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Arabtec Construction has been Awarded an AED 363 million
contract for Dubai South Mall
Dubai, UAE – 07 August 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for social
and economic infrastructure, today announced that its wholly owned subsidiary Arabtec Construction has
been awarded an AED 363 million contract for the construction of the Dubai South Mall. Arabtec
Construction has been awarded this project by the Joint Venture between Emaar Properties PJSC and
Dubai World Trade Centre.
The Dubai South Mall will have a built up area of approximately 83,000 square-meters comprising a Ground
Level consisting of a grade level parking and a Hypermarket, First and Second Levels that include F&B,
Cinema, Family Entertainment Facility, Food Court and Retail Shops. The Mall will be located in Dubai South
which is a 145-square-kilometre city on Dubai’s southern border that encompasses the Al Maktoum
International Airport, the Expo 2020 site and a major logistics district.
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt commented: “We continue to build strong relationships
with our clients and are pleased to announce the award from the Joint Venture of Emaar Properties PJSC
and Dubai World Trade Centre for the construction of the Dubai South Mall and look forward to delivering
another project at the Expo 2020 Site. Our recent project wins demonstrate the trust we are developing
with our clients to deliver projects. We are also building that trust with our shareholders, in our ability as
management, to then deliver on those projects. We continue to adopt a selective risk management
approach in order to capture jobs within our core competencies and strategic focus.”
The project work will commence this month.

- 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.
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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 لإلنشاءات تفوز بعقد إنشاء المركز التجاري دبي ساوث مول
بقيمة  363مليون درهم
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  7أغسطس  :2017أعلنت اليوم "أرابتك لإلنشاءات" ،إحدى الشركات التابعة والمملوكة
بالكامل لمجموعة "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،وهي شركة المقاوالت الرائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية
االقتصادية واالجتماعية ،عن فوزها بعقد إنشاء المركز التجاري دبي ساوث مول بقيمة  363مليون درهم ،حيث تمت ترسية
المشروع على "أرابتك لإلنشاءات" من قبل شركة المشروع المشترك بين "إعمار العقارية ش.م.ع ".و"مركز دبي التجاري العالمي".
وسيضم المركز التجاري دبي ساوث مول مساحة مبنية تقارب  83,000متر مربع تتألف من طابق أرضي يحتوي على مواقف
للسيارات وهايبرماركت في نفس الطابق ،باإلضافة إلى طابقين أول وثان يحتويان على مرافق لألطعمة والمشروبات ،وسينما،
ومرفق للترفيه العائلي وساحة للمطاعم ومحالت لتجارة التجزئة .وسيقع المركز التجاري في مشروع "دبي الجنوب" ،المدينة الممتدة
على مساحة  145كيلومتر مربع على الحدود الجنوبية إلمارة دبي ،والتي تضم مطار آل مكتوم الدولي وموقع إكسبو 2020
باإلضافة إلى إحدى كبرى المناطق اللوجستية.
وبهذه المناسبة ،صرح السيد /هاميش تيرويت ،الرئيس التنفيذي للمجموعة قائالا" :مازلنا مستمرين في بناء عالقات قوية مع
عمالئنا .وانه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن فوزنا بمشروع إنشاء المركز التجاري دبي ساوث مول والذي تمت ترسيته من قبل
المشروع المشترك بين ’إعمار العقارية ش.م.ع ‘.ومركز دبي التجاري العالمي .ونتطلع إلى تنفيذ مشروع آخر في موقع إكسبو
 .2020وتعكس المشاريع التي فزنا بها مؤخ ار الثقة التي نعمل على تطويرها مع عمالئنا في قدرتنا على تسليم المشاريع في
الوقت المحدد .كما نعمل على بناء وتعزيز هذه الثقة مع مساهمينا من خالل قدرتنا كإدارة على تسليم تلك المشاريع .وما زلنا
مستمرين في اتباع نهج انتقائي إلدارة المخاطر على نحو يمكننا من الفوز بمشاريع تتوافق مع استراتيجيتنا وكفاءاتنا األساسية".
ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع هذا الشهر.
انتهى-نبذة عن أرابتك القابضة:
"أرابتك" هي شركة مقاوالت رائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ،وهي تحرص دائم ا على إيجاد أفضل
السبل للمساهمة في تحسين جودة حياة األفراد ضمن مجمعاتها .ونفذت الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة،

مثل برج خليفة في دبي ،أطول مبنى في العالم ،وفندق قصر اإلمارات ،أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي ،فضالا عن عدد آخر من
المشاريع المعقدة فني ا في المطارات والبنية التحتية المتصلة بها.
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وتم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام  2005كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة .وتضم "أرابتك
القابضة" اليوم العديد من الشركات التابعة في مختلف مجاالت قطاع اإلنشاءات ،وتسعى لتحقيق رؤيتها الرامية إلى بناء المستقبل.

للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.arabtecholding.com :
للحصول على معلومات أخرى ،يرجى التواصل مع:
ساره شديد

مدير إدارة عالقات المستثمرين
ir@arabtecholding.com

+971 )0( 2 333 7798

