
 

 

  2013عمال الربع الثالث ا نتائج – أوراسكوم كونستراكشون

 2013نوفمبر  25    

 

 2013لسنة  ثالثالالربع 

 سنوى % على أساس ربع1001بـ تزداد الربع الثالث و – أشهر 3 فً% 11 تتراجع كونستراكشون أوراسكوم أرباح

 

 EGX 30مقابل  أوراسكوم كونستراكشونسهم 
rebased 

 خالل سً، ال بً كونستراكشون أوراسكوم لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت
 أساس على بالمائة 06 بنسبة أرباحها تراجع ،9102 من األولى أشهر التسعة
 .سنوي

 ملٌون 011.1 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت
 002.1 بلغت أرباح مقابل الماضً، سبتمبر حتى ٌناٌر من الفترة خالل دوالر
 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ مع ،9102 من المقارنة بالفترة دوالر ملٌون

 بلغت إٌرادات مقابل دوالر، ملٌار 9.92 إلى الفترة خالل الشركة إٌرادات وارتفعت
 .9102 من المقارنة بالفترة دوالر ملٌار 9.91

 الربع خالل دوالر ملٌون 11.0 بلغت أرباحا   الشركة حققت ربعً، أساس وعلى
 .9102 من المقارن بالربع دوالر ملٌون 19.1 مقابل الجاري، العام من الثالث

 التعلٌق على نتائج األعمال:

ولى من شهر األأخالل التسعة  دوالر ونملٌ 9,925.1حققت الشركة اٌرادات بلغت 
لعام نفس الفترة املٌون دوالر ل 9،915.2مقابل  %9.9بزٌادة  9102عام 

% سنوٌا. 06ملٌون دوالر، بانخفاض قدره  21.2وحققت صافً ربح بلغ  ،الماضى
 222.6% لتصل 2.1زٌادة حققت االٌرادات لربع الثالث لعلى صعٌد الثالثة اشهر 

لنفس الفترة بالعام  ملٌون دوالر 292.2مقابل  على أساس سنوىملٌون دوالر 
ملٌون  19.9إلى  لٌصل% 01.2زٌادة بنسبة ، كما حقق صافً الربح الماضى

ملٌون دوالر لنفس الربع من عام  92.0مقارنة ب الربع الثالث ىدوالر امرٌكى ف
9102. 

 

 باستثناء البنوكخدمات مالية  القطاع / الصناعة

 ORAS كود السهم

 012311 سعر السهم

 005,150,211 عدد االسهم

 005,150,211 (ملٌون) رأس المال

 01,021,221,553  رأس المال السوقً

 %01395 التداول الحر
 52 -اعلى سعر  

 اسبوع
001342 

 91311 اسبوع 52 -اقل سعر

 :2013وعن آخر مستجدات الشركة فى الربع الثالث للعام المالى   

قى التسعة أشهر من  أمرٌكً رالدو ملٌار 9.2 إلى الماضً بالعام مقارنة٪20.6 بنسبة المجمعة الجدٌدة العقود قٌمة زٌادة 

 بالعام مقارنة ٪42.4 بنسبة BESIX مجموعة من٪ 51 حصة إضافة بعد المجمعة الجدٌدة العقود وزادت ،9102عام 

 .9102 عام من أشهر التسعة فً رالدو ملٌار 4 إلى لتصل الماضً

 
 



 

 

 أمرٌكً، رالدو ملٌار 5.9 بقٌمة الماضً بالعام مقارنة ٪95.9 بنسبة المجمعة )العقود( التنفٌذ تحت المشروعات قٌمة زٌادة 

 الماضً بالعام مقارنة ٪96.9 بنسبة BESIX مجموعة من %51 حصة إضافة بعد التنفٌذ تحت المشروعاتقٌمة  زادت كما

 9102 سبتمبر 11 فً أمرٌكً رالدو ملٌار 2.2 إلى
ملٌون  022.2الى  9102ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك فً التسعة اشهر المنتهٌة فً سبتمبر  

 .9102% مقارنة بالفترة السابقة من 06.2دوالر بارتفاع قدره 
مقارنة بـ  9102 عام من التسعة اشهر فً أمرٌكً رالدو ملٌون 21.2 مبلغ المساهمٌن حقوق على العائد بحالر صافً بلغ 

وقد تأثرت صافً االرباح بارتفاع تكالٌف التموٌل فً مصر فً النصف االول  %.06 بانخفاض قدرهملٌون دوالر  000.6
مقارنة بـ  9102ملٌون دوالر فً التسعة اشهر االولى من  29، بلغت مصروفات الفوائد المجمعة حوالً  9102من عام 
 .9102ملٌون دوالر فً نفس الفترة من  02.4

 التً والصٌانة التشغٌل ومشارٌع التحتٌة البنٌة فً اهاستثمارات محفظة ٌادةز على بالعمل قامت الشركة الماضً، العام لخال 
 انتاج محطة – مصر فً المتجددة للطاقة مشروع أكبر بناء من نتهاءالبا امتق كما. جلاأل طوٌلة متكررة توفر عوائد

. ٌوما 45 بـ المحدد الموعد قبل وذلك – غارب رأس بمنطقة مٌجاوات 5.969 تبلغ والتً طاقة الرٌاح من الكهرباء
 فً المشروع نفسه% 91 قدرها مساهمة حصة أٌضا متلكتفانها  ، للمشروع كمقاول عام اهدور إلى ضافةإلبا
 اللخ وذلك العربٌة مصر جمهورٌة فً ولىألا" المونورٌل" المعلق القطار خطوط إنشاء عقد بتوقٌع كما قامت الشركة 

 إلى الخطوات هذه لتضٌف. ما  عا 11 لمدة المشروع وصٌانة لتشغٌل عقدا الى ضافةاإلب ، 9102 عاممن  الثالث الربع
 مٌاه معالجة تالمجا فً حالٌا بتنفٌذها الشركة تقوم التً خرىألا والصٌانة والتشغٌل ستثمارالا الشركة فً مشارٌع محفظة
 .المرافق المٌاه وإدارة وتحلٌة الصحً الصرف

 

ما جمٌع االرقام بالملٌون جنٌه 
 لم ٌذكر خالف ذلك

التسعة اشهر 
المنتهٌة فً  

 2013سبتمبر 

التسعة اشهر 
المنتهٌة فً  

 2012سبتمبر 

 غٌر السنويتال
)%( 

الربع الثالث 
2013 

الربع الثالث 
2012 

 التغٌر السنوي
)%( 

المشروعاث ححج الخنفيذ 

 "العقود الحاليت"
7.947،5 4.471،4 97،9% - - - 

 %476 747،7 4.144،7 %64،7 4.745،7 9.577،7 العقود الجديدة

 %2.1 292.2 222.6 %9،9 9.917،5 9.967،1 االيراداث

 %01.9- 26.4 21.2 %1،4 951،9 951،7 مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 9.6- %01.9 %01.6 نقطة مئوٌة 1.1- %09.9 %09.1 )%( هامش مجمل الربح

الربح قبل االسخقطاعاث 

"EBITDA" 
060.1 040.4 04.0% 41.2 42.2 -01.1% 

 نقطة مئوٌة 1.1- %9.022 %0.209 نقطة مئوٌة EBITDA )%( 2.152% 6.195% 1.2هامش 

 %1001 2301 3202 %1100- 11101 3301 صافً الربح

 نقطة مئوٌة 1.0 %1.221 %4.122 نقطة مئوٌة 1.2- %4.229 %4.011 )%( هامش صافي الربح

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

 


