
 
 ).ع م.(ش أرابــــتــــك الــقـــابـــــضـــــة

Arabtec Holding PJSC   
 

 
ملیون درھم من إعمار مصر 157أرابتك تفوز بمشروع بقیمة   

 
") المجموعة" أو "أرابتك(" "ع.م.ش القا�ضة أرابتك" الیوم أعلنت ،2018 مایو 22 اإلمارات العر�یة المتحدة، –دبي 

 أرابتكعن فوز  واالجتماعیة، االقتصاد�ة التحتیة البنیة مشار�ع تنفیذ في المتخصصة الرائدة الشر�ات مجموعة، 

 755ملیون درهم ( 157�قیمة  �عقد -إحدى شر�اتها التا�عة والتي تعود ملكیتها الكاملة للمجموعة - لإلنشاءات

 "لیفانا" في المشروع التطو�ري الرئیسي أب تاون  Eملیون جنیه مصري) إلنشاء المرحلتین الثالثة والرا�عة للقر�ة 

 . كایرو

. هذا و�بلغ إجمالي القاهرة ع في قلب عاصمة مصر�كونه مشروع تطو�ري متكامل �ق �ایرو ینفرد مشروع اب تاون 

فیال مع  128إنشاء  4و  3لكال المرحلتین واحد وستون ألف متر مر�ع، وتتضمن المرحلتین  المساحة المبنیة

 ا.لطرق والبنیة التحتیة المحیطة بهاأعمال 

�شكل مشروع أب تاون �ایرو  ":القا�ضة أرابتك"لمجموعة  التنفیذي الرئیس تیرو�ت، هامیش و�هذا الشأن، صرح 

أول المشار�ع التي نفوز بها خارج دولة اإلمارات العر�یة المتحدة منذ أكثر من عام، هذا ونتطلع قدمًا للعمل على 

 مع �بار عمالئنا. الراسخة عالقاتنا  والبناء علىتنفیذ مشروع آخر لـ إعمار 

ار�ع االستراتیجیة التي تقع في نطاق اختصاصاتنا في العمل على الفوز �المش من جهة أخرى، مازلنا مستمر�ن

 نجاح أرابتك واستدامتها."�شكل عملي �خدم  و�ما، أسواقنا الرئیسیة حیث یزاول عمالئنا أعمالهم من خالل

 -انتهى-

 القا�ضة: أرابتكنبذة عن 
�برى المشار�ع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قیا. تعمل المجموعة أرابتك هي مجموعة شر�ات رائدة ومتخصصة في تنفیذ 

من خالل شر�اتها العاملة واستثماراتها على تنفیذ مشار�ع اإلنشاءات والبنیة التحتیة، و�شمل ذلك نطاق واسع من مشار�ع البنى 
ات العر�یة المتحدة وغیرها من دول المنطقة. هذا وتشمل التحتیة التجار�ة والسكنیة واالجتماعیة والصناعیة واالقتصاد�ة في دولة اإلمار 

ا قائمة المشار�ع التي أنجزتها المجموعة والتي تتخذ من دولة اإلمارات العر�یة المتحدة مقرًا لها تحفًا عمرانیة ومباٍن فر�دة من نوعه
ز معالمها قصر اإلمارات ومتحف اللوفر على غرار برج خلیفة في دبي والذي �عد أطول مبنى في العالم، ودرة أبوظبي وأحد أبر 

أبوظبي، هذا إلى جانب مشار�ع إنشاء المطارات وما تحتو�ه على أعمال تقنیة �اإلضافة إلى البنى التحتیة المتصلة بها. أصبحت 
ن الشر�ات ، والیوم تضم "أرابتك القا�ضة" العدید میتم إدراجها في سوق دبي المالي شر�ة إنشاءات أول  2005أرابتك في عام 

. هذا وتعمل المجموعة اآلن على تنفیذ عدد من المشار�ع الهامة والممیزة في الشرق التا�عة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات
 ومبنى مطار أبوظبي الجدید. 2020األوسط على غرار جناح دولة اإلمارات في اكسبو 

 
 



 
 

 
 

  ،www.arabtecholding.comللمز�د من المعلومات، ُیرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني: 
 

 للحصول على معلومات أخرى، یرجى التواصل مع: 
 

 شدید  ةسار 
 مدیر إدارة عالقات المستثمر�ن 
ir@arabtecholding.com 

7798 333 2 )0 (971 + 
 

 تنبیه هام: 

یتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل "بیانات تطلعیة" متعلقة �الشر�ة وأعمالها، وأسواقها، والقطاعات التي تعمل فیها، 

وأوضاعها المالیة، ونتائج عملیاتها التشغیلیة، واستراتیجیاتها التجار�ة، ووضعها التنافسي، وفرص نموها، وخطط وأهداف اإلدارة 

األخرى. وال تشكل هذه "البیانات التطلعیة" ضمانًا ألداء الشر�ة المستقبلي، و�نما تستند إلى الخطط، والرؤى، ومجموعة من المواضیع 

والتقدیرات، واالفتراضات، والتوقعات الحالیة، وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة، �اإلضافة إلى حاالت عدم �قین وغیرها 

رة الشر�ة و�صعب التنبؤ بوقوعها، والتي قد تفضي إلى نتائج أو أداء أو إنجازات ملموسة من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سیط

 تختلف �شكل جوهري عن النتائج واألداء واإلنجازات المستقبلیة الواردة صراحة أو ضمنیًا من خالل هذه البیانات التطلعیة. 

وي علیها أي من البیانات المتضمنة في هذا المستند. �اإلضافة ال تقدم الشر�ة أي إقرار أو ضمانة بدقة االفتراضات التي قد تنط

إلى ذلك، إن المعلومات الواردة في هذا المستند جاءت �ما �انت علیه في هذا التار�خ وهي عرضة للتغییر. وال یترتب على الشر�ة 

تنفیذیین، أو أي شخص آخر أي أو أي من مساهمیها الذین �ملكون حصص أغلبیة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مسؤولیها ال

واجبات أو التزامات �إضافة أو تعدیل أو مراجعة أي من البیات المبنیة على التوقعات والمضمنة في هذا المستند، سواء �ان ذلك 

تطلبه أي كنتیجة مترتبة على معلومات جدیدة، أو أحداث مستقبلیة، أو خالفها، إال �حسب ما تتطلبه القوانین واألنظمة المرعیة، أو 

 سلطة تنظیمیة مختصة.

د ال تستند حافظة المشار�ع قید اإلنشاء والعقود الجدیدة إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة بل على تقدیرات اإلدارة للعقو 

تنفیذها. هذه األرقام  الممنوحة أو الموقعة أو المستمرة التي لم یتم إنجازها �عد وهي تمثل مؤشرًا للحجم الكلي للعقود التي سیتم

 والتصنیفات غیر مدققة محاسبیًا ولم یتم التحقق منها من قبل طرف ثالث وهي مبنیة فقط على تقدیرات اإلدارة.
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