
 

 

 

 الرئيس التنفيذي   –  كلمة المهندس / اسامة بشاي

  تحديات   تشهدالعالمية الحالية التي    مستجدات، ال يمكننا عزل أنفسنا عن الرغما عن ذلك  الهامة.    نجازاتاإلبآخر    ا  لقد أكملنا عام
 .  2022والتي سنضعها في ناصبنا في عام جديدة 

في العديد من مقاييس الصحة   ارستمرنتائج أفضل با، نحن فخورون بتسجيل (ESG) والحوكمة والمجتمعية  البيئيةبمتطلبات  بدءا  
 نامن خالل جهود  حرزان. هذا األداء والنجاح المستمر م2021٪ في  13والسالمة على الرغم من زيادة ساعات العمل بنسبة  

المتخصصة في تحسين الظروف مشاريع  الفي    العملوالتزامنا إلى جانب البروتوكوالت الصارمة المعمول بها لدينا. كما يسعدنا  
األكبر في العالم، والتي تقدم مساهمة   و، وهجمهورية مصر العربيةمعالجة مياه بحر البقر في  نقص المياه مثل مشروع    البيئة و

ملموسة في التنمية المستدامة للبلدان التي نعمل فيها. باإلضافة إلى ذلك، نواصل التركيز على مبادرات المشاركة المجتمعية عبر 
 نسعى جاهدين لتعزيز تأثيرنا اإليجابي عبر مجتمعاتنا. وبما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتمكين الشباب  مجاالتالعديد من ال

الذي حققناه في الربع السابق، مما يسلط الضوء على جهودنا الناجحة في متابعة   مشروعاتنا تحت التنفيذ  مستوىلقد حافظنا على  
٪ لتصل إلى  22.1بنسبة    زادت العقود الجديدة.    نتنافس فيها وتعزيز مؤشراتنا السابقةمشاريع عالية الجودة عبر القطاعات التي  

ديسمبر   31  فيمليار دوالر أمريكي    6.1إلى  لتصل  قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  إلى    افضتمليار دوالر أمريكي،    3.6
جمهورية قطاعات مهمة مثل النقل والمياه والرعاية الصحية والطاقة في  في  المشاريع الجديدة الموقعة هذا العام    شمل. ت2021

 .األمريكية الواليات المتحدةعلى األخص في ومراكز البيانات  مصر العربية

،  2021  نهاية عامووصافي الدخل جميعها في الربع الرابع   قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكزادت اإليرادات واألرباح  
إدارة عمليات التحصيل والسيولة ونود ان نشيد بأداء    . BESIXإيجابي ومساهمة قوية من جميع القطاعات و    اتجاهى  شيرإلمما ي

 قد. ، والتي نتج عنها زيادة في كل من التدفق النقدي التشغيلي وصافي الن2021الرابع من عام في الربع 

و  من الشركات التابعة لمواد البناء،    القطاع  ويتألف هذا.    لمجموعةلنتائج ا  فعالةساهم قطاع االستثمارات ومواد البناء لدينا بطريقة  
البنية   دخل الصافي في السنة  ال٪ من إجمالي  19  مثلوت  ، (O&M)التحتية، ومشاريع التشغيل والصيانةاالستثمارات في قطاع 

 أهم البيانات

بنسبة    زيادة • اإليرادات  إلى  5.1قيمة  واإلهالك   ٪3,542.9  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  وارتفعت  أمريكي  دوالر  مليون 

 ومقارنة بالعام السابق  2021دوالر أمريكي في نهاية عام  204.4٪ لتصل إلى 3.3بنسبة  (EBITDA) واالستهالك

بنسبة  ارتفع صافي   • للمساهمين  العائد  إلى  43.2الربح  الرابع    ٪37.1  الربع  أمريكي في  إلى  24.9و    2021مليون دوالر   ٪

 2021مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  113.4

و ارتفع التدفق النقدي التشغيلي ليصل    2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي في    441.6ارتفع الرصيد النقدي الصافي إلى   •

 2021مليون دوالر أمريكي في عام  201.2إلى 

مليار دوالر أمريكي وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد   6.1٪ لتصل إلى  12.0قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة    زيادة •

ديسمبر   31مليار دوالر أمريكي في    8.9٪ لتصل إلى مبلغ  10.3بنسبة    BESIX % من مجموعة50إضافة حصة قدرها  

2021 

%  50مليار دوالر أمريكي وزادت العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها   3.6٪ لتصل إلى  22.1قيمة العقود الجديدة بنسبة    ةزياد •

