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    يهبة هللا الصيرف  /االستاذة 

 رئيس قطاع الشركات المقيدة  
 بالبورصة المصرية        

          

       

 تحية طيبة و بعد ،،،،        

  يحكام قانون شركات مركز دبأل اماراتية( و المؤسسة وفقا  ) أوراسكوم كونستركشون بي إل سيتتشرف شركة 
صادر من الشركة.الفصاح اإلبأن ترفق لكم طية   1820نة لس 5رقم  يالعالم يالمال  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                              
 
 
أوراسكوم كونستركشون بي إل سي شركة          

 ل عالقات المستثمرين ؤومس                                                                       
 

                 
 

   يهشام الحلب                                                                               

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 الرئيس التنفيذي   –  كلمة المهندس / اسامة بشاي

، ا  . كما أشرنا سابقاالقتصادية العالميةبالمتغيرات  تحديات مرتبطة  في مواجهة    جهودنا  2022تعكس نتائجنا للربع الثاني من عام  
 .والتدفقات النقدية ،والتوريد التكلفة، وضبط، اتتنفيذ المشروعالمهمة مثل  العناصرركز على العديد من التنظل 

أداء الصحة والسالمة    ويتضحخالل هذا الربع.  (  ESG)  والمجتمعية والحوكمة  البيئية  تمجاالالتقدم الذي تم إحرازه في   يسرنا
محطة معالجة مياه  مشروعات في الوقت الضائعبإصابة  ماليين ساعة عمل دون    3  حوالي تحقيقلدينا في عدد من المشاريع، مثل  

بتوسيع   ا  . قمنا أيضاألمريكيةكز البيانات في الواليات المتحدة  االمملكة العربية السعودية و مرالصرف الصحي المستقلة بالدمام في  
خفض انبعاثات الكربون   قوم على، والتي ستأعمال النقل  عبر مشروعات جديدة مثلقائمة مشاريع البنية التحتية المستدامة لدينا  

 األراضي الزراعية.ومحطات معالجة المياه التي توسع  ، ٪70بنسبة 

 مثل البنية التحتية ومراكز البيانات. إستراتيجية قطاعات عبر  عقود جديدةاإلستحواذ على ما زلنا نركز على و

مليون   42.6   (EBITDA) قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكواألرباح  مليون دوالر أمريكي    934.9اإليرادات  لغت  ب
مليون دوالر    20.8٪ إلى  12.6. وعلى الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة  2022دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام  

وعودة    الشركة٪ مقارنة بالربع السابق، مما يعكس مساهمة إيجابية من جميع قطاعات  58.9بنسبة    الربح صافي    إرتفعأمريكي،  
BESIX  2022في الربع الثاني من عام  التدفق النقدي التشغيلي و  كل من صافي النقدبزيادة  ا  قمنا أيضإلى الربحية. لقد . 

البنية التحتية والتشغيل والصيانة    مشروعاتمواد البناء وصناعة    العاملة في مجاالتالتابعة    هاشركاتالشركة في   استثمارات  تحقق
(O&M  وخدمات المعدات )في الربع دخل الصافي  ال إجمالي  ٪ من  32مثل  تمضاعفة    ا  القطاع أرباحسجل هذا  حيث  .  ة  قوي  نتائج

 جديدة   نمو  توفر فرص   البنية التحتية التي  مشروعاتفرص استثمار جديدة في    البحث وتقييم. كما نواصل  2022الثاني من عام  
 ودخل متكرر طويل األجل.

الجديدة    العقودبلغت قيمة  حيث  خالل هذا الربع.    المشروعات تحت التنفيذ قيمة  في زيادة  أرباح إيجابية و  BESIX  حققت ،ا  أخير
 مبلغ  2022في النصف األول من عام  العقود الجديدة  قيمة  إجمالي  لتصل  ،  2022مليون يورو في الربع الثاني من عام    760
  مليار يورو. 4.9إلى  المشروعات تحت التنفيذ قيمة مليار يورو و 1.5

 أهم البيانات

بنسبة  زيادة • اإليرادات  إلى   13.6قيمة  أمريكي    ٪1,914.6  الفوائد والضرائب واإلهالك   إنخفاضومليون دوالر  قبل  األرباح 

  2022 من عام النصف األول في دوالر أمريكي مليون  92.9 ٪ لتصل إلى 7.4بنسبة  (EBITDA) واالستهالك

