بيان صحفي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،فى  23نوفمبر 5102

أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن تحقيقها صافي أرباح للمساهمين بمبلغ  46مليون دوالر في التسعة اشهر
االولى من عام 5102
وتعلن عن خطتها فى توزيع أرباح بقيمة  0.36دوالر لكل سهم


بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ مبلغ  7.6مليار دوالر وذلك بعد قيام الشركة بتوقيع عقود جديدة في المقام األول خالل الربع الثالث في مصر و
الواليات المتحدة األمريكية



بلغت اإليرادات  0.3مليار دوالر ،وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  %4.5في التسعة اشهر االولى من عام 1324



يعكس صافي الدخل للمساهمين ،والذي بلغ  75.0مليون دوالر في التسعة اشهر االولى من عام  ،1324استمرار التحسن في األداء التشغيلي



وبلغ قيمة الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مبلغ  295مليون دوالر فى التسعة أشهر االولى من عام 1324



إقتراح توزيع  0.36دوالر لكل سهم يمثل  5.1%من قيمة كل سهم.على أن يتم توزيع تلك االرباح على دفعتين الدفعة األولى بقيمة  0.18دوالر للسهم
الواحد تسدد خالل اربع االول من عام  2016والدفعة الثانية سوف يتم سدادها خالل اربع الثالث من عام 2016

المشروعات تحت التنفيذ
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أوراسكوم كونستراكشون
المشروعات تحت

التنفيذقيمة المشروعات
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إضافة حصة  %21فى مجموعة ()BESIX
المشروعات تحت

التنفيذقيمة المشروعات

عقود جديدة

469.0

1316.5

%62.5-

لقد زادت المشروعات تحت التنفيذ اعتبارًا من 03سبتمبر  1324بنسبة  %13مقارنة بالعام الماضي لتصل الى  7.6مليار دوالر ،بينما ظلت العقود الجديدة خالل
التسعة اشهر االولى من عام  1324متماشية مع المستويات العالية التي تم تحقيقها العام الماضي .وحافظ الربع الثالث القوي في الواليات المتحدة على وتيرة قيمة
المشروعات تحت التنفيذ ،وأبرز التنوع الجغرافي للمجموعة قبل إضافات العقود الهامة المتوقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الربع الرابع.

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وقعت الشركة عقو ًدا جديدة في قطاعي الطاقة والنقل في مصر خالل الربع الثالث حيث أنها مستمرة في زيادة أعمال البنية التحتية الخاصة بها في األسواق اإلقليمية
القائمة والجديدة .وقد زادت المجموعة من أعمالها التجارية في قطاع الطاقة بشكل كبير هذا العام ،حيث بلغ حوالي  %03من إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ
حتى  03سبتمبر .1324
انخفضت مساهمة المملكة العربية السعودية في إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى  .%23.7و تستهدف أوراسكوم لإلنشاء حاليًا أعمال البنية التحتية
اإلستراتيجية االنتقائية في ذلك السوق.

الواليات المتحدة األمريكية
كان الربع الثالث لشركتي ويتز) (Weitzو كونتراك واتس ) (Contrack Wattsناجحًا ،حيث زادت عقودهما الجديدة المشتركة في التسعة اشهر االولى من
عام  1324بنسبة  %21مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى  2.1مليار دوالر.
وتستمر ويتز في استهداف عقود أكبر ،وقد زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ الخاص بها بمعدل ثالثة أضعاف ونصف منذ االستحواذ عليها في ديسمبر من عام
 1321من خالل العمل المستقل عن أي عقود أطراف ذات عالقة .وبالمثل ،وقعت كونتراك واتس عق ًدا فيدراليًا أمريكيًا في دول مطلة على المحيط الهادي ضمن
عقود فيدرالية أخرى خارج الواليات المتحدة.

