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الربع الثالث لسنة 2021
أرباح أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي انخفضت بنسبة  %4.3في الربع الثالث من 2021

نتائج حيادية 

تقوم الشركة بعدة مشروعات جديدة في مصر وخارجها  ..نمو محفظة المشروعات
تحت التنفيذ  .ولكن انخفاض في الرباح وارتفاع في تكاليف النشاط .

القطاع  /الصناعة

التشيد والمقاوالت

كود السهم

ORAS

عدد األسهم (مليون)

116.8

رأس المال (مليون دوالر)

116.8

رأس المال السوقي (م .جنيه)

8,176.0

التداول الحر

%23.47

اخر سعر

70.00

اعلى سعر  52 -اسبوع

97.35

اقل سعر 52 -اسبوع

68.69

نتائج اعمال الربع الثالث :2021

عائد السعر منذ سنة

%0.75

عائد السعر منذ أول السنة

%8.89-

على صعيد الربع الثالث اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة اوراسكوم كونستراكشون
انخفاض في صافي الرباح (قبل حقوق القلية) بنسبة  %4.3على اساس سنوي في الربع الثالث
.2021

ربحية السهم أخر  12شهر

15.72

القيمة الدفترية اخر ربع

85.18

مضاعف الربحية

4.45

مضاعف القيمة الدفترية

0.82

عائد التوزيعات

%5.21

نتائج اعمال التسعة اشهر :2021
أعلنت أورأسكوم كونسترأكشون عن نتائج أعمال ألتسعة أشهر  2021ألمجمعة ،حيث
حققت ارباح (قبل حقوق ألقلية) بلغت  84.20مليون دولر مقارنة  66.60مليون دولر
من نفس ألفترة ألمقارنة من ألعام ألمالي ألسابق بنسبة أرتفاع .%26.4
أرتفعت ايرادات ألشركة خالل ألتسعة أشهر  2021بنسبة  %4.1حيث حققت  2.54مليار
دولر ،مقابل  2.44مليار دولر في ألفترة ألمقارنة من  .2020وقد أستحوذت أليرأدأت من
امريكا على  %30من أجمالي أإليرأدأت ومن الشرق الوسط على  %30من أجمالي أليرأدأت.
أنخفض مجمل الربح خالل ألتسعة أشهر  2021بنسبة طفيفة حيث بلغ  242.40مليون
دولر مقابل  246.00مليون دولر خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي أي بنسبة
أنخفاض تصل ألي .%1.5

حققت الشركة صافي ارباح (قبل حقوق ألقلية) بلغت  30.80مليون دولر خالل ألربع
ألثالث  ،2021مقابل  32.20مليون دولر في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي .2020
وأرتفعت ايرادات ألشركة خالل ألفترة إلى  857.70مليون دولر ،مقابل  824.50مليون
دولر في ألفترة ألمقارنة من  ،2020بنسبة أرتفاع %4.0سنويا.
أنخفض مجمل الربح خالل ألفترة ليبلغ  77.90مليون دولر مقابل  83.00مليون دولر
خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي أي بنسبة أنخفاض تصل ألي  %6.1سنويا.

نتائج العمال المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر :2021
الربع الثالث
2021

