أرابتكًالقابضةًش.م.ع.
تعلنًعنًنتائجهاًللربعًاألولًمنًسنةً2018
محققةًلصافيًأرباحًعائدةًللشركةًاألمًوقدرهاً 63.6مليونًدرهمًبزيادةً
سنويةًبنسبةً %261وزيادةًسنويةًفيًاإليراداتًبنسبةً %10.7بواقعً2.4
مليارًدرهم
 10مايوً2018

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  10مايو  :2018أعلنت اليوم أرابتك أهمًاإلنجازات:
القابضة ش.م.ع ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة الشركات الرائدة
المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن تم الفوز في الربع األول من عام
نتائجها المالية للربع األول من سنة  2018حيث تابعت مسيرتها من عام  2018بمشاريع جديدة من ضمنها
 2017بتحقيقها لفترة ربع سنوية أخرى من الربحية .هذا وقد سجلت إنشاء  916فيال في أكويا أوكسجين
المجموعة صافي أرباح عائدة للشركة األم وقدرها  63.3مليون درهم على من داماك العقارية ( 424مليون
إيرادات وقدرها  2.4مليار درهم .مازالت حافظة مشاريع المجموعة قيد التنفيذ درهم) ومشروع البنية التحتية لشبكة
في وضع قوي حيث بلغت قيمتها  16.2مليار درهم ،تدعمها فرص قوية للفوز الصرف الصحي ومياه األمطار من
بمناقصات بقيمة  16مليار درهم في سوقنا الرئيسي بدولة اإلمارات العربية بلدية دبي ( 433مليون درهم).
المتحدة ،حيث تم تقديم عروض لتلك المناقصات أو مازال بعض من تلك -------------------------------------------
العروض في مرحلة اإلعداد.
زيادة في اإليرادات إلى  2.4مليار
درهم في الربع األول من سنة 2018
وبما يتماشى مع خارطة طريقنا االستراتيجية ،فقد انتقلت أرابتك إلى مرحلة مقارنة بـ  2.2مليار درهم في الربع
إعداد األعمال وتجهيزها من خالل تطبيق نطاق من المبادرات ينصب تركيزها األول من عام  2017بزيادة سنوية
على اإلنتاجية والفعالية واالبتكار وتعزيز وضع الميزانية العامة .ستستمر بنسبة .%10.7
المجموعة في تبسيط نموذج إدارة أعمالها وقوتها العاملة من خالل أدوات -------------------------------------------
وعمليات أفضل مع تعهيد الخدمات واألنشطة خارجياً عندما يكون ذلك مناسباً .تم تحقيق صافي أرباح عائدة إلى
ومن الناحية التشغيلية ،فستنظر المجموعة في تطبيق طرق وأساليب مبتكرة الشركة األم وقدرها  63.6مليون درهم
لتعزيز أعمالها وقدراتها على تنفيذ المشاريع ،كما أن أرابتك مازالت مستمرة مقارنة بـ  17.6مليون درهم في الربع
في االرتقاء بمستوى التكامل والتعاون بين شركاتها من خالل التوصل إلى دمج األول من سنة  2017بزيادة سنوية
أفضل ألنشطة شركاتها بما يضمن تقديمها لقيمة استراتيجية تالئم عملياتها وقدرها .%261
الرئيسية.
------------------------------------------بلغت قيمة حافظة المشاريع قيد التنفيذ
وبهذا الشأن ،صرح السيد هاميش تايرويت قائ ً
لا" :من دواعي سروري أن  16.2مليار درهم كما هي في 31
أعلن عن بداية إيجابية للسنة المالية .لقد شهدنا زيادة ملحوظة في صافي مارس  2018مع فرص قوية متاحة
أرباحنا منذ العام الماضي مع نمو ثابت وراسخ في اإليرادات .هذا وتعكس لتقديم العروض والفوز بالمناقصات.
نتائج الربع األول األثر اإليجابي لمختلف مبادرات التحول التي قمنا بها .مازال -------------------------------------------
على رأس أولوياتنا في عام  2018تعزيز الحوكمة من خالل عملية محكمة بلغت العائداتًقبلًاحتسابًالفوائدً
إلعداد التقارير حول أداء المشاريع واألعمال ،هذا وينصب تركيزنا كذلك على والضرائبً 95.6مليونًدرهمًبزيادةًعنً
النقد وتحصيل الذمم المدينة وإغالق المشاريع القديمة .وللتمكن من تعزيز الربعًاألولًمنًعامً 2017حيثًكانتً
الميزانية العامة بشكل أكبر ،فإننا ننظر في تقييم األصول واالستثمارات غير  26.4مليونًدرهم
الجوهرية إما ببيعها أو بتطويرها لضمان مستقبل ناجح ومستدام لـ أرابتك".
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إعالن نتائج الرب ع األول 2018

