
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 كلمة المهندس / اسامة بشاي

 ألعمالنا. الكلياالتجاه و بالتقدم الملموساألشهر التسعة األولى من العام  خاللأدائنا  ظهري

مليار دوالر أمريكي في التسعة أشهر من عام  2.7إلى لتصل ٪ على أساس سنوي 81.6الجديدة بنسبة  عقودارتفعت الحيث 
مليار دوالر أمريكي وتجاوز أهدافنا  5.2 وصل الىحيث  المشروعات تحت التنفيذقيمة فى  رتفاع توالى اال، مما أدى إلى 2019

، ساسيةالعديد من القطاعات األ والموزعة على يلموالتالجودة والكفاءة من حيث عالية  مشروعاتتتألف العقود الجديدة من واألولية. 
مع استمرارنا في مواصلة و األمريكية والواليات المتحدةالعربية مصر جمهورية البيانات في مراكز والنقل والمياه قطاع بما في ذلك 

 الفرص في األسواق الجديدة والقائمة.البحث عن المزيد من 

 ، في الواليات المتحدةالشركة  أداءن باإلضافة الى تحس ،ةجيدة ومستقرعائدات بتحقيق فريقيا افي الشرق األوسط و تستمر أعمالناو
النقدي على الرغم من  وحافظنا على وضعنا 2019 من عام التسعة أشهرتدفق نقدي تشغيلي إيجابي في  حقيقبت الشركةقامت  وقد

 .من العام الربع األولخالل  تحدياتما واجهنا من 

( التي توفر O&Mمحفظة استثماراتنا في البنية التحتية ومشاريع التشغيل والصيانة ) بالعمل  على زيادة خالل العام الماضي، قمنا 
 انتاج الكهرباء من طاقة  محطة –بناء أكبر مشروع للطاقة المتجددة في مصر االنتهاء من قمنا بكما  طويلة االجل.متكررة عوائد 

 كمقاول  نايوًما. باإلضافة إلى دور 45بـ  المحددالموعد  قبلوذلك  –رأس غارب بمنطقة ميجاوات  262.5تبلغ والتي لرياح ا
 البنية التحتية.  مشروعاتلبناء وتملك  ستراتيجيتنايؤكد ا، مما ٪ 20 قدرها مساهمة حصةأيضا لك تنمفأننا ،  عام للمشروع

 البياناتأهم 

مليون دوالر أمريكي،  199.7٪ لتبلغ 16.9بنسبة   (EBITDA)قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكالمجمعة األرباح  زيادة •

بنسبة  BESIX مجموعة من% 50 حصة إضافةعد بقبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  المتوقعة وارتفعت األرباح

 2019من عام  التسعة أشهرمليون دوالر في  253.5إلى لتصل بالعام الماضي مقارنة ٪ 15.3

مليون  93.7و 2019من عام  لثمليون دوالر أمريكي في الربع الثا 32.2 مبلغ لمساهمينعلى حقوق االعائد  الربحبلغ صافي  •

 2019من عام  التسعة أشهردوالر أمريكي في 

التدفق النقدي التشغيلي اإليجابي ، كما بلغت قيمة  2019 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي في  63.4 مبلغ النقد الصافي قيمة بلغت •

 2019من عام  الربع الثالثفي مليون دوالر أمريكي  79.1بلغ م

قيمة  زادتمليار دوالر أمريكي، كما  5.2بقيمة مقارنة بالعام الماضي ٪ 25.2المجمعة بنسبة  المشروعات تحت التنفيذقيمة  زيادة •

مليار دوالر  7.7إلى  الماضيبالعام مقارنة ٪ 26.2بنسبة  BESIXمجموعة  من% 50 حصة إضافةعد ب المشروعات تحت التنفيذ

 2019 سبتمبر 30أمريكي في 

 جمعةالمالجديدة  عقودالزادت ومليار دوالر أمريكي،  2.8إلى  الماضيبالعام مقارنة ٪ 81.6بنسبة  جمعةالجديدة الم عقودالقيمة  زيادة •

 التسعة أشهرمليار دوالر في  4.0إلى لتصل  الماضيبالعام مقارنة ٪ 48.4 بنسبة BESIX من مجموعة٪  50حصة بعد إضافة 

 2019من عام 

يورو في مليار  2.1عقود جديدة بقيمة اضافة ومليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ  4.5 اجمالي BESIXمجموعة  حققت •

 2019من عام  التسعة أشهر

 2019دوالر أمريكي للسهم الواحد( في يوليو  0.30مليون دوالر أمريكي ) 35 بقيمة المساهمين علىتم توزيع أرباح  •

