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 2020لسنة  الرابعالربع 

  2020 من الربع الرابع  في %1 بنسبة طفيفة  تتراجع سي  ال بي كونستراكشون أوراسكوم أرباح

  

 

 :2020نتائج اعمال العام المالي  التشيد ومواد البناء القطاع / الصناعة 

علنت  
 
  ارباح ، حيث حققت 2020عن نتائج أعمال ألعام  كونسترأكشونأورأسكوم أ

بنسبة أنخفاض  2019 في دوالرمليون  131.10مقارنة دوالر  مليون 97.10بلغت 
25.9%.   

، دوالرمليار  3.37 حيث حققت  %5.9ألشركة خالل ألعام بنسبة  مبيعات أرتفعت 
 امريكامن  مبيعاتأل بلغت.  2019في ألفترة ألمقارنة من  دوالرمليار  3.18 مقابل
وسط  الشرق ومن  26.2%

أ
 من أجمالي ألمبيعات .    %3.4 ال

  مليون   363.5مقابل    دوالر  ونملي  322.8  خالل ألعام حيث بلغ  مجمل الربحأنخفض   
 .   %11.2خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي أي بنسبة أنخفاض تصل ألي   دوالر

 نتائج اعمال الربع الرابع :
ظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة 

أ
  اوراسكوم كونستراكشون على صعيد الربع الرابع ا

رباح بشكل طفيف بنسبة 
أ
ساس سنوي في الربع الرابع  1انخفاض في صافي ال

أ
 . 2020% ا

، مقابل 2020خالل ألربع ألرأبع دوالر مليون 30.50بلغت  الشركة ارباححققت  
رباح  .2019في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي   دوالرمليون  30.80

 
، وأنخفضت أال

 ربع سنويا %5.3سنويا، وبنسبة  %1بنسبة 
  ون ملي  898.7، مقابل  دوالر  ون ملي  927.8ألشركة خالل ألفترة إلى    مبيعاتوأرتفعت   

سنويا، بينما منخفضة بـ  %3.2 .بنسبة أرتفاع2019نة من في ألفترة ألمقار  دوالر
   .ربع سنويا 12.5%

  ون ملي 90 مقابل دوالر ونملي 76.8 بلغليخالل ألفترة حيث  مجمل الربحأنخفض  
  % 14.7 خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي أي بنسبة أنخفاض تصل ألي  دوالر
 سنويا.

 ORAS كود السهم 

 116.8 )مليون(  األسهمعدد 

 116.8 دوالر( مليون ) رأس المال 

 10,498.0 )م. دوالر(  رأس المال السوقي

 %22.80 التداول الحر 

   

 89.9 اخر سعر 

 101.0 اسبوع  52 -اعلى سعر 

 56.4 اسبوع  52 -اقل سعر

 %59.3 عائد السعر منذ سنة

 %11.7 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 13.06 شهر  12ربحية السهم أخر 

 5.50 القيمة الدفترية اخر ربع

 6.9 مضاعف الربحية 

 1.0 مضاعف القيمة الدفترية 

 %3.9 عائد التوزيعات

  

رباح في الربع الرابع انخفضت بشكل طفيف 
أ
ن النتائج محايدة حيث ان صافي ال

أ
نعتقد با

وذلك ما يعكس تعافي الشركة من ازمة كورونا والتي اثرت علي الشركة في الربعين الثاني و 
خيرة مشروعات بنية تحتيه ومشروعات قومية سوف  الثالث.

أ
ونة.ال

أ
اسندت للشركة في ال

رباح بشكل ملحوظ .. 
أ
 تسهم في ارتفاع تدريجي في ال

  نتائج حيادية

 ابوهشيمة   جهاد| مالي   محلل 



 

 

 :  2020رابع نتائج الربع ال

 التغير الفصلي 2020  -  3الربع   التغير السنوي 2019  -  4الربع   2020  -  4الربع   البند
العام المالي 

2020 

العام المقارن 
2019 

 التغير السنوي

 %5.9 3,184.00 3,371.10 % 12.5 824.50 %3.2 898.70 927.80 المبيعات )بالمليون(

 % 11.2- 363.50 322.80 % 7.5- 83.00 % 14.7- 90.00 76.80 مجمل الربح

 نقطة مئوية  2- % 11.4 %9.6 نقطة مئوية  1.79- % 10.1 نقطة مئوية  1.74- % 10.0 %8.3 هامش مجمل الربح