 2021مليار دوالر في نهاية عام  5.6٪ لتصل إلى  32.5بنسبة  BESIX من مجموعة

مليار يورو في نهاية   3.5وعقود جديدة بقيمة  مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ    4.9إجمالي   BESIX حققت مجموعة •

 2021عام 

•  

مليار دوالر  6.1 التنفيذ بمبلغشركة أوراسكوم كونستراكشون تعلن عن قيمة المشروعات تحت 

    2021 نهاية عاممليون دوالر أمريكي في  113.4أمريكي وتحقيق صافي ربح بلغ قدره 

العربية  مصر جمهورية القاهرة، /   المتحدة العربية اإلمارات دبي، /  2022مارس   22  
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 فرص االستثمار الجديدة التي تقدم لنا دخل متكرر طويل األجل.  دراسة. كما نواصل 2021المالية 

  4.9إلى  لتصل    المشروعات تحت التنفيذ قيمة في٪  16وسجلت زيادة بنسبة    ربحيةعن ربع آخر من ال  BESIX، أعلنت  ا  أخير
 مليار يورو،  

 المجمعة()قيمة المشروعات تحت التنفيذ 

USD million FY 2021 FY 2020 Change Q4 2021 Q4 2020 Change 

Equity consolidation 
      

Backlog 6,089.7 5,439.4 12.0%    

New awards 3,562.4 2,918.8 22.1% 796.9 920.2 (13.4)% 

Pro forma inc. 50% of BESIX      

Backlog 8,864.5 8,037.0 10.3%    

New awards 5,610.0 4,235.2 32.5% 1,286.7 1,389.5 (7.4)% 

 

مليار   6.1على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪  12.0زيادة بنسبة  (  BESIX)باستثناء  سجلت المشروعات تحت التنفيذ المجمعة  
  796.9على أساس مقارنة سنوي إلى  ٪ 13.4العقود الجديدة المجمعة بنسبة    انخفضت. و2021ديسمبر    31دوالر أمريكي في  

مليار دوالر   3.6على أساس مقارنة سنوي إلى  ٪  22.1ولكنها زادت بنسبة    2021من عام    الربع الرابع  مليون دوالر أمريكي في  
 .2021 في نهاية عامأمريكي 

على أساس  ٪  22.1  زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمقدار  BESIX% في مجموعة  50بإضافة حصة المجموعة البالغة  
قيمة العقود الجديدة بإضافة حصة المجموعة    انخفضتو.  2021  ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي في    8.9مقارنة سنوي لتصل إلى  

ولكنها زادت بنسبة   2021من عام  الربع الرابع  مليار دوالر أمريكي في    1.3على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪  7.4بنسبة    ا
 . 2021 في نهاية عاممليار دوالر أمريكي  5.6على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى   32.5٪

 (MEAمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ) 

، تمت   2021مليار دوالر أمريكي في منطقة الشرق األوسط خالل العام المالي    2.0وقعت المجموعة على عقود جديدة بقيمة  
 . 2021مليون دوالر أمريكي منها في الربع الرابع من عام  434.2إضافة 

جمهورية لربط شبكات الكهرباء الوطنية في    جمهورية مصر العربيةلتنفيذ جميع األعمال في    ا  تضمنت هذه المشاريع الجديدة عقد
جمهورية مصر ، ومشاريع النقل في    وتونس  جمهورية مصر العربيةوالمملكة العربية السعودية، ومشاريع المياه في    مصر العربية

 .العربية

  األولى من عام  أشهر  التسعة  الجديدة التي تضمنت مشاريع مهمة أخرى تم توقيعها فيعقود جديدة  ينهي هذا الربع عام قوي من ال
، ومحطات ، ومركز مجدي يعقوب العالمي للقلبجمهورية مصر العربيةفائق السرعة في  منظومة متكاملة لقطار  مثل أول    2021

  . معالجة المياه الكبيرة ومجمعات النسيج الصناعي

 الواليات المتحدة األمريكية 

الشركات بقيمة    وقعت  المتحدة عقودا  جديدة   الواليات  أمريكي    1.6التابعة في  نهاية عاممليار دوالر  ، تمت إضافة  2021  في 
٪،  72بنسبة  زيادة    2021  في نهاية عام. وتمثل العقود الجديدة  2021من عام    الربع الرابعمليون دوالر أمريكي منها في    362.7

في نهاية  المستوى الذي تم تحقيقه  مقارنة ب  قيمة المشروعات تحت التنفيذ٪ في  61وأدى إلى زيادة بنسبة    ا  قوي  ا  مما يعكس انتعاش
 . 2020 عام