الربع الثالث
2020

التغير السنوي

الربع الثاني
2021

التغير الفصلي

التسعة اشهر
2021

التسعة اشهر
2020

التغير السنوي

أليرأدأت

857.70

824.50

%4.0

868.40

%1.2-

2,542.70

2,443.30

%4.1

مجمل ألربح

77.90

83.00

%6.1-

81.80

%4.8-

242.40

246.00

%1.5-

هامش مجمل ألربح

%9.1

%10.1

 0.98-نقطة مئوية

%9.4

 0.34-نقطة مئوية

%9.5

%10.1

 0.5-نقطة مئوية

صافي ألربح/ألخسارة ق .حقوق ألقلية

30.80

32.20

%4.3-

26.50

%16.2

84.20

66.60

%26.4

هامش صافي ألربح

%3.6

%3.9

 0.31-نقطة مئوية

%3.1

 0.54نقطة مئوية

%3.3

%2.7

 0.6نقطة مئوية

صافي ألربح/ألخسارة بعد ح .ألقلية

28.40

30.20

%6.0-

23.80

%19.3

76.10

65.00

%17.1

مليون دولر أمريكي

أرتفعت إيرأدأت ألمجموعة في ألربع ألثالث بدعم من ألنمو في إيرأدأت وحدأت ألشركة ومشروعاتها في ألشرق ألوسط وألتي حققت نموأ
قدره  %20.4سنويا خالل ألربع ،بينما أنخفضت أإليرأدأت من منطقة أمريكا بنسبة  %19.7سنويا.
حققت ألشركة أنخفاضا في ألربح قبل ألستقطاعات " "EBITDAفي ألربع ألثالث بنسبة  ،%10بشكل رئيسي بسبب ألنخفاض في أرباح
ألشركة من منطقة ألشرق ألوسط بنسبة  %14.2سنويا ،حيث أنخفض هامش ألربح قبل ألستقطاعات ألى  %6.8مقابل  %9.5خالل فترة
ألمقارنة.
على صعيد ألمركز ألمالي أرتفعت ألديون بنسبة كبيرة بلغت  %77خالل ألتسعة أشهر ،لتبلغ  203.6مليون دولر ،بينما سجلت ألشركة
صافي نقدية بلغ  144.7مليون دولر ،وحاليا تبلغ صافي ألنقدية ألى رأس ألمال ألسوقي للشركة  .%28ويبلغ نسبة ألديون ألى حقوق
ألملكية ×0.32
يتداول السهم حاليا على مضاعف ربحية يبلغ  ×4.45لرباح اخر  12شهر ،وهو ما يعتبر منخفض مقارنة بالربع السابق ،كما يتداول
قطاع مقاولت وانشاءات هندسية في البورصة المصرية على متوسط مضاعف ربحية يبلغ  25.2مرة ،كما يتداول السهم اقل من قيمته
الدفترية اذ يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.82مرة.

المشروعات تحت التنفيذ:
منطقة الشرق االوسط وإفريقيا (:)MEA

عقود الرشكة طبقا للتوزيع اجلغرايف  -سبمترب 2021

وقعت ألمجموعة على عقود مشاريع جديدة بقيمة  1.6مليار دولر أمريكي في مصر
خالل ألشهر ألتسعة ألولى من عام  .2021وتمت إضافة  635.6مليون في ألربع
ألثالث  .2021أهم ألقطاعات في هذه ألمشاريع قطاعي السكك الحديدية والطرق.
وقعت ألمجموعة على تحالف مع شركة سيمنز موبايل وألمقاولون ألعرب ،عقد تصميم
وتركيب وتشغيل وصيانة أول نظام سكة حديد فائق ألسرعة في مصر منذ ً 15
عاما.
باإلضافة إلى ذلك ،ألجدير بالذكر أن ألمشروع يعزز من قطاع ونشاط ألتشغيل
وألصيانة لدى ألشركة ،حيث يتضمن نطاق ألعمل ألصيانة لمدة ً 15
عاما.

3.90%

3.50%
20.70%

71.90%

الواليات المتحدة األمريكية (:)USA

وقعت ألمجموعة ألتابعة للوليات ألمتحدة على عقود بقيمة  1.2مليار دولر أمريكي في
ألشهر ألتسعة ألولى من عام  ،2021منها  326.8مليون دولر أمريكي تمت إضافتها
في ألربع ألثالث من عام  .2021تاتي ألتعاقدأت ألجديدة في ألشهر ألتسعة ألولى من
عام  2021أعلى بحوألي  2.1ضعف ما تم تحقيقه في  9أشهر .2020