قيمة المشروعات  في ٪25.2بنسبة  ةدازيسجل ت كونستراكشونشركة أوراسكوم 

دوالر  ارملي  5.2 إلىلتصل  (Consolidated Backlogلمجمعة )اتحت التنفيذ 

قيمة ٪ في 10.7 بنسبةزيادة ، و2019من عام األولى  التسعة أشهرأمريكي في 

الثالث  عربالفي  دوالر أمريكي ونملي 32.2إلى  (Net Income) صافى الدخل

  2019من عام 
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خالل الربع الثالث من وذلك  العربيةمصر  جمهوريةاألولى في  "المونوريلالمعلق " القطارإلنشاء خطوط عقد  عيوقتقمنا ب كما
الشركة مشاريع محفظة تضيف هذه الخطوات إلى لعاًما.  30لمدة المشروع  الصيانةتشغيل وباإلضافة الى عقدا ل،  2019عام 
معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه مجاالت في التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا االستثمار والتشغيل والصيانة األخرى في 

 .وإدارة المرافق

نواصل أيًضا كما مليار يورو في نهاية هذا الربع.  4.5 قد بلغت BESIX لمجموعة   المشروعات تحت التنفيذقيمة فان أخيًرا، و
 .أفريقياوالشرق االوسط  ومنطقةالعربية مصر أسواقنا الرئيسية بجمهورية في   BESIX شركةو ناتقييم الفرص الجديدة للتعاون بين

 المجمعة()قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

USD million 9M 2019 9M 2018 Change Q3 2019 Q3 2018 Change 

Equity consolidation       

Backlog 5,249.7 4,193.1 25.2%    
New Awards 2,756.9 1,517.9 81.6% 1,341.5 519.9 158.0% 

Pro forma inc. 50% of BESIX       

Backlog 7,720.7 6,119.7 26.2%    
New Awards 3,966.3 2,672.9 48.4% 1,608.7 741.9 116.8% 

 

مليار دوالر  5.2تبلغ  سنويأساس مقارنة ٪ على 25.2بنسبة زيادة  BESIX بدونالمجمعة  المشروعات تحت التنفيذسجلت 

على % 43.5و أساس مقارنة سنوي٪ على 158.0بنسبة  المجمعةالجديدة  عقودارتفعت الكما . 2019 سبتمبر 30أمريكي في 

 أساس مقارنة سنوي٪ على 81.6نمو بنسبة و 2019 الربع الثالثدوالر أمريكي في  ليارم 1.3إلى  ربع سنوىأساس مقارنة 

 .2019من عام  التسعة أشهرمليار دوالر أمريكي في  2.8إلى 

 سبتمبر 30اعتباًرا من  جمعةالم المشروعات تحت التنفيذت نسبة ، ارتفع BESIX٪ في50حصة المجموعة البالغة بإضافة 

أساس ٪ على 116.8الجديدة بنسبة  عقودمليار دوالر أمريكي. زادت ال 7.7إلى  أساس مقارنة سنوي٪ على 26.2 بمقدار 2019

مليار  4.0إلى  أساس مقارنة سنوي٪ على 48.8و 2019من عام  الربع الثالثمليار دوالر أمريكي في  1.6إلى  مقارنة سنوي

 .2019من عام  التسعة أشهردوالر أمريكي في 

 (MEA) إفريقياومنطقة الشرق األوسط 

، 2019من عام  التسعة أشهرالجديدة في الشرق األوسط خالل  عقوددوالر أمريكي من الار ملي 1.8حوالي  شركة اوراسكوموقعت 

 .2019من عام  الربع الثالثمليون دوالر منها في  965وتم إضافة 

مشروع القطار  المقاولين العرب لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة شركة و للنقل Bombardierمع شركة تحالف  اوراسكومت عوق

                   مليار دوالر أمريكي على أساس 4.5بقيمة إجمالية تتجاوز جمهورية مصر العربية في المعلق " المونوريل" 

EPC + Finance).) التشغيل اعمالنا  نطاقشمل يمليون دوالر أمريكي و 900 مبلغ  من هذا العقد الشركةة حص قدرتو

مشترك بتنفيذ جميع أعمال السكك  تحالفكما تقوم الشركة من خالل باإلضافة إلى ذلك، . عاًما 30لمدة  (O&M) والصيانة

