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االستاذة  /هبة هللا الصيرفي
رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ،،،،
تتشرف شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي (اماراتية) و المؤسسة وفقا ألحكام قانون شركات مركز دبي

المالي العالمي رقم  5لسنة  2018بأن ترفق لكم طية اإلفصاح الصادر من الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

شركة أوراسكوم كونستركشون بي إل سي
مسؤول عالقات المستثمرين

هشام الحلبي

 20مايو  / 2021دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  /القاهرة ،جمهورية مصر العربية

إعالن النتائج
الربع األول 2021

RESULTS
ANNOUNCEMENT
المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  5.4مليار دوالر
كونستراكشون تعلن عن قيمة
شركة أوراسكوم
مليون دوالر أمريكي في الربع األول 2021
H1 23.9
أمريكي وتحقيق صافي ربح بلغ قدره2020
أهم البيانات
• بلغت قيمة اإليرادات ) 816.6 )Revenueمليون دوالر أمريكي وقيمة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
المجمعة ) 51.0 (Consolidated EBITDAمليون دوالر أمريكي في الربع األول 2021
• بلغ صافي الربح العائد للمساهمين  23.9مليون دوالر أمريكي في الربع األول 2021
• بلغ الرصيد النقدي الصافي  140.2مليون دوالر أمريكي في  31مارس 2021
• بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  5.4مليار دوالر أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة
حصة قدرها  %50من مجموعة  BESIXمبلغ  8.1مليار دوالر أمريكي في  31مارس 2021
• بلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة  666.4مليون دوالر أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها  %50من مجموعة
 BESIXمبلغ  1.3مليار دوالر أمريكي في الربع األول 2021
• حققت مجموعة  BESIXاجمالي  4.7مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة  1.0مليار يورو في
الربع األول 2021
• وافقت الجمعية العامة العادية السنوية على توزيع أرباح نقدية بقيمة  27مليون دوالر أمريكي ) 0.2313دوالر أمريكي للسهم
الواحد) في اجتماعها المنعقد  19مايو الجاري

كلمة المهندس  /اسامة بشاي – الرئيس التنفيذي
نواصل اهتمامنا األساسي بأدائنا في مجال الصحة والسالمة مثل ما تم تحقيقه العام الماضي .وذلك في ظل ما نشهده من تطورات
متعلقة ب  COVID-19خاصة في مصر .ونواصل تنفيذ بروتوكوالت ومراقبة صارمة باإلضافة الى حملة تلقيح للموظفين.
زادت العقود الجديدة بنسبة  ٪11.2مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي لتصل إلى  666.4مليون دوالر أمريكي في الربع األول
من عام  ،2021ونجحنا في توقيع مجموعة من المشاريع عالية الجودة عبر قطاعات البنية التحتية والنقل والمباني مع الحفاظ على
المشروعات تحت التنفيذ لدينا عند مستوى قدره  5.4مليار دوالر أمريكي في  31مارس  .2021نشهد أيضا مجموعة مشاريع
مستقبلية في الواليات المتحدة األمريكية تعطينا مؤشر لإلطمئنان على مستوى العقود الجديدة في الربع الثاني من عام .2021
حققت اإليرادات استقرارا مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي لتصل إلى  816.6مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام
 .2021ويعكس هذا زيادة طفيفة في مساهمة إيرادات منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ومساهمة أقل من الواليات المتحدة األمريكية
ألسباب موسمية .كما شهدنا زيادة في هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك مقارنة بالربع الماضي.
يسعدنا أن نرى مساهمة ملموسة من الشركات التابعة المتخصصة في مواد البناء وإدارة المرافق .نتوقع استمرار الطلب على مواد
البناء ،مدفوعا بزيادة نشاط البناء في جمهورية مصر العربية.
في حين سجلت  BESIXمساهمة سلبية في هذا الربع ،إال أنها حافظت على قيمة المشروعات تحت لتصل إلى  4.7مليار يورو
بعد ربع قوي من العقود الجديدة ليضع شركة  BESIXعلى طريق تحقيق نتائج أفضل لهذا العام.
أخيرا  ،حصلنا على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لتوزيع أرباح بقيمة  27مليون دوالر أمريكي (0.2313
دوالر أمريكي للسهم الواحد).

