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 2018إبريل  12 ، فياإلمارات العربية المتحدةدبي، 

 

مليون  103.5لتصل إلى % 112.5بنسبة المعدل  الدخلقيمة في صافي  تسجل زيادةأوراسكوم كونستراكشون 

 2017عام عن  توزيع أرباحب وتوصيدوالر أمريكي 

 أهم البيانات

% 112.5 بنسبة – one-off non-cash tax effectباستثناء  – (Adjusted Net Income) المعدل الدخلصافي زيادة  •

% مقارنة بالعام 21.5، وزيادة بنسبة 2017مليون دوالر أمريكي في العام المالي  103.5مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 

 2017من عام  األخيرمليون دوالر أمريكي خالل الربع  29.5الماضي ليصل إلى 

% مقارنة بالعام الماضي 61.2بنسبة  – one-off non-cash tax effectإضافة عد ب –الدخل للمساهمين صافي زيادة  •

 مليون دوالر أمريكي 78.5ليصل إلى 

بعد إضافة  –( Pro forma EBITDAالمتوقعة )ضرائب واإلهالك واالستهالك الربح قبل خصم الفوائد وال قيمة زيادة •

مليون دوالر أمريكي في العام  278.2% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 46.9ة بنسب – Besix% من مجموعة 50حصة 

 2017المالي 

% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 115.1ضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة زيادة قيمة الربح قبل خصم الفوائد وال •

مليون  47.3مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى % 217.1، وزيادة بنسبة 2017مليون دوالر أمريكي في العام المالي  212.9

 2017دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام 

 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  173.5ثبات قيمة صافي النقد عند مستوى  •

مليار  6.4، ويصل إلى 2017ديسمبر  31( في Backlog)مليار دوالر أمريكي لقيمة المشروعات تحت التنفيذ  4.6تسجيل  •

 Besix% من مجموعة 50دوالر أمريكي بعد إضافة حصة 

مليار  3.5، ويصل إلى 2017( في العام المالي New Awardsمليار دوالر أمريكي لقيمة العقود الجديدة ) 2.2تحقيق  •

 Besix% من مجموعة 50دوالر أمريكي بعد إضافة حصة 

 سهملل أمريكي دوالر 0.26)بواقع  للمساهمين أمريكي دوالر مليون 30 بقيمة رباحأ توزيعب الشركة إدارة مجلس يوصي •

 . (الواحد

 

  بشاي سامةأ / المهندس كلمة

عن جودة ذات  روعاتعلى استهداف مشتركيزها ، حيث تستمر في  2017خالل عام لتحقيق رؤيتها القوي  المجموعة أدائهاواصل ت

عقد لتوسيع مطار الفجيرة الدولي في عن توقيع  من خالل اإلعالن مؤخرا  ويتضح ذلك  ،كافة خبراتها المكتسبة  االعتماد على طريق

 مليون دوالر أمريكي. 180بقيمة اإلمارات العربية المتحدة 

والمدن الجديدة في مصر من خالل مشاركتها في تنفيذ مشروعات في رائدة في تطوير البنية التحتية دورها كشركة تعزيز ستمر في نو

كما يسمح جديدة مثل العاصمة اإلدارية الجديدة والعلمين. لمدن  هاالمياه والطاقة والنقل والصحة وتطويرمنها الرئيسية القطاعات 

 .الشرق األوسط مصر ومنطقةجديدة في كل من فرص تواجدها في السوق الحصول على 

في للقطاعات دمج الكامل لك من خالل ال، وذمن أجل تعزيز الربحية األمريكية في الواليات المتحدة ناعلى تحسين أعمالعمل هذا ون

وأيضا   الشهر،في وقت سابق من هذا  Texasفي والية  Beaumontو Natgasolineكما تم االنتهاء من إنشاء كل من . 2018عام 

 .2017في الربع األخير من عام لألسمدة  Iowaإنشاء محطة تم االنتهاء من 

الرياح الذي تبلغ إلنتاج الكهرباء من طاقة محطة وإدارة مشروع انشاء وتشغيل على المجموعة حصول كما تجدر اإلشارة الى أنه ب

 ،البنية التحتيةروعات الستثمار في مشة المجموعة تجاه اعالمة بارزة في استراتيجييمثل في مصر  طميجاوا 250اإلنتاجية  اطاقته

