
                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Page 1 of 2                                           

  

NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY PJSC 
 

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS FOR NINE MONTHS ENDED  

30 September 2020 
 

Abu Dhabi, UAE – 10 November 2020: National Marine Dredging Company PJSC (“NMDC” or the “Group”), 

a leading contractor for dredging, land reclamation and marine civil construction, published its consolidated 

results for the period ended 30 September 2020, as set out below: 

 

SUMMARY FINANCIAL RESULTS (in AED Millions) 

  Three months ended 30 Sep Nine months ended 30 Sep 

  2020 2019 Variance 2020 2019 Variance 

Revenue 845.9 776.5 69.4 2,696.0 1,721.2 974.8 

Gross profit 59.1 59.5 -0.4 222.3 143.4 78.9 

Net profit 39.2 49.3 -10.1 142.7 116.3 26.4 

 

HIGHLIGHTS 

 Revenue of AED 2,696 million for the nine-month period is significantly higher than that for the 
corresponding period last year, largely due to contributions from projects such as Hail & Ghasha 
and Khalifa Port in the UAE, and Al Manzalah Lake, Ras Gargoub and Alexandria Quay Wall 55 
projects in Egypt.                                                                                                                                         
 

 As a result of the increased activity as above, net profit for the nine-month period increased to  
AED 143 million from AED 116 million in the corresponding period last year. 
 

 During the quarter, NMDC has deployed into operations the recently built vessels Hopper dredger 
Ghasha and Backhoe dredger Sarb. 

 

 NMDC Egypt branch was awarded the Al Manzalah Lake extension project in September for an 
approximate value of AED 600 million to be executed over a two year period. 

 

 During the quarter NMDC received an offer from the shareholders of National Petroleum 
Construction Company PJSC (“NPCC”), an EPC contractor registered in Abu Dhabi, for an 
acquisition of the entire shareholding of NPCC. The details of the transaction under review by the 
Board of Directors for further recommendation to the shareholders. 

 

 

The Group continued the execution of work on multiple projects in the UAE, of which the most notable are 

Hail & Ghasha Artificial Islands Construction Project, Khalifa Port South Quay Development and Foreshore 

Works, in addition to ongoing development works at Al Sila Port and Jubail Infrastructure Development project.  

 

With regard to international projects, the main activity continues to be in Egypt with three main projects 

progressing during the third quarter – Ras Gargoub, Al Manzala Lake and Alexandria Quay Wall 55. 
 

A total amount of AED 293 million was invested in property, plant and equipment during the nine months 

ended 30 September 2020, which mostly relates to capitalization of Hopper dredger Ghasha and Backhoe 

dredger Sarb. In addition, capitalization of dry-docking expenses and major overhauls of the Group’s main 

Cutter Suction Dredgers contributed to the major additions during the period. The Group also reactivated a 

support craft and a water master dredger that were previously classified as “held for sale”, to be utilized on 

ongoing projects. The vessels that are still laid up are planned to be divested and continue to be classified as 

“held for sale”.  
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MANAGEMENT EXPLANATION ON THE AUDITOR’S REVIEW CONCLUSION 
 

With reference to the Auditor’s Report on the interim financial information – “Qualified Conclusion” & 

“Emphasis of Matters” – Management would like to highlight that the Group is executing strategic projects for 

the Government of Abu Dhabi and/or Government related entities. The Group is involved in the projects from 

concept design to final construction and the nature of these projects is such that they require time from 

conceptualization to finalization with the clients. Following on from the significant progress made on the billing 

and collections against these projects in 2019 and 2020, discussions and negotiations with clients for 

finalization of the billing arrangements for the remaining projects are continuing. Management expects that 

progress will be made on completing the billing and collecting the payments, in the coming periods. 

