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ARABTEC PUBLISHES 2016 ANNUAL REPORT

Dubai, UAE – 10 April 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “the Group”), a leading
contractor for social and economic infrastructure, today publishes its 2016 Annual Report to
update its stakeholders about the Group’s financial performance in the year 2016.
The 2016 Annual Report is available in the disclosures section of Arabtec’s DFM page and on
Arabtec’s website.
- 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:
Arabtec@brunswickgroup.com
Alex Blake-Milton, Brunswick Group
+971 (0)4 446 6270
Hassan Fattah, Brunswick Group
+971 (0)2 234 4600
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"أرابتك" تصدر تقريرها السنوي لعام 2016
دبي 10 ،أبريل  :2017تصدر "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة
في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،اليوم تقريرها السنوي لعام  2016بهدف إطالع األطراف المعنية
على األداء المالي للمجموعة خالل العام .2016
ويتوفر التقرير السنوي لعام  2016في قسم اإلفصاحات ضمن صفحة "أرابتك" على الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي
وكذلك على موقع "أرابتك".
انتهى-نبذة عن أرابتك القابضة:

تُعد "أرابتك" مجموعة شر ررركات رائدة متخص ر رصر ررة بتنفيذ مشر رراريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصر ررادية ،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.
تم إدراج أربتك في سر رروق دبي المالي عام  2005كأول شر ررركة إنشر رراءات خاصر ررة تتحول إلى شر ررركة مسر رراهمة 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 اإللكترونيwww.arabtecholding.com :
لالستفسارات اإلعالميةُ ،يرجى التواصل مع مجموعة برنزويك بالنيابة عن أرابتك:
أليكس بليك-ميلتون
+971 (0)4 446 6270
Arabtec@brunswickgroup.com
حسن فتّاح
+971 (0)2 234 4600
Arabtec@brunswickgroup.com
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