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أرابتك القابضة ش.م.ع.

عقدت اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السنوي للسنة المالية 2018
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  16أبريل  :2018عقدت اليوم "أرابتك القابضة ش .م .ع"( .أرابتك" أو "المجموعة")،
مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،اجتماع جمعيتها العمومية

السنوي للسنة المالية  2017في قاعة االجتماعات ببرج أيبيك ،أيبيك سكوير ،شارع المرور ،ابوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.
هذا وقد قام السادة المساهمين بالمصادقة على جميع الق اررات بما فيها البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر .2017
اشتملت الجوانب المالية الرئيسية لسنة  2017على ما يلي:
•

زيادة اإليرادات إلى  9.1مليار درهم في السنة المالية  2017مقارنة بـ  8.2مليار درهم في السنة المالية ،2016

ارتفاعا بنسبة .%12
•

كان صافي الربح العائد للشركة األم  123مليون درهم مقارنة بصافي خسارة وقدرها  3.4مليار درهم في السنة المالية

.2016
•

انخفضت المصاريف العامة واإلدارية كنسبة مؤوية من اإليرادات بنسبة  %50من  %5.2في الربع الرابع من سنة
 2016إلى  %2.6في الربع الرابع من سنة .2017

•

حافظة مشاريع قيد التنفيذ في وضع مستقر بقيمة  17.2مليار درهم مع فرص قوية متاحة للفوز بالمناقصات من اآلن

فصاعدا.

لقد تم اإلفصاح لسوق دبي المالي عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية والتي تبين الق اررات التي تمت المصادقة عليها من

قبل المساهمين .هذا وقد وافق السادة المساهمون على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية وقدرها  2.05فلس للسهم
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2017وتتماشى األرباح الموزعة مع سياسة المجموعة لتوزيع أرباح تتراوح بين  %25و

 %50من صافي الربح سنويا.

قام السادة المساهمون بانتخاب مجلس اإلدارة لمدة  3سنوات أخرى مع انضمام السيد /خليفة علي محمد عبدهللا القمزي إلى
المجلس كعضو مستقل بديال عن السيد /جمال سعيد صالح النعيمي ،وعدا عن ذلك لم يكن هناك أي تغييرات أخرى على مجلس

اإلدارة.

وبهذه المناسبة ،عقب سعادة /رئيس مجلس إدارة أرابتك" :في حين أنه مازال أمامنا الكثير لنقوم به ،إال أنني راض عن التقدم

الذي أحرزناه في عام  2017وإنني واثق من استم اررنا على ذات الوتيرة اإليجابية خالل عام  .2018هنا أخص بالشكر كل
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موظف من موظفي أرابتك لتفانيهم وإخالصهم كما أود التوجه بجزيل الشكر والتقدير لمساهمينا لدعمهم الكبير لنا على مر السنين،
كما أتطلع قدما للعمل مع مجلس اإلدارة في رحلتنا نحو توجيه أرابتك لمستقبل ناجح ومستدام".
واضاف السيد /هاميش تيرويت ،الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك" :استنادا إلى أدائنا المتسم بثباته وقوته خالل عام 2017

ومع إضفائنا االستقرار على الشركة وأعمالها ،فقد أصبح اآلن على رأس أولويات المجموعة االستراتيجية خالل عام 2018
االنتقال إلى إعادة ترسيخ قاعدة األعمال من خالل نطاق من المبادرات التي ينصب تركيزها على االنتاجية والفعالية واالبتكار،
عالوة على تعزيز الميزانية العامة بشكل أكبر .في حين أن جمع الذمم المدينة وإغالق المشاريع القديمة يقعان على رأس أولوياتنا

خالل عام  ، 2018إال أننا وبالنظر إلى المستقبل سنستمر في إضفاء سمة البساطة والوضوح على هيكلنا التشغيلي وتطبيق
أدوات وعمليات أفضل إلدارة قوتنا العاملة على النحو الذي من شأنه تحسين اإلنتاجية والفعالية.
ستسعى المجموعة الغتنام العديد من الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية لتأمين نمو مستدام لـ أرابتك وتطوير إطار عمل

يوفر حلول تمويل إبداعية لتنفيذ المشاريع الحكومية ،كما سنستمر في تحسين الحوكمة ونشر عملية الفوز بالمشاريع القائمة على

أربع مراحل عبر جميع شركاتنا العاملة وتطبيق معايير العمل المهني عبر مختلف قطاعات المجموعة إلضفاء السمة المعيارية
على إطار عمل الحوكمة المطبق لدينا.
ختاما ،اود اغتنام هذه الفرصة للتوجه بجزيل الشكر لجميع موظفينا ومجلس اإلدارة ومساهمينا وفريق أرابتك بشكل عام لصبرهم
ودعمهم المستمر الذي مكننا من إضفاء االستقرار على الشركة وتوفير أساس صلب وراسخ للنمو".
-انتهى-
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نبذة عن ارابتك القابضة
أرابتك هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائما على إيجاد
أفضل السبل للمساهمة في تحسين جودة حياة األفراد ضمن مجتمعاتها .وقد نّفذت الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية
البارزة ،مثل تشييد برج خليفة ،وهو أطول مبنى في العالم ،وفندق قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضال عن عدد

آخر من المشاريع التقنية ،مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام  2005كأول شركة
إنشاءات خا صة 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.
للتواصل مع إدارة عالقات المستثمرين ،يرجى التواصل مع:
سارة شديد

مدير إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com

+971 )0( 2 333 7798
للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،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" ضمانا 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 ضمنيا 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 ال تنفيذيين ،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 مؤش ار للحجم الكلي للعقود التي سيتم تنفيذها .هذه األرقام والتصنيفات غير مدققة محاسبيا ولم يتم التحقق منها
من قبل طرف ثالث وهي مبنية فقط على تقديرات اإلدارة.