بيان صحفي
مجموعة بيسيكس

أرتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة أوراسكوم المقدرة بنسبة  %43فى مجموعة بيسكس إلى  6.5مليار دوالر أمريكى بزيادة
مقدارها  %21.9حيث حصلت على عقود جديدة في التسعة اشهر االولى من عام  1324بقيمة  5.7مليار دوالر أمريكي .هذا و بلغت قيمة
المشروعات تحت التنفيذ – والخاص بمجموعة بيسيكس – مبلغ  0.3مليار يورو حتى  03سبتمبر .1324

تقسيم المشروعات تحت التنفيذ

المشروعات تحت التنفيذ حسب التوزيع الجغرافي
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بيان صحفي
ملخص النتائج المالية:
بالمليون دوالر امريكى
قائمة الدخل
اإليرادات
الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
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النقد والمعادل النقدي
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أعلنت المجموعة إيرادات قدرها  0329.7مليون دوالر وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك نسبته  ٪4.5خالل التسعة اشهر االولى من عام
 ،1324مما يبرز تحسنًا تشغيليًا كبي ًرا مقارنةً باألعوام الماضية .ومثلت مصر والواليات المتحدة األمريكية معظم إجمالي اإليرادات خالل التسعة أشهر ،حيث
أسهمتا بنسبة  %69من إجمالي المجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،حققت المجموعة صافي دخل قدره  75.0مليون دوالر في التسعة اشهر االولى من عام ،1324
والذي أسهمت بيسيكس فيه بمبلغ 21.7مليون دوالر.
وقد ارتفعت إيرادات الشركة بعد إضافة حصة أوراسكوم المقدرة بنسبة  %43فى مجموعة بيسكس إلى 3914.4مليون دوالر و الربح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  194.4مليون دوالرفي التعسة اشهر االولى من عام .1324
الشركات التابعة والشقيقة
إن الشركات التابعة العاملة في مجالي المواد والملكية الصناعية بالمجموعة تتمتع بوضع جيد والذي يؤهلها لالستفادة بالمزيد من األنشطة اإلنشائية والصناعية.
على وجه الخصوص ،باعت شركة السويس للتنمية الصناعية ( ،)SIDCوهي المالك والمشغل لمجمع صناعي مساحته  6.6مليون مت ًرا مرب ًعا في العين السخنة،
 433ألف مت ًرا مرب ًعا من األراضي بثمن إجمالي قدره  297مليون جنيهًا مصريَا خالل الربع الرابع من عام  1324إلنشاء  4استثمارات صناعية جديدة .وال يزال
ثلث المجمع الصناعي الخاص بشركة السويس للتنمية الصناعية تقريبًا متا ًحا للبيع .وبالمثل ،فإن الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ( ،)NSFوهي الشركة التابعة
و المملوكة بالكامل للمجموعة لتصنيع الصلب ،تشهد طلبًا قويًا ،والذي يتمثل المحرك الرئيسي له في الطفرة في مشاريع الطاقة ،في حين تشهد كيماويات ومواد
البناء لدينا هي األخرى زيادةً في الطلبات.
توزيع أرباح األسهم
ستوزع الشركة أرباح األسهم النقدية على المساهمين في عام  1327بقيمة  3.07دوالر لكل سهم تمثل  5.1%من قيمة كل سهم  .1على دفعتين الدفعة األولى بقيمة
 0.18دوالر للسهم الواحد ستكون خالل الربع االول من عام  2016والدفعة الثانية خالل الربع الثالث من عام  2016وتستهدف المجموعة توزيع أرباح أسهم
مرتين سنويًا في المستقبل .

كلمة المهندس  /اسامة بشاى – الرئيس التنفيذى للشركة
إن ما حققناه من نتائج في الربع الثالث تبرز أدائنا المعزز هذا العام ،وتؤكد الطابع التكاملي لجميع نواحي أعمالنا .و سوف نستمر في التركيز على تقديم نتائج أفضل
من حيث حجم المشروعات تحت التنفيذ الخاص بنا ،مع اإلدارة الفعالة للسيولة والموارد المالية .كما أننا ال نزال مستمرين في استهداف مشاريع مختارة سوا ًء
كمقاول أو كمستثمر في المنطقة ،مع التأكيد على تركيزنا في الواليات المتحدة لمحاكاة نموذج أعمالنا في الشرق األوسط.
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بيان صحفي
ونحن سعداء بالوضع الذي تتمتع به استثمارات مواد البناء والملكية الصناعية الخاصة بنا ،والذي يؤهلها لتحقيق المزيد من االستفادة من بيئة السوق الحالية ،وتوفر
لنا قيمة إضافية تتجاوز جهودنا في االستثمارات الخاصة بالهندسة والمشتريات واإلنشاءات والبنية التحتية.
وأخيرًا ،فإننا نتطلع لتوزيع أرباح األسهم على مساهمينا ،ونستهدف التوزيع في الربع األول و الثالث من عام .1327
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