 مشروع القطار الكهربائي الجديد في جمهورية مصر العربية.فى كم  160الحديدية لمسافة 

رئيسي في جميع القطاعات التقليدية والجديدة في قطاع النقل بما في ذلك من دورها ال الشركةروعين، تعزز إضافة هذين المشوب

 القاهرة والمطارات والطرق واألنفاق.االنفاق بمترو 

 (USAاألمريكية ) المتحدة لوالياتا

مليون دوالر في الربع الثالث من عام  380بلغ مجموعها  عقود جديدة بإضافة اصلت الشركات التابعة في الواليات المتحدةوو

٪ على أساس 71مليون دوالر ، بزيادة قدرها  910قيمة  2019من عام  التسعة أشهرفي  إجمالي العقود الجديدة. وبلغ 2019

 سنوي.

لتي تركز عليها المجموعة والتي تستفيد من الجديدة جزئيًا إلى استراتيجية تطوير األعمال ا العقودهذا النمو في  ويرجع



 

 

للطالب مع متابعة قطاعات جديدة مثل مراكز ومساكن  مشروعات المباني التجاريةمثل للشركة  رئيسيةقطاعات الال
 San Franciscoو  Phoenix Internationalكال من مطاري  بناءنقوم حاليا بالبيانات. عالوة على ذلك، 

International ، مليار دوالر  1.5لبناء محطة جديدة بقيمة  تحالفتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة هي جزء من كما
  Kansas City International Airport.1في مطار

 

 الملكية.وسيتم حسابه بموجب طريقة حقوق  المجمعة المشروعات تحت التنفيذقيمة المشروع غير مدرج في  1 

(BESIX) بيسكسمجموعة 

مليار يورو في  4.5إلى  أساس مقارنة سنوي٪ على 40.3بنسبة  BESIX شركةالمستقلة ل المشروعات تحت التنفيذقيمة ارتفعت 

 الربع الثالثيورو في  ونملي 475.8إلى  أساس مقارنة سنوي٪ على 24.4الجديدة بنسبة  عقودارتفعت الكما . 2019 سبتمبر 30

وباستثناء مساهمة  .2019من عام  التسعة أشهرمليار يورو في  2.1إلى  أساس مقارنة سنوي٪ على 8.4و 2019من عام 

Watpac لمجموعة  المشروعات تحت التنفيذ ت قيمة، ارتفع2018، التي تم االستحواذ عليها في ديسمبرBESIX  10.0بنسبة ٪

 .2019سبتمبر  30في  مليار يورو 3.5إلى 

 

 حسب القطاع - المجمعة المشروعات تحت التنفيذ

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص النتائج المالية
 

 الدخل قائمةملخص 
 

USD million 9M 2019 9M 2018 Change Q3 2019 Q3 2018 Change 

Revenue 2,285.3 2,235.7 2.2% 789.6 728.8 8.3% 

MEA 1,630.6 1,462.8 11.5% 513.9 497.7 3.3% 

USA 654.7 772.9 (15.3)% 275.7 231.1 19.3% 

EBITDA 199.7 170.9 16.9% 57.3 58.6 (2.2)% 

MEA 215.6 205.4 5.0% 77.8 88.7 (12.3)% 

USA (15.9) (34.5) 53.9% (20.5) (30.1) 31.9% 

EBITDA margin 8.7% 7.6%  7.3% 8.0%  

MEA margin 13.2% 14.0%  15.1% 17.8%  
USA margin (2.4)% (4.5)%  (7.4)% (13.0)%  

Net income attributable to shareholders 93.7 111.6 (16.0)% 32.2 29.1 10.7% 

MEA 89.8 120.8 (25.7)% 43.3 52.8 (18.0)% 

USA (22.4) (39.6) 43.4% (21.4) (29.7) 27.9% 

BESIX 26.3 30.4 (13.5)% 10.3 6.0 71.7% 

Net income margin 4.1% 5.0%  4.1% 4.0%  

MEA margin 5.5% 8.3%  8.4% 10.6%  
USA margin (3.4)% (5.1)%  (7.7)% (12.9)%  

 

 صافي المديونية )النقدي(
 

 

 

 

 

 2019من عام  الربع الثالث مليون دوالر في 789.6إلى  ٪ على أساس مقارنة سنوي8.3ارتفعت اإليرادات المجمعة بنسبة 

٪ 71شكلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .2019من عام  التسعة أشهرفي مليون دوالر  2,285.3٪ إلى 2.2بنسبة و

، على التوالي، في حين شكلت عمليات 2019من عام  التسعة أشهرو 2019 الربع الثالث٪ من إجمالي اإليرادات في 65و