اخري

المملكة العربية السعودية

عقود الرشكة حسب القطاع  -سبمترب 2021

مجموعة بيسكس (:)BESIX

زأدت ألعمال ألمترأكمة ألمستقلة لشركة  BESIXبنسبة  %16.6على أساس سنوي
لتصل إلى  4.9مليار يورو بنهاية سبتمبر  ،2021ألمشروعات وألعقود ألجديدة
تضاعفت ثالث مرأت لتصل إلى  1.3مليار يورو في ألربع ألثالث من عام .2021

الواليات المتحدة األمريكية

مصر

%16.00

%52.70
%31.30

اخر مستجدات الشركة:
وأفق مجلس إدأرة ألشركة على مبدأ درأسة ألستحوأذ ألمحتمل على
شركة رأئدة في مجال أستيرأد وتوزيع وخدمات ألمعدأت في مصر.
ً
ألشركة ألمستهدفة تاسست من قبل ألمرحوم أنسي ساويرس منذ أك ثر من  30عاما ،وهي مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس وتعمل بشكل
مستقل عن أورأسكوم لإلنشاءأت.
المشروعات التجارية

المشروعات الصناعية

مشروعات البينية التحتية

أعلنت ألشركة تحالف مع  Toyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holdingأليابانية و ENGIEألفرنسية وقع أتفاقية مع
ألشركة ألمصرية لنقل ألكهرباء لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج ألكهرباء في رأس غارب بمصر.
قالت شركة أورأسكوم لالستثمار ألقابضة ،إن شركة أورأسكوم بيرأميدز للمشروعات ألتابعة وقعت عقد بقيمة  170مليون جنيه مع شركة
أورأسكوم لإلنشاءأت ،وذلك لرفع ك فاءة وتحديث ألمنشات ألقائمة بمنطقة ألزيارة بالهرأمات وتجهيزها باحدث ألجهزة وألديكورأت وألثاث
ألحديث وتنفيذ منشات خفيفة لخدمة ألزأئرين مع ألحفاظ على ألطابع ألثري وألتاريخي للمنطقة.
أعلنت ألشركة أن شرك تها ألتابعة أورأسكوم لإلنشاءأت ،وقعت عقد بالشرأكة مع شرك تي سيمنس للنقل وألمقاولون ألعربً ،
عقدأ مع ألهيئة
ألقومية لالنفاق لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق ألسرعة في مصر.

اخالء المسؤولية
يستند هذأ ألتقرير إلى ألمعلومات ألمتاحة للجمهور .ل ُيقصد بهذأ ألتقرير توصية بشرأء أو بيع  ،كما ل يعتبر عرض شرأء أو بيع ألورأق ألمالية ألمذكورة فيه .لقد تم إعدأد ألمعلومات وألرأء
ألوأردة في هذأ ألتقرير من قبل إدأرة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت نشرها .ل تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن ألخسائر أو ألضرأر
ألناتجة عن أستخدأم هذأ ألمنشور أو محتوياته .يحق ل شركة بريميير تغيير ألرأء ألوأردة في هذأ ألتقرير دون إشعار مسبق.
يحتوي هذأ ألتقرير ألبحثي (بما في ذلك جميع ألمالحق) على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى ألمستقبلين ألمقصودين  ،إذأ لم يكن ألقارئ أو ألمتلقي لهذأ ألتقرير ألبحثي هو ألمتلقي
ألمقصود  ،يرجى إخطار بريميير على ألفور  ،ويجب مسح هذأ ألتقرير ألبحثي دون ألحتفاظ باي جزء باي شكل من ألشكال .إن ألستخدأم غير ألمصرح به لهذأ ألتقرير ألبحثي أو نشره
أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف ألمتلقي ألمقصود محظور ً
تماما.
ويؤكد محلل/محللو ألبحاث ألذين يغطون ألشركة (أو ألشركات) ألمذكورة في هذأ ألتقرير أن وجهات نظرهم حول ألشركة (أو ألشركات) وأورأقهم ألمالية تم ألتعبير عنها بدقة.

مسؤولي التصال
ادارة البحوث
قسم ألبحوث

تليفون(+202) 37627581 :

بريد ألك ترونيresearch@premiere-securities.com :

