أرابتك القابضة ش.م.ع.
تعلنًعنًنتائجهاًللنصفًاألولًمنًسنةً2018
محققةًلصافيًأرباحًعائدةًللشركةًاألمًوقدرهاً 113مليونًدرهمًبزيادةًسنويةًبنسبةً
 %96.9وزيادةًسنويةًفيًاإليراداتًبنسبةً %13.3بواقعً 4.8مليارًدرهم

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  9أغسطس :2018أعلنت اليوم أرابتك القابضة
ش.م.ع ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في
تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن نتائجها المالية للنصف
األول من سنة  2018حيث سجلت المجموعة صافي أرباح عائدة للشركة األم
وقدرها  113مليون درهم على إيرادات وقدرها  4.8مليار درهم لنصف السنة
األول المنتهي في  30يونيو  .2018مازالت حافظة مشاريع المجموعة قيد التنفيذ
في وضع قوي حيث بلغت قيمتها  16.1مليار درهم ،تدعمها فرص قوية للفوز
بمناقصات بقيمة  34.6مليار درهم سواء تلك التي تم تقديم عروض لها أو التي
مازالت العروض التي ستقدم لها في مرحلة اإلعداد.
هذا وقد انخفضت الذمم المدينة التجارية واألخرى في الربع الثاني من سنة 2018
بواقع  223مليون درهم مع تحسن في فترة تحصيل الذمم المدينة بمقدار  17يوم
مما ترتب عليه صافي نقد إيجابي من األنشطة التشغيلية وقدره  206مليون درهم.
وتماشياً مع أولويات المجموعة االستراتيجية المتمثلة في تعزيز الميزانية العامة،
فقد تحسن معدل صافي الدين لحقوق المساهمين بواقع  ×1.2في  30يونيو
 2018مقارنة بـ  ×1.4في  31مارس  2018على أساس ربع سنوي .هذا وقد
انخفضت أيضاً المصاريف العامة واإلدارية لتصبح  %3.3من اإليرادات بما
يتوافق مع هدف المجموعة لتصبح أكثر مرونة وفعالية.
مازال تركيز المجموعة منصباً بشكل انتقائي على الدول التي توفر فرص قوية
ومستدامة لمشاريع اإلنشاءات والبنية التحتية ومن ضمنها دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر .باإلضافة إلى ذلك ،تسعى
أرابتك وبشكل حثيث للفوز بعدد من مشاريع البنية التحتية من خالل شركاتها
العاملة وهو األمر الذي برهن عليه فوزها مؤخراً بمشروع البنية التحتية
االستراتيجي من بلدية دبي للصرف الصحي وصرف مياه األمطار في جبل علي.
وبهذا الشأن ،صرح السيد هاميش تايرويت الرئيس التنفيذي للمجموعة قائالً" :من
دواعي سروري أن أعلن عن أداء اتصف بقوته في النصف األول من السنة والذي
ترتب عليه تقديم المجموعة لست فترات ربع سنوية من الربحية على التوالي.
ومما يدعو إلى السرور كذلك أن نشهد انخفاض في الذمم المدينة التجارية
واألخرى وكذلك انخفاض في الفترة المستغرقة لتحصيلها وهو األمر الذي يعكس
جهود الشركة المستمرة لتحسين عملية تسوية الذمم المدينة وتحصيلها .مازلنا
مستمرين في إحراز تقدم جيد في عملية تبسيط نموذج ممارستنا ألعمالنا وذلك من
خالل استخدامنا ألدوات وعمليات أفضل وتعهيد األنشطة غير الجوهرية خارجياً
وكذلك تطبيق مناهج مبتكرة لتعزيز قدراتنا على العمل وتنفيذ المشاريع.

"نقوم كذلك باتخاذ خطوات إيجابية نحو ضمان االستدامة على األصعدة
االقتصادية واالجتماعية والبيئية عبر كافة عملياتنا ،وبهذا الشأن ،من
دواعي سروري أن أعلن عن إصدارنا لتقريرنا األول لالستدامة المعتمد من
قبل المبادرة العالمية إلعداد التقارير".
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أهم اإلنجازات:

تضمنت المشاريع الجديدة التي تم الفوز
بها في النصف األول من عام 2018
مشروع  DS 188للبنية التحتية لشبكة
الصرف الصحي ومياه األمطار من
بلدية دبي ( 433مليون درهم) وأكويا
أوكسجين من داماك ( 424مليون
درهم) وليفانا أب تاون القاهرة من
إعمار مصر ( 157مليون درهم)
ومشروع كريك سايد هورايزون من
الفطيم للمقاوالت ( 117مليون درهم)
-------------------------------------------

زيادة في اإليرادات إلى  4.8مليار
درهم في النصف األول من سنة
 2018مقارنة بـ  4.2مليار درهم في
النصف األول من عام  2017بزيادة
سنوية بنسبة .%13.3
-------------------------------------------

تم تحقيق صافي أرباح عائدة إلى
الشركة األم وقدرها  113مليون درهم
مقارنة بـ  57مليون درهم في النصف
األول من سنة  2017بزيادة سنوية
وقدرها .%96.9
-------------------------------------------

بلغت قيمة حافظة المشاريع قيد التنفيذ
 16.1مليار درهم كما هي في 30
يونيو  2018تدعمها فرص قوية متاحة
لتقديم العروض والفوز بالمناقصات.
------------------------------------------بلغت العائداتًقبلًاحتسابًالفوائد
والضرائبً 179مليونًدرهمًبزيادةًعنً
النصفًاألولًمنًعامً 2017حيثًكانتً
 88مليونًدرهم

أرابتك القابضة ش.م.ع.
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ي
النصف األول
2018
4,811,851
178,637
3.7%
115,212
2.4%
113,045

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

النصف األول
2017
4,245,578
88,093
2.1%
41,868
1.0%
57,421

الفرق
13.3%
102.8%
 164نقطةًاساس
175.2%
 141نقطةًأساس
96.9%
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لالتصال بقسم عالقات المستثمرين

نبذة عن ارابتك القابضة

سارة شديد
مدير إدارة عالقات المستثمرين
✉ ir@arabtecholding.com

أرابتك هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية
االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائماً على إيجاد أفضل السبل للمساهمة في
تحسين جودة حياة األفراد ضمن مجتمعاتها .وقد نفّذت الشركة مجموعة متنوعة من
المشاريع اإلنشائية البارزة ،مثل تشييد برج خليفة ،وهو أطول مبنى في العالم ،وفندق
قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضالً عن عدد آخر من المشاريع التقنية،
مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام
 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.

☎ +971 (0) 2 333 7798
للمزيدًمنًالمعلوماتً،يرجىًزيارةًموقعنا:
www.arabtecholding.com

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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