بيان صحفي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،في  12إبريل 2018
أوراسكوم كونستراكشون تسجل زيادة في صافي قيمة الدخل المعدل بنسبة  %112.5لتصل إلى  103.5مليون
دوالر أمريكي وتوصي بتوزيع أرباح عن عام 2017
أهم البيانات
•
•
•
•
•
•
•
•

زيادة صافي الدخل المعدل ) – (Adjusted Net Incomeباستثناء  – one-off non-cash tax effectبنسبة %112.5
مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى  103.5مليون دوالر أمريكي في العام المالي  ،2017وزيادة بنسبة  %21.5مقارنة بالعام
الماضي ليصل إلى  29.5مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام 2017
زيادة صافي الدخل للمساهمين – بعد إضافة  – one-off non-cash tax effectبنسبة  %61.2مقارنة بالعام الماضي
ليصل إلى  78.5مليون دوالر أمريكي
زيادة قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المتوقعة ( – )Pro forma EBITDAبعد إضافة
حصة  %50من مجموعة  – Besixبنسبة  %46.9مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  278.2مليون دوالر أمريكي في العام
المالي 2017
زيادة قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  %115.1مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى
 212.9مليون دوالر أمريكي في العام المالي  ،2017وزيادة بنسبة  %217.1مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  47.3مليون
دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام 2017
ثبات قيمة صافي النقد عند مستوى  173.5مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر 2017
تسجيل  4.6مليار دوالر أمريكي لقيمة المشروعات تحت التنفيذ ( )Backlogفي  31ديسمبر  ،2017ويصل إلى  6.4مليار
دوالر أمريكي بعد إضافة حصة  %50من مجموعة Besix
تحقيق  2.2مليار دوالر أمريكي لقيمة العقود الجديدة ( )New Awardsفي العام المالي  ،2017ويصل إلى  3.5مليار
دوالر أمريكي بعد إضافة حصة  %50من مجموعة Besix
يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة  30مليون دوالر أمريكي للمساهمين (بواقع  0.26دوالر أمريكي للسهم
الواحد) .

كلمة المهندس  /أسامة بشاي
تواصل المجموعة أدائها القوي لتحقيق رؤيتها خالل عام  ، 2017حيث تستمر في تركيزها على استهداف مشروعات ذات جودة عن
طريق االعتماد على كافة خبراتها المكتسبة  ،ويتضح ذلك من خالل اإلعالن مؤخرا عن توقيع عقد لتوسيع مطار الفجيرة الدولي في
اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  180مليون دوالر أمريكي.
ونستمر في تعزيز دورها كشركة رائدة في تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة في مصر من خالل مشاركتها في تنفيذ مشروعات في
القطاعات الرئيسية منها المياه والطاقة والنقل والصحة وتطويرها لمدن جديدة مثل العاصمة اإلدارية الجديدة والعلمين .كما يسمح
تواجدها في السوق الحصول على فرص جديدة في كل من مصر ومنطقة الشرق األوسط.
هذا ونعمل على تحسين أعمالنا في الواليات المتحدة األمريكية من أجل تعزيز الربحية ،وذلك من خالل الدمج الكامل للقطاعات في
عام  .2018كما تم االنتهاء من إنشاء كل من  Natgasolineو Beaumontفي والية  Texasفي وقت سابق من هذا الشهر ،وأيضا
تم االنتهاء من إنشاء محطة  Iowaلألسمدة في الربع األخير من عام .2017
كما تجدر اإلشارة الى أنه بحصول المجموعة على مشروع انشاء وتشغيل وإدارة محطة إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح الذي تبلغ
طاقتها اإلنتاجية  250ميجاواط في مصر يمثل عالمة بارزة في استراتيجية المجموعة تجاه االستثمار في مشروعات البنية التحتية،
إلى جانب تنفيذها ألعمال الهندسة والمشتريات والبناء .كما يركز هذا المشروع الضوء على خبرة المجموعة في توفير التمويل
للمشروعات نيابة عن العمالء.

باإلضافة إلى ذلك ،نحن نفخر على استمرار مجموعة  Besixفي الحصول على ربحية عالية مع استمرار توقيعها لمشروعات جديدة
في أسواقها الرئيسية في كل من الشرق األوسط وأوروبا .كما تفخر المجموعة بانجاز كال من أوراسكوم و Besixبأنشاء رصيف
بحري بطول  3كيلومتر في مصر في أقل من  12شهرا.
وأخيرا ،يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح على المساهمين بقيمة  0.26دوالر أمريكي للسهم الواحد ،ويتطلع إلى مواصلة
توزيع أرباح للمساهمين.

قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة

تبقى قيمة المشروعات تحت التنفيذ الحالية عند مستوى جيد ،مما يوفر رؤية كافية لحجم اإليرادات واألرباح المستقبلية .كما تسعى
المجموعة حاليا إلى الحصول على فرص جديدة في كل من الشرق األوسط والواليات المتحدة في قطاعات البنية التحتية والصناعة
والمباني التجارية.
وتصل قيمة كل من المشروعات تحت التنفيذ والعقود الجديدة في  31ديسمبر  – 2017بعد إضافة حصة  %50من مجموعة Besix
– إلى  6.4مليار دوالر أمريكي و 3.5مليار دوالر أمريكي على التوالي.
وباستثناء حصة  %50من مجموعة  ،Besixبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة إلى  4.6مليار دوالر أمريكي ووصلت
قيمة العقود الجديدة إلى  2.2مليار دوالر أمريكي في  31ديسمبر  .2017هذا وارتفعت قيمة العقود الجديدة للمجموعة بما يعادل أكثر
من الضعف خالل الربع األخير من عام  2017لتصل إلى  644.4مليون دوالر أمريكي مقارنة بالعام الماضي.

المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون

منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
حصلت شركة أوراسكوم لإلنشاءات خالل العام المالي  2017على عقود جديدة قيمتها حوالي  1.6مليار دوالر أمريكي في مصر في
العديد من القطاعات ،وحققت تقدما كبيرا في االستفادة من الكفاءات األساسية الستهداف مشروعات جديدة في المنطقة.
وعززت المجموعة من تواجدها االستراتيجي في قطاع معالجة المياه المتنامي خالل عام  2017حيث وقعت شركة أوراسكوم
لإلنشاءات على عقودا جديدة إلنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش  ،والتي ستوفر احتياجات حوالى  6ماليين
شخص من المياه بمجرد اكتمالها  ،كما بدأت الشركة في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ببورسعيد في مصر .وجدير بالذكر أن هذان
المشروعان سيعززان من قدرات المجموعة في تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء وأعمال التشغيل والصيانة في هذا القطاع .
كما تقوم شركة أوراسكوم لإلنشاءات بإنشاء محطة أخرى لتحلية مياه البحر  ،وقعت على عقدها في عام  ، 2016كما تشارك الشركة
في ملكية وتشغيل محطة القاهرة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.
عالوة على ذلك ،حافظت شركة أوراسكوم لإلنشاءات على دورها الريادي في قطاع توليد الطاقة في مصر من خالل حصولها على
مشروعات جديدة أدت إلى زيادة إجمالي الطاقة تحت اإلنشاء بمقدار  900ميجاواط لتصل إلى  11.250ميجاواط .وقد بدأت أعمال
إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بقدرة  250ميجاواط التي يجري تنفيذها على أساس البناء والتملك والتشغيل وهي أول مشروع طاقة
متجددة من نوعه وحجمه في مصر .وقد تم تحقيق اإلغالق المالي في أقل من شهرين من توقيع اتفاق شراء الطاقة مع العميل ،مما
يركز الضوء على تجربة المجموعة في تمويل المشروعات.
وفي قطاعات أخرى من السوق ،تظل المجموعة العبا رئيسيا في المشروعات الرئيسية في مصر مثل العاصمة اإلدارية الجديدة
ومدينة العلمين الجديدة  .هذا وتواصل شركة أوراسكوم لإلنشاءات تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع النقل ،ما يعزز من دورها الريادي
في برنامج توسيع الطرق والمطارات التابعة للحكومة المصرية .كما وقعت شركة أوراسكوم لإلنشاءات على عقود جديدة مع عميل
تجاري سابق لبناء مرسى جديد وفندق في الساحل الشمالي.

الواليات المتحدة األمريكية

بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة في الواليات المتحدة  590مليون دوالر أمريكي خالل العام المالي  .2017فقد وقعت شركة Weitz
على عقود مع عمالء من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في المجاالت التجارية والصناعية الخفيفة ،كما وقعت شركة Contrack
 Wattsعلى عقود مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية جديدة .وتركز اإلدارة على تحويل األعمال الحالية إلى
مشروعات تحت التنفيذ ،بينما تسعى إلى إيجاد فرص جديدة منها في قطاع البنية التحتية.
وقام اتحاد المقاولين العامين في الواليات المتحدة األمريكية  Associated General Contractors of Americaمؤخرا بتكريم
شركة  Weitzبمنحها جائزة "بناء أمريكا"  Build Americaعن أعمالها في إنشاء بارك ويست  Park Westوهو مشروع مجمع
سكني للطالب داخل حرم جامعة  Texas A&Mبوالية تكساس .إن  Park Westهو أكبر مشروع تطوير مجمع سكني للطالب تبلغ
مساحته  50فدان تم فيهم إنشاء  15مبنى يتسعوا لـ  3.406طالب.
كما أثبتت شركة  Weitzقدرتها على توفير حزم تمويلية مبتكرة بالنيابة عن العميل للمساعدة في تسهيل إقامة المشروعات .ففي خالل
الربع األول من عام  ،2018انتهت شركة  Weitzمن أعمال إنشاء فندق  Hilton Des Moines Downtownالذي تضمن تمويله
الجمع بين اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص ( )Public-Private Partnershipوعقد شراء تأجيري ( Lease-Purchase
 )Agreementواتفاقات أخرى لتشغيل وإدارة الفندق.
كما تم االنتهاء من أعمال إنشاء محطة  Iowaلألسمدة في الربع األخير من عام  ،2017وتعمل المحطة حاليا فوق طاقتها االنتاجية.
هذا وتم االنتهاء من األعمال الميكانيكية لمحطة  Natgasolineفي أبريل  ،2018وبهذا اإلنجاز ،يقتصر دور المجموعة على تقديم
الدعم حتى تدخل المحطة في مرحلة اإلنتاج التجاري.
مجموعة BESIX
زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة  BESIXبنسبة  ٪3.4لتصل إلى  3.0مليار يورو في  31ديسمبر  .2017كما
زادت قيمة العقود الجديدة بنسبة  ٪10.2لتصل إلى  2.3مليار يورو خالل العام المالي  ،2017وبذلك وصل إجمالي قيمة العقود الجديدة
في الربع األخير من عام  2017إلى  1.8مليار يورو .هذا وتعكس قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة  BESIXجهودها الناجحة
في قطاع تطوير األعمال في أسواقها الرئيسية في كل من الشرق األوسط وأوروبا التي تشهد زخما مستمرا.
وانتهى التحالف بين مجموعة  BESIXوشركة أوراسكوم لإلنشاءات في تسليم مشروعين رئيسيين خالل عام  .2017فقد أنجزت
الشراكة أعمال إنشاء رصيف جديد لتلقي الغاز الطبيعي المسال بطول  3كم في مصر في توقيت قياسي قبل  3أسابيع من الموعد
المحدد ، ، .كما سلم التحالف في الربع األول من عام  2017مول مصر ،وهو مشروع ترفيهي على أحدث طراز يمتد على مساحة
 200000متر مربع ويضم ساحة داخلية للتزلج.
وباإلضافة إلى ذلك ،يقوم التحالف حاليا بإنشاء المتحف المصري الكبير ،الذي سيكون أكبر متحف أثري في العالم بمجرد اكتماله،
وتنفيذ جزء من البنية التحتية لمشروع إكسبو  2020في دبي باإلمارات العربية المتحدة.

