
  

 

  2022حديد اإلمارات أركان تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من العام  

  بنمـــو مليـــون درهـــم 207صـــافي أربـــاح المجموعـــة للربـــع الثـــاني إلـــى ارتفـــاع ،
 الربع األول مقارنة ب٪ 184 تهنسب

  مليار درهم 2.57المجموعة للربع الثاني إلى  ارتفاع إيرادات 
 ــاح المجموعـــة للنصـــف األول إلـــى نمـــو مليـــون درهـــم و 280ارتفـــاع صـــافي أربـ

  مليار درهم  4.61اإليرادات إلى 

ــدة ــة المتحــ ــارات العربيــ ــوظبي، اإلمــ ــطس  2؛ أبــ ــت  :2022أغســ ــد  أعلنــ ــركة حديــ شــ
ــالرمز:  ــة ب ــألوراق المالي ــوظبي ل ــوق أب ــي س ــة ف ــان (المدرج ــارات أرك ) EMSTEELاإلم

ــد والصــلب ("المجموعــة")،  ــنيع الحدي ــاع تص ــي قط ــة ف ــة عامل ــة ُمدرج ــركة وطني أكبــر ش
  .2022اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام  ومواد البناء ،

ــان مليـــون درهـــم مقارنـــةً بخســـارة قبـــل  207ي بلـــغ صـــافي أربـــاح المجموعـــة للربـــع الثـ
ــة  ــدماج بقيم ــبته  24االن ــو نس ــام الماضــي، وبنم ــن الع ــا م ــرة ذاته ــم للفت ــون دره % 184ملي

ــام الجــاري والــذي بلــغ  مليــون درهــم.  73مقارنــة بصــافي أرباحهــا للربــع األول مــن الع
ن كفــاءة األســعار فضــالً عــن تحســزيــادة وتُعــزى هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع حجــم المبيعــات و

ــوق الســلع. وارتفعــت إيــرادات المجموعــة  ــغيلية والظــروف المواتيــة فــي س العمليــات التش
ــةً بـــ  2.57إلــى  مليــون درهــم للفتــرة نفســها مــن  195مليــار درهــم فــي الربــع الثــاني مقارن

ــاهمت  ــث س ــي، حي ــام الماض ــارات"الع ــد اإلم ــق  "حدي ــرادات ٪ مــن 90بتحقي ــة  إي المجموع
  .منها ٪10بينما ساهمت "أركان" بـ

ــع  ــد وارتف ــهم الواح ــح الس ــع رب ــالل الرب ــاني خ ــى الث ــل  0.03إل ــارة قب ــةً بخس ــم مقارن دره
ــع  ــدماج بواق ــغ  0.014االن ــام الماضــي. وبل ــن الع ــا م ــرة ذاته ــي الفت ــد ف ــهم الواح ــم للس دره

ــتة األولـــى مـــن عـــام لألشـــهر مليـــون درهـــم  280ح المجموعـــة اربـــأصـــافي   2022السـ
ــا ــةً بخسـ مليـــون درهـــم فـــي النصـــف األول مـــن العـــام  23قيمـــة بقبـــل االنـــدماج رة مقارنـ

ــا ارتفعـــت إيـــرادات ماضـــيال رنـــة مـــع مليـــار درهـــم مقا 4.61إلـــى النصـــف األول ، بينمـ
ــرة نفســها 418 ــم للفت ــون دره ــام الماضــي ملي ــن الع المجموعــة خــالل النصــف نجحــت . وم

ــن  ــام األول م ــي  2022الع ــز ف ــاءة أداء مصــانعها تعزي ــدت نهجــاً كف ــواعتم ــي إدارة  اً حكيم ف
مســتويات كميــات المنتجــات النهائيــة انخفــاض علــى  هــاحفاظمــع مخــزون المــواد الخــام 

  ها.اتلالستفادة من زيادة األسعار وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلب

ــة النصــف األول تحســناً  ــي نهاي ــة للمجموعــة ف ــة العمومي ــك، شــهدت الميزاني ــى ذل عــالوةً عل
ــاً  ــن  ملحوظ ــان م ــه انك ــرز مالمح ــأب ــا حجــم ض اخف ــروض المصــرفية مم ــاً الق انعكــس إيجاب