توفير التمويل في ة المجموعة ذا المشروع الضوء على خبره يركز. كما تنفيذها ألعمال الهندسة والمشتريات والبناءإلى جانب 

 نيابة عن العمالء.للمشروعات 



جديدة روعات مشل هامع استمرار توقيععالية ربحية على الحصول في  Besixمجموعة على استمرار فخر نحن ن ذلك،باإلضافة إلى 

رصيف بأنشاء  Besixمن أوراسكوم و كالبانجاز تفخر المجموعة الشرق األوسط وأوروبا. كما  كل من في أسواقها الرئيسية في

 .ا  شهر 12في مصر في أقل من  كيلومتر 3 طولب بحري

تطلع إلى مواصلة يللسهم الواحد، و أمريكي دوالر 0.26توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة ب الشركة مجلس إدارة يوصي ،ا  وأخير

 للمساهمين.أرباح  توزيع

 

 المشروعات تحت التنفيذ المجمعةقيمة 

 

تسعى كما اإليرادات واألرباح المستقبلية. لحجم يوفر رؤية كافية ما مجيد، عند مستوى قيمة المشروعات تحت التنفيذ الحالية  بقىت

البنية التحتية والصناعة  قطاعات الشرق األوسط والواليات المتحدة في كل من فيالحصول على فرص جديدة إلى  ا  المجموعة حالي

 .المباني التجاريةو

 Besix% من مجموعة 50بعد إضافة حصة  – 2017ديسمبر  31وتصل قيمة كل من المشروعات تحت التنفيذ والعقود الجديدة في 

 مليار دوالر أمريكي على التوالي. 3.5مليار دوالر أمريكي و 6.4إلى  –

ووصلت  مليار دوالر أمريكي 4.6إلى ت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغ ،Besix% من مجموعة 50حصة وباستثناء 

أكثر بما يعادل قيمة العقود الجديدة للمجموعة ارتفعت هذا و. 2017ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي في  2.2قيمة العقود الجديدة إلى 

 مقارنة بالعام الماضي. أمريكي رمليون دوال 644.4إلى لتصل  2017من عام األخير الربع  خاللمن الضعف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوراسكوم كونستراكشون مجموعةل المشروعات تحت التنفيذ

 

 

 

 وشمال أفريقيا لشرق االوسطمنطقة ا

 فيمليار دوالر أمريكي في مصر  1.6حوالي  على عقود جديدة قيمتها 2017خالل العام المالي حصلت شركة أوراسكوم لإلنشاءات 

 في المنطقة.مشروعات جديدة في االستفادة من الكفاءات األساسية الستهداف  ا  كبير ا  وحققت تقدمالعديد من القطاعات، 

شركة أوراسكوم  وقعت حيث 2017 عام خاللمعالجة المياه المتنامي  االستراتيجي في قطاعمن تواجدها عززت المجموعة و

ماليين  6، والتي ستوفر احتياجات  حوالى  أبو رواش بمنطقةنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي على عقودا  جديدة إل لإلنشاءات

وجدير بالذكر أن هذان في مصر. ببورسعيد  البحر محطة لتحلية مياهإنشاء ، كما بدأت الشركة في بمجرد اكتمالها من المياه شخص 

.  التشغيل والصيانة في هذا القطاعوالبناء وأعمال  والمشترياتل الهندسة يعززان من قدرات المجموعة في تنفيذ أعماسالمشروعان 

الشركة رك اتش، كما  2016وقعت على عقدها في عام ، البحر  محطة أخرى لتحلية مياهشركة أوراسكوم لإلنشاءات بإنشاء  تقومكما 

 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. أول مشروع لجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحيفي ملكية وتشغيل محطة القاهرة ا

من خالل حصولها على  في قطاع توليد الطاقة في مصر دورها الرياديعلى شركة أوراسكوم لإلنشاءات  عالوة على ذلك، حافظت

ت أعمال ميجاواط. وقد بدأ 11.250إلى لتصل  طميجاوا 900ة تحت اإلنشاء بمقدار إجمالي الطاقأدت إلى زيادة جديدة مشروعات 

طاقة وهي أول مشروع والتملك والتشغيل التي يجري تنفيذها على أساس البناء  طميجاوا 250محطة توليد الطاقة بالرياح بقدرة إنشاء 

ا مشراء الطاقة مع العميل، م في أقل من شهرين من توقيع اتفاقمالي الغالق اإلتم تحقيق وقد في مصر. وحجمه من نوعه متجددة 