 % 25.9- 131.10 97.10 % 5.3- 32.20 % 1.0- 30.80 30.50 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوية  1- %4.1 %2.9 نقطة مئوية  0.62- %3.9 نقطة مئوية  0.14- %3.4 %3.3 هامش صافي الربح

رباح:
أ
لى تراجع ال دت ا 

أ
  العوامل التى ا

   دوالر. مليون 898.7 دوالر مقابل  مليون 927.8لتصل إلى  %3.2 بنسبةل طفيف بشألشركة  مبيعاتأرتفعت  
مليار دوالر.   2.9مبلغ  2020ويبلغ ألعقود ألجديدة ألمسندة للشركة في عام  ،2020بنهاية  مليار دوالر 5.3  المشروعات تحت التنفيذتبلغ قيمة   

 . %8.2  "الصناعية"، و%33.2تبلغ " التجارية"ألمشروعات أما  %58.6 "البنية التحتية " ألمشروعات تحت ألتنفيذ من حيث ألقطاعات 
 مرة .  19.75 بمضاعف ربحية القطاعمرة مقارنة  6.90 الشركة مضاعف ربحيةألسهم رخيص حيث يبلغ  يعتبر 
ضافت 
 
  ألعام  بنهاية ألجديدة ألعقود قيمة تصل بذلكو. 2020ألمالي  ألعام من  ألرأبع ألربع دوالر، خالل مليون 920 بنحو جديدة عقودا   ألشركة أ

 . دوالر مليار 2.9 إلى ألماضي
  

  :  المشروعات تحت التنفيذ 

 ( : MEA) وإفريقيا األوسط الشرق منطقة

مريكي  ر الدو  مليار  2.0  بقيمة  2020  عام  لالخ  جديدة  عقود  على   ألمجموعة  وقعت
 
  ألربع   في  رالدو  مليون  570  منها  ألعربية،  مصر  جمهورية  في  معظمها  تتمثل  أ

 وأ ألسريعة وألطرق  وأللوجستيات ألقاهرة مترو  2020 عام من ألرأبع ألربع في توقيعها تم ألتي ألجديدة ألعقود تشمل، 2020 عام من ألرأبع
 
 ألتجارية،  مالعال

شهر 9 في توقيعها تم ألتي ألجديدة ألعقود ألى لتضاف
 
 . ألتجارية  وألقطاعات وألمياه ألبيانات ومرأكز وألنقل ألتحتية ألبنية قطاعات  في 2020 أ

نه إلى أإلشارة وتجدر
 
ورأسكوم تحالف ، وقع2020 عام من ألرأبع  ألربع  في أ

 
لعمال  لتنفيذ عقدأأ  2020  نوفمبر في نشاءأتإلل  أ

 
عمال  ألكهروميكانيكية أأ

 
نظمة  وأ

 
 أ

 أ بالمرحلة ألحديدية ألسكك
 
نفاق لمترو  ألرأبع ألخط من ولىال

 
مريكي رالدو مليون 800 حوألي للعقد جماليةإلأ ألقيمة وتبلغ ألقاهرة. أ

 
ورأسكوم  حصة وتتجاوز  أ

 
 أ

مريكي رالدو مليون 350 نشاءأتإلل
 
 . أ

 ( : USA) األمريكية المتحدة الواليات

 يات ألمتحدة أالو لللشركة في أ وقعت ألشركات ألتابعة
 
مريكي المليون دو 920أ جديدة بقيمة مريكية عقودال

 
ر المليون دو 350إضافة  هانم ،2020نهاية بر أ

مريكي 
 
 يات ألمتحدة أالويدة في ألأرتفعت قيمة ألعقود ألجد .2020في ألربع ألرأبع من عام أ

 
ساس  51 نمو مريكية بنسبةال

 
سنوي في ألربع ألرأبع من عام %على أ

خفيفة، يشير إلى مسار إيجابي في نشاط ألعقود ألجديدة. تتمثل ألعقود ألجديدة بشكل كبير في مرأكز ألبيانات وألقطاعات ألتجارية وألصناعية أل ، مما2020
 على هذه ألقطاعات أمما يعكس تركيز ألمجموعة  

 
 .ساسية ال

 ( :  BESIX)  مجموعة بيسكس

مليون يورو في ألربع ألرأبع من عام  760 إجمالي ألعقود ألجديدة . وبلغ2020ديسمبر  31ليار يورو في م 4.2بلغت قيمة ألمشروعات تحت ألتنفيذ ألمستقلة 
 .مليار يورو 2.3 مبلغ 2020عام   ألمضافة خالليصل إجمالي أ لعقود ألجديدة  ، وبذلك2020