 .المتبقي الواليات المتحدة األمريكية الرصيد

 الربع الثالث٪ على أساس مقارنة سنوي في 2.2 واالستهالك المجمعة بنسبةت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك نخفضا

من عام  التسعة أشهر مليون دوالر على أساس مقارنة سنوي في 199.7لتصل إلى ٪ 16.9 بنسبة ارتفعتبينما  ،2019من عام 

في كل  باالرتفاع في الشرق األوسط وشمال إفريقياامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك . استمر ه2019

القطاعات المتكررة بينما سجلت ، ى التوالي%، عل13.2و٪ 15.1بنسبة ، 2019من عام  والتسعة أشهر 2019الربع الثالث من 

 من العام  الثالث لربعخالل ا إيجابيةنتائج  (EBIDA) الواليات المتحدة األمريكيةب

في سلبياً تأثيرا  الواليات المتحدة األمريكيةوصافي الدخل في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك كل من  تأثر 

و  Iowa Fertilizer مشروع في (MEI) الباطن مقاولي أحدمع  النهائية التي تمت تسويةال بتكلفة ،2019من عام  الربع الثالث

يتم بناؤه في الواليات المتحدة  العالم مستوى على، وهو أول مصنع إلنتاج األسمدة النيتروجينية الذى تم االنتهاء منه وتسليمه للمالك 

إلفصاح تم اوالذى  2019النصف األول من عام تقرير نتائج االعمال عن التسوية في هذه عن عاًما. تم اإلعالن  30منذ حوالي 

وال يوجد اآلن أي التزامات مستحقة متعلقة بهذا النزاع أو مشروع مستحقات جميع الدفع تم ، كما . 2019أغسطس  27في عنه 

Iowa Fertilizer. 

 

USD million 
 

30 Sep 19 
 

31 Dec 18 
 

Change 

Cash and cash    
equivalents 408.1 402.5 1.4% 

Total debt 344.7 375.3 (8.2)% 

Total equity 540.7 471.5 14.7% 

Net debt (cash) (63.4) (27.2)  
 



 

 

بنسبة المتوقعة ، ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك BESIX٪ في 50حصة المجموعة بنسبة  بإضافة

 BESIXمساهمة الدخل الصافي من ارتفعت . 2019من عام  في التسعة أشهر مليون دوالر أمريكي 253.5٪ لتصل إلى 15.3

مساهمة تصل بإجمالي ، ل2019من عام  الربع الثالثأمريكي في مليون دوالر 10.2  تبلغ٪ على أساس مقارنة سنوي 70.7بنسبة 

 .مليون دوالر أمريكي 26.2بقيمة  2019 من عام التسعة أشهرفي  BESIXمن الدخل الصافي 

انخفض و 2019من عام  الربع الثالثمليون دوالر أمريكي في  32.2٪ إلى 10.7صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة  رتفعا

. تأثر صافي الدخل بشكل أساسي بارتفاع تكاليف 2019من عام  التسعة أشهرمليون دوالر أمريكي في  93.7٪ إلى 16.0بنسبة 

ومع ذلك ، قامت المجموعة بالفعل بتخفيض ديونها في مصر بنجاح  .2019من عام  النصف األولالتمويل الصافية في مصر في 

 .2019من عام  الثالثالثاني والربع الربع في نهاية 

صافي ب  مقارنه ،2019 سبتمبر 30مليون دوالر أمريكي في 63.4  بلغحيث النقد صافى  جموعة بالحفاظ على مستوىقامت الم

مليون دوالر  79.1على  التشغيلي النقدي التدفقمستوى وقف  .2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  27.2البالغ  النقد

التسعة في  مليون دوالر أمريكي 64.3بقيمة  التشغيلي النقدي فقمدفوعات التدمقارنةً ب، 2019 من عام التسعة أشهرفي  أمريكي

المستوى بمليون دوالر أمريكي مقارنة  540.7٪ ليصل إلى 14.7ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة . 2018 من عام أشهر

 .2018ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستثمرينمسؤول عالقات 

 األستاذ/ هشام الحلبي

hesham.elhalaby@orascom.com 

ir@orascom.com 

+971 4 318 0900 

 OCبورصة ناسداك دبي: 
 ORAS :  البورصة المصرية

orascom.com

 

mailto:hesham.elhalaby@orascom.com
mailto:hesham.elhalaby@orascom.com
mailto:ir@orascom.com
mailto:ir@orascom.com

