
 

 

 

 

24/11/2022 

 
 فصاح اإلقطاع  /ة داسال

 لشركات المقيدة ل
 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 إلابأن 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

في    ناجهودومن أهم أولوياتنا الحالية هي    .االقتصادية العالميةبالمتغيرات  تحديات مرتبطة  بر  نم  تنفيذ استراتيجيتنا بينما  ب نستمر
حيث  بالصحة والسالمة    المتعلق  بتحسين أدائنانواصل  و.  (ESG)  والمجتمعية والحوكمة  ت البيئيةمجاالمجاالت الصحة والسالمة و

 .روعاتنامشالمزيد من في  إصابة بالوقت الضائعساعات العمل دون زادت سجالت 

لنا    ا  لدينا أيض التي توفر  التحديثات على مشاريعنا  التحتية رئيسي    تلعب دورواألجل    ةطويل  ةمتكررعوائد  العديد من  البنية  في 
 . بطرق مستدامة والتنمية الصناعية

  500رياح جديدة بطاقة    حطةمبتنفيذ أعمال بناء  مصر، حيث بدأنا    في  طاقة الرياح  مجال  في  ااستثماراتنبتوسيع    ا  مؤخرلقد قمنا  
رياح    حطةمنوفمبر لتطوير    8ية في  مبدأأكتوبر ووقعنا اتفاقيات    31( فيBOOلبناء والتملك والتشغيل )على نظام ا  ميجاوات

  260طاقة الرياح الحالية التي تبلغ طاقتها    حطةملى  إالجديدان  هذان المشروعان    ضافانميجاوات. ي  3,000بقدرة    BOOة  ستقلم
  BOOرياح    حطةمأول  ونها  مهدت الطريق لتطوير قطاع طاقة الرياح كقد  و  2019ميجاوات في مصر، والتي تعمل منذ أكتوبر  

 بحجمها في مصر.

أبرمنا في   لبناء    8كما  اتفاقيات  اللوجستية  سبتمبر  الخدمات  استراتيجي في مصر سيساعد في توفير  وامتالك وتشغيل مستودع 
 .مصرة في جميع أنحاء ساسيالحديثة وتخزين السلع األ

أول مصنع متكامل للهيدروجين األخضر في   في األولى    المرحلة  المبدئي تشغيلالنوفمبر عن بدء    8في اآلونة األخيرة، أعلنا في  
فرص عمل  على خلق    دجديال  مركز. سيساعد المصر  فيللهيدروجين    دجدي  مركزإنشاء  من المقرر  و،  فريقيعلى مستوى إ  مصر

بصفتنا  ،ا  وزيادة الصادرات وتحفيز التنمية االقتصادية على أساس الطاقة المتجددة والموارد المستدامة. ساعدنا هذا المشروع أيض
 . الجديد هذا القطاعفي ائد  كرالموازنة و تسليم، على تطوير مجموعة المهارات في البناء والEPCومقاول  ا  مشارك ا  مالك

 

وبالتالي يعكس تماما   أكتوبر،  31سبتمبر ولكنه يفترض أسعار الجنيه المصري إلى مقابل العملة األجنبية  في  30هذا الرقم يمثل قيمة المشروعات تحت التنفيذ في  1
 . أكتوبر 27جنيه المصري في تاريخ ل تحرير سعر الصرف ل

 أهم البيانات

بنسبة  زيادة • اإليرادات  إلى   20.1قيمة  أمريكي    ٪3,052.7  دوالر  واإلهالك زيادة  ومليون  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح 

  2022 من عام التسعة أشهر األولىفي دوالر أمريكي مليون 150.1 ٪ لتصل إلى 2.7بنسبة  (EBITDA) واالستهالك

التسعة أشهر  مليون دوالر أمريكي في    57.8لث و  ثامليون دوالر أمريكي في الربع ال 23.9 الربح العائد للمساهمينصافي  بلغ   •

