد 2021 خالل شمل صافي قيمة المبيعاتت *
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 1202 من  رابعالالربع مقارنة ب   2202عام  من  رابعالالربع خالل  المبيعات العقارية مؤشرات أداء 
 

 متوسط سعر المتر المربع،  
 جنية مصري 

 اجمالي عدد الوحدات  
 المباعة  

 صافي المبيعات العقارية،   
 مليون جنية مصري 

 الوجهة 

نسبة  
%التغ  ير

  رابعالرب  ع ال
2021 

  رابعالرب  ع ال
2022  

نسبة  
%  التغير

  رابعالرب  ع ال
2021 

  رابعالرب  ع ال
2022  

نسبة  
%  التغير

  رابعالرب  ع ال
2021 

  رابعالرب  ع ال
2022   

 الجونة  1,229,2 992,9 % 23,8  97 88 % 10,2  84,353 63,413 % 33,0

   مكادي  340,4 328,4 3,7%  84 89 (5,6%)  36,439 31,461 % 15,8

38,6 % 31,679 43,905  (3,3%) 302 292  36,3% 1,657,8 2,260,2  O West 

 المجموعة  3,829,8 2,979,1 % 28,6  473 479 ( 1,3٪)    
 
 

  :2022خالل قطاع الفنادق  مؤشرات أداء 
 

مرة أخرى نتائج ربع سنوية رائعة على    ناحقق نموذج األعمال المثبت لفنادق   : الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية قائالً   الحمامصي، عمر    السيد  وعلق
وأظهرت    سفر بشكل عامالطلب على ال  زيادة   واصلت فنادقنا االستفادة من  الربع، خالل هذا    االقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم.   الرغم من التحديات 

مع وجود    الترفيه  السياحةالطلب على    زيادة إضافة الي  أسعار الغرف المباعة    متوسط  بارتفاع   مدفوًعا بشكل أساسي  ،2022الرابع من   الربعخالل    نمًوا قوًيا
 .  في المستقبل  كبيرنتطلع إلى نموها بشكل  في فنادق المجموعة والتي اإلشغال  نسبة  مساحة كبيرة لزيادة

 

وقد استفادت فنادقنا    .2019  ب مقارنة    %38,3بنسبة    أسعار الغرف المباعة مع زيادة    الجائحة،تفوًقا في األداء مقارنًة بمقاييس ما قبل  قطاع الفنادق    فقد شهد 
  % 30و  في الجونة  %73إلى    2022  من  لرابع خالل الربع ااإلشغال  وصلت نسبة  حيث    تحسن أداء قطاع السياحة في مصر  من   في الجونة ومرتفعات طابا

من   %85  حواليمثل األجانب    وعلي الجانب االخر فقد  . 2022خالل  في طابا    %29و  في الجونة  %70  الي  اإلشغالوصلت نسبة    فقد  وبذلك  . في طابا 
   . 2022 في  العام المنتهي على مدار اإلشغال   نسبة من إجمالي %80و 2022ن م الرابعخالل الربع  في الجونة  اإلشغال نسبة  إجمالي

 

 1202 مقارنة ب 2202خالل  مؤشرات أداء قطاع الفنادق 
 

اجمالي األرباح التشغيلية  
بالنسبة للغرف المتاحة  

 )جنية مرصي( 

 
اجمالي االيرادات بالنسبة  

 للغرف المتاحة 

 مرصي(   )جنية

 سعر الغرفة 
 )جنية مرصي( 

 نسبة االشغال  
)%( 

 الوجهة 

2021 2022   2021 2022   2021 2022   2021 2022     

 الجونة   70% 45%  1,637 1,476  1,635 903  823 411

 طابا هايتس    29% 11%  979 532  374 88  67 ( 59)
 

  1202 من   رابعالالربع مقارنة ب  2202 عام  من   الربع الرابع خالل قطاع الفنادق  مؤشرات أداء 
 

اجمالي األرباح التشغيلية  
للغرف المتاحة  بالنسبة 

 )جنية مرصي( 

 
اجمالي االيرادات بالنسبة  

 للغرف المتاحة 

 مرصي(   )جنية

 سعر الغرفة 
 )جنية مرصي( 

 نسبة االشغال  
)%( 

 الوجهة 

  رابعالرب  ع ال
2021 

  رابعالرب  ع ال
2022 

  
  رابعالرب  ع ال

2021 

  رابعالرب  ع ال
2022 

  
  رابعالرب  ع ال

2021 

  رابعالرب  ع ال
2022 

  
  رابعالرب  ع ال

2021 

  رابعالرب  ع ال
2022 

    

 الجونة   73% 69%  2,004 1,444  2,056 1,409  1,220 833

 طابا هايتس    30% 13%  1,246 493  486 105  84 ( 66)
 
 
 

 

 احمد أبو العال

عالقات المستثمرينرئيس قطاع   

 


