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أرابتك القابضة تعلن عن نتائجها المالية للربع األول
لسنة 2016



عائدات بواقع  1.9مليار درهم.



فوز بمشاريع بقيمة  8.35مليار درهم (حصة أرابتك6.5 :
مليار درهم).



صافي خسارة المساهمين في الشركة األم بواقع  46مليون
درهم.



Arabtec Holding reports Q1 2016
Financial Results
Revenue of AED 1.9bn
Project awards of AED 8.35bn (Arabtec
)share: AED 6.5bn
Net loss to shareholders of the parent of
AED 46mn
Backlog of AED 24.0bn






المشاريع قيد التنفيذ بقيمة  24.0مليار درهم.

دبي 15 ،مايو  ،2016أعلنت اليوم أرابتك القابضة ش.م.ع .مجموعة
الشركات الهندسية واإلنشائية الرائدة المتخصصة في تنفيذ المشاريع
الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط عن نتائجها
المالية األولية غير المدققة للربع األول لسنة .2016
النتائج المالية للربع األول لسنة 2016
أعلنت أرابتك عن زيادة في العائدات من عملياتها المستمرة قدرها 148
مليون درهم أو  %8في الربع األول من سنة  2016لتصبح  1.9مليار
درهم (الربع األول من سنة  1.8 :2015مليار درهم).
كما أدت التحسينات التشغيلية إلى انخفاض التكاليف المباشرة من
العمليات المستمرة في الربع األول من سنة  2016بواقع  37مليون
درهم أو  %2لتصبح  1.89مليار درهم (الربع األول من سنة :2015
 1.93مليار درهم) ،وبالتالي تحقيق هامش ربح إجمالي وقدره 45
مليون درهم (الربع األول من سنة  :2015خسارة إجمالية وقدرها 141

Dubai, 15 May 2016 – Arabtec Holding PJSC, a
leading engineering and construction group
specialising in complex projects in the Middle
East, today reported its preliminary unaudited
financial results for the first quarter of 2016.
Q1 2016 Financial Results
Arabtec reported an increase in revenue from
continuing operations of AED 148mn or 8% to
AED 1.9bn in Q1 2016 (Q1 2015: AED 1.8bn).
Operational improvements led to direct costs
from continuing operations decreasing by AED
37mn or 2% to AED 1.89bn in Q1 2016 (Q1 2015:
AED 1.93bn), resulting in a gross margin of AED
45mn (Q1 2015: gross loss of AED 141mn).

مليون درهم)
وانخفضت أيضاً المصاريف اإلدارية و العمومية من العمليات المستمرة

في الربع األول من سنة  2016بواقع  36مليون درهم أو  %26لتصبح

 103مليون درهم وذللك نتيجة لبرنامج إعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف
(الربع األول من سنة  140 :2015مليون درهم).
أما تكاليف التمويل من العمليات المستمرة فقد ارتفعت في الربع األول
من سنة  2016بواقع  3مليون درهم لتصبح  13مليون درهم كنتيجة
لزيادة حجم االقتراض (الربع األول من سنة  10 :2015مليون درهم).

General and administrative costs from
continuing operations decreased by AED 36mn
or 26% to AED 103mn in Q1 2016 as a result of
the
group's
extensive
and
ongoing
reorganisation and cost reduction programme
(Q1 2015: AED 140mn).
Finance costs from continuing operations
increased by AED 3mn to AED 13mn in Q1 2016
as result of the group's increased borrowings
(Q1 2015: AED 10mn).
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وانخفضت صافي خسارة المساهمين في الربع األول من سنة 2016
بواقع  233مليون درهم أو  %83لنصبح  46مليون درهم (الربع األول
من سنة  280 :2015مليون درهم).
العمليات التشغيلية

The resulting net loss to shareholders decreased
by AED 233mn or 83% to AED 46mn in Q1 2016
(Q1 2015: AED 280mn).
Operational Highlights

استطاعت المجموعة خالل الربع األول لعام  2016إنجاز وتسليم عدد

During Q1 2016, the group has completed and
handed over a number of major projects
including more than 2,000 residential villas in
Mira Project and Palma Project in Dubai in
addition to Najmat Abu Dhabi Tower on Reem
Island. Arabtec Construction is also in the final
stages of completing Saraya Towers in Abu
Dhabi and is close to completing the landmark
Louvre Museum, Abu Dhabi.

أعلنت أرابتك لإلنشاءات خالل الربع األول من عام  2016عن فوزها

During Q1 2016 Arabtec has secured new
projects wins of AED 8.35bn (Arabtec share: AED
6.5bn), including the Bahrain International
Airport Modernisation Program, the West Yas
villa development, the construction of 1,100
villas for UAE nationals and the twin tower
development in central Dubai.

وقد بدأت المجموعة خالل ربع السنة األول في التجهيز واإلعداد

During the quarter, the group started
mobilisation and commenced works for Bahrain
International Airport, West Yas villas and the
twin towers in central Dubai.

إرتفعت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ خالل الربع األول لعام 2016

During Q1 2016 Arabtec's backlog increased to
AED 24.0bn from AED 19.3bn in December 2015.

من المشاريع الكبرى ويشمل ذلك تسليم أكثر من  2,000فيال سكنية
في مشروع الميرة و مشروع بالما في دبي ،باإلضافة إلى تسليم مشروع
نجمة أبوظبي في جزيرة الريم.
من جهة أخرى ،أرابتك لإلنشاءات حالياً في المراحل النهائية من إنجاز
مشروع أبراج سرايا في أبوظبي كما أنها شارفت على إنجاز الصرح

المتميز متحف اللوفر في أبوظبي.

