
 صحفيبيان   

 

 3102 مايو 32 ، فياإلمارات العربية المتحدةدبي، 

 

 3102% في صافي الربح في الربع األول من 3012تسجل زيادة بنسبة أوراسكوم كونستراكشون 

 

 أهم البيانات

  مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 71بنسبة  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلزيادة %

 72يصل إلى % مقارنة بالعام الماضي ل7771مليون دوالر أمريكي، وزيادة صافي الدخل للمساهمين بنسبة  1177

 مليون دوالر أمريكي

  في صافي الربح يدةج مساهمة تحقيقتواصل مجموعة بيسكس 

  7171مارس  17 فيمليون دوالر أمريكي  72672بلغ صافي النقد  

  قيمة المشروعات تحت التنفيذ مليار دوالر أمريكي ل 177تحقيق(Backlog في )ويصل إلى 7171مارس  17 ،

 Besix% من مجموعة بيسكس 11مليار دوالر أمريكي بعد إضافة حصة  672

 

  بشاى اسامة / المهندس كلمة

 في جميع المناطق7  مشروعاتنا  تنفيذعلى  مجموعةال ما يؤكد تركيزمالنمو في الربحية، استمرارية يسرنا أن نعلن عن 

 ا في إضافةن، مؤكدا على قدرتتحت التنفيذ  هامشروعاتقيمة مليون دوالر امريكى الى  12173إضافة مبلغ في  مجموعةالت قد نجحل

في ريادتنا ا يدل على م، مالبحر محطة ثانية لتحلية مياهتشمل العقود الجديدة في مصر جودة في أسواقنا الرئيسية7 والذات  مشروعات

فضال عما  ، في مجال البنية التحتية في مصرالضخمة أعمالنا أن  هذا باإلضافة إلى7 متزايدا   نعتقد أنه سيشهد طلبا  الذي قطاع هذا ال

 في قطاعي الطرق والمياه7 مشروعاتنافي ع توسقمنا به  من 

من أجل  األمريكي، وذلك السوقفي  مجموعةالمكانة تقوية تحسين هيكل التكاليف واستمرار على نحن عازمون  في الواليات المتحدة

 جديدة، بهدف زيادة قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ7أخرى الحصول علي تعاقدات تسعى المجموعة في  كما7 تعزيز الربحية

األول  الربع إلىمليون يورو  232بقيمة عقودا  جديدة أضافت كما  ،العام الماضي ئها الجيد منأدا كسبيسمجموعة وأخيرا، تواصل 

 مليار يورو7 171إلى المشروعات تحت التنفيذ ، ما زاد إجمالي من هذا العام

 

 المشروعات تحت التنفيذ المجمعةقيمة 

الربع األول  مليون دوالر أمريكي

7176 

الربع األول 

7171 

 7176عام  نسبة التغيير

     أوراسكوم كونستراكشون

 1.76171 %(7676) 6.77771 1.19276 المشروعات تحت التنفيذ

  1.11771 %(7377) 17173 12173 العقود الجديدة

     BESIX % فى مجموعة 11إضافة حصة 

 6.21172 %(7171) 2.71177 6.23771 المشروعات تحت التنفيذ

 3.97372 %(7377) 91171 21273 العقود الجديدة

 



و العقود الجديدة مليار دوالر أمريكي  6723 % من مجموعة بيسيكس الى 11بعد إضافة حصة بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

 مليون يورو خالل الربع 232وحدها عقود جديدة بقيمة كس بيسمجموعة ووقعت  7مليون دوالر أمريكي على التوالي 21273 الى

 مليون دوالر أمريكي في مصر والواليات المتحدة األمريكية7 12173بقيمة سكوم عقود جديدة أورا، في حين أضافت األول من العام

، 7171مارس  17 فيأمريكي  دوالرمليار  1771 حصة مجموعة بيسكس( ءباستثنا) المجمعة ت قيمة المشروعات تحت التنفيذبلغو

المشروعات  تحركمن قيمة % 77 حوالي الجدير بالذكر انمن و 7المتعلقة بالدخل والربحية ما يدعم بشكل كامل أهداف المجموعة

   امام الدوالر االمريكى7 سعر الجنيه المصرى الى انخفاضيرجع تحت التنفيذ 

% من 23في قيمة المشروعات تحت التنفيذ )أغلبية نسبة الصناعية تمثل المشروعات البنية التحتية وكما ال تزال مشروعات 

 7(المجموع

 

 أوراسكوم كونستراكشون مجموعةل تحت التنفيذ قيمة المشروعات

 

                                   
      

     

                                       
         

                    

 وشمال أفريقيا لشرق االوسطمنطقة ا

من مليون دوالر أمريكي  773في قطاعات البنية التحتية الرئيسية في مصر، حيث أضافت نحو تواجدها توسيع  المجموعة تواصل

 71717في الربع األول من عام قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى قيمة العقود الجديدة 

من الطرق الجديدة  مشروعاتالطرق في مصر، أضاف قسم الطرق التابع للمجموعة  دورها الواسع في تطوير شبكة واستكماال إلى

 في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام في ظل التوسع الحكومي المستمر لشبكة الطرق في البالد7

 جديدة لتحلية مياهمحطة نشاء وة على ذلك، قامت المجموعة بزيادة المشاركة في قطاع المياه في مصر حيث وقعت عقدا إلالوع