  2022 من عام األولى

مليون دوالر   61.1التدفق النقدي التشغيلي  و   2022سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي في    113.1الرصيد النقدي الصافي    بلغ •

 2022 لثثافي الربع الأمريكي 

% من 50مليار دوالر أمريكي و قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها    5.7قيمة المشروعات تحت التنفيذ    بلغت •

 20221 سبتمبر  30مليار دوالر أمريكي في  8.4لتصل إلى   BESIXمجموعة

   BESIX  % من مجموعة50بعد إضافة حصة قدرها   جديدةالعقود  المليار دوالر أمريكي و قيمة    3.1جديدة  العقود  القيمة    بلغت •

  2022 من عام التسعة أشهر األولىمليار دوالر أمريكي في  4.5لتصل إلى 

التسعة  في مليار يورو   2.9مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ وعقود جديدة بقيمة 5.5إجمالي  BESIX حققت مجموعة •

  2022 من عام  أشهر األولى

مليار دوالر  5.7شركة أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 

من عام التسعة أشهر األولى مليون دوالر أمريكي في  57.8 بمبلغأمريكي وتحقيق صافي ربح 

2022    
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 مواد البناء ومشروعات البنية التحتية صناعة    العاملة في مجاالتلنا  الشركات التابعة  قطاع االستثمار في  باإلضافة إلى ذلك، فإن  
إجمالي ٪ من  51يمثل    جيدة و  هوامش. سجل هذا القطاع  ةقوي  نتائج( وخدمات المعدات تواصل تسجيل  O&Mوالتشغيل والصيانة )

 . 2022الثالث من عام  في الربعدخل الصافي ال

مليار دوالر أمريكي، حتى بعد افتراض أسعار   5.7مستوى جيد قدره  المشروعات تحت التنفيذ   سجلت ،  لقطاع اإلنشاءاتبالنسبة  
جديدة في الربع    عقودب  المشروعات تحت التنفيذ قيمةالجنيه المصري. تم دعم    تحرير سعر صرفالعمالت األجنبية الجديدة بعد  

 بيانات في أسواقنا الرئيسية.عبر قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارية ومراكز ال  2022الثالث من عام  

على أساس سنوي في الربع الثالث من     (EBITDA)قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ارتفعت اإليرادات واألرباح  
التشغيلية للمجموعة.    2022عام   األمريكية    واليات المتحدةالعمليات  وتستمر، مما يعكس مساهمة إيجابية من جميع القطاعات 

مستوى تحقيق  وما زلنا نركز على    نقدالصافي    ستوىحافظنا على موكما  من األداء المحسن.    على التوالي   ا  آخر  ا  ربعبتسجيل  
نستمر في إعطاء األولوية للعديد من الركائز المهمة  ا  أننا  أيضمن الجدير بالذكر.  ية العام نهافي  النقدي التشغيلي  في التدفق  إيجابي  

 .في ظل التحديات التي نواجهها تحصيلوالضوابط وسلسلة التوريد وال اتمثل تنفيذ المشروع

 

 المجمعة()قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

 

 5.7سنوي لتصل إلىعلى أساس مقارنة  ٪  4.9بنسبة    انخفاض(  BESIX)باستثناء  سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  
 . 2022 سبتمبر 30مليار دوالر أمريكي في 

العملة  مقابل  سبتمبر ولكنه يفترض أسعار الجنيه المصري    30  في  قيمة المشروعات تحت التنفيذومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل  
استخدام   في حالةأكتوبر.    27تاريخ  لجنيه المصري في  ل  تحرير سعر الصرف  ا  أكتوبر، وبالتالي يعكس تمام  31  في  األجنبية  

صل إلى  تمليون دوالر أمريكي ل   365أعلى بمقدار  ستكون    قيمة المشروعات تحت التنفيذفإن  سبتمبر،    30  فيأسعار العمالت  
 مليار دوالر أمريكي، بما يتماشى مع المستوى المسجل في العام السابق.  6.1

