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ARABTEC ANNOUNCES 1Q17 RESULTS - RETURNING TO PROFITABILITY
Dubai, UAE – 4 May 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for social and
economic infrastructure, reports its first quarterly bottom line profit since 2014. The Group is undergoing
a series of restructuring measures including the appointment of a strengthened executive management
team, in line with the Group’s strategic roadmap. The Group’s turnaround, whilst still in its infancy, is
already being complemented by improvements on the consolidated bottom line, attributable to equity
holders of the parent, combined with growth in revenue.
Arabtec recorded revenue of AED 2.2 billion, up 11% compared to AED 2.0 billion in 1Q16. Gross profit
improved by AED 52 million to AED 91 million compared with AED 39 million for the same period last year.
Gross margin increased to 4% vs. 2% in 1Q16. Net profit attributable to the parent increased by AED 64
million to AED 18 million vs. a net loss of AED 46 million in 1Q16.
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt said: “While this is another step towards the
turnaround of the Group, there is still a lot more work to be done. This initial step reinforces our
commitment to returning Arabtec to profitability and solidifies our strategic roadmap to achieving
sustainability. The Recapitalisation Programme is laying the foundation to allow the Group to build on our
three stage plan.”
“To optimise the delivery of our AED 17 billion backlog, we are making key operational improvements
through embedding enterprise risk management and a performance-driven culture, which is already
evident in the increase of our gross profit margin. Resolving legacy claims and collecting receivables is a key
action in Phase One which will be achieved through our ability to turn risk into opportunity,” he added.
“Vital elements of Phase Two, ‘Prepare’, are already in progress, including maintaining a leaner organisation
with SG&A at target benchmark level, already reflected in our Q1 numbers showing a 15% decrease. We
are now well-positioned to address the remaining steps of Phase Two of our strategic plan, leaving us in a
strong position to begin aligning our efforts towards key aspects of Phase Three. Collectively, these
elements contribute to the successful and sustainable future for all our stakeholders as, together with our
core values, we continue to work towards building the future of Arabtec,” Mr. Tyrwhitt said.
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About Arabtec Holding:
Arabtec is a leading contractor for social and economic infrastructure. The Group improves the quality of
life of people living in the communities that it creates. Arabtec’s impressive 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.
Arabtec was the first private construction firm to list on the Dubai Financial Market in 2005. Today, the
Group consists of numerous subsidiaries with specialisations spanning all segments of the construction
cycle, with a vision of building the future.
For more information, please visit www.arabtecholding.com.
For further information, please contact:
Sara Shadid
Investor Relations Manager
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7798
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أرابتك تعلن عن نتائجها للربع األول من عام  ،2017العودة إلى تحقيق األرباح
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  04مايو  :2017أعلنت "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة
الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن تحقيقها لصافي أرباح في الربع األول
من العام الجاري وذلك للمرة األولى منذ عام  .2014تتخذ المجموعة سلسلة من تدابير إعادة الهيكلة بما في ذلك تعيين وتعزيز
فريق اإلدارة التنفيذي بما يتوافق مع خارطة الطريق االستراتيجية للمجموعة .هذا وقد تكللت بالفعل عملية تحويل مسار المجموعة
– بالرغم من كونها في مراحلها األولى -بتحسن في صافي األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة األم باإلضافة إلى النمو في
العائدات.
سجلت ارابتك عائدات بمقدار  2.2مليار درهم بنسبة  %11مقارنة بـ  2.0مليار درهم في الربع األول من عام  ،2016حيث
ارتفع إجمالي األرباح بمقدار  52مليون درهم ليصل إلى  91مليون درهم في مقابل  39مليون درهم في ذات الفترة من العام
الماضي .أما إجمالي الهامش الربحي فقد ارتفع حتى بلغ  %4في مقابل  %2في الربع األول من عام  .2016ارتفع صافي
األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة األم بـ  64مليون درهم إلى  18مليون درهم في مقابل صافي خسارة وقدرها  64مليون درهم
في الربع األول من .2016
وبهذا الصدد ،صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد /هاميش تيرويت" :إن هذا األمر يشكل خطوة إيجابية أخرى نحو تحويل
مسار المجموعة ومازال أمامنا الكثير من العمل لكي نقوم به .إن هذه الخطوة األولى من شأنها تعزيز التزامنا بإعادة ارابتك مرة
أخرى إلى مسار تحقيق األرباح كما أنها ترسخ خارطة الطريق االستراتيجية للشركة لتحقيق االستدامه .إن برنامج إعادة هيكلة
رأس المال يضع األساس الالزم للمجموعة للتمكن من تطبيق خطتنا ذات المراحل الثالثة".
وأضاف" :لتنفيذ حافظة مشاريع الشركة البالغ قيمتها  17مليار درهم على النحو األمثل ،فإننا نقوم بإجراء تحسينات تشغيلية
جوهرية من خالل تطبيق نهج قوي إلدارة المخاطر وترسيخ ثقافة ترتبط باألداء ،ويظهر ذلك جليا من خالل الزيادة التي حققناها
في إجمالي هامش األرباح .ومن جهة أخرى ،فإن تسوية المطالبات القديمة واسترداد الذمم المدينة هي إحدى إجراءاتنا الرئيسية
في المرحلة األولى ،ويكمن تحقيق هذا اإلجراء في قدرتنا على تحويل المخاطر إلى فرص".
وختاما أضاف تيرويت" :لقد تم بالفعل الشروع في تطبيق العوامل الرئيسية للمرحلة الثانية "اإلعداد" بما في ذلك االستمرار في
تحقيق قيمة أكبر للعمالء والمستثمرين مع إبقاء المصاريف العامة واإلدارية بالمستوى المعياري المطلوب وهو األمر الذي انعكس
بالفعل على النتائج المالية للربع األول بإنخفاض في المصاريف العامة واإلدارية بنسبة  .%15إننا اآلن في وضع جيد يمكننا
من اتخاذ الخطوات المتبقية من المرحلة الثانية من خارطة الطريق االستراتيجية بما يجعلنا في وضع قوي للبدء في تنظيم جهودنا
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نحو تطبيق الجوانب الرئيسية للمرحلة الثالثة .إن جميع هذه العوامل تساهم في مستقبل ناجح ومستدام لجميع األطراف المعنية،
و باإلضافة إلى قيمنا الجوهرية التي ال نحيد عنها ،سنستمر في العمل لبناء مستقبل أرابتك".
انتهى-نبذة عن أرابتك 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 نفّذت 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.
أربتك في سوق دبي المالي عام  2005كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة ،واليوم تضم
تم إدراج ا
"أرابتك القابضة" العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات ،وتسعى لتحقيق رؤيتها الرامية للمساهمة
في رسم مالمح المشهد العمراني الحديث في المنطقة.
للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،www.arabtecholding.com :
للحصول على معلومات أخرى ،يرجى التواصل مع:
ساره شديد

مدير عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com
+971 )0( 2 333 7798