ــى "نســبة  ــةعل ــوق الملكي ــدين إلــى حق ــى  "صــافي ال ــي تراجعــت إل ــو 21الت ــة يوني ــي نهاي ٪ ف
  .2021٪ في نهاية ديسمبر 32 معمقارنةً 

حمـــد عبــدهللا محمـــد الشـــرفاء الحمـــادي، رئـــيس مجلـــس إدارة  ؛ قـــالهـــذه المناســـبة وفــي
خــالل الربــع الثــاني جهودهــا فــي المجموعــة واصــلت إدارة : "اإلمــارات أركــانشــركة حديــد 

ــين  ــل ب ــرة التكام ــى تســريع وتي ــاً عل ــس إيجاب ــذي انعك ــر ال ــارات‘، األم ــد اإلم ــان‘ و’حدي ’أرك



  

تحقيـــق دعـــم فـــي مســـاهمتها النشـــطة  . كمـــا تواصـــل المجموعـــةفـــرص النمـــو والتوظيـــف
ــداف  ــتراتيجية أهـ ــناعة الاالسـ ــة للصـ ــةوطنيـ ــا المتقدمـ ــار‘ 300’مشـــروع  والتكنولوجيـ ، مليـ

 علـــىكـــذلك  تحـــرصُ و. ممـــا يعـــزز إمكانيـــة فوزهـــا بعقـــود توريـــد جديـــدة فـــي المســـتقبل
ــي  ــتثمار ف ــتدامة االس ــز اس ــاعملياتتعزي ــف و ه ــات توظي ــدث التقني ــول أح ــى والحل ــا يتماش بم

ــوظبي الصــناعية‘.  ــذ ؤأداعكــس يومــع ’اســتراتيجية أب ــدور المحــوري ال ــوي ال ــن هــا الق ي يمك
اإلمــارات لتحقيــق دولــة دعــم جهــود فــي شــركة وطنيــة رائــدة للحديــد ومــواد البنــاء أن تلعبــه 

ــد  ــة قاعـ ــالل تنميـ ــن خـ ــادي مـ ــع االقتصـ ــن التنويـ ــد مـ ــدرة  تهاالمزيـ ــادة القـ ــناعية وزيـ الصـ
ــة.  ــي األســواق العالمي ــة ف ــلع والخــدمات اإلماراتي ــية للس ــأن التنافس ــن ش ــي وم ــراءات الت اإلج

ــي النصــف األول اتخــذتها المجموعــة  ــاءة ف ــا لتحســين كف ــيح تأن أعماله ــلت ــذ ه ا مواصــلة تنفي
  ".أكبربثقة  هااستراتيجيت

ــالو ــد بشــكل منفصــل بالحــديث عــن أداء وحــدات األعم ــان"شــهدت ، فق ــال "أرك ســناً تح أعم
ــرائب خـــالل النصـــف األول، حيـــث ســـجلت أرباحـــاً كبيـــراً فـــي األداء  قبـــل الفوائـــد والضـ

ــدرها واإلهــالك واالســتهالك  ــةً  70ق ــم مقارن ــون دره ــعملي ــم  39 م ــون دره ــي املي ــرة ف لفت
إجـــراءات  تطبيـــقنتيجـــة  هـــاتحســـن هـــوامش ربحوذلـــك بفضـــل  2021 العـــام ذاتهـــا مـــن

. وتســتعد المجموعــة فئــات منتجاتهــام المبيعــات واألســعار علــى مســتوى جميــع احجــألزيــادة 
  سمنت والكلنكر.من اإل شحناتهاأولى تصدير حالياً ل

اإلهــــالك أرباحـــاً قبــــل الفوائــــد والضــــرائب و"حديــــد اإلمــــارات" كمـــا ســــجلت أعمــــال 
ــت و ــتهالك بلغ ــتقل،  524االس ــاس مس ــى أس ــف األول عل ــي النص ــم ف ــون دره ــل ملي ــا يمث م

ــع  ــة م ــراً مقارن ــواً كبي ــام  246نم ــن ع ــي النصــف األول م ــم ف ــون دره ــزى 2021ملي . وتُع
ــذه  ــاطع ه ــليح والمق ــد التس ــى حدي ــريكيتين عل ــا واألم ــن أوروب ــوي م ــب الق ــى الطل ــادة إل الزي