الربع   التي تم توقيعها خالل  المشاريع  التجاري، مكملة لمشاريع كبيرة في مراكز   بشكل أساسيمعظمها  كانت أكبر  القطاع  في 
   .2021 األولى من عام أشهر التسعةالبيانات وقطاعات اإلسكان الطالبي التي تم التوقيع عليها في  

 (BESIXمجموعة بيسكس )

% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  15.6زيادة بنسبة    BESIXسجلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة لـ مجموعة  
  430.8إلى  على أساس مقارنة سنوي لتصل    ٪8.2بنسبة  قيمة العقود الجديدة    انخفضت. و2021  ديسمبر  31مليار يورو في    4.9

مليار يورو في    3.5  إلى على أساس مقارنة سنوي لتصل  ٪  55.4لكنها زادت بنسبة    2021مليون يورو في الربع الرابع من عام  



 

 

في أسواقها الرئيسية في أوروبا واإلمارات العربية   ةمشاريع جديدل  عقود  BESIX  ت. على مدار العام، وقع2021  عام  نهاية
 المتحدة وأستراليا.

 حسب القطاع  - المجمعة المشروعات تحت التنفيذ

 
  

Backlog by geography 

 
 

 

Saudi Arabia 3.2% 

 

Backlog by sector 

 

 

 

Backlog by client 

 

 



 

 

 ملخص النتائج المالية
 ملخص قائمة الدخل 

 
USD million FY 2021 FY 2020 Change Q4 2021 Q4 2020 Change 

Revenue 3,542.9 3,371.1 5.1% 1,000.2 927.8 7.8% 

MEA 2,492.8 2,107.3 18.3% 717.0 594.9 20.5% 

USA 1,050.1 1,263.8 (16.9)% 283.2 332.9 (14.9)% 

EBITDA 204.4 197.8 3.3% 58.1 47.5 22.3% 

MEA 184.7 184.6 0.0% 49.4 45.7 8.1% 

USA 19.7 13.2 49.2% 8.7 1.8 383.3% 

EBITDA margin 5.8% 5.9%  5.8% 5.1%  

MEA margin 7.4% 8.8%  6.9% 7.7%  

USA margin 1.9% 1.0%  3.1% 0.5%  

Net income attributable to shareholders 113.4 90.9 24.8% 37.1 25.9 43.2% 

MEA 81.4 87.8 (7.3)% 18.1 19.8 (8.6)% 

USA 16.3 9.3 75.8% 8.3 3.8 118.4% 

BESIX 15.7 (6.2) 353.2% 10.7 2.3 365.2% 

Net income margin 3.2% 2.7%  3.7% 2.8%  

MEA margin 3.3% 4.2%  2.5% 3.3%  

USA margin 1.6% 0.7%  2.9% 1.1%  

 صافي المديونية )النقدي( 

USD million 31 Dec 21 31 Dec 20 Change 

Cash and cash 

equivalents 

 
505.7 

 
473.8 

 
6.7% 

Total debt 64.1 115.2 (44.4)% 

Total equity 688.6 641.9 7.3% 

Net debt (cash) (441.6) (358.6)  

من عام  الربع الرابعدوالر أمريكي في مليار  1.0على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪ 7.8 ارتفعت اإليرادات المجمعة بنسبة 
. وشكلت عمليات منطقة 2021  في نهاية عاممليون دوالر أمريكي  3,542.9 على أساس مقارنة سنوي إلى  ٪  5.1و  2021

، في  على التوالي  2021 نهاية عام  ,  2021من عام  الربع الرابع  من إجمالي اإليرادات في  ٪  70٪ و 72ا  الشرق األوسط وأفريقي
 .بقيحين شكلت عمليات الواليات المتحدة األمريكية الرصيد المت

 58.1على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى    ٪ 22.3  األرباح الموحدة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة    ارتفعت
مليون دوالر    204.4على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ٪  3.3وبنسبة    2021من عام    الربع الرابعمليون دوالر أمريكي في  

في  ٪5.8هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المجمعة بنسبة    ارتفعت. و 2021  في نهاية عام أمريكي  
عكست منطقة الشرق   .2021  في نهاية عام ٪  5.8عند  مقارنة سنوي    ى مستوى  وتم الحفاظ عل  2021من عام    الربع الرابع

مقارنة بالعام السابق. ارتفعت األرباح قبل الفوائد   ملحوظا    تحسنا  ، بينما شهدت األعمال األمريكية  مستقرا    األوسط وأفريقيا أداء  
بنسبة   المتحدة  الواليات  في  واالستهالك  واإلهالك  أساس  383.8والضرائب  على  الرابع    مقارنة ٪  الربع  في  و   2021سنوي 

