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Arabtec Holding PJSC Today
Held Its Annual General Assembly Meeting for FY 2017
Dubai, UAE – 16 April 2018: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “the Group”), a leading contractor for social
and economic infrastructure, today convened its Annual General Assembly Meeting (AGM) for the fiscal year
2017 at the IPIC Auditorium, IPIC Tower, IPIC Square, Muroor Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates. The
shareholders approved all the resolutions including the consolidated financial statements for the year ended
31 December 2017.
Key financial highlights for 2017 included:
• Revenue increased to AED 9.1 billion in FY17 compared to AED 8.2 billion in FY16; up 12%
• Net profit attributable to Parent was AED 123.1 million compared to a net loss of AED 3.4 billion in FY16
• SG&A as a % of revenue declined by 50% from 5.2% in 4Q16 to 2.6% in 4Q17
• Backlog steady at AED 17.2 billion with a solid pipeline of tender opportunities going forward
The results of the AGM setting out the resolutions approved by the shareholders have been disclosed to the
DFM. The Board of Directors’ recommendation to distribute a cash dividend of 2.05 fils per share for the year
ended December 2017 was approved by the shareholders. The dividend is in line with the Group’s dividend
policy to pay out between 25% and 50% of net profits annually.
The shareholders elected the Board of Directors for a new three-year term with Mr. Khaleefa Ali Mohamed
Abdulla Al Qamzi joining the Board as an Independent Director replacing Mr. Jamal Saeed Saleh Al Nuaimi.
There were no further changes to the Board of Directors.
Arabtec’s Chairman commented: “While there is still much to do, I am pleased with the progress we have
made in 2017 and I am confident that we will continue our positive momentum in 2018. I would like to thank
each and every employee at Arabtec for their dedication and commitment and I would also like to extend my
appreciation to our shareholders who have offered tremendous support over the years. I look forward to
working with the Board as we continue to steer Arabtec towards a successful and sustainable future.”
Group CEO of Arabtec, Hamish Tyrwhitt, added: “On the back of a solid performance in 2017 and having
stabilised the business, the Group’s strategic priorities in 2018 move to re-basing the business through a
range of initiatives focused on productivity, efficiency, innovation and further strengthening the balance
sheet. While the collection of receivables and closing-out legacy projects will remain a key priority in 2018,
looking to the future, we will continue to simplify our operating structure and implement better tools and
processes to manage our workforce to improve productivity and efficiency.
The Group will pursue the many opportunities in the infrastructure sector and develop a framework to offer
innovative funding solutions to deliver Government projects while continuing to improve governance,
embedding the 4-Gate Work-Winning Process across all of our operating companies and implementing
Business Standards across the Group to standardise our governance framework.
I would like to take this opportunity to thank all our employees, Board, shareholders and the broader Arabtec
team for their patience and continued support that allowed us to stabilise the business and provide a solid
foundation for growth.”
-END1
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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, Abu Dhabi landmark,
the Emirates Palace Hotel and Louvre Abu Dhabi Museum; 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.

Investor Relations Contact
Ms. Sara Shadid
Head of Investor Relations
✉ ir@arabtecholding.com
☎ +971 (0) 2 333 7798
For more information, please visit
www.arabtecholding.com
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. 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 forwardlooking 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 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.

