أرابتكًالقابضةًش.م.ع.
إعالنًنتائجًالنصفًاألولًمنًسنةً2019
صافيًأرباحًعائدةًللشركةًاألمًقدرهاً 58مليونًدرهمًوإيراداتًقدرهاً 4.2مليارًدرهمً
وتدفقًنقديًمنًالعملياتًقدرهً 59مليونًدرهمًخاللًالنصفًاألولًمنًعامً2019
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  14أغسطس  :2019أعلنت 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  2019حيث سجلت المجموعة صافي أرباح عائدة
للشركة األم قدرها  58مليون درهم وإيرادات قدرها  4.2مليار درهم لنصف
السنة األول المنتهي في  30يونيو  .2019مازالت حافظة مشاريع المجموعة قيد
التنفيذ في وضع قوي حيث بلغت قيمتها  14.0مليار درهم ،بالرغم من إنخفاض
القيمة اإلجمالية للمشاريع الجديدة خالل النصف األول من عام .2019
شهد النصف األول من سنة  2019إنخفاض في إجمالي اإليرادات بنسبة
 %12.4وكذلك إنخفاض صافي الربح العائد للشركة األم بنسبة  %48.8مقارنة
بنفس المدة من العام الماضي .يعزى هذا اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع
المشاريع المطروحة في قطاع اإلنشاءات خالل النصف األول من سنة ،2019
إلى جانب المشارفة على إنجاز عدد من المشاريع القديمة خالل عام .2019
وتماشياً مع أولويات المجموعة االستراتيجية المتمثلة في تعزيز الميزانية العامة
للشركة ،فقد شهد النصف األول من سنة  2019إنخفاض إجمالي الدين بواقع
 373مليون درهم ،كما تحسن معدل صافي الدين لحقوق المساهمين بواقع
 ×0.56مقارنة بـ  ×1.24في النصف األول من سنة .2018
لا" :مازلنا
وبهذا الشأن ،صرح السيد بيتر بوالرد الرئيس التنفيذي للمجموعة قائ ً
ملتزمين باستراتيجيتنا المتمثلة في إضفاء التنوع على حافظة مشاريعنا عبر
قطاعي البنية التحتية والصناعة .لقد تمكنا خالل النصف األول من السنة من الفوز
بعقود جديدة في قطاع الصناعة ونتوقع أن يستمر هذا التوجه في ضوء قوة
الفرص المتاحة .سنستمر من خالل تركيزنا المنصب على تعزيز الميزانية العامة
للشركة من تخفيض الدين وقد تمكنا بالفعل من تخفيضه بواقع  373مليون درهم
خالل النصف األول من سنة .2019
أود أن أعرب عن سروري بالتقدم الذي نحققه في إنجاز عدد من المشاريع القديمة
والتي استمرت المجموعة في تنفيذها لعدة سنوات .سيتم تسليم العديد من هذه
المشاريع خالل األشهر القادمة وهو األمر الذي سيتيح لنا التركيز بشكل أفضل
على مشاريعنا الحالية والفوز بمشاريع مربحة جديدة.
إن الفرص القوية المتاحة لنا لتقديم العروض والفوز بالمشاريع مع سمعة أرابتك
الجيدة في السوق والممتدة لعقود من الزمن سيوفران لنا األساس الراسخ والقوي
لنمو الشركة وتطورها وتحقيق أهدافنا االستراتيجية .مازال تركيزنا منصباً على
تنويع حافظة مشاريعنا بمشاريع من مختلف األسواق مع اإلستمرار بتقييم الفرص
بشكل انتقائي في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا".
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إنخفاض إجمالي الدين بواقع  373مليون
درهم في النصف األول من سنة .2019
--------------------------------------------------

العقود الرئيسية التي تم الفوز بها:
▪ مشروع بو حصا ( 315مليون درهم).
▪ مشروع نافين مينار ( 219مليون درهم).
▪ مشروع فيالنوفا ( 207مليون درهم)
▪ ويلتون بارك ( 192مليون درهم).
▪ إكسبو  169( 2020مليون درهم)
--------------------------------------------------

حافظة مشاريع بقيمة  14.0مليار درهم كما
في  30يونيو .2019
--------------------------------------------------

إيرادات بواقع  4.2مليار درهم في النصف
األول من سنة .2019
--------------------------------------------------

صافي الربح العائد للشركة األم خالل النصف
األول من سنة  58 2019مليون درهم.

أرابتك القابضة ش.م.ع.
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إعالن نتائج النصف األول 2019

دب ،اإلمارات العربية المتحدة
 14أغسطس  ،2019ي

المال
موجز حول األداء
ي
درهمً(مليون)
اإليرادات
اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب
هامش اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب ()%
صافي الربح عن المدة
هامش الربح ()%
صافي الربح العائد لحقوق المساهمين في الشركة األم
هامش الربح العائد لحقوق المساهمين في الشركة األم ()%

النصفًاألولً
2019

النصفًاألولً
2018

الفرقً

4,213
104
2.5%
49
1.2%
58
1.4%

4,812
179
3.7%
115
2.4%
113
2.3%

(12.4)%
(42.0)%
(125) bps
(57.5)%
(123) bps
(48.8)%
(98) bps
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أرابتك القابضة ش.م.ع.
الطابق األول ،مبن الملحق ببج أيبيك،
شارع الشيخ سلطان بن زايد
(شارع المرور)
مدير إدارة عالقات المستثمرين
✉ ir@arabtecholding.com
☎ +971 (0) 2 333 7798

نبذة عن ارابتك القابضة

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
للمزيدًمنًالمعلوماتً،يرجىًزيارةًموقعنا :قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضالً عن عدد آخر من المشاريع التقنية،
www.arabtecholding.com
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.
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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