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Arabtec Holding PJSC
Arabtec wins AED 1.46 billion contract for 2020 Tower in
central Dubai
Dubai, UAE – 21 May 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “the Group”), a leading contractor for
social and economic infrastructure, today announced that its subsidiary, Arabtec Construction, has
been awarded an AED 1.46 billion contract by Wasl LLC for the construction of the 2020 Tower, a mixeduse high-rise tower in the heart of Dubai.
Hamish Tyrwhitt, Group Chief Executive Officer of Arabtec Holding, said: “Arabtec continues to play an
important role in the development of the UAE’s social and economic infrastructure. The contract for
the construction of the 2020 Tower has been awarded based on our track record of delivering worldclass mixed-used developments, adding to Arabtec Construction’s existing portfolio of over 22 projects
we are currently building in the UAE.”
Tyrwhitt added: “The long term outlook for the construction and engineering sector in our key
geographic markets remains positive, especially in the UAE, where the majority of our projects are
located. With the combination of the strategic repositioning of the business, strong industry
fundamentals and catalyst events such as Expo 2020 fast-approaching, we believe that the year ahead
will see Arabtec continue on its path to a successful and sustainable future.”
Arabtec has a project backlog of approximately AED 17 billion, equivalent to over two years of revenue.
The awarding of the project marks the latest key milestone in Arabtec’s three-phase strategic plan to
return the Group to growth, and highlights the continuing strength of the Group’s operating divisions
and its strong, committed growth pipeline.

- 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
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أرابتك تفوز بعقد إنشاء "برج  "2020في وسط دبي بقيمة  1.46مليار درهم
دبي 21 ،مايو  :2017أعلنت "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة
في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،اليوم عن فوز شركتها التابعة" ،أرابتك لإلنشاءات" بعقد إنشاء "برج
 "2020شاهق االرتفاع ومتعدد االستخدامات في قلب دبي ،بقيمة  1.46مليار درهم من شركة وصل ذ.م.م.
بهذه المناسبة ،قال هاميش تيرويت ،الرئيس التنفيذي لـ"أرابتك القابضة"" :تواصل أرابتك لعب دور مهم في تطوير البنية
التحتية االقتصادية واالجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتأتي ترسية عقد إنشاء ’برج  ‘2020على أرابتك استنادا
إلى تاريخ الشركة الحافل باإلنجازات وسجلها المهني المميز بالمشاريع متعددة االستخدامات عالمية المستوى .ويمثّل الفوز
بهذا العقد إضافة نوعية إلى محفظة مشاريع أرابتك لإلنشاءات التي تتضمن  22مشروعا قيد اإلنشاء في اإلمارات".
وأضاف تيرويت" :تتسم التوقعات المستقبلية لقطاع الهندسة واإلنشاءات باإليجابية على المدى الطويل في األسواق التي
نزاول نشاطنا فيها ،السيما في دولة اإلمارات ،حيث يوجد فيها معظم المشاريع التي نعمل على تطويرها .وفي ظل جهود
تصحيح وضع أعمال الشركة إلى جانب مقومات القطاع المتينة ،واألحداث والفعاليات الكبرى التي يمكن أن تلعب دو ار
محف از يدعم ويدفع عجلة نمو القطاع ،مثل إكسبو  2020دبي ،فإننا على ثقة بان ارابتك ستستمر على طريق النجاح والنمو
المستدام خالل العام القادم".
ولدى "أرابتك" حافظة قوية من المشاريع قيد التنفيذ وتلك التي تلتزم بتنفيذها مستقبال تقدر قيمتها بنحو  17مليار درهم تقريبا،
بما يعادل إيرادات سنوية ألكثر من عامين .ويمثل الفوز بعقد إنشاء "برج  ،"2020أحدث إنجاز في ضوء الخطة االستراتيجية
التي أطلقتها المجموعة من ثالث مراحل ،كما يسلط الضوء على األداء القوي والمستمر لألقسام التشغيلية للمجموعة والتزامها
الراسخ بإنماء حصيلتها من المشاريع المستقبلية.
-انتهى-

نبذة عن أرابتك القابضة:

تُعد "أرابتك" مجموعة شـ ــركات رائدة متخص ـ ـصـ ــة بتنفيذ مشـ ــاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصـ ــادية ،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.

1

أرابتــــــك القابضــــــة ( ش  .م .ع )
Arabtec Holding PJSC
تم إدراج أربتك في سـ ــوق دبي المالي عام  2005كأول شـ ــركة إنشـ ــاءات خاصـ ــة تتحول إلى شـ ــركة مسـ ــاهمة 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 :
لالستفساراتُ ،يرجى التواصل مع:
سارة شديد
مديرة عالقات المستثمرين
+971 (0)2 333 7798
ir@arabtecholding.com
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