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أرابتك القابضة تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من 
 2016سنة 

 Arabtec Holding reports Q3 2016 
Financial Results 

   

  مليون درهم 397بزيادة وقدرها درهم مليار  2عائدات بواقع  
  مليون  225.5كة األم وقدرها خسارة للمساهمين في الشر صافي

 مليون درهم 719.5درهم، بنقصان وقدره 
  مليار درهم.  20.0حافظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 

  Revenue of AED 2 bn an increase of AED 
397mn  

 Net loss to shareholders of the parent of 
AED 225.5mn a decrease by AED 719.5mn 

 Backlog of AED 20.0bn 
   

إحدى  -أرابتك القابضة ش.م.ع.اليوم أعلنت  – 2016نوفمبر  13، دبي
–سط الشرق األو  منطقة مجموعات الشركات الهندسية واإلنشائية الرائدة في

 . 2016راجعتها للربع الثالث من سنة التي تمت معن نتائجها المالية 

 Dubai, 13 November 2016 – Arabtec Holding PJSC, 
one of the leading Middle Eastern engineering and 
construction groups, today reported its reviewed 
financial results for the third quarter of 2016. 

   

 Q3 2016 Financial Results   2016النتائج المالية للربع الثالث من سنة 
   

 397أعلنت أرابتك عن زيادة في العائدات من العمليات االمستمرة وقدرها 
مليار درهم في الربع الثالث من  سنة  2لتصبح  %24.78أو درهم مليون 
مليار درهم(. لقد تم تحقيق هذه الزيادة  1.6: 2015)الربع الثالث  2016

ربع الرابع لبشكل رئيسي من خالل المشاريع الجديدة التي تم الفوز بها في ا
 .2016والنصف األول من سنة  2015من سنة 

 Arabtec reported an increase in revenue from 
continuing operations of AED 397mn or 24.78% to 
AED 2 bn in Q3 2016 (Q3 2015: AED 1.6bn). The 
increase is primarily driven by the new project 
awards of Q4 2015 and H1 2016.  

   

مليار  2.15لقد نتج عن  التكاليف المباشرة للعمليات المستمرة و التي بلغت 
 152مليار درهم( خسارة إجمالية وقدرها  2.2: 2015درهم )الربع الثالث 

مليون  617.3إجمالية وقدرها : خسارة 2015مليون درهم )الربع الثالث 
 درهم(.

 
Direct costs of continuing operations of AED 2.15bn 
(Q3 2015: AED 2.2bn), resulted in a gross loss of AED 
152mn (Q3 2015: gross loss of AED 617.3mn).  

   

مليون  195انخفضت التكاليف العامة واإلدارية من العمليات المستمرة بواقع 
 2016مليون درهم في الربع الثالث من سنة  107لتصبح  %64.5درهم أو

وذلك كنتيجة لمبادرات المجموعة المكثفة والمستمرة إلعادة الهيكلة وتخفيض 
 مليون درهم(. 302: 2015التكاليف )الربع الثالث 

 
General and administrative costs from continuing 
operations decreased by AED 195mn or 64.5% to 
AED 107mn in Q3 2016 as a result of the group's 
extensive and ongoing restructuring and cost 
reduction initiatives (Q3 2015: AED 302mn).  
 

   

مليون درهم وذلك عن حصتها من أرباح  1.7حققت المجموعة ربحًا وقدره 
 : ال يوجد(.2015الثالث الشركات الشقيقة )الربع 

 
The group recognized a profit of AED 1.7mn in 
respect of its share of profits in associates, (Q3 2015: 
NIL). 

   

مليون درهم  9أما تكاليف التمويل من العمليات المستمرة فقد زادت بواقع 
كنتيجة لزيادة  2016مليون درهم في  الربع الثالث من سنة  18لتصبح 

مليون درهم(،  لدعم تنفيذ  9: 2015قروض المجموعة )الربع الثالث 
 مشاريعها في مواعيدها.

 
Finance costs from continuing operations increased 
by AED 9mn to AED 18mn in Q3 2016 as result of the 
group's increased borrowings (Q3 2015: AED 9mn), 
to support timely execution of its projects. 
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ات جزء من عملي–خسارة المجموعة من عملياتها المتوقفة  انخفضتهذا وقد 
 أقل بكثيرمليون درهم  17 بواقغ-المجموعة في المملكة العربية السعودية

، 2015مليون درهم في الربع الثالث من سنة  79عن الخسارة المتكبدة بواقع 
 ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف  هذه العمليات بشكل إضافي.

 
The loss from discontinued operations, part of the 
group's operations in the Kingdom of Saudi Arabia, 
amounted to AED 17mn considerably lower than the 
loss of AED 79mn in Q3 2015. The ongoing cash cost 
of these operations is expected to decrease further.  