  النصف األول مليون دوالر أمريكي في    33.9و    ثانيمليون دوالر أمريكي في الربع ال 20.8 العائد للمساهمينصافي الربح  بلغ   •

  2022 من عام

النقدي الصافي    بلغ • التشغيلي  و  2022 يونيو  30مليون دوالر أمريكي في    104.3الرصيد  النقدي  مليون دوالر   88.9التدفق 

  2022   ثانيفي الربع الأمريكي 

% من 50مليار دوالر أمريكي و قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها    6.5قيمة المشروعات تحت التنفيذ    بلغت •

  2022يونيو  30مليار دوالر أمريكي في  9.0لتصل إلى  BESIX مجموعة

النصف في  مليار يورو    1.5مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وعقود جديدة بقيمة    4.9إجمالي   BESIX حققت مجموعة •

  2022 من عام األول

دوالر أمريكي  مليار 1.9 بمبلغ ايراداتتحقيق  شركة أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن

 (EBITDA) مليون دوالر أمريكي أرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 92.9و

    2022في النصف األول من عام 
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 المجمعة()قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

 

مليار   6.5على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪  10.1زيادة بنسبة  (  BESIX)باستثناء  سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  
 مليار  1.8على أساس مقارنة سنوي إلى  ٪  55.1العقود الجديدة المجمعة بنسبة    دتا ز. و2022  يونيو  30دوالر أمريكي في  
مليار دوالر أمريكي في النصف األول من   2.4٪ على أساس سنوي إلى  32.0و  2022من عام  ثانيالربع الدوالر أمريكي في 

 . 2022عام 

البالغة   المجموعة  التنفيذ بمقدار  BESIX% في مجموعة  50بإضافة حصة  المشروعات تحت  على أساس ٪  7.4  زادت قيمة 
  قيمة العقود الجديدة بإضافة حصة المجموعة  زادت  و.  2022يونيو    30مليار دوالر أمريكي في    9.0مقارنة سنوي لتصل إلى  

  ٪ 21.9بنسبة    و  2022من عام    ثانيالالربع  مليار دوالر أمريكي في    2.2على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪  58.7بنسبة  
 .2022في النصف األول من عام مليار دوالر أمريكي  3.2على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 

 (MEAمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ) 

بقيمة   المجموعة على عقود جديدة  في    1.6وقعت  أمريكي  العربيةمليار دوالر  عام  خالل    جمهورية مصر  األول من  النصف 
 . 2022من عام  ثانيالمنها في الربع  مليار دوالر أمريكي 1.2 ، تمت إضافة 2022

  .التجارية عقاراتالنقل والمياه و قطاعاتفي  مشروعات 2022في الربع الثاني من عام  العقود الجديدة تضمنت و

 الواليات المتحدة األمريكية 

النصف األول من  في  أمريكي    مليون دوالر  817  .1جديدة  بقيمة  عقودا     المتحدة األمريكيةالواليات  التابعة في    وقعت الشركات
 مستوىوحافظت المجموعة على  .  2022الثاني من عام  الربع  مليون دوالر أمريكي منها في    526، تمت إضافة  2022عام  

٪ على أساس  34في الواليات المتحدة بنسبة  قيمة المشروعات تحت التنفيذ    القوي الذي نشأ العام الماضي وزادت منالعقود الجديدة  
 سنوي.

منذ  في قطاع مراكز البيانات حيث تواصل المجموعة    هامة  مشروعات  2022في الربع الثاني من عام  العقود الجديدة  تضمنت  
مراكز بيانات متطورة في الواليات المتحدة وتقوم   6  تنفيذ  لاأكمحيث استطاعت المجموعة  ،    في هذا القطاع    التوسع2017عام  
   المجموعة لمزيد من العمل في هذا القطاع المتنامي. يدفعأخرى، مما  3ببناء  ا  حالي

 (BESIXمجموعة بيسكس )

بنسبة ، مما يعكس زيادة    2022يونيو    30مليار يورو في    4.9إلى    BESIXقيمة المشروعات تحت التنفيذ لـمجموعة    وصلت
، مما أدى  2022مليون يورو في الربع الثاني من عام    760حوالي  قيمة العقود الجديدة    بلغ إجمالي  و  ٪ على أساس سنوي.15.4

 مليار يورو. 1.5إلى    2022٪ على أساس سنوي في النصف األول من عام  9.3إلى زيادة 

 