قيمة المشروعات تحت التنفيذ (المجمعة)
USD million

FY 2020

Change

Q1 2020

Q1 2021

5,439.4

0.1%

5,394.0

5,399.8

2,918.8

11.2%

599.2

666.4

8,037.0

2.6%

7,934.7

8,142.2

Backlog

4,235.2

34.0%

946.9

1,269.0

New awards

Equity consolidation
Backlog
New awards
Pro forma inc. 50% of BESIX

سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بدون  BESIXقيمة  5.4مليار دوالر أمريكي في  31مارس  .2021وزادت قيمة
العقود الجديدة المجمعة بنسبة  %11.2على أساس مقارنة سنوي إلى  666.4مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام
.2021
بإضافة حصة المجموعة البالغة  ٪50في  ،BESIXزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمقدار  %2.6على أساس مقارنة سنوي
لتصل إلى  8.1مليار دوالر أمريكي في  31مارس  ، 2021كما زادت قيمة العقود الجديدة بإضافة حصة المجموعة البالغة ٪50
في  BESIXبنسبة  ٪34.0على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  1.3مليار دوالر أمريكي في الربع األول من عام .2021
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ()MEA
وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة  570مليون دوالر أمريكي في جمهورية مصر العربية خالل الربع األول من عام .2021
باإلضافة إلى تعزيز موقعها الريادي في قطاعي النقل والبنية التحتية  ،وقعت شركة أوراسكوم لإلنشاءات عقودا لبناء مركز مجدي
يعقوب العالمي للقلب في جمهورية مصر العربية وفندق فيدا مارينا ونادي اليخوت في مراسي مع شركة إعمار.
تبلغ مساحة مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب  37فدان ومساحة بناء  27فدان وسيضم  300سريرا ،مما يجعله أكبر مرفق
رعاية صحية في المنطقة لرعاية القلب والعالج واألبحاث .عند االنتهاء من المجمع ،والذي سيرفع من مستوى الصحة والرفاهية
في جمهورية مصر العربية ،سوف يتسع ألكثر من  120,000مريض سنويا.
عالوة على ذلك ،يأتي توقيع فندق فيدا مارينا ونادي اليخوت في أعقاب التسليم الناجح والسريع لفندق فيدا العلمين التابع لشركة
إعمار في يوليو  2018في أقل من  8أشهر ،ويعتمد على عالقة الشراكة المتكررة بين أوراسكوم لإلنشاءات و إعمار والتي تمتد
عبر مشاريع مثل ميفيدا و مراسي.
الواليات المتحدة األمريكية ()USA
وقعت الشركات التابعة للواليات المتحدة األمريكية عقودا جديدة بقيمة  96مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام ، 2021
تتمثل العقود الجديدة بشكل كبير في القطاعات التجارية والصناعية الخفيفة وتتوقع المجموعة زيادة نشاط العقود الجديدة في الربع
الثاني من عام  ، 2021ال سيما في قطاع مراكز البيانات حيث تواصل المجموعة توسيع وجودها.
مجموعة بيسكس ()BESIX
بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لـ  4.7 BESIXمليار يورو في  31مارس  .2021وزادت العقود الجديدة بنسبة
 ٪62على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  1.0مليار يورو في الربع األول من عام  .2021وتتكون العقود الجديدة من مجموعة
متنوعة من المشاريع في أوروبا وأستراليا والشرق األوسط.

المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  -حسب القطاع

ملخص النتائج المالية
ملخص قائمة الدخل
USD million

Change

Q1 2020

Q1 2021

(1.3)%

827.6

816.6

Revenue

4.9%

552.9

580.0

MEA

(13.9)%

274.7

236.6

USA

(20.4)%

64.1

51.0

EBITDA

(18.5)%

60.4

49.2

MEA

(51.4)%

3.7

1.8

USA

7.7%

6.2%

EBITDA margin

10.9%

8.5%

MEA margin

1.3%

0.8%

USA margin

(4.4)%

25.0

23.9

Net income attributable to shareholders

(23.0)%

32.2

24.8

MEA

(88.1)%

4.2

0.5

USA

87.7%

)(11.4

)(1.4

BESIX

3.0%

2.9%

Net income margin

5.8%

4.3%

MEA margin

1.5%

0.2%

USA margin

صافي المديونية (النقدي)
Change

31 Dec 20

31 Mar 21

USD million

473.8 (29.5)%

333.9

Cash and cash
equivalents

68.1%

115.2

193.7

Total debt

1.5%

641.9

651.7

Total equity

)(358.6

)(140.2

)Net debt (cash

بلغت اإليرادات المجمعة  816.6مليون دوالر أمريكي على أساس مقارنة سنوي في الربع األول من عام  .2021وشكلت عمليات
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا نسبة  ٪71من إجمالي اإليرادات في حين شكلت عمليات الواليات المتحدة األمريكية الرصيد
المتبقي.
انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة بنسبة  ٪20.4على أساس مقارنة سنوي إلى  51.0مليون
دوالر أمريكي الربع األول من عام  .2021وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة لعمليات
الشرق األوسط وأفريقيا  ٪8.5بينما واصلت عمليات الواليات المتحدة تسجيل األرباح بعد العام األول الكامل من الربحية في السنة
المالية .2020
بإضافة حصة المجموعة بنسبة  ٪50في  ،BESIXانخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )(EBITDA
بنسبة  ٪6.9لتصل إلى  57.8مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام  .2021وسجلت  BESIXصافي دخل سالب بمقدار
 1.4مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام  2021مقارنة بـسالب  11.4مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام
.2020
انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة  ٪4.4على أساس مقارنة سنوي إلى  23.9مليون دوالر أمريكي في الربع األول
من عام  2021نتيجة لنتائج  BESIXعلى الرغم من المساهمة اإليجابية من جميع المكونات التشغيلية للمجموعة وانخفاض صافي
تكلفة التمويل.

حافظت المجموعة على مركزها النقدي الصافي عند  140.2مليون دوالر أمريكي في  31مارس  2021مقارنة بالمراكز النقدية
الصافية البالغة  114.3مليون دوالر أمريكي في  31مارس  2020و  358.6مليون دوالر أمريكي في  31ديسمبر .2020
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  ٪1.5على أساس مقارنة ربع سنوي و  8.4على أساس مقارنة سنوي إلى  651.7مليون
دوالر أمريكي في  31مارس .2021
الصحة و السالمة
تواصل المجموعة في تطوير إجراءاتها الصارمة في مجال الصحة والسالمة ،والتي أثبتت فعاليتها بشكل خاص في ضوء التحديات
اإلضافية الناجمة عن .COVID-19
في الربع األول من عام  ، 2021بلغ معدل إصابات الوقت الضائع ( )LTIفي منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  0.01بساعات
عمل بلغت  63مليون ساعة  ،وفي الواليات المتحدة األمريكية بلغ  0.0مع  0.8مليون ساعة عمل.
تشمل إنجازات المجموعة خالل هذا الربع تجاوز  22مليون ساعة بدون إصابات مضيعة للوقت في محطة معالجة مياه بحر البقر
و  46مليون ساعة بدون إصابات مضيعة للوقت في المركز الثقافي ودار األوبرا البالغة  527,000متر مربع في مصر .باإلضافة
إلى ذلك ،حصل فريق عمليات المجموعة في الواليات المتحدة األمريكية على جوائز السالمة في نبراسكا وأيوا خالل الربع.
الشركات التابعة واالستثمارات
تستمر الشركات التابعة للمجموعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق والبنية التحتية في الزيادة في المساهمة في األرباح
اإلجمالية .حيث سجلت هذه الشركات التابعة مجتمعة زيادة على أساس مقارنة سنوي في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك ( )EBITDAإلى جانب هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في الربع األول من عام .2021
وشكل صافي الدخل من هذه الشركات التابعة أكثر من  ٪10من إجمالي صافي دخل المجموعة.
باإلضافة إلى الشركات التابعة الحالية للمجموعة ،والتي تشمل الصناعات الحديدية ،وكيماويات مواد البناء ،وإدارة المرافق،
ومعالجة مياه الصرف الصحي ،والطاقة المتجددة ،وتواصل المجموعة تقييم الفرص الجديدة التي توفر دخال متكررا.
توزيع األرباح
وافق المساهمين على توزيع أرباح بقيمة  27مليون دوالر أمريكي ( 0.2313دوالر أمريكي للسهم الواحد) في اجتماع الجمعية
العامة العادية السنوية المنعقد في  19مايو الجاري .والتي تعد توزيعات األرباح على المساهمين للسنة الرابعة على التوالي،
والتي تمثل الدفعة األولى من دفعتين متوقعين للتوزيع.
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