
 

 

 

 الرئيس التنفيذي   –  كلمة المهندس / اسامة بشاي

 ، وأود أن أشكر موظفينا على مساهماتهم الدؤوبة على مدار العام. 2020  ةتلك السن نجاحنا خاللسبب و هموظفينا أداء وجهود 

، باإلضافة الى تحقيق العديد   19  –الى نجاحنا في مواجهة التحديات الناتجة عن كوفيد    مجال الصحة والسالمة وقد أدت جهودنا في  
والمشاريع    العربيةمصر    جمهوريةمشاريع المياه الضخمة في  من األهداف والتي تتضمن مؤشرات األمن الصناعى في مواقعنا مثل  

 .األمريكية المتحدةالتجارية في الواليات 

من   كبير  عدد  بتأمين  بالتزامنا  وفينا  التنفيذلقد  تحت  من    المشروعات  حافظنا على    مشروعاتالمؤلفة  الجودة حيث  قيمة  عالية 
 تم تحقيقه في العام السابق. ما ، بما يتماشى مع 2020ديسمبر  31 فيمليار دوالر أمريكي  5.4عند المشروعات تحت التنفيذ 

مثل النقل والبنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية، حيث بدأنا المتنوعة  القطاعات األساسية  من  العقود الجديدة    تألفت
 في مشروعات    عن تنفيذ  ،فضالا  العربيةمصر    جمهوريةفي العالم في    مونوريللل  خطأطول  منها تنفيذ    ةمشروعات هامالعمل في  

ا تسليط الضوء على أن السنة المالية  قطاع مراكز البيانات في الوال تمثل العام األول   2020يات المتحدة األمريكية. من المهم أيضا
الدخل المتكررة   مشروعاتمما يدل على التزامنا بإنشاء مجموعة من    (BOO)  الكامل لتشغيل مزرعة الرياح في رأس غارب

 البنية التحتية وعقود التشغيل والصيانة.في التي تتألف من استثمارات 

على الرغم من طاقتها  كامل  ب  حيث عملت مشاريعنا    2020٪ على أساس سنوي في السنة المالية  5.9زادت اإليرادات بنسبة  
ا ولدت المجموعة أيضكما  .  واجهتها  التيالتحديات اإلضافية   ، مما يتشغيلية إيجابية وحافظت على مركز نقدي صاف  تدفقات نقدية  ا

 يعكس عمليات جيدة وجهودنا الناجحة في التحصيل ورأس المال العامل.

مليار يورو، مما يشير   4.2قيمة  لديها و   المشروعات تحت التنفيذبلغت    ،2020السنة المالية  في  نصف ثاٍن مربح    BESIX  حققت

 أهم البيانات

المجمعة  ك  قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال  األرباحقيمة  و دوالر أمريكي    ارملي  Revenue))  3.4  يراداتاإلقيمة  بلغت   •

(Consolidated EBITDA)   197.8 2020عام  نهاية في  مليون دوالر أمريكي 

 عام نهاية في  مليون دوالر أمريكي  90.9و 2020 الربع الرابعمليون دوالر أمريكي في  25.9 لمساهمينلالعائد  الربحبلغ صافي  •

2020 

مليون    138.2  بلغتلتدفقات النقدية التشغيلية  وا  2020  ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في    358.6النقدي الصافي    الرصيد  بلغ •

 2020 نهاية عام دوالر أمريكي في 

بعد إضافة    المجمعة  المشروعات تحت التنفيذقيمة    وبلغت  أمريكي  مليار دوالر  5.4  المجمعة  المشروعات تحت التنفيذيمة  بلغت ق •

بما يتماشى مع المستويات التي ،  2020  ديسمبر  31في    مليار دوالر أمريكي  8.0مبلغ     BESIXمن مجموعة    %50قدرها  حصة  

 2020نهاية عام في تم تحقيقها 

   BESIX   من مجموعة  %50قدرها  حصة  بعد إضافة  العقود الجديدة  ودوالر أمريكي    مليار  2.9  جمعةالعقود الجديدة المقيمة    بلغت •

 2020عام نهاية في  دوالر أمريكي مليار 4.2مبلغ 

يورو في   مليار  2.3وعقود جديدة بقيمة  المستقلة  مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ    4.2  اجمالي BESIXمجموعة    حققت •