 60إلـــى  56مـــن زيـــادة عـــدد أســـواق التصـــدير  بجانـــب اإلنشـــائية واأللـــواح االرتكازيـــة 
ــوقاً  ــت س ــام . وارتفع ــبة أحج ــليح بنس ــد التس ــات حدي ــى 8مبيع ــنوي إل ــاس س ــى أس  904٪ عل
النصــف فــي إيــرادات األلــواح االرتكازيــة  طــن متــري فــي النصــف األول، بينمــا نمــت آالف 

 ٪ على أساس سنوي.400األول بنسبة 

ــار و ــي إط ــتراتيجيتها ف ــة اس ــادة لالهادف ــا، تزي ــدة عمالئه ــل قاع ــة عم ــى المجموع توســيع عل
ــن  ــا م ــةمحفظــة منتجاته ــواح االرتكازي ــك األل ــن ذل ــى شــكل حــرف  وم ــواح عل  Uتطــوير أل

ــر اســتخدامها  ــي يكث ــي والت ــات ف ــاء تطبيق ــد . ووالتشــييد  البن ــواح  تطــويرأعمــال انطلقــت ق األل
عـــام الخـــالل الربـــع الثـــاني ومـــن المتوقـــع طرحهـــا فـــي الســـوق مطلـــع المـــذكورة الجديـــدة 

ناً كبيــراً فــي كفــاءة  باإلضــافة إلــى ذلــك، حققــت المجموعــة. والمقبــل خــالل الربــع الثــاني تحســّ
ــ ــواع الحالي ــاج األن ــن إنت ــواح ة م ــةاألل ــا  االرتكازي ــى مم ــاً عل ــس إيجاب ــوامش ربحانعك ــاه  ه

  .اإلجمالية

ــاني تماشــياً مــع و ــة، تخطــط المجموعــة خــالل النصــف الث ــل بصــمتها الكربوني ــا بتقلي التزامه
ــام  ــن ع ــد ( 2022م ــليح الجدي ــد التس ــز بصــالبته ) ES600إلطــالق حدي ــذي يتمي ــة ال الفائق

ــةجهــود العمــالء واســتدامته ممــا ســيدعم  ــى البيئ ــأثير الســلبي ألعمــالهم عل . فــي الحــد مــن الت
ــذا  ــاعد ه ــر ويس ــتج المبتك ــةالمن ــة للمجموع ــل البصــمة الكربوني ــي تقلي ــاج  ف ــات إنت ــن عملي م

الكربونيــة العالميــة لنظرائهــا  االنبعاثــات أقــل بكثيــر مــن متوســط انبعاثاتهــا  علمــاً بــأن، الحديــد 
ــا الشــاملة كمــا تواصــل المجموعــة العمــل مــع شــركائها ل .فــي القطــاع وضــع خارطــة طريقه



  

ــق ا ــع لتحقي ــى م ــا يتماش ــاخي بم ــاد المن ــداف األلحي ــات ه ــل االنبعاث ــة لتقلي ــةالكربونالوطني . ي
ســمنت األخضــر إلنتــاج اإل اً خططــيــدرس حاليــاً قطــاع مــواد البنــاء وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

  .يةالكربوناالنبعاثات نخفضة م إنتاجٍ  وعملياتِ  باستخدام تقنياتٍ 

ــع و ــن المتوق ــه م ــى أن ــة إل ــي أشــارت المجموع ــتقرار ف ــدم االس ــة الضــبابية وع اســتمرار حال
ــالمي لمشــهد  ــن ااالقتصــاد الع ــى م ــا تبق ــام وســط عــودة م ــد تفشــي لع ــروس كوفي ــي  19-في ف

ارتفــاع معــدالت التضــخم فــي جميــع أنحــاء بجانــب االقتصــادي، نموهــا الصــين وتبــاطؤ 
  .العالم وزيادة أسعار الطاقة