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث    677.2سنوي إلى    مقارنة٪ على أساس  29.6المجمعة بنسبة  قيمة العقود الجديدة  انخفضت  
أشهراألولى من    مليار دوالر أمريكي في التسعة  3.1سنوي إلى    مقارنة ٪ على أساس  10.6، لكنها زادت بنسبة  2022من عام  

 . 2022عام 

على أساس ٪  5.1  قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمقدار  ، انخفضت  BESIXفي مجموعة  %  50بإضافة حصة المجموعة البالغة  
  قيمة العقود الجديدة بإضافة حصة المجموعة  انخفضتو.  2022  سبتمبر   30مليار دوالر أمريكي في    8.4مقارنة سنوي لتصل إلى  

 ٪ 4.7بنسبة   زادتو  2022من عام    لثثاالالربع  مليار دوالر أمريكي في   1.3 على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى٪  21.9بنسبة  
 . 2022من عام   التسعة أشهر األولىفي مليار دوالر أمريكي  4.5على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 

 (MEAمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ) 

من عام   التسعة أشهر األولىخالل  الشرق األوسط  منطقة  مليار دوالر أمريكي في    2.0وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة  
 . 2022من عام   لثثاالمنها في الربع  دوالر أمريكي مليون 473 ، تمت إضافة 2022

للبناء والتملك  ، ومستودع    لمياهفي قطاع االبنية التحتية  مشروعات  التي تمت إضافتها خالل هذا الربع،  العقود الجديدة  تضمنت  و
  . والتشغيل في مصر، وإنشاء مشروع تطوير عقاري جديد على الساحل الشمالي لمصر لصالح شركة أورا للتطوير العقاري

 الواليات المتحدة األمريكية 

من   التسعة أشهر األولىفي  أمريكي    دوالرمليار    1.0جديدة  بقيمة  عقودا     المتحدة األمريكيةالواليات  التابعة في    وقعت الشركات
 مستوىوحافظت المجموعة على  .  2022من عام    الثالث  الربعمليون دوالر أمريكي منها في    204، تمت إضافة  2022عام  

التنفيذ  ةاديزفي الواليات المتحدة على مدار العام، مما أدى إلى  العقود الجديدة   ٪ على أساس 14بنسبة    قيمة المشروعات تحت 
 سنوي.

USD million 9M 2022 9M 2021 Change 

Equity consolidation    

Backlog 5,732.5 6,030.8 (4.9)% 

New awards 3,057.4 2,765.5 10.6% 

Pro forma inc. 50% of BESIX    

Backlog 8,421.7 8,872.3 (5.1)% 

New awards 4,527.4 4,323.3 4.7% 

Q3 2022 Q3 2021 Change 
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في القطاعات التجارية ومراكز البيانات   مشروعاتالمزيد من    2022البارزة خالل الربع الثالث من عام  العقود الجديدة  تضمنت  
   األساسية للمجموعة.

 (BESIXمجموعة بيسكس )

سنوي لتصل    مقارنةعلى أساس   2022سبتمبر    30 في٪ 11.8بنسبة   BESIXقيمة المشروعات تحت التنفيذ لـمجموعة  زادت  
٪ 6.9، مما أدى إلى زيادة  2022مليار يورو في الربع الثالث من عام    1.3قيمة العقود الجديدة  مليار يورو. بلغ إجمالي    5.5إلى  

تضمنت   مليار يورو.  2.7لتصل إلى    2022من عام    التسعة أشهر األولىفي    قيمة العقود الجديدةسنوي في    مقارنةعلى أساس  
تجارية والبنية التحتية ومراكز البيانات ال  مشروعاتال  2022التي تمت إضافتها في الربع الثالث من عام  البارزة  العقود الجديدة  

 في اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا وأستراليا.