 .اتتمويل المشروع المجموعة في على تجربةالضوء  يركز

الرئيسية في مصر مثل العاصمة اإلدارية الجديدة المشروعات ، تظل المجموعة العبا  رئيسيا  في قالسومن في قطاعات أخرى و

الريادي دورها  ، ما يعزز منفي قطاع النقلتنفيذ مشروعات جديدة  شركة أوراسكوم لإلنشاءاتتواصل هذا و. الجديدة  ومدينة العلمين

مع عميل  جديدة عقودكما وقعت شركة أوراسكوم لإلنشاءات على في برنامج توسيع الطرق والمطارات التابعة للحكومة المصرية. 

 لبناء مرسى جديد وفندق في الساحل الشمالي. سابقتجاري 

 

 الواليات المتحدة األمريكية



 Weitzوقعت شركة فقد . 2017خالل العام المالي  مليون دوالر أمريكي 590الجديدة في الواليات المتحدة  العقود قيمة إجماليبلغ 

 Contrack ، كما وقعت شركةالتجارية والصناعية الخفيفةمع عمالء من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في المجاالت  عقودعلى 

Watts إلى  ةالحاليعمال بنية تحتية جديدة. وتركز اإلدارة على تحويل األعات على عقود مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ مشرو

 في قطاع البنية التحتية.منها بينما تسعى إلى إيجاد فرص جديدة مشروعات تحت التنفيذ، 

 تكريمبمؤخرا   Associated General Contractors of America اتحاد المقاولين العامين في الواليات المتحدة األمريكية قامو

وهو مشروع مجمع  Park Westعن أعمالها في إنشاء بارك ويست  Build America" أمريكا"بناء جائزة بمنحها  Weitzشركة 

تبلغ  هو أكبر مشروع تطوير مجمع سكني للطالب Park Westإن . بوالية تكساس Texas A&Mسكني للطالب داخل حرم جامعة 

 طالب. 3.406يتسعوا لـ مبنى  15فدان تم فيهم إنشاء  50ته مساح

 خالل فيف. روعاتالمش إقامة للمساعدة في تسهيلالعميل نيابة عن بالمبتكرة  يةحزم تمويل توفيرقدرتها على  Weitzأثبتت شركة كما 

الذي تضمن تمويله  Hilton Des Moines Downtownمن أعمال إنشاء فندق  Weitzانتهت شركة ، 2018الربع األول من عام 

 Lease-Purchase( وعقد شراء تأجيري )Public-Private Partnershipبين اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص )الجمع 

Agreementواتفاقات أخرى لتشغيل وإدارة الفندق ). 

. تها االنتاجيةفوق طاق حطة حاليا  عمل المت، و2017في الربع األخير من عام  لألسمدة Iowaإنشاء محطة تم االنتهاء من أعمال كما 

 تقديميقتصر دور المجموعة على وبهذا اإلنجاز،  ،2018في أبريل  Natgasolineهذا وتم االنتهاء من األعمال الميكانيكية لمحطة 

  اإلنتاج التجاري.المحطة في مرحلة دخل تالدعم حتى 

 BESIXمجموعة 

كما . 2017ديسمبر  31مليار يورو في  3.0إلى لتصل ٪ 3.4بنسبة  BESIX ت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعةادز

الجديدة قيمة العقود صل إجمالي وبذلك و، 2017المالي  مليار يورو خالل العام 2.3٪ لتصل إلى 10.2الجديدة بنسبة قيمة العقود زادت 

جهودها الناجحة  BESIX ت التنفيذ لمجموعةقيمة المشروعات تح تعكسهذا ومليار يورو.  1.8إلى  2017من عام األخير في الربع 

 .ا  مستمر ا  زخمالتي تشهد  الشرق األوسط وأوروباكل من تطوير األعمال في أسواقها الرئيسية في في قطاع 

 قد أنجزتف. 2017عام  خاللتسليم مشروعين رئيسيين وشركة أوراسكوم لإلنشاءات في  BESIXبين مجموعة التحالف  ىوانته

أسابيع من الموعد  3كم في مصر في توقيت قياسي قبل  3رصيف جديد لتلقي الغاز الطبيعي المسال بطول أعمال إنشاء  الشراكة

مول مصر، وهو مشروع ترفيهي على أحدث طراز يمتد على مساحة  2017في الربع األول من عام التحالف  سلم كما ، المحدد. ، 