   

مليون درهم  719.5لقد انخفضت صافي الخسارة المترتبة للمساهمين بواقع 
الثاني )الربع  2016مليون درهم في الربع الثالث من سنة  225.5لتصبح 
 مليون درهم(. 945: صافي خسارة وقدرها 2015

ونتيجة لما سبق، أعلنت المجموعة عن صافي خسائر عائدة الى المساهمين 
االولى تسعة أشهر المدة عن مليون درهم  458في الشركة االم بواقع 

 2015الربع الثالث لعام  )الفترة المنتهية في 2016سبتمبر  30المنتهية في 
   .مليار درهم( 1.94 بواقع

 

 
The resulting net loss to shareholders decreased by 
AED 719.5mn to AED 225.5mn in Q3 2016 (Q2 2015: 
net loss of AED 945mn). 
 
As a results of the above, the Group reported a net 
loss attributable to the shareholders of the parent 
company amounting to AED 458mn for the first 9 
months period, ended September 2016 (Period 
ended Q3 2015: AED 1.94bn). 
 

   

 Project wins and backlog  المشاريع التي تم الفوز بها وحافظة المشاريع قيد التنفيذ 

في الفوز بمشاريع جديدة  2016نجحت أرابتك خالل الربع الثالث من سنة 
تشمل فندق خمسة نجوم في دبي ميديا سيتي لتزيد من قيمة المشاريع الجديدة 

 7.6مليار درهم )حصة أرابتك:  9.4لتصبح  2016التي فازت بها خالل عام 
ة ألرابتك التابع مليار درهم(. باإلضافة إلى ذلك، تمكنت شركة الهدف الهندسية

 100بمبلغ  2016من الفوز بمشروع جديد في الربع الثالث من سنة  القابضة
مليون درهم لتزيد قيمة المشاريع الجديدة التي فازت بها شركة الهدف خالل سنة 

 مليون درهم. 826لتصبح  2016

 
During Q3 2016 Arabtec succeeded in securing new 
projects including a five star hotel in Dubai Media 
City to increase its new project wins for 2016 to AED 
9.4bn (Arabtec share: AED 7.6bn). In addition, 
Arabtec subsidiary, Target Engineering, has secured 
new project wins in Q3 2016 mounting to AED 
100mn to increase Target’s new project wins in 2016 
to AED 826mn. 

 2016بلغت حافظة أرابتك للمشاريع قيد التنفيذ خالل الربع الثالث لسنة 
 مليار درهم.  20.0مبلغًا وقدره 

 
During Q3 2016 Arabtec's backlog amounted to AED 
20.0bn.  

 أبرز المستجدات التشغيلية 
بإنجاز  2016في الربع الثالث لسنة  قامت المجموعة خالل الفترة المنتهية

وظبي كما أن الشركة في المراحل النهائية إلكمال بوتسليم ابراج سرايا في أ
 متحف اللوفر في أبوظبي.

 Operational Highlights  
During the period ended Q3 2016, the group has 
completed and handed over Saraya Towers in Abu 
Dhabi and in the final stages of completion of the 
Land mark project the Louvre Museum in Abu 
Dhabi.   

   

   

ي األعمال اإلنشائية فالمجموعة خالل الربعين الثاني والثالث في  بدأتو 
شملت مشروع مطار البحرين الدولي وفلل غرب جزيرة ياس  مشاريع كبرى

 ، وكذلك المشاريع الجديدةفيال إلسكان المواطنين في الفجيرة  1,100و 
فيال إلسكان المواطنين في عود المطينة  500التي فازت بها مؤخرا، مشروع 
 بي. دي مركز دبي وفندق ميديا سيتي في ومشروع البرجين المتماثلين ف

 
During Q2 and Q3, the group commenced 
construction works for major projects including 
Bahrain International Airport, West Yas villas, 1,100 
villas for UAE Nationals in Fujairah, as well as the 
new projects that awarded recently, 500 villas 
project for UAE Nationals in Oud Muteena, twin 
towers project in central Dubai and Media City Hotel 
in Dubai.  
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  بعض المشاريع الحالية
Selected ongoing projects 

القيمة 

األصلية 
 )مليار درهم(

حصة  تاريخ الترسية

 ارابتك
المشاريع الكبرى 

 المستمرة *
 الدولة

 اإلمارات  مبنى الركاب الرئيسي %33  2012الربع الثاني   10.8

 كازاخستان  ابوظبي بالزا %50  2013الربع الثالث   4.5

 البحرين  مطار البحرين  %60 2016الربع األول   3.8

 اإلمارات  مستشفى العين %50  2013الربع الرابع   3.3

 اإلمارات متحف اللوفر %33  2013الربع األول   2.4

 األردن  سرايا العقبة %33 2013الربع الثاني   2.3

 قطر  2مشيريب: المرحلة  *%100  2012الربع الرابع   2.3

 اإلمارات  فلل غرب ياس %100  2016الربع األول   2.0
 اإلمارات  إسكان المواطنين  %100  2016الربع األول   1.7
 الكويت  جامعة الكويت %60  2011الربع األول   1.5