 

 

USD million H1 2022 H1 2021 Change 

Equity consolidation    

Backlog 6,474.7 5,878.2 10.1% 

New awards 2,380.2 1,803.1 32.0% 

Pro forma inc. 50% of BESIX    

Backlog 9,025.1 8,404.0 7.4% 

New awards 3,202.7 2,627.4 21.9% 

Q2 2022 Q2 2021 Change 

 
 

 
1,762.7 

 
 

 
1,136.7 

 
 

 
55.1% 

 
 

 
2,156.1 

 
 

 
1,358.4 

 
 

 
58.7% 



 

 

 حسب القطاع  - المجمعة المشروعات تحت التنفيذ

  
Backlog by geography 

 

 

Saudi Arabia 1.8% 

Other 4.8% 

Backlog by sector 

Infrastructure 59.6% 

 

Industrial 15.9% 

Backlog by client 

Public 72.8% 

Private 27.2% 



 

 

 ملخص النتائج المالية
 ملخص قائمة الدخل 

 
USD million H1 2022 H1 2021 Change Q2 2022 Q2 2021 Change 

Revenue 1,914.6 1,685.0 13.6% 934.9 868.4 7.7% 

MEA 1,376.6 1,188.7 15.8% 635.4 608.7 4.4% 

USA 538.0 496.3 8.4% 299.5 259.7 15.3% 

EBITDA 92.9 100.4 (7.4)% 42.6 49.4 (13.8)% 

MEA 87.3 95.4 (8.4)% 39.0 46.3 (15.8)% 

USA 5.6 5.0 11.9% 3.6 3.1 16.1% 

EBITDA margin 4.9% 6.0%  4.6% 5.7%  

MEA margin 6.3% 8.0%  6.1% 7.6%  
USA margin 1.0% 1.0%  1.2% 1.2%  

Net income attributable to shareholders 33.9 47.7 (28.9)% 20.8 23.8 (12.6)% 

MEA 36.2 47.1 (23.1)% 13.8 22.4 (38.4)% 

USA 4.1 2.2 88.3% 2.5 1.5 66.7% 

BESIX (6.5) (1.6) (306.3)% 4.5 (0.1) 4,600.0% 

Net income margin 1.8% 2.8%  2.2% 2.7%  

MEA margin 2.6% 4.0%  2.2% 3.7%  
USA margin 0.8% 0.4%  0.8% 0.6%  

 صافي المديونية )النقدي( 

USD million 30 Jun 22 31 Dec 21 Change 

Cash and cash    
equivalents 462.0 505.7 (8.6)% 

Total debt 357.7 64.1 458.1% 

Total equity 669.4 688.6 (2.8)% 

Net debt (cash) (104.3) (441.6)  

أمريكي في الربع الثاني من  مليون دوالر    934.9٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 7.7ارتفعت اإليرادات المجمعة بنسبة  
. وشكلت عمليات 2022مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام    1.914.6٪ على أساس سنوي إلى  13.6و    2022عام  

الشرق األوسط وأفريقيا الثاني من عام  72٪ و  68  منطقة  الربع  اإليرادات في  إجمالي  والنصف األول من عام   2022٪ من 
 .حين شكلت عمليات الواليات المتحدة األمريكية الرصيد المتبقي على التوالي، في  ،2022

  42.6٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  13.8انخفضت األرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة  
مليون دوالر   92.9إلى    ٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل7.4وبنسبة      2022مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام  

النصف األول من عام   المجمعة   . وانخفضت2022أمريكي في  الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  هوامش األرباح قبل 
هوامش األرباح قبل الفوائد   مع انخفاض  2022٪ في النصف األول من عام  4.9و    2022٪ في الربع الثاني من عام  4.6  بنسبة

والضرائب واإلهالك واالستهالك في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا. ومع ذلك، استمر أداء المجموعة في الواليات المتحدة في 
المتحدة بنسبة   الواليات  الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في  ٪ على أساس مقارنة 16.1التحسن. ارتفعت األرباح قبل 

، بينما ارتفع صافي  2022٪ على أساس مقارنة سنوي في النصف األول من عام  11.9و    2022في الربع الثاني من عام  سنوي  
مقارنة سنوي في النصف    ٪ على أساس88.3و    2022٪ على أساس مقارنة سنوي في الربع الثاني من عام 66.7الدخل بنسبة  
 . 2022األول من عام  

  ، انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك BESIX  % في مجموعة50البالغة  بإضافة حصة المجموعة  
إلى  3.1بنسبة   لتصل  مقارنة سنوي  أساس  عام    103.8٪على  من  األول  النصف  في  أمريكي  دوالر  . وسجلت  2022مليون 

BESIX    في الدخل من  حيث ارتفعت مساهمة صا  ،2022إيجابية في الربع الثاني من عام    ا  أرباحBESIX    مليون دوالر   4.5إلى
. بلغ صافي  2021مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من عام    0.1لب  ا مقارنة بالس  2022أمريكي في الربع الثاني من عام  

في   BESIXمليون دوالر أمريكي نتيجة لخسارة    6.5سالب    2022في النصف األول من عام    BESIXمساهمة الدخل من  
 . 2022الربع األول من عام 



 

 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني   20.8سنوي إلى مقارنة ٪ على أساس 12.6للمساهمين بنسبة انخفض صافي الدخل العائد 
.  2022مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام    33.9إلى  ليصل  سنوي  مقارنة  ٪ على أساس  28.9و    2022من عام  

 ربع سنوي.مقارنة ٪ على أساس 58.9هذا االنخفاض، ارتفع صافي الدخل بنسبة وعلى الرغم من 

بالمراكز النقدية الصافية  . ويقارن ذلك  2022يونيو    30مليون دوالر أمريكي كما في    104.3بلغ صافي المركز النقدي للمجموعة  
  441.6و    2022مارس    31يكي في  مليون دوالر أمر  37.0و    2021يونيو    30مليون دوالر أمريكي في    151.3البالغة  

 669.4سنوي إلى  مقارنة ٪ على أساس 2.0بنسبة وزاد إجمالي أسهم رأس المال . 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في 
 . 2022يونيو  30مليون دوالر أمريكي في 

 الشركات التابعة واالستثمارات 

البناء والبنية التحتية    واصلت   في وخدمات المعدات  (  O&Mوالتشغيل والصيانة ) الشركات التابعة للمجموعة في قطاعات مواد 
٪ من إجمالي صافي الدخل للمجموعة  52إظهار دورها المتكامل داخل المجموعة. ساهمت هذه الشركات التابعة مجتمعة بنسبة  

عام   من  األول  النصف  أر2022في  حققت  بينما  و  ا  باح،  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  الرقم  واالستهالك مضاعفة    اإلهالك 
 وهوامش صافي الدخل. 

، وهي شركة تابعة مملوكة لألغلبية، اتفاقية مع األهلي كابيتال القابضة، الذراع االستثماري للبنك األهلي SIDCفي مايو، وقعت  
المطور الرئيسي   SIDCع في أبو رواش )الجيزة(، مصر. ستكون  مليون متر مرب  2.2المصري، لتطوير منطقة صناعية بمساحة  

 ماليين متر مربع.   10للمجمع الصناعي، مستفيدة من خبرتها كأول مطور صناعي خاص في مصر لمنطقة صناعية تبلغ مساحتها  

البناء، وإدارة   الحديدية، وكيماويات مواد  الصناعات  للمجموعة  الحالية  التابعة  الشركات  الصرف  تشمل  المرافق، ومعالجة مياه 
باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة السعي وراء فرص استثمارية جديدة توفر   .وخدمات المعدات،  الصحي، والطاقة المتجددة

 .رأ  متكر دخال  

 الصحة والسالمة 
النصف األول من عام  ركة أوراسكوم كونستراكشون سجل السالمة  وسَّعت ش الوقت الضائع ب  اإلصابة. وبلغ معدل  2022في 

(LTI  في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا )ساعة    0.00مليون ساعة عمل ، وفي الواليات المتحدة األمريكية بلغ    108مع    0.01
 مليون ساعة.  1.2مع 

اعة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة ماليين س 3تشمل اإلنجازات الجديرة بالمالحظة في مجال الصحة والسالمة  
 . األمريكية ماليين ساعة في جميع مراكز البيانات في الواليات المتحدة 3 حواليبالدمام و

 

 

 

 

 

 مسؤول عالقات المستثمرين

 األستاذ/ هشام الحلبي 

hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

+971 4 318 0900 

 OCبورصة ناسداك دبي: 
 ORAS :   البورصة المصرية
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