 

 

 

 

For and on behalf of  

National Marine Dredging Company  

 

 

 

 

 

Yasser Nasr Zaghloul 

Chief Executive Officer 

 

 

About National Marine Dredging Company: 

NMDC is a leading contractor in the field of dredging and marine civil construction. The Group delivers a 

range of services including the construction of port infrastructure, land reclamation, coastal defense and 

deepening and maintenance of waterways. The Group owns and operates a modern fleet of dredgers 

supported by a wide range of auxiliary equipment including tugs, workboats, barges and survey vessels. 

NMDC employs 3907 professionals. 

 

 

For more information, please visit www.nmdc.com, or contact: 

 

 

Khaled Shalati 

Investor Relations Officer 

ir@nmdc.ae 

+971 (0) 2 513 0000 

 

 
 

http://www.nmdc.com/
mailto:ir@nmdc.ae


                      
 
 
 
 
 
 
 

 2من 1 صفحة  

 ع.م.شركة الجرافات البحرية الوطنية ش
 

 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعةمناقشة وتحليل اإلدارة 
 

وهي ، "المجموعة"(شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع ) قامت ،2020 نوفمبر 10 – ، اإلمارات العربية المتحدةأبو ظبي

نتائجها الموحدة للفترة المنتهية  باإلفصاح عن ، البحريةوة المدني واإلنشاءاتواستصالح األراضي  الجرففي أعمال  شركة رائدة

 :، كما هو موضح أدناه2020 سبتمبر 30في 

 

 (الدراهمالنتائج المالية )بماليين ملخص 

 

سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة   سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة   

 الفرق 2019 2020 الفرق 2019 2020  

 974.8 1.721.2 2.696.0 69.4 776.5 845.9 اإليرادات

الربح إجمالي  59.1 59.5 0.4-  222.3 143.4 78.9 

-10.1 49.3 39.2  الربح صافي  142.7 116.3 26.4 

 

 المالحظات :برزأ

 

 أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة المماثلة  المنصرمةأشهر التسعةمليون درهم لفترة  2.696 قيمتها تعد اإليرادات البالغة

ميناء خليفة في دولة اإلمارات وحيل وغشا  مثل كبير إلى المساهمات من مشاريع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد  

 في مصر.  55ورصيف ميناء اإلسكندرية س الجرجوب أوربحيرة المنزلة ومشاريع ، العربية المتحدة

 116بـ  مقارنة  مليون درهم  143 أشهر إلى التسعةلزيادة النشاط على النحو الوارد أعاله، ارتفع صافي الربح لفترة  ونظرا 

 .مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي

  ،ماالتي تم إنشاؤه "صرب"جرافة الو "غشا"جرافة ال ع.م.ش الوطنية البحرية الجرافات شركةوضعت خالل هذا الربع 

 .قيد التشغيل مؤخرا  

  مصر على مشروع توسعة بحيرة المنزلة في سبتمبر بقيمة تقريبيةع في .م.ش الوطنية البحرية الجرافات شركةحصل فرع 

 .يتم تنفيذه على مدى عامينعلى أن مليون درهم  600 تبلغ

 من مساهمي الشركة الوطنية لإلنشاءات البترولية  ا  عرض ع.م.ش الوطنية البحرية الجرافات شركة خالل هذا الربع، تلقت

 لإلنشاءات الوطنية الشركةكامل حصة  لالستحواذ علىمسجل في أبوظبي،  وإنشاء وتوريدمقاول هندسة وهي ، ع.م.ش

 .مزيد من التوصيات للمساهمينبهدف منح القيد المراجعة من قبل مجلس اإلدارة  المعاملةتفاصيل ال تزال . ع.م.ش البترولية

 

واصلت المجموعة تنفيذ األعمال في العديد من المشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومن أبرزها مشروع إنشاء جزر 

تطوير ال، باإلضافة إلى أعمال ةوغشا االصطناعية، وتطوير الرصيف الجنوبي لميناء خليفة وأعمال الشاطئ األمامي حيل

 . الجبيلومشروع تطوير البنية التحتية في الجارية في ميناء السلع 

 

خالل الربع  تقدما   ع رئيسيةثالثة مشاري أحرزتفيما يتعلق بالمشاريع الدولية، ال يزال النشاط الرئيسي قائما  في مصر حيث 