 اإلمارات الفندقين المتماثلين  %100 2016الربع األول   1.1

 اإلمارات  فندق الفيرمونت  %100  2013الربع األول   1.1

 السعودية  مجمع الظهران السكني %100  2015الربع األول   1.0

 اإلمارات أبراج ليليان  %100  2013الربع الثاني   0.8

  األردن سانت ريجيس %100   2013الربع الثاني   0.7

 

Country 
Major ongoing 
projects 

Arabtec 
Share 

Award  
date 

Original  
value  

(AED bn) 

UAE Midfield Terminal  33% 2012 Q2 10.8  

KAZ Abu Dhabi Plaza 50% 2013 Q2 4.5  

BHR Bahrain Airport 60% 2016 Q1 3.8  

UAE Al Ain Hospital  50% 2013 Q4 3.3  

UAE Louvre Museum 33% 2013 Q1 2.4  

JOR Saraya Aqaba  33% 2013 Q2 2.3  

QAT Msheireb - Phase2 100%* 2012 Q4 2.3  

UAE West Yas villas 100% 2016 Q1 2.0  

UAE UAE Housing  100% 2016 Q1 1.7  

KWT Kuwait University 60% 2011 Q1 1.5  

UAE Twin Towers 100% 2016 Q1 1.1  

UAE Fairmont Hotel 100% 2013 Q1 1.1  

KSA 
Dhahran Res. 

Community 
100% 2015 Q1 1.0  

UAE Lillian Towers  100% 2013 Q2 0.8  

JOR St. Regis 100% 2013 Q2 0.7  
 

 Subject to local owndership structure *  خاضعة لنسبة الملكية في الفرع*

   

 نظرة عامة 
مازالت الشركة مستمرة في تطبيق برنامجها االنتقالي والمخفض للتكاليف 
لضمان عمليات تتسم بمرونتها و الذي سيضمن وضع أفضل للتعامل مع 

 .ظروف السوق الحالية المثيرة للتحديات

 Outlook 
Arabtec Group continues to implement cost 
reduction and transformation programme to ensure 
lean operations and better position the Group in the 
current challenging market conditions.  

   

إن حافظة الشركة للمشاريع قيد التنفيذ المتسمة بقوتها إلى جانب المشاريع  
من شأنها دعم الشركة في بناء  2016التي تم الفوز بها في سنة الجديدة 

وتأسيس قاعدة قوية للتطور والنمو والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق 
بالرغم من الركود االقتصادي واالنخفاض العام في اإلنفاق الحكومي 

 السائدين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة على حد سواء.

 The Group’s strong backlog and new wins in 2016 
will support the Group in building a strong platform 
for growth and maintaining its market leading 
position despite the economic slow-down and 
reduced government spending in the GCC and the 
region. 

   

   

الشأن، صرح المهندس/ سعيد محمد المحيربي، الرئيس التنفيذي  وبهذا
و بجانب عمليات الهيكلة ,  2016خالل عام  باإلنابة لـ أرابتك القابضة: "

تطوير  وقامت المجموعة بالتركيز على تحسين تخفيض التكاليف برنامج 
عة من الضوابط و المعايير لرفع مستوى رساء مجمو أداء الشركة من خالل إ

إلنجاز و ضمان تحقيق رضى العمالء. و بهذا الشأن نحن فخورون بنسبة ا
اإلنجاز في مشروع اللوفر و نعمل بشكل مستمر ليتم تسليم هذا المشروع 

  الضخم ضمن أعلى معايير الجودة.
 

 Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi, Acting CEO of Arabtec 
Holding stated: “beside restructuring processes and cost 
reduction program during 2016 the Group has focused on 
improving and developing the Company’s performance 
by establishing operational standards in order to improve 
operations and ensure high level of clients’ satisfaction. 
In this regard, we are proud of the level of completion 
and work progress at the Louvre Museum Project as we 
constantly strive to complete this landmark project and 
ensuring that it will be delivered in accordance with the 
highest quality standards.     
  

 – THE END -  -انتهى-
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 About Arabtec Holding  :نبذة عن أرابتك القابضة
   

مجموعة الشركات الرائدة والمتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية 
واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط ، بما في ذلك المشاريع 

 .ازوالغالتجارية والسكنية، ومشاريع البنى التحتية ومشاريع النفط 

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

 .التقنية، مثل المطارات ومرافق النفط والغاز

 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.  

   

كأول شركة إنشاءات  2005تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام 

واليوم تضم أرابتك القابضة العديد . خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة
وتعمل . من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات

شاريع اإلنشائية في الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز الم
 .منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي

 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.  

   

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

 For more information, please visit 
www.arabtecholding.com 

   

 معلومات االتصال بقسم عالقات المستثمرين 

 6734 333 2 971+ هاتف:
 Investor relations contact information: 

Tel. +971 2 333 6734 

 

http://www.arabtecholding.com/
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