يزيد من قدرتها التنافسية في كما ، 7176إلى مشروع تحلية المياه الحالي الذي بدأ في النصف الثاني من عام  نضم هذا العقد7 ويالبحر

 هذا القطاع المتنامي7
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منطقة الشرق األوسط الصناعية في أسواقها الرئيسية األخرى في والبنية التحتية الجديدة مشروعات تواصل أوراسكوم دراسة و

 مجموعةمارات العربية المتحدة بالشراكة مع إلأخرى في دولة اروعات مش بشكل خاص تتابع المجموعةكما قيا7 وشمال أفري

 بيسكس7

 

 الواليات المتحدة األمريكية

العقود تشمل هذه و 71717مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  763عقودا  تصل قيمتها إلى قد وقعت شركة وايتز ل

يتز وكونتراك اوشركتي كل من  تستفيدمن المتوقع أن في أسواقها الرئيسية7 ولصالح عمالء من القطاع الخاص األعمال التجارية 

إلى أن تضيف أعماال جديدة تتوقع المجموعة كما 7 األمريكية في الواليات المتحدة نشاءاتن االرتفاع المتوقع في سوق اإلم واتس

 خالل األشهر المقبلة7 المشروعات تحت التنفيذقيمة 

 BESIXمجموعة 

٪ عن 7776بزيادة قدرها أي ، 7171مارس  17 فيمليار يورو  171المشروعات تحت التنفيذ الخاصة بمجموعة بيسكس بلغت قيمة 

مستوى الذي تحقق في الربع مطابقة  للمليون يورو،  232العقود الجديدة 7 وبلغت قيمة 7176 ديسمبر 17في  الذي سجلتهالمستوى 

في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق األوسط كما يساهم كل من المشروعات تحت التنفيذ والعقود الجديدة 7 7176األول من عام 

 في األسواق الرئيسية7 هابيسكس من زيادة نشاطفي استفادة مجموعة وشمال أفريقيا 

 

 ملخص النتائج المالية

Summary Income Statement   

USD million Q1 2017 Q1 2016 Change 

Revenue 1,065.7  972.9  9.5% 

MENA 594.8  516.6  15.1% 

USA 470.9  456.3  3.2% 

EBITDA 57.1  48.8  17.0%  

MENA 36.6  44.0  (16.8)% 

USA 20.5  4.8  329.2%  

Consolidated margin 5.4%  5.0%  +40 bp 

MENA margin 6.2%  8.5%  (230) bp 

USA margin 4.4%  1.1%  +330 bp 

BESIX 10.5  2.0  425.0% 

Net income attributable to shareholders 28.0  23.0  21.7% 

MENA 12.9  18.9  (31.7)% 

USA 4.6  2.1  119.0%  

Consolidated margin 2.6%  2.4%  +20 bp 

MENA margin 2.2%  3.7%  (150) bp 

USA margin 1.0%  0.5%  +50 bp 

        

Net debt (cash)       

USD million 31-Mar-17 31-Dec-16 Change 

Cash and cash equivalents 481.9  506.9  (4.9)% 

Total debt 295.1  302.8  (2.5)% 

Total equity 339.3  302.4  12.2%  

Net debt (cash) (186.8) (204.1) 8.5%  



 

وصافي  (EBITDA) كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلواإليرادات نموا  بالنسبة إلى  مجموعةالقد سجلت ل

 71717في الربع األول من عام الدخل 

ي الربع األول من عام دوالر أمريكي فمليون  7716171٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 971المجمعة بنسبة  الربحقيمة وارتفعت 

مثلت ، بينما مصر في ٪ 17منها نسبة قدرها و، االيرادات٪ من إجمالي 16منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  تمثل7 و7171

 االيرادات7٪ من إجمالي 76يتز وكونتراك واتس او تيشرك

مليون  1177لتصل إلى مقارنة بالعام الماضي ٪ 71بنسبة  كالهستواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلت قيمة وارتفع

٪ مقارنة 173 أي بنسبةنقطة  31بمقدار  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلدوالر أمريكي، بينما ارتفع هامش 

 مجموعةاتبعت الفي حين  األمريكية، في الواليات المتحدة لمرتفعنتيجة األداء ا كان ذلك7 و7176ول من عام ٪ في الربع األ171 بـ

 7من العامفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الربع األول  متحفظا   نهجا  

 مقارنة 7171مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام  7171إلى  لتصلصافي الدخل مجموعة بيسكس في وارتفعت مساهمة 

 71767 عامالتحول المرن الذي حدث في  ذلكيؤكد و ،بالعام الماضي

بلغ  كمامليون دوالر أمريكي7  72صل إلى تلمقارنة بالعام الماضي ٪ 7771بنسبة  المجمعة صافي الدخل للمساهمين ت قيمةارتفعو

 ديسمبر 17في ر أمريكي المليون دو 71377 ـ، مقارنة ب7171مارس  17كي في ر أمريالمليون دو 72672مجموعة صافي النقد لل

مليون  11971٪ ليصل إلى 77777 وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7176مارس  17ر أمريكي في المليون دو 21و  7176

 ر أمريكي7الدو

 

 

 مسئول عالقات المستثمرين

 األستاذ/ هشام الحلبي 

hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

1911 1723 917+ 

www.orascom.com 
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