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ARABTEC HOLDING
RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30 JUNE, 2017
Dubai, UAE – 8 August 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for
social and economic infrastructure, today reported its 1H17 consolidated results.

SUMMARY FINANCIAL RESULTS
Revenue (AED mn)
Earnings before interest and tax (EBIT) (AED mn)
Net Profit/ (Loss for the period) (AED mn)
Net profit attributable to Parent Company (AED mn)

H1 2017
4,246
61
42
57

H1 2016
4,161
(171)
(243)
(233)

Change
+2%
+232
+285
+290

HIGHLIGHTS






Successfully completed the Recapitalisation Programme
Revenue increased to AED 4.25 billion compared to AED 4.16 billion in 1H16; up 2% year-on-year
Net profit attributable to Parent was AED 57 million compared to a net loss of AED 233 million in
1H16
Backlog of AED 17.4 billion compared with AED 22.6 billion in 1H16 with a strong pipeline of
tender opportunities going forward
In 1H17 Arabtec’s major new wins included wasl Tower (AED 1.46 billion), the UAE Pavilion (AED
353 million) and Dubai Creek Harbour Development (AED 113 million)

The key deliverable in 1H17 was the completion of the Recapitalisation Programme in June which has
stabilised the business enabling the Group to look to the future and ensure we can begin capitalising on
opportunities. Arabtec has made good progress implementing robust risk management, refocusing on
core competencies and key geographies, creating clear accountability, managing and tracking
performance and streamlining business processes which will continue to improve productivity.
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt said: “We continue to align our business with our
strategic roadmap which has been reflected in the performance of the Group. The Recapitalisation
Programme was the key deliverable for us in Phase One of our strategic roadmap, which we successfully
concluded in June, leaving us to focus on risk management and business transformation. We will also
remain on track to optimise the delivery of our AED 17.4 billion backlog and continue to work on turning
risks into opportunities through the resolution of legacy claims and collecting receivables.”
“Having begun the implementation of the 4-Gate Work Winning Process, we are already seeing an
improvement in our work winning rate adding to our backlog of quality projects and are optimistic about
the pipeline of future tenders.”
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“We are now concentrating on aligning the synergies of our operating entities to become more
productive and cost effective and have begun positioning the business to deliver Phase Two of our
strategic roadmap. We continue to look to improvements in the future that will contribute to the
successful and sustainable future for all our stakeholders.” Mr. Tyrwhitt said.
- End –
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
Head of Investor Relations
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7798

Important Disclaimer:
Certain statements contained in this document constitute forward-looking statements relating to the
Company, its business, markets, industry, financial condition, results of operations, business strategies,
operating efficiencies, competitive position, growth opportunities, plans and objectives of management
and other matters. These forward-looking statements are not guarantees of future performance. Rather,
they are based on current plans, views, estimates, assumptions and projections and involve known and
unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Arabtec's control and are
difficult to predict, that may cause actual results, performance or developments to differ materially from
any future results, performance or developments expressed or implied from the forward-looking
statements.
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Arabtec does not make any representation or warranty as to the accuracy of the assumptions underlying
any of the statements contained herein. The information contained herein is expressed as of the date
hereof and may be subject to change. Neither Arabtec nor any of its controlling shareholders, directors
or executive officers or anyone else has any duty or obligation to supplement, amend, update or revise
any of the forward-looking statements contained in this market release, whether as a result of new
information, future events or otherwise, except as required by applicable laws and regulations or by any
appropriate regulatory authority.
Backlog and new contract awards are non-IFRS metrics based on management’s estimates of awarded,
signed and ongoing contracts which have not yet been completed, and serve as an indication of total size
of contracts to be executed. These figures and classifications are unaudited, have not been verified by a
third party, and are based solely on management's estimates.
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أرابتك القابضة
نتائج نصف السنة األول المنتهي بتاريخ  30يونيو 2017
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  8أغسطس  :2017أعلنت اليوم أرابتك القابضة ش.م.ع ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة
الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن نتائجها الموحدة لنصف السنة األول
من سنة .2017
موجز بالنتائج المالية:

العائدات (مليون درهم)

العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب (مليون درهم)
صافي الربح( /الخسارة عن المدة) (مليون درهم)

صافي الربح العائد للشركة األم

(مليون درهم)

النصف األول 2017

النصف األول 2016

التغيير

4,246

4,161
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أهم المعالم البارزة:


إنجاز برنامج إعادة هيكلة رأس المال بنجاح.