 داخلية للتزلج. ساحةمتر مربع ويضم  200000

المتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف أثري في العالم بمجرد اكتماله،  إنشاءب حاليا  التحالف  قوميذلك،  وباإلضافة إلى

 اإلمارات العربية المتحدة.بفي دبي  2020إكسبو شروع البنية التحتية لم جزء منتنفيذ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص النتائج المالية



 

 

 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمثل. و2017 في العام الماليأمريكي  دوالرمليون  3،678.7المجمعة  اإليراداتقيمة بلغت 

 Contrack Wattsو Weitzل شركتي وتمث .تأتي في المقام األول من مشروعات البنية التحتية في مصر ،٪ من إجمالي اإليرادات58

 % من اإليرادات.13لألسمدة إلى  Iowaو Natgsoline% من إجمالي اإليرادات، بينما انخفض تمثيل مشروعي محطتي 30

 كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبل زادت قيمةوبسبب األداء الجيد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 47.3وصلت إلى و، 2017 في العام الماليريكي مليون دوالر أم 212.9 صل إلىتل لماضيبالعام ا مقارنة أكثر من الضعف بنسبة

 .2016مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام  40.4مقارنة بسالب  2017مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام 

 2017في العام المالي ٪ 5.5٪ و5.8 بنسبة المجمع كالهستواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلهامش  ارتفعوهذا 

 على التوالي.  2017 عاموخالل الربع األخير من 

تنتهي و 2017في    Iowaانتهت أعمال محطة  وقد ،الواليات المتحدة مشروعاتتأثر األداء المجمع للمجموعة بالخسائر في لقد 

المتبقية في الواليات المتحدة  أعمالهامجموعة تحسين محاولة الباإلضافة إلى هذا . 2018في أبريل  Natgasolineأعمال مشروع 

 ..2018في عام للقطاعات دمج الكامل من أجل تعزيز الربحية، وذلك من خالل ال

المتوقعة  كالستهواال كالهإلالفوائد والضرائب وا خصم الربح قبلقيمة ، ارتفعت  BESIX مجموعة% من 50 حصة وبعد إضافة

بلغت مساهمة صافي الدخل كما . 2017مليون دوالر أمريكي في العام المالي  278.2لتصل إلى مقارنة بالعام الماضي ٪ 46.9ة بنسب

مليون  54.4لى إ صافي الدخل، ليصل إجمالي  2017من عام  األخيرالربع  خاللمليون دوالر أمريكي BESIX  13.8مجموعة  من

مليون يورو في  25على توزيعات أرباح بقيمة شركة أوراسكوم لإلنشاءات . وكانت قد حصلت 2017في العام المالي  دوالر أمريكي

 ٪.50مقابل حصتها البالغة  2017يونيو 



، 2017الر أمريكي في العام المالي مليون دو one-off non-cash tax effect 103.5بلغ صافي الدخل للمساهمين باستثناء هذا و

من  األخيرالربع  خاللمليون دوالر أمريكي  29.5بلغ صافي الدخل المعدل  كما. الماضيمقارنة بالعام  ٪112.5مسجال  زيادة بنسبة 

 . 2016من عام  األخيرالربع  خاللمليون دوالر أمريكي  26.7 سالبمقارنة ب 2017عام 

بسبب إعادة  2017من عام  األخيرمليون دوالر أمريكي في الربع  25بقيمة  one-time non-cash chargeسجلت المجموعة و

وبإضافة . البلدالواليات المتحدة نتيجة انخفاض معدل الضريبة على الشركات في  بمشروعاتتقييم أصول الضرائب المؤجلة المتعلقة 

 رالدو ونملي 78.5 لیإ تصل لخدلا صافي في٪ 61.2 بنسبة دةياز عةولمجما سجلت، one-off tax effect يبيرلضا رلتأثيهذا ا

 .2017 المالي العام في يکيرمأ

 

 توزيع األرباح

طلب سي  ودوالر أمريكي للسهم الواحد(.  0.26 أيمليون دوالر أمريكي ) 30مجلس اإلدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  يوصي

 .2018لسنوي العام القادم في مايو من المساهمين الموافقة على توزيعات األرباح في االجتماع ا

 

 عالقات المستثمرينمسئول 

 األستاذ/ هشام الحلبي 

hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

0900 3184 971+ 

www.orascom.com 
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