 2020عام نهاية 

 ( مليون دوالر أمريكي 27 اجمالي) دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.2313يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح  • •

مليار دوالر  5.4 مبلغبالمشروعات تحت التنفيذ قيمة تعلن عن كونستراكشون شركة أوراسكوم 

 2020عام نهاية في  أمريكيمليون دوالر  90.9 وتحقيق صافي ربح بمبلغ أمريكي
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. وتجدر اإلشارة  2020خالل النصف األول من عام    روعاتبعض المش  فيالتغلب على التحديات التي واجهتها    فيإلى قدرتها  
ا إلى أن   ا بقيمة    لصالح الشركة وزعت    BESIXأيضا من    ٪ 50البالغة    مقابل حصتها    2020مليون يورو في يونيو    10أرباحا

 .راس مالها

ا أمريكي  اا دوالر  0.42عوائد لمساهمينا. قمنا بتوزيع أرباح إجمالية قدرها    لتحقيق، أكدنا التزامنا  اا أخير أرباح السنة    منللسهم الواحد    ا
أرباح السنة المالية  من  ٪40 قدرها، وهو ما يمثل نسبة 2021ويناير  2020على قسطين متساويين في أغسطس   2019المالية 
  دوالر أمريكي للسهم الواحد   0.2313بمبلغ    2020السنة المالية  عن    المساهمين  أرباح على   توزيعويقترح مجلس اإلدارة    .2019

، 2020، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإجراء توزيع أرباح إضافي عن السنة المالية  (مليون دوالر أمريكي 27جمالي مبلغ  إب
 .   2019اسوه بما تم توزيعه عن السنة المالية 

 المجمعة()قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

USD million FY 2020 FY 2019 Change Q4 2020 Q4 2019 Change 

Equity consolidation 
      

Backlog 5,439.4 5,444.9 (0.1)%    
New awards 2,918.8 3,550.3 (17.8)% 920.2 793.4 16.0% 

Pro forma inc. 50% of BESIX       

Backlog 8,037.0 8,132.5 (1.2)%    
New awards 4,235.2 5,428.5 (22.0)% 1,389.5 1,462.2 (5.0)% 

 

، بما يتماشى مع 2020ديسمبر    31مليار دوالر أمريكي في    5.4  قيمة   BESIX بدونالمجمعة    المشروعات تحت التنفيذ  سجلت

  920.2سنوي إلى  مقارنة  على أساس  %  16.0بنسبة    جمعةالعقود الجديدة المقيمة    ادتالمستوى الذي تم تحقيقه في العام السابق. ز

الرابع الربع  أمريكي في  بنسبة    2020من    مليون دوالر  أساس  17.8وانخفضت  إلى  مقارنة  ٪ على  مليار دوالر    2.9سنوي 

 . 2020السنة المالية  نهاية أمريكي في 

ديسمبر   31  فيمليار دوالر أمريكي    8.0  المشروعات تحت التنفيذة  ت قيمبلغ،   BESIX٪ في50حصة المجموعة البالغة  بإضافة  

ا مع المستوى الذي تم الوصول إليه في السنة المالية    2020 بإضافة  العقود الجديدة  قيمة  وانخفضت  .  2019، بما يتماشى أيضا

مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع    1.4سنوي إلى  مقارنة  ٪ على أساس  5.0  بنسبة   BESIX  ٪ في 50حصة المجموعة البالغة  

 . 2020السنة المالية نهاية مليار دوالر أمريكي في  4.2سنوي إلى مقارنة ٪ على أساس 22.0و  2020

 (MEA)  إفريقياومنطقة الشرق األوسط 

مصر   جمهوريةفي  معظمها  تتمثل  مليار دوالر أمريكي    2.0بقيمة   2020عام  نهاية  خالل  جديدة    عقودوقعت المجموعة على  

 . 2020من عام   الربع الرابع مليون دوالر منها في  570تمت إضافة كما ، العربية

الرابع من عام   الربع  في  توقيعها  تم  التي  الجديدة  العقود  السريعة واألعمال    2020تشمل  والطرق  واللوجستيات  القاهرة  مترو 

كز البيانات والمياه االبنية التحتية والنقل ومرفي قطاعات    2020أشهر    9العقود الجديدة التي تم توقيعها في    تضاف الىالتجارية، ل

 والقطاعات التجارية. 