 

 حسب القطاع  - المجمعة المشروعات تحت التنفيذ

  
Backlog by geography 

 
 

 

Saudi Arabia 2.2% 

 

Backlog by sector 

 

 

 

Backlog by client 

 

 



 

 

 ملخص النتائج المالية
 ملخص قائمة الدخل 

 
USD million 9M 2022 9M 2021 Change Q3 2022 Q3 2021 Change 

Revenue 3,052.7 2,542.7 20.1% 1,138.1 857.7 32.7% 

MEA 2,114.6 1,775.9 19.1% 738.0 587.2 25.7% 

USA 938.2 766.8 22.4% 400.1 270.5 47.9% 

EBITDA 150.1 146.2 2.7% 57.1 45.8 24.7% 

MEA 134.3 135.2 (0.7)% 47.0 39.8 18.1% 

USA 15.8 11.0 43.5% 10.1 6.0 68.3% 

EBITDA margin 4.9% 5.7%  5.0% 5.3%  

MEA margin 6.4% 7.6%  6.4% 6.8%  
USA margin 1.7% 1.4%  2.5% 2.2%  

Net income attributable to shareholders 57.8 76.1 (24.0)% 23.9 28.4 (15.8)% 

MEA 51.8 63.1 (17.9)% 15.7 16.2 (3.1)% 

USA 12.7 8.1 56.6% 8.4 5.7 47.4% 

BESIX (6.7) 4.9 (236.8)% (0.2) 6.5 (103.1)% 

Net income margin 1.9% 3.0%  2.1% 3.3%  

MEA margin 2.5% 3.6%  2.1% 2.8%  
USA margin 1.4% 1.1%  2.1% 2.1%  

 صافي المديونية )النقدي( 

USD million 30 Sep 22 31 Dec 21 Change 

Cash and cash    
equivalents 470.5 505.7 (7.0)% 

Total debt 357.4 64.1 457.6% 

Total equity 661.2 688.6 (4.0)% 

Net debt (cash) (113.1) (441.6)  

 الثالثمليون دوالر أمريكي في الربع      1,138.1٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  32.7ارتفعت اإليرادات المجمعة بنسبة   
.  2022من عام    التسعة أشهر األولىمليون دوالر أمريكي في    3,052.7سنوي إلى  مقارنة  ٪ على أساس  20.1و    2022من عام  

التسعة أشهر  و  2022من عام    الثالث٪ من إجمالي اإليرادات في الربع  69٪ و  65  وشكلت عمليات منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
 .تبقيعلى التوالي، في حين شكلت عمليات الواليات المتحدة األمريكية الرصيد الم  ،2022من عام   األولى

  57.1٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  24.7األرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة    ارتفعت
مليون دوالر    150.1٪ على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  2.7وبنسبة      2022من عام    لثالثمليون دوالر أمريكي في الربع ا

هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة    بلغت. و2022من عام    التسعة أشهر األولى أمريكي في  
هوامش األرباح قبل  . بينما انخفضت  2022من عام    التسعة أشهر األولى٪ في  4.9و    2022من عام    ٪ في الربع الثالث5.0

في   ا  ازدادت تدريجي، إال أنها  على أساس مقارنة سنوي  االستهالك في منطقة الشرق األوسط وإفريقياالفوائد والضرائب واإلهالك و
 سنوي، مما يعكس تحسن األداء.  مقارنةالواليات المتحدة على أساس 

  واالستهالك ، انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك  BESIX  % في مجموعة50بإضافة حصة المجموعة البالغة  
وسجلت . 2022من عام   التسعة أشهر األولىمليون دوالر أمريكي في  169.0٪على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  8.6بنسبة 

BESIX    6.5مقارنة بـ    2022مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام    0.2مساهمة في الدخل الصافي بقيمة سالبة قدرها  
 في التسعة أشهر األولى من عام   BESIXل  . بلغ صافي مساهمة الدخل  2021الثالث من عام    مليون دوالر أمريكي في الربع

