بيان صحفي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،في  29أغسطس 2018
أوراسكوم كونستراكشون تحقق نتائج قوية خالل النصف األول من عام . 2018
•
•

•
•
•
•

زيادة قيمة صافي الدخل العائد للمساهمين ( )Net income attributable to shareholdersبنسبة  %113.5مقارنة
بالعام الماضي لتصل إلى  50.6مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  ،2018وزيادتها بنسبة  %59.6مقارنة
بالعام الماضي لتصل إلى  82.5مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من علم 2018
زيادة قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المتوقعة ( – )Pro forma EBITDAبعد إضافة
حصة  %50من مجموعة  – BESIXبنسبة  %11.2مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  152.2مليون دوالر أمريكي،
وزيادة قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة ( )Consolidated EBITDAبنسبة %1.1
مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  112.3مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام 2018
تحقيق  6.2مليار دوالر أمريكي لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة ( – )Pro forma Backlogبعد إضافة حصة
 %50من مجموعة  – BESIXوتحقيق  4.2مليار دوالر أمريكي لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة ( Consolidated
 )Backlogفي  30يونيو 2018
تسجيل  1.9مليار دوالر أمريكي لقيمة العقود الجديدة المتوقعة ( – )Pro forma New Awardsبعد إضافة حصة %50
من مجموعة  – BESIXوتحقيق  997.9مليون دوالر أمريكي لقيمة العقود الجديدة المجمعة ( Consolidated New
 )Awardsخالل النصف األول من عام 2018
تسجل مجموعة  3.3 BESIXمليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة ( )Standalone Backlogو 1.5مليار
يورو لقيمة العقود الجديدة خالل النصف األول من عام 2018
تم توزيع أرباح على المساهمين قيمتها  30مليون دوالر أمريكي (بواقع  0.26دوالر أمريكي للسهم الواحد) في يوليو 2018

تصريح المهندس  /أسامة بشاي  -الرئيس التنفيذي
تظهر نتائج الربع الثاني من العام تقدمنا المستمر على مدار العام ،حيث سجلنا زيادة كبيرة في صافي الدخل وحققنا إنجازات جديدة في
المشروعات كما حافظنا على قيمة المشروعات تحت التنفيذ .وتم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  30مليون دوالر أمريكي في 30
يوليو . 2018
ومن الجدير بالذكر إننا نقوم بتنويع أعمالنا حاليا في جميع القطاعات الرئيسية في مصر ونقوم بدور رئيسي في تطوير البنية التحتية
والمدن الجديدة .كما نركز الشركة على مشروعات المياه وقد تم تحقيق تقدما ملموسا في تنفيذ المشروعات واالستحواذ على مشروعات
جديدة  ،وذلك نظرا ألننا نرى العديد من الفرص المتاحة في مجال تحلية مياه البحر  ،كما انتهينا من إنشاء محطة الجاللة و التي
أنتجت مياه عزبه قبل الموعد المحدد للتشغيل ونتقدم حاليا في أعمال إنشاء المحطة الثانية في شرق بورسعيد .كما بدأنا اعمال االنشاءات
في محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستخدم  6مليون شخص.
وفي مجال الطاقة المتجددة ،نود ان نعلن عن تقدم االعمال في استثماراتنا في مشروع محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250
ميجاوات في مصر على أساس أعمال البناء والتملك والتشغيل ( .)BOOوجدير بالذكر أن هذه المحطة هي تحت اإلنشاء حاليا هذا
ومن المتوقع أن يتم تشغيلها خالل النصف الثاني من عام  ٢٠١٩قبل الموعد المحدد للتشغيل .كما نجحت الشركة في التوقيع على عقد
استثمار في إنشاء محطة جديدة إلنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة  500ميجاوات  ،بنفس شركاء النجاح في المشروع األول
أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد تم زيادة في قيمة العقود الجديدة خالل الربع الثاني من العام أهمها مشروع قطار Sky Train
الجديد في مطار  .Phoenix International Airportهذا باإلضافة إلى أننا حققنا إنجازا لألعمال االنشائية وتحقيق
 Mechanical Completionفي أبريل  2018بإنشاء مشروع  Natgasolineفى والية تكساس و الذى يعد أكبر مصنع إلنتاج
الميثانول في البالد .وقد عززت هذه اإلنجازات من خبرتنا عدد من المجاالت منها الصناعة التي شملت تنفيذ مشروعات بتروكيماوية
ومصانع أسمنت في  11دولة حول العالم.

باإلضافة إلى ذلك نعمل على تحسين هيكل التكلفة في الواليات المتحدة االمريكية والتركيز على المشروعات بهدف تحسين الربحية
،والتركيز على المشروعات في مجالتنا الرئيسية  ،والتي نتوقع أن نبدأ في لمس نتائجها بحلول نهاية عام  2018وخالل عام .2019
كما نستمر في التركيز على مشروعات المباني التجارية في الواليات المتحدة األمريكية وعلى المشروعات الدولية في الشرق األوسط،
ما يعزز من خبرتنا في المنطقة.
تواصل مجموعة  BESIXتعزيز أدائها الجيد وزيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ .كما تلقينا أرباحا من استثماراتنا فى مجموعة
 BESIXبقيمة  27.5مليون يورو في شهر يونيو الماضي مقابل حصتنا البالغة .٪50

قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة بعد إضافة حصة  %50من مجموعة  6.2 BESIXمليار دوالر أمريكي في  30يونيو
 .2018وزادت قيمة العقود الجديدة المتوقعة بنسبة  %55.7لتصل إلى  1مليار دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام ،2018
وزادت بنسبة  %30.2مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  1.9مليار دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام .2018
وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة باستثناء حصة  %50من مجموعة  4.2 BESIXمليار دوالر أمريكي في  30يونيو
 .2018وزادت قيمة العقود الجديدة بنسبة  %33.5مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  997.9مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول
من عام  ،2018وزادت بنسبة  %84.8لتصل إلى  665.1مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام .2018
وتوفر قيمة المشروعات تحت التنفيذ الحالية للمجموعة عائدات وربحية كافية في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على فرص
جديدة في كل من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والواليات المتحدة األمريكية.

المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون

منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
وقعت المجموعة ما يقرب من  680مليون دوالر أمريكي من قيمة العقود الجديدة في الشرق األوسط خالل النصف األول من عام
 ،2018ومنها  430مليون دوالر أمريكي تم توقيعها خالل الربع الثاني من عام .2018
هذا وعززت شركة أوراسكوم لإلنشاءات من أنتشارها وتواجدها في السوق المصرية وتظل العبا رئيسيا في العديد من القطاعات منها
النقل والبنية التحتية والمدن الجديدة بما فيها العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة العلمين .،عالوة على ذلك ،تواصل المجموعة تقييم
الفرص الجذابة خارج مصر ،ووقعت خالل الربع األول من عام  2018على عقد بقيمة  180مليون دوالر أمريكي لتوسيع مطار
الفجيرة الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الواليات المتحدة األمريكية
لقد حصلت المجموعة على عقود جديدة في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث وقعت الشركات التابعة لها على ما يقرب من  235مليون
دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  2018لتصل قيمة العقود الجديدة في النصف األول من العام إلى  315مليون دوالر أمريكي.
وبالرغم من أن معظم المشروعات الجديدة تتألف من أعمال تجارية خاصة بالقطاع الخاص ،فقد وسعت شركة  Weitzمن تواجدها
في قطاع البنية التحتية من خالل مشاركتها مع شركة  Bombardierفي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار ®PHX Sky Train
بمطار  Phoenix Sky Harborالدولي في والية أريزونا .واعتمد هذا المشروع الجديد على النجاح المشترك السابق بين فريقي
 Bombardierو Weitzالذي أنشأ المرحلة األولى بالمطار.
مجموعة BESIX
بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لمجموعة  3.3 BESIXمليار يورو في  30يونيو  2018بالمقارنة بقيمة  3.4مليار يورو
في العام الماضي ،وزادت قيمة العقود الجديدة بنسبة  %11.6مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  1.5مليار يورو خالل النصف األول
من عام  .2018وباإلضافة إلى أهم المشروعات الجديدة ومنها جسر  Shindaghaفي دبي ،وقعت المجموعة في شهر يوليو على عقد
شراكة مع هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير – شروق ) (Shurooqلمضاعفة القدرة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة
في الشارقة باإلمارات العربية المتحدة إلى  60مليون لتر في اليوم .هذا وتكون المحطة تحت التنفيذ من قبل الكيانين كمشروع شراكة
بين القطاعين العام والخاص (.)PPP

ملخص النتائج المالية

بلغت قيمة اإليرادات المجمعة  750.1مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  ،2018كما بلغت  1,506.9مليون دوالر
أمريكي خالل النصف األول من عام  .2018وشكلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نسبة  ٪64من إجمالي اإليرادات ،بينما
شكلت الواليات المتحدة األمريكية باقي النسبة خالل الفترتين المذكورتين .ويرجع االنخفاض في اإليرادات بالمقارنة بالعام الماضي
بشكل رئيسي إلى االنتهاء من إنشاء محطتين كيميائيتين كبيرتين في الواليات المتحدة األمريكية.
إن قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة خالل الربع الثاني من عام  2018والنصف األول من عام
 2018سجلت نفس القيم خالل نفس الفترات في العام الماضي ،بينما ارتفعت قيمة هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك بنسبة  %6.9و %7.5خالل الربع الثاني من عام  2018والنصف األول من عام  2018على التوالي .وشهدت أعمال
المجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أداءا قويا خالل العام ،حيث زادت قيمة هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك بنسبة  ٪12.2و %12.1خالل الربع الثاني من عام  2018والنصف األول من عام  2018على التوالي .هذا
وتبذل المجموعة جهودا ضخمة من أجل زيادة األرباح من خالل أعمالها في الواليات المتحدة األمريكية.
وزادت قيمة الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المتوقعة بعد إضافة نسبة  %50من حصة مجموعة BESIX
بنسبة  %11.2مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  152.2مليون دوالر أمريكي .كما زادت قيمة صافي الدخل لمجموعة  BESIXبنسبة
 %27.4لتصل إلى 17.2مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  ،2018لتصل القيمة اإلجمالية إلى  24.4مليون دوالر
أمريكي منذ بداية العام.
وارتفعت قيمة صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة  %113.5لتصل إلى  50.6مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام
 ،2018وزادت بنسبة  %59.6لتصل إلى  82.5مليون دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام .2018
واستقر صافي النقد للمجموعة على قيمة  79مليون دوالر أمريكي في  30يونيو  ،2018بالمقارنة بقيمته التي وصلت إلى 173.5
مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر  .2017وارتفعت قيمة إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  ٪8.2لتصل إلى  435.6مليون دوالر
أمريكي مقارنة بالمستوى في  31ديسمبر .2017
توزيع األرباح
تم توزيع أرباح قيمتها  30مليون دوالر أمريكي (بواقع  0.26دوالر أمريكي للسهم الواحد) في شهر يوليو عام .2018
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