ملخص النتائج المالية

بلغت قيمة اإليرادات المجمعة  3،678.7مليون دوالر أمريكي في العام المالي  .2017وتمثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 ٪58من إجمالي اإليرادات ،تأتي في المقام األول من مشروعات البنية التحتية في مصر .وتمثل شركتي  WeitzوContrack Watts
 %30من إجمالي اإليرادات ،بينما انخفض تمثيل مشروعي محطتي  Natgsolineو Iowaلألسمدة إلى  %13من اإليرادات.
وبسبب األداء الجيد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،زادت قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
بنسبة أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  212.9مليون دوالر أمريكي في العام المالي  ،2017ووصلت إلى 47.3
مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام  2017مقارنة بسالب  40.4مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام .2016
هذا وارتفع هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمع بنسبة  ٪5.8و ٪5.5في العام المالي 2017
وخالل الربع األخير من عام  2017على التوالي.
لقد تأثر األداء المجمع للمجموعة بالخسائر في مشروعات الواليات المتحدة ،وقد انتهت أعمال محطة  Iowaفي  2017وتنتهي
أعمال مشروع  Natgasolineفي أبريل  .2018هذا باإلضافة إلى محاولة المجموعة تحسين أعمالها المتبقية في الواليات المتحدة
من أجل تعزيز الربحية ،وذلك من خالل الدمج الكامل للقطاعات في عام ..2018
وبعد إضافة حصة  %50من مجموعة  ، BESIXارتفعت قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المتوقعة
بنسبة  ٪46.9مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  278.2مليون دوالر أمريكي في العام المالي  .2017كما بلغت مساهمة صافي الدخل
من مجموعة 13.8 BESIXمليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام  ، 2017ليصل إجمالي صافي الدخل إلى  54.4مليون
دوالر أمريكي في العام المالي  .2017وكانت قد حصلت شركة أوراسكوم لإلنشاءات على توزيعات أرباح بقيمة  25مليون يورو في
يونيو  2017مقابل حصتها البالغة .٪50

هذا وبلغ صافي الدخل للمساهمين باستثناء  103.5 one-off non-cash tax effectمليون دوالر أمريكي في العام المالي ،2017
مسجال زيادة بنسبة  ٪112.5مقارنة بالعام الماضي .كما بلغ صافي الدخل المعدل  29.5مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من
عام  2017مقارنة بسالب  26.7مليون دوالر أمريكي خالل الربع األخير من عام .2016
وسجلت المجموعة  one-time non-cash chargeبقيمة  25مليون دوالر أمريكي في الربع األخير من عام  2017بسبب إعادة
تقييم أصول الضرائب المؤجلة المتعلقة بمشروعات الواليات المتحدة نتيجة انخفاض معدل الضريبة على الشركات في البلد .وبإضافة
هذا التأثير الضريبي  ،one-off tax effectسجلت المجموعة زيادة بنسبة  ٪61.2في صافي الدخل تصل إلﯽ  78.5مليون دوالر
أمريﮐي في العام المالي .2017

توزيع األرباح
يوصي مجلس اإلدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  30مليون دوالر أمريكي (أي  0.26دوالر أمريكي للسهم الواحد) .وسيطلب
من المساهمين الموافقة على توزيعات األرباح في االجتماع السنوي العام القادم في مايو .2018
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