 . 2021مليون دوالر أمريكي في في التسعة أشهر األولى من عام  4.9مليون دوالر أمريكي سالب مقارنة بـ  6.7قيمة  2022

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث   23.9سنوي إلى  مقارنة ٪ على أساس 15.8انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 
. تأثر صافي الدخل في الربع الثالث  2022من عام التسعة أشهر األولى سنوي في مقارنة ٪ على أساس 24.0و   2022من عام  

 التمويل. صافيوارتفاع تكاليف  BESIXبأداء  2022 في التسعة أشهر األولى من عام و



 

 

بالمراكز النقدية الصافية . ويقارن ذلك 2022سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي في  113.1للمجموعة  بلغ صافي المركز النقدي
. وانخفض 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  441.6و   2021 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي في  144.7البالغة 
بسبب  2022سبتمبر  30 فيدوالر أمريكي مليون  661.2سنوي إلى  مقارنة٪ على أساس 3.0بنسبة أسهم رأس المال إجمالي 
 العملة.  حويلفروق ت

 الشركات التابعة واالستثمارات 

البناء والبنية التحتية    واصلت   في وخدمات المعدات  (  O&Mوالتشغيل والصيانة ) الشركات التابعة للمجموعة في قطاعات مواد 
٪ من إجمالي صافي الدخل للمجموعة  53إظهار دورها المتكامل داخل المجموعة. ساهمت هذه الشركات التابعة مجتمعة بنسبة  

وهوامش   اإلهالك واالستهالكاحتساب الفوائد والضرائب و مع تحقيق أرباح من رقمين قبل  2022من عام    التسعة أشهر األولىفي  
 صافي الدخل. 

الحالية   التابعة  الشركات    الصرف  مياه  ومعالجة  المرافق،  وإدارة  البناء،  مواد  وكيماويات  الحديدية،  الصناعات  للمجموعةتشمل 
 والطاقة المتجددة، وخدمات المعدات. الصحي،

المثال، خالل الربع  على سبيل    .ا  متكرر  باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة السعي وراء فرص استثمارية جديدة توفر دخال  
  ا  لبناء وامتالك وتشغيل مستودع استراتيجي في محافظة الفيوم بمصر سيلعب دور  ا  ، وقعت المجموعة عقد2022الثالث من عام  

 في توفير الخدمات اللوجستية الحديثة وتخزين السلع المهمة في جميع أنحاء مصر. ا  مهم

 الصحة والسالمة 
( في منطقة الشرق األوسط LTIالصحة والسالمة. بلغ معدل اإلصابة بالوقت الضائع )ال  مجالمجموعة تركيزها على  وسَّعت  
في مليون ساعة    2.1مع    0.00مليون ساعة، وفي الواليات المتحدة األمريكية بلغ    158مع ساعات عمل قدرها    0.01وإفريقيا  

 . 2022 من عام التسعة أشهر األولى

مليون ساعة عمل   20أكثر من    2022في الربع الثالث من عام  تشمل اإلنجازات الجديرة بالمالحظة في مجال الصحة والسالمة  
ماليين ساعة عمل   3مليون ساعة عمل بدون إصابات مضيعة للوقت في مشروعين تجاريين كبيرين في مصر و    15وأكثر من  

 مع عدم وجود إصابات يمكن تسجيلها.  في جميع مراكز البيانات في الواليات المتحدة

( 2021مع مؤسستين أكاديميتين أخريين )األولى كانت مع جامعة القاهرة في النصف األول من عام    لإلنشاءاتأوراسكوم  تعاونت  
لتدريب طالب الهندسة في مجال الصحة والسالمة والبيئة، كجزء من جهود المجموعة للعب دور رائد في رفع معايير الصحة 

معسكرات تدريب السالمة    األمريكيةالصناعة في مصر. باإلضافة إلى ذلك، أكملت الشركات التابعة للواليات المتحدة    عبرالسالمة  و
 في جميع المواقع. 
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