   .55 اإلسكندرية ميناء س جرجوب وبحيرة المنزلة ورصيفأر -الثالث 



                      
 
 
 
 
 
 
 

 2من 2 صفحة  

 إستكمال أبرز المالحظات :

، 2020 سبتمبر 30المنتهية في أِشهر  التسعةخالل  الممتلكات واآلالت والمعداتمليون درهم في  293 بقيمةتم استثمار مبلغ إجمالي 

واإلصالحات  مصاريف األحواض الجافة إضافة فإن ذلكوك"صرب". جرافة ال" وجرافة "غشادفعات التتعلق في الغالب ب والتي

 كذلكأعادت المجموعة كما  الفترة. خالل  الرئيسية اإلضافاتبساهمت قد للمجموعة  الرئيسية القاطعة  /الكبيرة على جرافات الشفط 

في المشاريع واألستفادة منهما ا ما للبيع"، الستخدامهم"محتفظ به كـ ا  سابق ينمصنف ارئيسية للمياه كان وجرافةتنشيط مركب دعم 

 .""محتفظ بها للبيع كـ تصنيفهاواستمرار  في المخزونقابعة السفن التي ال تزال من المخطط استبعاد و الجارية,

 

 : الحسابات بشأن النتائج التي توصل لها مراجع اإلدارة توضيحات

 

تود  -" بعض األمورالمتحفظ" و"التركيز على "االستنتاج  -المعلومات المالية المرحلية  حولباإلشارة إلى تقرير مدقق الحسابات 

ذات الصلة بالحكومة.  مؤسساتاإلدارة أن تسلط الضوء على أن المجموعة تقوم بتنفيذ مشاريع استراتيجية لحكومة أبوظبي و / أو 

طبيعة حيث تتطلب األولي وحتى المراحل النهائية من اإلنشاءات  تصميمال منبصورة شاملة بدءا  تشارك المجموعة في المشاريع 

                                 . المبدئي ووصوال الى إنجاز المشروع مع العمالء وضع التصورعملية  اَ بدءكبيراَ ومجهوداَ  وقتا  هذه المشاريع 

، ال تزال 2020و 2019في  هذه المشاريعمقابل مبالغ الالذي تم إحرازه في إصدار الفواتير وتحصيل  والملحوظ  بعد التقدم الكبير

حراز تقدم في استكمال تتوقع اإلدارة إ مستمرة. للمشاريع المتبقية الفواتيرمتواصلة إلنهاء اتفاقات المناقشات والمفاوضات مع العمالء 

 .عمليتي إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات في الفترات المقبلة

 

 

 وبالنيابة عن باألصالة

 شركة الجرافات البحرية الوطنية

 

 

 ياسر نصر زغلولالمهندس / 

 التنفيذيالرئيس 

 

  : شركة الجرافات البحرية الوطنية نبذة عن 

. ةالبحريو ةالمدني وأعمال اإلنشاءات مقاوالت  الجرف رائدة في مجالات الشركإحدى ال شركة الجرافات البحرية الوطنية تعتبر

وتعميق  وأعمال حماية السواحلالبنية التحتية للموانئ واستصالح األراضي  إنشاء تشمل من الخدمات  نطاقا واسعا المجموعة وتقدم 

مجموعة واسعة من المعدات اإلضافية  تدعمها من الجرافات  حديثا   ية. تمتلك المجموعة وتدير أسطوال  المائ القنواتوصيانة 

 3907 شركة الجرافات البحرية الوطنيةيبلغ عدد الموظفين العاملين لدى المسح.  وسفن والبارجاتالقاطرات وقوارب العمل ك

 .موظف

 

 :التواصل معأو  www.nmdc.com ة الموقع اإللكتروني، يرجى زيارلمزيد من المعلومات

 

 

 شاالتي خالد

 مسؤول عالقات المستثمرين

ir@nmdc.ae 

971025130000+ 
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