بمشاريع جديدة بقيمة  8.35مليار درهم (حصة أرابتك 6.5 :مليار
درهم) وتشمل هذه المشاريع برنامج تحديث مطار البحرين الدولي ،
ومشروع تطوير فلل غرب جزيرة ياس ،ومشروع بناء  1,100فيال
إلسكان المواطنين ،ومشروع إنشاء برجين متماثلين في مركز دبي.

وشرعت في اعمال اإلنشاءات في مشروع مطار البحرين الدولي
ومشروع تطوير غرب جزيرة الياس و مشروع إنشاء البرجين المتماثلين
في مركز دبي.

إلى  24.0مليار درهم حيث كانت  19.3مليار درهم في ديسمبر
.2015
ق اررات المساهمين
تقترح الشركة استخدام رصيد االحتياطي القانوني لتخفيض خسائرها
المتراكمة وتحسين ميزانيتها .لقد حظي استخدام االحتياطي القانوني
لهذا الغرض بالموافقة المبدئية من هيئة األوراق المالية والسلع وستقوم
الشركة بإضافة هذا البند إلى جدول أعمال الجمعية العمومية للمساهمين
المزمع عقده في  1يونيو  .2016هذا وقد أوصى مجلس إدارة أرابتك
باإلجماع بقيام المساهمين في الشركة بالتصويت لصالح هذا القرار.

Shareholder Resolutions
The Company is proposing to utilise its statutory
reserve balance to reduce its accumulated
losses in order to improve its balance sheet.
Initial approval from the Securities and
Commodities Authority has been received and
the item will be added to the agenda of the
shareholders’ meeting on 1 June 2016. The
Board of Directors unanimously recommend
that the shareholders of the Company vote in
favour of the resolution.
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وضع رأس المال

Capital Position

يقوم مجلس إدارة أرابتك في الوقت الحالي بتقييم الخيارات والسبل
لتحسين البنية الهيكلية لرأسمال الشركة .وفي هذا السياق ،تشارك ارابتك
في الوقت الحالي في مناقشات مع آبار –أكبر المساهمين في أرابتك-
لبحث خيارات التعاون المحتملة بينهما و تستمر بالنقاش مع البنوك
الممولة الرئيسية.

The Board of Arabtec is looking at ways to
enhance its capital structure. For this purpose,
Arabtec is currently engaged in discussions with
aabar, its largest shareholder, in respect of
potential options for cooperation and continues
to remain in dialogue with its major lending
banks.

نظرة مستقبلية

Outlook

مازالت الظروف المحيطة بالسوق تنطوي على العديد من التحديات مما

The challenging market conditions continue to
persist leading to the slowdown in government
spending in GCC. In light of these conditions,
Arabtec
continues
to
implement
its
reorganisation and cost reduction programme.
The company is seeking to reduce its cost base
even further in 2016 in addition to the cost
savings plans previously announced.

إن البداية القوية التي استهلت بها المجموعة هذا العام من حيث الفوز

The Group’s strong start to the year in terms of
project wins is encouraging and the Board are
confident of building a strong platform for
growth in 2016.

-انتهى-

– - THE END

يؤدي إلى انخفاض اإلنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي،
وفي ظل هذه الظروف مازالت أرابتك مستمرة في تطبيق برنامجها
إلعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف ،حيث تسعى الشركة في عام 2016
إلى تخفيض قاعدة تكاليفها بشكل إضافي عالوة على خططها لتخفيض
التكاليف التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق.

بمشاريع جديدة هي بداية تدعو إلى السرور ،كما أن مجلس اإلدارة
واثق من القدرة على بناء قاعدة قوية للنمو في عام .2016
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About Arabtec Holding

:نبذة عن أرابتك القابضة

A leading engineering and construction group specialising
in complex projects in the Middle East including
commercial, residential, civil infrastructure and oil and gas
projects.

مجموعة الشركات الرائدة والمتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية
 بما في ذلك المشاريع، واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط
. ومشاريع البنى التحتية ومشاريع النفط والغاز،التجارية والسكنية

The UAE-based group’s list of completed projects includes
iconic buildings such as the world’s tallest building, the Burj
Khalifa in Dubai, and Abu Dhabi landmark, the Emirates
Palace Hotel; as well as other technically challenging work
on airports and related infrastructure.

،ونفذت شركات المجموعة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقراً لها
 مثل تشييد برج،مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة
 فضالً عن، وفندق قصر اإلمارات، وهو أعلى مبنى في العالم،خليفة
. مثل المطارات ومرافق النفط والغاز،عدد آخر من المشاريع التقنية

In 2005, Arabtec became the first construction company to
be listed on the Dubai Financial Market. Today, Arabtec
Holding consists of many subsidiaries, with specialisations
spanning all segments of the construction cycle. The group
is currently working on some of the most prestigious
projects in the Middle East, such as the Louvre Museum in
Abu Dhabi.

 كأول شركة إنشاءات2005 تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام
 واليوم تضم أرابتك القابضة.خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة
.العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات
وتعمل الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز المشاريع
. بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي،اإلنشائية في منطقة الشرق األوسط

For more information, please visit
www.arabtecholding.com
Investor relations contact information:
Tel. +971 2 333 6734

: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة
www.arabtecholding.com

معلومات االتصال بقسم عالقات المستثمرين
+971 2 333 6734 :هاتف

