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 1122 نوفمبر 12 ، فياإلمارات العربية المتحدةدبي، 

 

قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك % 18.1بنسبة الربح  في قيمةتسجل زيادة أوراسكوم كونستراكشون 

مليون دوالر  213.1إلى  1122خالل فترة التسعة أشهر من عام  (Adjusted EBITDA) واالستهالك

  أمريكي

 البياناتأهم 

  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلزيادة (EBITDA)  خالل التسعة أشهر من عام % 9,81بنسبة

 7192في الربع الثالث من عام  مليون دوالر أمريكي 5.45 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى% 3.43، وبنسبة 7192

  من مجموعة بيسكس51بعد إضافة حصة  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلزيادة %  

(Adjusted EBITDA)  7192مليون دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر من عام  213.1% إلى 18.1بنسبة 

  7192 سبتمبر 31مليون دوالر أمريكي في .7994 عند مستوى صافي النقد قيمةثبات 

  وشمال  األوسطمنطقة الشرق  كل من في 7192عام من الربع الثالث  اللخقيمة العقود الجديدة  في زيادة ملحوظةتحقيق

على عدد من العقود تبلغ وقعت المجموعة كما ؛ العاممن  األولمقارنة مع النصف  األمريكيةالمتحدة  والوالياتأفريقيا 

ليون دوالر أمريكي في م 2.243عام مقارنة بمبلغ الفي الربع الثالث من مليون دوالر أمريكي  42,,2قيمتها اإلجمالية 

 4عام الالنصف األول من 

  قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمليار دوالر أمريكي  ,4.تحقيق(Backlog )642ويصل إلى  ،7192 سبتمبر 31 في 

 Besix 4% من مجموعة بيسكس 51مليار دوالر أمريكي بعد إضافة حصة 

  مليار دوالر  745، ويصل إلى 7192من عام خالل التسعة أشهر دوالر أمريكي لقيمة العقود الجديدة  مليار 945تحقيق

 4 % من مجموعة بيسكس51بعد إضافة حصة  أمريكي

  لقيمة العقود الجديدة خالل مليار يورو  ,94مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ و 347مجموعة بيسكس حققت

 4 7192التسعة أشهر من عام 

 

  بشاي سامةا / المهندس كلمة

 .تعطي إشارة بأداء واعد في األعوام القادمةالتطورات األخيرة ونتائج الربع الثالث من العام 

محطة إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة بتطوير  Toyota Tsushoو Engieمع شركتي  الستثمارابأننا سنقوم  قد أعلنا مؤخرا  ل

من اإليرادات  زيادة على  مع هدف المجموعةهذا المشروع   ويتمشىالبناء والتشغيل4  أعمال اواط في مصر على أساسجمي 751

 فرص البناء4تحقيق  معللمساهمين  ل الدائمالدخ تزيد منالتي والبنية التحتية في مجال ستثمارات عوائد اال

االستراتيجية التي تناسب ساعدت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بجودتها وتنوعها في استمرار تركيزنا في اختيار المشروعات وقد 

منطقة في كل من  مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشروعات 11,تم توقيع عقود بقيمة ، فقط من العامالربع الثالث  فخاللمعاييرنا4 

 دوالر أمريكيمليار  945ما جعل إجمالي قيمة العقود الجديدة يصل إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية، 

 4 هذا العام

من خالل توقيع عقود  البالدا كشركة رائدة في تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة في هز دوريعزقامت المجموعة بتفي مصر، و

في   المركز الثقافي والفنيماليين شخص و 6محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي ستخدم منها جديدة لتنفيذ مشروعات 

 العاصمة اإلدارية الجديدة4

 قيمتها تتجاوزعقود على حيث وقعتا ملحوظا   نشاطا  وايتز وكونتراك واتس   تيشهدت شركفقد في الواليات المتحدة األمريكية، أما 

 مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث4  751



وتقليل المصروفات الغير مباشرة المصاحبة الواليات المتحدة االمريكية ب قطاع الشركة عادة هيكلةاوباإلضافة الى ما سبق نقوم على 

 .بها

على مستوى  قيمة المشروعات تحت التنفيذ زالكما ال ت4 المختلفة  واألعمال الجيد في القطاعات األداءف Besixمجموعة  وتستمر 

هذا باإلضافة إلى استقرار مستوى في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا4  روعاتمزيج متنوع من المشتتكون من قوي و

 4في السوق القوية مكانتهاعلى  مؤكدا   األرباحوعودة توزيع الربحية 

 