دب ،اإلمارات العربية المتحدة
 10مايو  ،2018ي

المال
عرض لألداء
ي
الربعًاألولً
2018
2,420
95.6
4.0%
65.8
2.7%
63.6

درهمً(مليون)
العائدات
العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب
هامش العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب ()%
صافي الربح( /الخسارة) عن المدة
الهامش ()%
صافي الربح العائد لحقوق المساهمين في الشركة األم

الربعًاألولً
2017
2,185
26.4
1.2%
1.0
0.1%
17.6

الفرقً
235
69.2
2.8%
64.8
2.6%
46.0

 -انتىه -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لالتصال بقسم عالقات المستثمرين

نبذة عن ارابتك القابضة

سارة شديد
أرابتك هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية
مدير عالقات المستثمرين
االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائماً على إيجاد أفضل السبل للمساهمة في
✉
ir@arabtecholding.com
ّ
تحسين جودة حياة األفراد ضمن مجتمعاتها .وقد نفذت الشركة مجموعة متنوعة من
المشاريع اإلنشائية البارزة ،مثل تشييد برج خليفة ،وهو أطول مبنى في العالم ،وفندق
☎ +971 (0) 2 333 7798
قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضالً عن عدد آخر من المشاريع التقنية،
للمزيدًمنًالمعلوماتً،يرجىًزيارةًموقعنا:
مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام
www.arabtecholding.com
 2005كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة ،واليوم تضم
"أرابتك القابضة" العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات،
وتسعى لتحقيق رؤيتها الرامية للمساهمة في رسم مالمح المشهد العمراني الحديث في
المنطقة.
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إعالن نتائج الرب ع الثالث 2017
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تنبيه هام:
يتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل "بيانات تطلعية" متعلقة بالشركة وأعمالها ،وأسواقها ،والقطاعات التي تعمل فيها ،وأوضاعها المالية،
ونتائج عملياتها التشغيلية ،واستراتيجياتها التجارية ،ووضعها التنافسي ،وفرص نموها ،وخطط وأهداف اإلدارة ومجموعة من المواضيع األخرى .وال
تشكل هذه "البيانات التطلعية" ضماناً ألداء الشركة المستقبلي ،وإنما تستند إلى الخطط ،والرؤى ،والتقديرات ،واالفتراضات ،والتوقعات الحالية،
وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة ،باإلضافة إلى حاالت عدم يقين وغيرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ويصعب
التنبؤ بوقوعها ،والتي قد تفضي إلى نتائج أو أداء أو إنجازات ملموسة تختلف بشكل جوهري عن النتائج واألداء واإلنجازات المستقبلية الواردة صراحة
أو ضمنياً من خالل هذه البيانات التطلعية.
ال تقدم الشركة أي إقرار أو ضمانة بدقة االفتراضات التي قد تنطوي عليها أي من البيانات المتضمنة في هذا المستند .باإلضافة إلى ذلك ،إن المعلومات
الواردة في هذا المستند جاءت كما كانت عليه في هذا التاريخ وهي عرضة للتغيير .وال يترتب على الشركة أو أي من مساهميها الذين يملكون حصص
أغلبية ،أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو مسؤوليها التنفيذيين ،أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإضافة أو تعديل أو مراجعة أي من البيات
المبنية على التوقعات والمضمنة في هذا المستند ،سواء كان ذلك كنتيجة مترتبة على معلومات جديدة ،أو أحداث مستقبلية ،أو خالفها ،إال بحسب ما
تتطلبه القوانين واألنظمة المرعية ،أو تطلبه أي سلطة تنظيمية مختصة.
ال تستند حافظة المشاريع قيد اإلنشاء والعقود الجديدة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بل على تقديرات اإلدارة للعقود الممنوحة أو الموقعة أو
المستمرة التي لم يتم إنجازها بعد وهي تمثل مؤشراً للحجم الكلي للعقود التي سيتم تنفيذها .هذه األرقام والتصنيفات غير مدققة محاسبياً ولم يتم التحقق

منها من قبل طرف ثالث وهي مبنية فقط على تقديرات اإلدارة.
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