زيادة في العائدات لتصبح  4.25مليار درهم مقارنة بـ  4.16مليار درهم في النصف األول من عام  ،2016بزيادة
سنوية تبلغ .%2



صافي أرباح عائدة للشركة األم بمبلغ  57مليون درهم مقارنة بصافي خسارة وقدرها  233مليون درهم في النصف
األول من عام .2016



حافظة مشاريع قيد اإلنشاء بقيمة  17.4مليار درهم مقارنة بحافظة مشاريع قيد اإلنشاء بقيمة  22.6مليار درهم في
النصف األول من عام  2016مع فرص قوية متاحة للشركة لتقديم عروضها والفوز بالمناقصات في المستقبل.



تضمنت كبرى المشاريع الجديدة التي فازت بها ارابتك خالل النصف األول من سنة  2017برج وصل ( 1.46مليار
درهم) وجناح دولة اإلمارات العربية المتحدة في إكسبو  353( 2020مليون درهم) ومشروع تطوير ميناء خور دبي
( 113مليون درهم).
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كان اإلنجاز الرئيسي الذي استطاعت الشركة تحقيقه خالل النصف األول من سنة  2017هو إنجاز برنامج إعادة هيكلة رأس
المال بنجاح في شهر يونيو ،حيث أضفى هذا األمر االستقرار الالزم لألعمال لتتمكن المجموعة من التخطيط للمستقبل والتطلع
إليه بنظرة استشرافية  ،عالوة على ضمان قدرتنا على البدء في استغالل الفرص المتاحة على النحو األمثل .باإلضافة إلى ذلك،
حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في تطبيق نظام محكم إلدارة المخاطر واعادة التركيز على كفاءاتها األساسية واسواقها الرئيسية مما
ترتب عليه غرس ثقافة تقوم على المحاسبة وتحمل المسؤولية إلى جانب القدرة على إدارة مستوى األداء ومتابعته وتنظيم عمليات
الشركة بسالسة وانسيابيه وهو األمر الذي بدوره سيعمل على استمرار تحسين اإلنتاجية.
وبهذه الشأن ،صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد هاميش تيرويت قائلا" :مازلنا مستمرين في ضبط أعمالنا وتنظيمها على
نحو متوافق مع خارطة طريقنا االستراتيجية وهو األمر الذي كان له أثر إيجابي انعكس على أداء المجموعة .لقد كان برنامج
إعادة هيكلة رأس مال الشركة هو اإلنجاز الرئيسي لنا في المرحلة األولى من خارطة طريقنا االستراتيجية وقد تمكنا من إنجازه
بنجاح في شهر يونيو ،مما أتاح لنا اآلن المجال للتركيز على عملية إدارة المخاطر وتحويل مسار األعمال .سنستمر كذلك في
سعينا لتنفيذ حافظة مشاريعنا قيد اإلنشاء البالغ قيمتها  17.4مليار درهم على النحو األمثل وفي المواعيد المحددة ،كما سنستمر
في العمل لتحويل المخاطر إلى فرص متاحة من خالل تسوية المطالبات من المشاريع الماضية وتحصيل الذمم المدينة".
"لقد لمسنا بالفعل مع بدئنا في تطبيق عملية الفوز بالمشاريع ذات األربع مراحل تحسناً ملحوظاً في معدل فوزنا بالمشاريع والتي
أضافت مشاريع مميزة إلى حافظة مشاريعنا قيد اإلنشاء ،عالوة على تفائلنا بالفرص القوية المتاحة للشركة لتقديم عروضها والفوز
بالمناقصات في المستقبل".
وأضاف السيد هاميش" :ينصب تركيزنا اآلن على تضافر قدرات وامكانيات شركاتنا العاملة لتصبح أكثر إنتاجية وبتكاليف أقل،
وقد بدأنا بالفعل في وضع الشركة على طريق تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة طريقنا االستراتيجية ،كما سنستمر في سعينا لتحقيق
المزيد من التحسينات في المستقبل بما يساهم في مستقبل ناجح ومستدام لجميع مساهمينا".
انتهى-نبذة عن أرابتك القابضة:

"أرابتك" هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائماً 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 ،فضالً
عن عدد آخر من المشاريع التقنية ،مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.
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تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام  2005كأول شركة إنشاءات خاصة 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.

للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،www.arabtecholding.com :

للحصول على معلومات أخرى ،يرجى التواصل مع:
سارة شديد

مدير إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com

+971 )0( 2 333 7798
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" ضماناً ألداء الشركة المستقبلي ،وانما 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 ضمنياً 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 التنفيذيين ،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.
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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 اًر للحجم الكلي للعقود التي سيتم تنفيذها .هذه األرقام
والتصنيفات غير مدققة محاسبياً ولم يتم التحقق منها من قبل طرف ثالث وهي مبنية فقط على تقديرات اإلدارة.

