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Arabtec Holding announces AED 1.7bn
project win to construct 1,100 villas for
UAE Nationals from the Ministry of
Presidential Affairs

1,100 أرابتك القابضة تعلن عن فوزها بمشروع إنشاء
 مليار درهم بتكليف من1.7 فيال لمواطني الدولة بقيمة
وزارة شؤون الرئاسة

 Arabtec to construct 1,100 villas in Fujairah for . فيال في إمارة الفجيرة لمواطني الدولة1,100  أرابتك تنشأ
UAE Nationals
Dubai, 20 March 2016 – Arabtec Holding PJSC, a
leading engineering and construction group of
companies specialising in complex projects in the
Middle East, announces that its subsidiary, Arabtec
Construction, has been awarded a AED 1.7 billion
project to build 1,100 villas for nationals of the
United Arab Emirates in Mohamed Bin Zayed City,
Fujairah.

.ع.م.– أعلنت أرابتك القابضة ش2016  مارس20

،دبي

مجموعة الشركات الهندسية واإلنشائية الرائدة المتخصصة في تنفيذ
المشاريع الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط
 بمشروع، أرابتك لإلنشاءات،وشمال أفريقيا عن فوز شركتها التابعة

 فيال لمواطني الدولة في مدينة1,100  مليار درهم لبناء1.7 بقيمة
.محمد بن زايد بإمارة الفجيرة

This important project comprises a total built up area يتضمن هذا المشروع المتميز مساحة مبنية إجمالية وقدرها
of 430,000 square metres on a plot area of 215
، هكتار215  متر مربع على قطعة أرض مساحتها430,000
hectares. Construction will commence imminently
with an expected duration of approximately 2.5 وستبدأ أعمال اإلنشاءات قريباً كما أنه من المتوقع أن يتم إنجازه
years.
.ًخالل مدة وقدرها سنتان ونصف تقريبا
Eng. Saeed Mohamed Al Mehairbi, Acting CEO of  الرئيس، سعيد محمد المحيربي/ صرح المهندس،وبهذا الشأن
Arabtec Holding stated: "We are proud that the
 "من دواعي فخرنا أن يقع اختيار:التنفيذي باإلنابة لـ أرابتك القابضة
Ministry of Presidential Affairs has chosen Arabtec to
و ازرة شؤون الرئاسة على أرابتك لكي تقوم بتنفيذ هذا المشروع
execute this project of national importance."

." الوطني الهام
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About Arabtec Holding

:نبذة عن أرابتك القابضة

A leading engineering and construction group specialising in complex
projects in the Middle East and North Africa, including high-rise commercial
and residential development, infrastructure and oil and gas.

مجموعة الشركات الرائدة والمتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية واإلنشائية
 بما في ذلك األبراج التجارية،الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
. ومشاريع البنى التحتية وقطاع النفط والغاز،والسكنية

The UAE-based group’s 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.

 مجموعة،ونفذت شركات المجموعة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرا لها
 وهو أعلى مبنى، مثل تشييد برج خليفة،متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة
، فضل عن عدد آخر من المشاريع التقنية، وفندق قصر اإلمارات،في العالم
.مثل المطارات ومرافق النفط والغاز

In 2005, Arabtec became the first construction company to be listed on the
Dubai Financial Market. Today, Arabtec Holding consists of many
subsidiaries, with specialisations spanning all segments of the construction
cycle. The group is currently working on some of the most prestigious
projects in the Middle East, such as the Louvre Museum in Abu Dhabi.

 كأول شركة إنشاءات خاصة2005 تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام
 واليوم تضم أرابتك القابضة العديد من.تتحول إلى شركة مساهمة عامة
 وتعمل الشركة في.الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات
الوقت الراهن على مجموعة من أبرز المشاريع اإلنشائية في منطقة الشرق
. بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي،األوسط

For more information, please visit www.arabtecholding.com

www.arabtecholding.com : للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة

Investor relations contact information:
Arabtec Holding, Investor Relations
Tel. +971 2 333 6734
Email: ir@arabtecholding.com

معلومات االتصال بقسم علقات المستثمرين
 قسم علقات المستثمرين،أرابتك القابضة
+971 2 333 6734 :هاتف
ir@arabtecholding.com :بريد إلكتروني