ــه، و ــن جانب ــال م ــذي ق ــرئيس التنفي ــي، ال ــران الرميث ــعيد غم ــدس س ــةالمهن ــد لمجموع  حدي
ظــروف بفضــل ربــاح ســجلنا خــالل الربــع الثــاني نمــواً قويــاً فــي األ: "اإلمــارات أركــان 
ــة  ــوق المواتي ــب الس ــغيلية بجان ــا التش ــة كفاءتن ــتمروالعالي ــا المس ــي  نجاحن ــض ف ــديونيتنا خف م

 نـــاعــزز برنامج كمـــاوالمخــزون. النقديــة لســـيولة طريقــة إدارتنــا لوتحســـين بشــكل كبيــر 
ــويق ــف و يالتس ــة لالمكث ــا المحكم ــع إدارتن ــالل الرب ــا خ ــن ربحيتن ــاليف م ــاني لتك ــي الث ــل ف ظ

 تطــوير منتجــات جديــدةمواصــلة وتتــيح لنــا قــوة مركزنــا المــالي ارتفــاع أســعار المــواد الخــام. 
التـــي أجريناهــــا أن التغييـــرات الهيكليـــة . كمـــا نحت الفرصـــة لــــذلكومبتكـــرة كلمـــا ســـ

ســـتمنحنا فـــي النصـــف الثـــاني عتـــزم طرحهـــا والمنتجـــات الجديـــدة الصـــديقة للبيئـــة التـــي ن
  ".تقلبات السوقف مع التكيُّ مرونة أكبر في 
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ان: ي اإلمارات أر عة ح ة ع م   ن
الرمز   ة  كة مساهمة عامة (مدرجة  سوق أبوظ لألوراق المال د اإلمارات أران  )  EMSTEELتعد مجموعة حد

ات   د المجموعة من تقن ستف ة المتحدة. و د  دولة اإلمارات الع ش د ومواد البناء وال يع الحد كة لتص وأ 
د األسواق   و ما  ذلك لفائف أسالك  مصانع الدرفلة المتطورة ل ة الجودة  ة عال منتجات نهائ ة  ة والدول المحل

ل من   تج المجموعة  اإلضافة إ ذلك، ت ازة.  لة واأللواح اإلرت ة الثق شائ سليح والمقاطع اإل د ال د وحد الحد
يع ال  ز قطاع تص ساهم  تع ها من مواد البناء ال  ب وغ لوك واألناب د الصلب ومواد البناء  األسمنت وال حد

د  الدولة.  ش  وال
   

ة المدرفلة   از د لأللواح االرت لة والضخمة، والمصّنع الوح ة الثق شائ وتعت المجموعة كذلك أ منتج للمقاطع اإل
ة   ك ة األم حصل ع شهادة جودة األنظمة من الجمع العالم  ق األوسط، ورابع مصّنع   الساخن  ال ع 

ضا أول  ل سليح. وتعد المجموعة أ د ال حد ة  النوو د المؤسسات  قدرتها ع تزو افا  كي اع ان لمهندس الم
ق   يع  ال كة تص ون، وأول  د ال عاثاتها من ثا أوكس التقاط ان د الصلب  العالم تقوم  كة لصناعة الحد

اء.  (LEED) األوسط يتم اعتمادها وفق معاي نظام ة الخ   لألب

وع   ا المتقدمة "م ة للصناعة والتكنولوج ة الوطن ج ات ا  تحقيق مستهدفات االس اد وتلعب المجموعة دورا ر
ز    300 ، وتع ة، وخلق فرص عمل للمواطن اإلماراتي م منتجات رائدة للصناعات المحل ار" من خالل تقد مل

المستدامة. وتنضوي مجموعة   العامة ("صناعات")؛  ممارساتها  ضة  القا كة  ال د اإلمارات أران تحت مظلة  حد
ذلك تعد جزءا من   ضة ع مستوى المنطقة وال تمتلك محفظة  ) ADQ" (القابضة"و ات القا ، إحدى أ ال

ع.  ة ضمن اقتصاد إمارة أبوظ المتن س ى العاملة  قطاعات رئ ات ال   واسعة من ال

اصل مع:لل م ال جى ال مات، ي   عل

ه      م دقام

ال       رئ ق اإلعالم واإلت

ل:      0564144143هاتف م

وني:   Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com  ال اإلل

  