عقداا لتنفيذ األعمال  2020أوراسكوم لإلنشاءات في نوفمبر  تحالف، وقع 2020وتجدر اإلشارة إلى أنه في الربع الرابع من عام  

بالمرحلة األولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة . وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد   أنظمة السكك الحديديةأعمال  الكهروميكانيكية و

 .مليون دوالر أمريكي 350مليون دوالر أمريكي وتتجاوز حصة أوراسكوم لإلنشاءات  800حوالي 

 (USAاألمريكية ) المتحدة لوالياتا

المتحدة  وقعت   للواليات  التابعة  تمت كما  ،  2020نهاية  مليون دوالر أمريكي في    920عقوداا جديدة بقيمة    األمريكيةالشركات 

 . 2020من عام   الربع الرابعمليون دوالر أمريكي منها في  350إضافة 

ا قيمة  المتحدة  عقود  لارتفعت  الواليات  أساس  51.0بنسبة  األمريكية  الجديدة في  الرابع من عام  مقارنة  ٪ على  الربع  سنوي في 

إيجابي في نشاط  2020 االجديدة.  عقود  لا، مما يشير إلى مسار  البيانات والقطاعات امر  في   كبيرالجديدة بشكل  عقود  لتتمثل  كز 



 

 

 األساسية.  القطاعاتالتجارية والصناعية الخفيفة، مما يعكس تركيز المجموعة على هذه 

(BESIX) بيسكسمجموعة 

الجديدة    العقود. وبلغ إجمالي  2020  ديسمبر  31  فيمليار يورو    BESIX  4.2  لـالمستقلة    المشروعات تحت التنفيذقيمة  ت  بلغ

مليار    2.3إلى    2020عام  نهاية  الجديدة في    لعقود، وبذلك يصل إجمالي ا 2020من عام    الربع الرابعمليون يورو في    760

 . يورو

 حسب القطاع  - المجمعة المشروعات تحت التنفيذ

  



 

 

 ملخص النتائج المالية
 

 الدخل  قائمةملخص 
 

USD million FY 2020 FY 2019 Change Q4 2020 Q4 2019 Change 

Revenue 3,371.1 3,184.0 5.9% 927.8 898.7 3.2% 

MEA 2,107.3 2,182.2 (3.4)% 594.9 551.6 7.8% 

USA 1,263.8 1,001.8 26.2% 332.9 347.1 (4.1)% 

EBITDA 197.8 268.2 (26.2)% 47.5 68.5 (30.7)% 

MEA 184.7 276.4 (33.2)% 45.7 60.8 (24.8)% 

USA 13.1 (8.2) 259.8% 1.8 7.7 (76.6)% 

EBITDA margin 5.9% 8.4%  5.1% 7.6%  

MEA margin 8.8% 12.7%  7.7% 11.0%  
USA margin 1.0% (0.8)%  0.5% 2.2%  

Net income attributable to shareholders 90.9 121.3 (25.1)% 25.9 27.6 (6.2)% 

MEA 87.8 115.9 (24.2)% 19.8 26.2 (24.4)% 

USA 9.3 (17.5) 153.1% 3.8 4.8 (20.8)% 

BESIX (6.2) 22.9 (127.1)% 2.3 (3.4) (167.6)% 

Net income margin 2.7% 3.8%  2.8% 3.1%  

MEA margin 4.2% 5.3%  3.3% 4.7%  
USA margin 0.7% (1.7)%  1.1% 1.4%  

 صافي المديونية )النقدي( 

 

USD million 
 

31 Dec 20 
 

31 Dec 19 
 

Change 

Cash and cash    
equivalents 473.8 374.8 26.4% 

Total debt 115.2 95.7 20.4% 

Total equity 641.9 585.7 9.6% 

Net debt (cash) (358.6) (279.1)  

من   الربع الرابعمليون دوالر أمريكي في    927.8سنوي لتصل إلى  مقارنة  ٪ على أساس  3.2بنسبة    المجمعةارتفعت اإليرادات  

. وشكلت عمليات منطقة 2020عام  نهاية  مليون دوالر أمريكي في    3,371.1  سنوي إلىمقارنة  ٪ على أساس  5.9و    2020عام  