 تحت التنفيذ المجمعة المشروعاتقيمة 

 تسعة أشهر مليون دوالر أمريكي

7192 

 تسعة أشهر

7196 

 الربع الثالث نسبة التغيير

7192 

 الثالربع الث

7196 

 نسبة التغيير

       أوراسكوم كونستراكشون

    %(3542) 143,.28 8,1247. المشروعات تحت التنفيذ

 %43. 25541 42,,2 %(5641) .24,.38 9853641 العقود الجديدة

 % فى مجموعة 51إضافة حصة 

BESIX 

      

    %(7,41) 1839146 6821541 المشروعات تحت التنفيذ

 %246 15.47 .981764 %(43..) 851541. 7851141 العقود الجديدة

 

مليار  642المتوقعة ، بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة والعقود الجديدة Besix% في مجموعة 51بعد إضافة حصة 

 71924سبتمبر  31مليار دوالر أمريكي على التوالي في  947دوالر أمريكي و

، ووصلت مليار دوالر أمريكي ,4. مبلغ Besixمجموعة  في% 51المشروعات تحت التنفيذ المجمعة باستثناء حصة بلغت قيمة و

ويرتفع مستوى قيمة المشروعات تحت التنفيذ الحالي عن 4 7192 سبتمبر 31دوالر أمريكي في  مليار 945قيمة العقود الجديدة إلى 

مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث من  42,,42 وأيضا  وقعت المجموعة على عقود تصل قيمتها 7192يونيو  31مستواه في 

 العام4 مليون دوالر أمريكي تم توقيعها خالل النصف األول من 2.243، بالمقارنة بعقود قيمتها 7192عام 

  باستثناء(التنفيذ المشروعات تحت  حجم تبلغ، 7196سبتمبر  31في  عند تقييم حجم مشروعات تحت التنفيذ مقابل سعر الصرف

(BESIX  641  التي تقوم الشركة حاليا مشروعات الحجم لمليار دوالر أمريكي  947مليار دوالر أمريكي، وهي تمثل زيادة

 .هاتنفيذب

% من 9,في قيمة المشروعات تحت التنفيذ أغلبية نسبة الصناعية تمثل المشروعات البنية التحتية وكما ال تزال مشروعات 

 المجموع4

  

 أوراسكوم كونستراكشون مجموعةل قيمة المشروعات تحت التنفيذ
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 وشمال أفريقيا لشرق االوسطمنطقة ا

في عدد من القطاعات  7192فترة التسعة أشهر من عام خالل  أمريكي دوالر مليار 9 حواليعقود جديدة قيمتها أضافت أوراسكوم 

كما وصلت قيمة العقود 4 العلمين الجديدةوالعاصمة اإلدارية الجديدة مدينتي في مصر منها النقل وتوليد الكهرباء ومعالجة المياه و

 مليون دوالر أمريكي4  551الجديدة خالل الربع الثالث من العام إلى حوالي 

عقد توقيع وأضافت إلى أعمالها في مجال تحلية مياه البحر ب ،واصلت المجموعة تركيزها على قطاع المياه المتنامي في مصرلقد 

FCC Aqualia 4 شركةمع  51/51شراكة بنسبة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في نشاء أمريكي إل دوالرمليون  371بقيمة 

قدرة ، ما يعزز من سنوات 3ستقوم الشراكة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة الهندسة والمشتريات والبناء، أعمال وبمجرد االنتهاء من 

% لمحطة القاهرة الجديدة لمعالجة 51كما تقوم أوراسكوم حاليا  بأعمال التملك والتشغيل بنسبة 4 لدى المجموعةالتشغيل والصيانة 

 في مصر4 قطاعين العام والخاصبين ال، وهو أول مشروع شراكة مياه الصرف الصحي

 بإنشاء تقوم حاليا  كما ، الجديدة العلمينوالجديدة  اإلداريةالعاصمة  تطوير مدينتيرائد في الدور ب تقوم المجموعةأن إلى  هذا باإلضافة

 4 المركز الثقافي والفنيمباني مثل بعض ال

منها تنفيذ مشروعات مع فرص جديدة البحث عن بوفي أسواق أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تقوم أوراسكوم 

 في اإلمارات العربية المتحدةBesix 4مجموعة 

 

 الواليات المتحدة األمريكية

بقيمة  7192للمجموعة على عقود جديدة خالل فترة التسعة أشهر من عام  بالكامل تا وايتز وكونتراك واتس المملوكتانوقعت شرك

كما استثمرت الشركتان في تطوير أعمالها في األسواق التي تعمل بها خالل الربع مليون دوالر أمريكي4  511تصل إلى حوالي 

 الثالث من العام4

في مجالي المباني التجارية والمنشآت الصناعية الخفيفة، أما قامت شركة وايتز بتوقيع عقود لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع الخاص 

شركة كونتراك واتس فأضافت إلى أعمالها عقود جديدة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في كل من الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة 

 المحيط الهادي لصالح الحكومة االتحادية4 

اختبارات كما بدأت 4 القصوى للمصنع الطاقة اآلن بقدرة أعلى من  المصنععمل ية، ولألسمد Iowa مصنعهذا وتم االنتهاء من إنشاء 

 4 7192، ومن المتوقع بدء أعمال التشغيل في ديسمبر Natgasolineبمصنع  ما قبل التشغيل التجريبي
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 BESIXمجموعة 

 العقود الجديدةوبلغت قيمة 4 7192 سبتمبر 31مليار يورو في  347المشروعات تحت التنفيذ الخاصة بمجموعة بيسكس بلغت قيمة 

 مليار يورو4 ,94إلى فترة التسعة أشهر من العام في  العقود الجديدة، ليصل إجمالي من العام الثالثمليون يورو خالل الربع  1745.