 

 

 مستجدات الشركة:اخر 

نشاءاتتم أختيار   وراسكوم لل 
أ
من قبل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لبناء مركز مجدي يعقوب ألعالمي للقلب في مدينة ألسادس من  أكـتوبر   ا

رض 
 
كـثر   300فدأنًا، بما في ذلك  27فدأن ومساحة بناء  37ويتضمن ألمركز مساحة أ

 
ال سرير،سيتسع لمعالجة مركز مجدي يعقوب ألعالمي للقلب 

 مريض سنويًا.  120,000من 
علنت ألشركة   
 
ن تحالف  أ

 
نشاءاتأ وراسكوم لل 

أ
نفاق،لتصميم وبناء وتشغيل    شركة ا

 
وسيمنز وألمقاولون ألعرب، وقع مذكرة تفاهم مع ألهيئة ألقومية لال

ول منظومة متكاملة لقطار فائق ألسرعة في مصر.إن أالتفاقية تشمل نظام شبكة سكك حديدية على طول 
 
ول خط قطار فائق   1000أ

 
كم، يمتد أ

 مليارأت دوالر، ويربط مدينة ألعين ألسخنة بمدينة ألعلمين، مرورًأ بالعاصمة أإلدأرية، وسيكون قاباًل لنقل ألبضائع.   3كم بقيمة   460ألسرعة عبر  
علنت 
 
وراسكوملإلنشاءأت، عالم حسن شركـتي مع تعاقدها ،عنفي بدأية ألشهر ألسابق للتنمية مصر إعمار أ

أ
نشاءات وا   في  فندقين ،إلنشاءلل 

ن.ألشمالي  ألساحل
 
- ألدولية ألفنادق مشغلي أسم تحت فندقي مشروع إنشاء يتضمن ألمقاولين، أتحاد شركة مع بالتعاون عالم حسن  مع ألتعاقد أ

TH ADDRESS- ن إلى ألشمالي،الفتة بالساحل مرأسى قرية في
 
  شركة  مع ألتعاقد إلى ألشركة ولفتت.جنيه  مليار 1.207 بلغت ألتعاقد تكلفة أ

ورأسكوم
 
ن موضحة ألشمالي، بالساحل مرأسي قرية في  -vida-فيدأ -ألدولية ألفنادق أسم تحت فندقي مشروع إلنشاء لإلنشاءأت، أ

 
  ألتعاقد  تكلفة أ

شارت .جنيه مليون 975 بلغت
 
نه  إلى وأ

 
 . 2023 في ألفندقين كال تشغيل ألمتوقع من أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلء   المسؤوليةا 

 

و 
 
و بيع أال و بيع ، كما ال يعتبر عرض شرأء أ  رأء  يستند هذأ ألتقرير إلى ألمعلومات ألمتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذأ ألتقرير توصية بشرأء أ 

آ
رأق ألمالية ألمذكورة فيه. لقد تم إعدأد ألمعلومات وأال

بحاث شركة بريميير من مصادر ضرأر    ألوأردة في هذأ ألتقرير من قبل إدأرة أ 
 
و أال و مسؤولية عن ألخسائر أ  ية مسؤولية قانونية أ  نها موثوق فيها في وقت نشرها. ال تتحمل شركة بريميير أ  يعتقد أ 

رأء ألوأردة في هذأ ألتقرير دون إشعار مسبق. 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير أال  ألناتجة عن أستخدأم هذأ ألمنشور أ 

و ألمتلقي لهذأ ألتقرير ألبحثي  يحتوي هذأ ألتقرير ألبحثي )بما هو ألمتلقي في ذلك جميع ألمالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى ألمستقبلين ألمقصودين ، إذأ لم يكن ألقارئ أ 
شكال. إن أالستخ

 
ي شكل من أال

 
ي جزء با

 
و نشره  ألمقصود ، يرجى إخطار بريميير على ألفور ، ويجب مسح هذأ ألتقرير ألبحثي دون أالحتفاظ با دأم غير ألمصرح به لهذأ ألتقرير ألبحثي أ 

ي شخص بخالف ألمتلقي ألمقصود محظور تماًما.  و إعادة إنتاجه من قبل أ  و توزيعه أ   أ 

ورأ و ألشركات( وأ  ن وجهات نظرهم حول ألشركة )أ  و ألشركات( ألمذكورة في هذأ ألتقرير أ  بحاث ألذين يغطون ألشركة )أ 
 
 ية تم ألتعبير عنها بدقة. قهم ألمالويؤكد محلل/محللو أال
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