، على  2020عام  نهاية  و  2020من عام    الربع الرابع٪ من إجمالي اإليرادات في  63٪ و    64نسبة  الشرق األوسط وأفريقيا  

 .المتبقي شكلت عمليات الواليات المتحدة األمريكية الرصيدالتوالي، في حين 

مليون    47.5سنوي إلى  مقارنة  ٪ على أساس  30.7بنسبة    لمجمعةاوالضرائب واإلهالك واالستهالك  األرباح قبل الفوائد    انخفضت

نهاية مليون دوالر أمريكي في    197.8سنوي إلى  مقارنة  ٪ على أساس  26.2و    2020من عام   الربع الرابعدوالر أمريكي في  

٪ في الربع الرابع 5.1 لمجمعة عندااستقرت هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في حين  ،2020عام 

األرباح، يمثل عالمة فارقة  بأول عام كامل  لواليات المتحدة األمريكية  ا عمليات  سجلت  .  2020عام  نهاية  في  ٪  5.9و    2020

 مهمة على طريق الربحية المستدامة. 

  (EBITDA)، بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  BESIX٪ في  50حصة المجموعة بنسبة    بإضافة

، مما 2020صافي دخل إيجابي في النصف الثاني من عام    BESIXسجلت    .2020عام  نهاية  مليون دوالر أمريكي في    227.6

 يشير إلى انتعاش قوي.

  ٪ 25.1و  2020من عام  الربع الرابعمليون دوالر أمريكي في  25.9٪ إلى 6.2بنسبة انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين 

بشكل أساسي بانخفاض إجمالي   2020عام  نهاية  . تأثر صافي الدخل في  2020عام  نهاية  مليون دوالر أمريكي في    90.9إلى  

  ، BESIXومع ذلك، باستثناء المساهمة من    .2019في النصف األول من عام    BESIXواألرباح السلبية من    لمجمعةااألرباح  



 

 

بما يتماشى مع ،  2020مليون دوالر أمريكي في السنة المالية    97.1بقيمة  عائد للمساهمين  كانت المجموعة ستعلن صافي دخل  

 . 2019في السنة المالية  تحقيقهالمستوى الذي تم 

مليون دوالر   279.1من    2020  ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في    358.6إلى  المجموعة مركزها النقدي الصافي    زادت

مليون دوالر أمريكي،   138.2باإلضافة إلى ذلك، حققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة   . 2019ديسمبر    31أمريكي في  

٪ على أساس 9.6بنسبة    حقوق المساهمينأس المال العامل. ارتفع إجمالي  مما يدل على الجهود الناجحة في التحصيل وإدارة ر

 . 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي في  641.9سنوي إلى مقارنة 

 الصحة و السالمة 

-COVIDوجود تحديات إضافية ناجمة عن  بالصحة والسالمة على مدار العام حتى    في مجالمتميز  مستوى  صلت المجموعة إلى  و

ساعات عمل ب  0.01( في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  LTI، بلغ معدل إصابات الوقت الضائع )2020. في السنة المالية  19

 مليون ساعة عمل.  3.3 بعد تحقيق 0.40مليون ساعة، وفي الواليات المتحدة األمريكية بلغ  212بلغت 

مليون ساعة بدون إصابات مضيعة للوقت في محطة معالجة مياه الصرف الصحي   15خالل العام تجاوز  تشمل إنجازات المجموعة  

، في حين وسعت عمليات المجموعة في الواليات المتحدة برنامج العربية مصر    جمهوريةبأبو رواش والمتحف المصري الكبير في  

 . عملية تدقيق للسالمة 12,000وأكملت " الحالي في جميع المواقع  (Lead with Safety)بأمان القيادة" 

 األرباح  توزيع

بمبلغ   2020السنة المالية  عن    المساهمين  أرباح على  توزيعالموافق على    2021/ 24/3ويقترح مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  
الرباح على المساهمين للسنة اتعد توزيعات    ي، والتمليون دوالر أمريكي 27جمالي مبلغ  إب  دوالر أمريكي للسهم الواحد  0.2313

 . 2020عن القوائم المالية لعام  عين للتوزيت األولى من دفعتين متوقع  ة ، والتي تمثل الدفععلى التوالي ةالرابع
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