 

 ملخص النتائج المالية

 

 

منطقة الشرق األوسط  تمثل4 و7192عام  أشهر منفترة التسعة أمريكي في  دوالرمليون  9,43,،7المجمعة  اإليراداتقيمة بلغت 

 4الواليات المتحدة األمريكية باقي النسبةتمثل في حين ، ٪ من إجمالي اإليرادات52 وشمال أفريقيا

 96546صل إلى تل بالمقارنة بالعام الماضي٪ 9,41بنسبة  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبل زادت قيمة

مليون  5.45صل إلى تل بالمقارنة بالعام الماضي٪ 3546 زادت بنسبةو، 7192من عام  فترة التسعة أشهرريكي في ر أممليون دوال

 ارتفعوهذا 4 ، ما أدى إلى تعزيز أداء المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياعامالمن  الثالثدوالر أمريكي في الربع 

 عام من لثوالربع الثا فترة التسعة أشهر٪ في ,64٪ و541 بنسبة كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلهامش 

 على التوالي4  7192

ليصل إجمالي  7192من عام  لثيكي في الربع الثامليون دوالر أمر 9646إلى لتصل الدخل في  Besixمجموعة وارتفعت مساهمة 

 مليون دوالر أمريكي في العام السابق4 75 بقيمةمقارنة  عامالمن  فترة التسعة أشهرفي مريكي مليون دوالر أ 146.إلى  مساهمتها

مليون دوالر  .774، 7192من عام  فترة التسعة أشهرمليون دوالر أمريكي في  2.49 المجمعة صافي الدخل للمساهمين قيمة  بلغت

 4 7192من عام لث أمريكي في الربع الثا

 39أمريكي في  دوالرمليون  71.49مقابل  7192 سبتمبر 31أمريكي في  دوالرمليون  .7994 على للمجموعة النقدصافي استقر و

 39 قيمته فيأمريكي مقارنة ب دوالرمليون  ,924.٪ ليصل إلى 3,47بنسبة إجمالي حقوق المساهمين ارتفع كما 4 7196ديسمبر 

 71964ديسمبر 

 

Summary Income Statement

USD million 9M 2017 9M 2016 Change Q3 2017 Q3 2016 Change

Revenue 2,818.3 2,959.1 (4.8)% 805.4 962.1 (16.3)%

MENA 1,597.1 1,491.0 7.1% 518.0 475.9 8.8% 

USA 1,221.2 1,468.1 (16.8)% 287.4 486.2 (40.9)%

EBITDA 165.6 139.3 18.9% 54.5 40.2 35.6% 

MENA 169.6 145.6 16.5% 85.0 55.9 52.1%

USA (4.0) (6.3) 36.5% (30.5) (15.7) (94.3)%

EBITDA margin 5.9% 4.7% +120 bp 6.8% 4.2% +260 bp

MENA margin 10.6% 9.8% +80 bp 16.4% 11.7% +470 bp

USA margin (0.3)% (0.4)% +10 bp (10.6)% (3.2)% (740) bp

Net income attributable to shareholders 74.1 75.4 (1.7)% 22.4 26.0 (13.8)%

MENA 78.8 74.3 6.0% 44.0 36.4 21.0%

USA (45.3) (23.9) (89.5)% (38.2) (25.9) (47.6)%

BESIX 40.6 25.0 62.4% 16.6 15.5 7.1% 

Net income margin 2.6% 2.5% +10 bp 2.8% 2.7% +10 bp

MENA margin 4.9% 5.0% (10) bp 8.5% 7.6% +90 bp

USA margin (3.7)% (1.6)% (210) bp (13.3)% (5.3)% (800) bp

Net debt (cash)

USD million 30-Sep-17 31-Dec-16 Change

Cash and cash equivalents 444.8 506.9 (12.3)%

Total debt 233.4 302.8 (22.9)%

Total equity 417.8 302.4 38.2% 

Net debt (cash) (211.4) (204.1) (3.6)%



 مسئول عالقات المستثمرين

 م الحلبي األستاذ/ هشا

hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

1111 39,. 129+ 

www.orascom.com 
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