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 درهم مليون  269تفوز بعقد بقيمة أرابتك 

 أكويا  في مجمع داماك السكني منازل فاخرةإلنشاء 

 
مجموعة الشركات - "(المجموعة" أو "أرابتك)"القابضة ش.م.ع. ارابتك : أعلنت اليوم 2018 ديسمبر 31 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

التي و التابعة  الشركاتإحدى  لإلنشاءات ذ.م.م.عن فوز أرابتك  -الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية
‘ أكويا أكسجين’مجمع  في فاخرةفلل إنشاء  . يتضمن العقدالعقاريةماك ادرهم من دمليون  269بعقد بقيمة  للمجموعةتعود ملكيتها الكاملة 

 .في دبي السكني الفاخر

وثمانون ألف متر مربع، هذا ومن  ةست تربو علىمساحة مبنية  المكون من أكويليجياتجمع في  فيال 455 ببناء أرابتك لإلنشاءات ستقوم
 شهرًا. 22 مع مدة إلنجاز أعمال اإلنشاءات وقدرهاالمقرر أن تبدأ أعمال العقد على الفور 

مليون قدم مربع إحدى أكثر المجتمعات السكنية خضرة ، فضاًل على أنه  55على مساحة شاسعة تقدر بـ ‘ أكويا أكسجين’ مجمعيقدم 
حفرة متوافق مع المعايير الدولية الستضافة البطوالت. سيتألف المجتمع كذلك من وحدات للتسوق  18يحتضن مضمار جولف مكون من 

ما يقدمه المجتمع من فلل وشقق ووحدات سكنية مزودة عبر  منتشرةضافة إلى منشآت ترفيهية ووحدات للضيافة ومتاجر للبيع بالتجزئة باإل
 بالخدمات.

مرة أخرى على داماك  أن يقع اختيار: "إنه لمن دواعي سرورنا جموعةالسيد هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي للمصرح ، وبهذه المناسبة
مدى  آخر ةسكنيفلل مشروع ب فوز أرابتك لإلنشاءترض يع. أكويا التطويري الرئيسيبمشروع  أهميةالعناصر  أكثرأرابتك لإلنشاءات لتنفيذ 

  "إمكانياتها وقدراتها الجوهرية في قطاع البناء والتشييد.قوة 

 -انتهى-
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 القابضة: أرابتكنبذة عن 
كبرى المشاريع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تعمل المجموعة من خالل شركاتها أرابتك هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ 

ة واالجتماعية العاملة واستثماراتها على تنفيذ مشاريع اإلنشاءات والبنية التحتية، ويشمل ذلك نطاق واسع من مشاريع البنى التحتية التجارية والسكني
ات العربية المتحدة وغيرها من دول المنطقة. هذا وتشمل قائمة المشاريع التي أنجزتها المجموعة والتي تتخذ من والصناعية واالقتصادية في دولة اإلمار 

العالم، ودرة أبوظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها تحفًا عمرانية ومباٍن فريدة من نوعها على غرار برج خليفة في دبي والذي يعد أطول مبنى في 
ز معالمها قصر اإلمارات ومتحف اللوفر أبوظبي، هذا إلى جانب مشاريع إنشاء المطارات وما تحتويه على أعمال تقنية باإلضافة إلى البنى وأحد أبر 

ن ، واليوم تضم "أرابتك القابضة" العديد ميتم إدراجها في سوق دبي المالي شركة إنشاءات أول  2005التحتية المتصلة بها. أصبحت أرابتك في عام 
. هذا وتعمل المجموعة اآلن على تنفيذ عدد من المشاريع الهامة والمميزة في الشرق األوسط الشركات التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات

 ومبنى مطار أبوظبي الجديد. 2020على غرار جناح دولة اإلمارات في اكسبو 
 

  ،www.arabtecholding.comللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
 

 للحصول على معلومات أخرى، يرجى التواصل مع: 
 

 مدير إدارة عالقات المستثمرين 
ir@arabtecholding.com 

7798 333 2 (0 )971 + 
 

 تنبيه هام: 

المالية، ونتائج عملياتها التشغيلية،  يتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل "بيانات تطلعية" متعلقة بالشركة وأعمالها، وأسواقها، والقطاعات التي تعمل فيها، وأوضاعها
األخرى. وال تشكل هذه "البيانات التطلعية" ضمانًا ألداء الشركة واستراتيجياتها التجارية، ووضعها التنافسي، وفرص نموها، وخطط وأهداف اإلدارة ومجموعة من المواضيع 

اإلضافة إلى حاالت عدم يقين المستقبلي، وإنما تستند إلى الخطط، والرؤى، والتقديرات، واالفتراضات، والتوقعات الحالية، وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة، ب
رة الشركة ويصعب التنبؤ بوقوعها، والتي قد تفضي إلى نتائج أو أداء أو إنجازات ملموسة تختلف بشكل جوهري عن وغيرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سيط

 النتائج واألداء واإلنجازات المستقبلية الواردة صراحة أو ضمنيًا من خالل هذه البيانات التطلعية. 

وي عليها أي من البيانات المتضمنة في هذا المستند. باإلضافة إلى ذلك، إن المعلومات الواردة في هذا ال تقدم الشركة أي إقرار أو ضمانة بدقة االفتراضات التي قد تنط
و أعضاء مجلس إدارتها، المستند جاءت كما كانت عليه في هذا التاريخ وهي عرضة للتغيير. وال يترتب على الشركة أو أي من مساهميها الذين يملكون حصص أغلبية، أ

ستند، سواء تنفيذيين، أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإضافة أو تعديل أو مراجعة أي من البيات المبنية على التوقعات والمضمنة في هذا المأو مسؤوليها ال
 تطلبه أي سلطة تنظيمية مختصة.كان ذلك كنتيجة مترتبة على معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو خالفها، إال بحسب ما تتطلبه القوانين واألنظمة المرعية، أو 

د الممنوحة أو الموقعة أو المستمرة التي لم ال تستند حافظة المشاريع قيد اإلنشاء والعقود الجديدة إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بل على تقديرات اإلدارة للعقو 
تنفيذها. هذه األرقام والتصنيفات غير مدققة محاسبيًا ولم يتم التحقق منها من قبل طرف ثالث وهي مبنية  يتم إنجازها بعد وهي تمثل مؤشرًا للحجم الكلي للعقود التي سيتم

 فقط على تقديرات اإلدارة.
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