٪ في الربع الرابع من عام  3.1إلى    EBITDA، حيث تحسن هامش  2021  نهاية عامسنوي في    مقارنة٪ على أساس  49.2
 ، مما يشير إلى مساهمة مستدامة في أداء المجموعة. 2021نهاية عام  ٪ في 1.9و  2021

     األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  ، سجلتBESIX  % في مجموعة50بإضافة حصة المجموعة البالغة 
  BESIXوسجلت    . 2021مليون دوالر أمريكي في نهاية عام    262.4لتصل إلى  % على أساس مقارنة سنوي  15.3زيادة بنسبة  

في   BESIX وبلغ صافي مساهمة مجموعة  مع عودتها إلى األداء الطبيعي.  2021على التوالي في الربع الرابع من عام    ا  ربح
 15.7إلى    2021، ليصل إجمالي مساهمة صافي الربح في نهاية عام  2021مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع    10.7الربح  

  .2020مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  6.2مليون دوالر أمريكي مقارنة بسالب 

 الربع الرابع  مليون دوالر أمريكي في    37.1على أساس مقارنة سنوي إلى    ٪43.2صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة    ارتفع
 .2021 في نهاية عاممليون دوالر أمريكي  113.4% على أساس مقارنة سنوي ليصل إلى  24.8و  2021 من عام



 

 

بانخفاض بنسبة   ، مدفوعا  2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي في    441.6إلى  صافي المركز النقدي الصافي للمجموعة    ارتفع
و   2021سبتمبر    30مليون دوالر أمريكي في    144.7  ويقارن ذلك بالمراكز النقدية الصافية البالغة  ٪ في إجمالي الدين.44.4
سنوي إلى مقارنة  ٪ على أساس  45.6زاد التدفق النقدي التشغيلي بنسبة    .2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي في    358.6
سنوي إلى   مقارنة٪ على أساس  7.3بنسبة  أسهم رأس المال  . وزاد إجمالي  2021يكي في السنة المالية  مليون دوالر أمر  201.2
  .2021 ديسمبر  31في  مليون دوالر أمريكي 688.6

 الشركات التابعة واالستثمارات 

التحتية  ت والبنية  المرافق  وإدارة  البناء  مواد  قطاعات  في  للمجموعة  التابعة  الشركات  )واصل  والصيانة  في  O&Mوالتشغيل   )
٪ على أساس  57في صافي دخل المجموعة بنسبة  تها  مساهمكما تمثل  لمجموعة.  ابطريقة متكاملة في أداء  والمساهمة بشكل مستدام  

 . 2021افي الدخل في السنة المالية ٪ من إجمالي ص19 تسنوي وبلغ مقارنة 

الصرف   المرافق، ومعالجة مياه  البناء، وإدارة  الحديدية، وكيماويات مواد  الصناعات  للمجموعة  الحالية  التابعة  الشركات  تشمل 
في  ت  صيانة المعداعلى شركة رائدة في استيراد وتوزيع و  2022في يناير    ا  استحوذت المجموعة أيض  الصحي، والطاقة المتجددة.

باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة  .  2022، والتي ستساهم في البيانات المالية للمجموعة في السنة المالية  جمهورية مصر العربية
 .رأ  متكر السعي وراء فرص استثمارية جديدة توفر دخال  

 الصحة والسالمة 
على  ٪  13وسَّعت شركة أوراسكوم كونستراكشون سجل السالمة الخاص بها إلى جانب الزيادة الكبيرة في ساعات العمل بنسبة  

  0.01في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا   (LTI) . وبلغ معدل اإلصابة بالوقت الضائع 2021  في نهاية عامأساس مقارنة سنوي  
 . عمل   ةمليون ساع 2.6مع   0.07الواليات المتحدة األمريكية، بلغ، وفي  عمل  مليون ساعة  240مع  0.00

إصابة  مليون ساعة بدون    52،  2021  تشمل اإلنجازات الجديرة بالمالحظة في مجال الصحة والسالمة للمجموعة في السنة المالية
إصابة بالوقت مليون ساعة بدون    22و    ،جمهورية مصر العربيةفي دار األوبرا الجديدة ومدينة الفنون والثقافة في    بالوقت الضائع

إصابة بالوقت  مليون ساعة بدون    20،  جمهورية مصر العربيةفي محطة معالجة مياه بحر البقر )األكبر في العالم( في    الضائع
إصابة بالوقت  مليون ساعة بدون    2، و  في جمهورية مصر العربيةفي محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش    الضائع
 في مشاريع مراكز البيانات في الواليات المتحدة األمريكية.  ائعالض
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