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EFECO wins AED 113 million Project in
Dubai Creek Harbour Development

Dubai, UAE – 03 July 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for
social and economic infrastructure, today announced that its wholly owned subsidiary, EFECO
(Emirates Falcon Electromechanical Co.) has entered into a contract with Al Naboodah Co LLC for a
AED 113 million project for the MEP works of Creekside 18 Project at the Dubai Creek Harbour
development, a joint venture of Emaar Properties and Dubai Holding.
Dubai Creek Harbour is located next to Ras Al Khor wildlife sanctuary, and is a 6 sq km mixed-use
development with waterfront resorts, a yacht club and a marina as well as retail and commercial
space. EFECO has been selected for the execution and completion of the MEP works of two 37storey residential towers. The duration of the project will be 22 months.
Group Chief Executive Officer Mr. Hamish Tyrwhitt commented: "We are pleased that EFECO has
been awarded the Creekside 18 Project at the Dubai Creek Harbour Development. This award
demonstrates our integrated capabilities across our operating entities and provides core
competency service to our clients. We continue to remain on track as we execute our strategic
roadmap.”
EFECO will commence work on the project in July 2017 for a duration of 22 months.
- 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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شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية – ايفيكو
تفوز بعقد بقيمة  113مليون درهم في مشروع تطوير ميناء خور دبي

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  03يوليو  :2017أعلنت اليوم "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة")،
مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن قيام شركة صقر اإلمارات
الكهروميكانيكية – إيفيكو إحدى شركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة -بإبرام عقد مع شركة النابودة ذ.م.م.
لتنفيذ مشروع بقيمة  113مليون درهم والخاص باألعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع واجهة الخور 18
” “Creekside 18 Projectبمشروع تطوير ميناء خور دبي ،المشروع المشترك بين إعمار العقارية ودبي القابضة.
يقع ميناء خور دبي إلى جانب محمية راس الخور للحياة البرية وهو مشروع تطويري متعدد االستخدامات يمتد على مساحة
 6كيلومتر مربع بمنتجعات ذات واجهة مائية ونادي لليخوت ومارينا وكذلك مساحات تجارية ومتاجر التجزئة ،وقد وقع
االختيار على ايفيكو لتنفيذ وانجاز األعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لبرجين سكنيين يتكونان من  37طابقاً .هذا
ومن المقرر أن تكون مدة المشروع  22شه اًر.
وبهذا الشأن ،صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة ،السيد هاميش تيرويت "من دواعي سرورنا فوز ايفيكو بمشروع واجهة الخور
 “Creekside 18 Project” 18بمشروع تطوير ميناء خور دبي .إن الفوز بهذا المشروع يبرهن على تكامل اإلمكانيات
والقدرات التي تتمتع بها كافة الجهات التشغيلية التابعة لنا وهو األمر الذي يوفر خدمات على أعلى درجة من الكفاءة
لعمالئنا .مازلنا مستمرين في سعينا نحو تنفيذ خارطة طريقنا االستراتيجية ".
من المقرر أن تبدأ إيفيكو في تنفيذ المشروع في يوليو  2017على مدى  22شه اًر.
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:
ساره شديد

مدير إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com

+971 )0( 2 333 7798

