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Α. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΗΑΕ 

Α1. Μέγεθος του κλάδου κατασκευών στα ΗΑΕ 
 

Ο κλάδος των κατασκευών είναι ο 4ος σημαντικότερος στην οικονομία των ΗΑΕ και ο μεγαλύτερος σε αξία 

στην αγορά του Κόλπου, μέχρι στιγμής, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ανακοινώσει προγραμματισμένα έργα 

διπλάσιας αξίας σε σχέση με των ΗΑΕ στα επόμενα χρόνια. Η κατασκευαστική αγορά των ΗΑΕ ανήλθε σε περίπου 

$32 δισ. το 2020. Ο κλάδος επηρεάστηκε σφοδρά από την πανδημία του κορωνοϊού ιδίως στο Dubai, οδηγώντας στη 

διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών και την χρεοκοπία σημαντικών κατασκευαστικών εταιρειών, όπως της 

Arabtec. Μια επιπλέον ανησυχητική ένδειξη για τον κλάδο είναι ότι τα $125 δισ. δολάρια των υπό σχεδιασμό έργων 

στη χώρα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $145 δισ. των έργων σε εκτέλεση, υποδηλώνοντας συρρίκνωση της 

αγοράς. 

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας και των συρρικνωμένων μεγεθών, οι προοπτικές για τον 

κατασκευαστικό κλάδο είναι μετριοπαθώς αισιόδοξες, καθώς τόσο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση όσο και οι Τοπικές 

Κυβερνήσεις συνεχίζουν τα σχέδιά τους για υποδομές μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η Ενεργειακή 

Στρατηγική 2050, το Πρόγραμμα Στέγασης Sheikh Zayed και η Στρατηγική Τουρισμού του Εμιράτου Dubai. Η 

ανάκαμψη του κλάδου αναμένεται να υποστηριχθεί, εξάλλου, από την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, καθώς 

και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε όλους τους υπο-κλάδους (κατοικίες, ενέργεια, υπηρεσίες ωφέλειας, 

υποδομές, εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα), παρότι στον οικιστικό κλάδο υπάρχει ακόμη σημαντική 

υπερπροσφορά κατοικιών. 

Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, οι επενδύσεις σε υποδομές (ενέργεια, μεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) και 

στον τομέα των εμπορικών ακινήτων του Abu Dhabi θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αναμενόμενης πτώσης, η 

οποία θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση των έργων που σχετίζονταν με τη διοργάνωση της Expo2020 Dubai.  

Η χώρα έχει υιοθετήσει, επίσης, το μοντέλο Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ (Public Private 

Partnership – PPP), το οποίο επιτρέπει την παροχή αγαθών και υπηρεσιών με φθηνότερο κόστος. Το 2020, η 

κυβέρνηση του Abu Dhabi παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για έργα PPP αξίας άνω των $2,72 δισ. σε διάφορους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των μεταφορών και των δημοτικών έργων. 

Η υλοποίηση, φυσικά, όλων των εξαγγελλόμενων έργων εξαρτάται από την ευνοϊκή ή μη οικονομική συγκυρία, 

ιδίως δε από την τιμή του πετρελαίου και τις συνθήκες χρηματοδότησης. 

A2. Δομή του κλάδου κατασκευών στα ΗΑΕ 
 

Οι βασικοί κλάδοι στην κατασκευαστική αγορά των ΗΑΕ είναι οι εμπορικές κατασκευές, οι βιομηχανικές 

κατασκευές, οι κατασκευές υποδομών, οι κατασκευές ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι κατασκευές 

δημόσιων κτηρίων και οι κατοικίες. Το 2021, η κατασκευή κατοικιών είχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε αξία. Ο 

κατασκευαστικός κλάδος των ΗΑΕ αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω του ταχέως 

αναπτυσσόμενου τομέα υπηρεσιών κοινής ωφελείας και μεταφορών. 
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α) Εμπορικά Ακίνητα 

Ο κλάδος των εμπορικών ακινήτων αναμένεται να σημειώσει άνοδο το 2022, υποστηριζόμενος από τη 

συνεχιζόμενη ανάκαμψη στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Τον Μάρτιο του 2021, η κυβέρνηση 

δρομολόγησε το αστικό σχέδιο του Dubai 2040, βάσει του οποίου σχεδιάζει να αυξήσει την έκταση της γης που 

χρησιμοποιείται για ξενοδοχεία και τουριστικές δραστηριότητες έως το 2040. 

β) Βιομηχανικά ακίνητα 

Ο κλάδος των βιομηχανικών ακινήτων αναμένεται να επίσης να καταγράψει ανάπτυξη το 2022 με την 

υποστήριξη του Κυβερνητικού Προγράμματος Operation 300 Billion, το οποίο προβλέπει την αύξηση της συμβολής 

του βιομηχανικού τομέα στο εμιρατινό ΑΕΠ έως το 2031. Ειδικότερα, για τη διεύρυνση της βιομηχανικής 

παραγωγικής βάσης, το εν λόγω Πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων, εντός της προσεχούς 10ετίας, τη δημιουργία 

13.500 νέων βιομηχανικών μονάδων. 

Το Πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για ενίσχυση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του στόχου της για οικονομική 

διαφοροποίηση, ο οποίος αποτυπώνεται στο Economic Vision 2030 UAE των ΗΑΕ. 

γ) Έργα υποδομών 

Ο τομέας των έργων υποδομών προβλέπεται να επεκταθεί λόγω της προσπάθειας της Κυβέρνησης να 

οικοδομήσει ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Κυκλοφορίας και Μεταφορών 2030. 

Ειδικότερα, σε εξέλιξη είναι το σχέδιο για την κατασκευή εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Etihad Rail 

Project, μήκους 1000 χλμ., το οποίο θα εκτείνεται από το Ghuweifat στη Fujairah στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ. 

Μόνον η φάση σύνδεσης Αμπού Ντάμπι-Ντουμπάι εκτιμάται σε $1,2 δισ. Τμήμα του δικτύου, μήκους 139 χλμ. θα 

συνδέσει το Ruwais με το Ghuweifat στα σύνορα των ΗΑΕ με τη Σαουδική Αραβία. Το έργο αυτό θα βοηθήσει στη 

μεταφορά 50 εκ. τόνων εμπορευμάτων και 16 εκ. επιβατών. 

δ) Έργα Ενέργειας & Κοινής Ωφέλειας 

Ο τομέας της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αναμένεται να σημειώσει άνοδο τα επόμενα 

χρόνια, λόγω της φιλοδοξίας της Κυβέρνησης για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, η οποία προβλέπει νέες 

επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Η Energy Strategy 2050, αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην 

καταναλισκόμενη ενέργεια σε 50% το 2050 (από 25% το 2017), με την κατασκευή ενεργειακών υποδομών ύψους 

$163δισ.  

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Abu Dhabi - ADNOC ανακοίνωσε επενδυτικά 

σχέδια σημαντικών ποσών σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο 2022-2026.  

ε) Δημόσια Κτήρια 

Ο τομέας των δημοσίων κτηρίων (κυβερνητικά κτήρια, μουσεία, νοσοκομεία, τζαμιά κλπ) αναμένεται να 

υποστηριχθεί από επενδύσεις σε έργα υγείας, εκπαίδευσης και μουσείων, καθώς η Κυβέρνηση έχει διαθέσει 

σημαντικό μερίδιο του Προϋπολογισμού για τις κοινωνικές παροχές. 

στ) Οικιστικά Ακίνητα  
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Πρόκειται για την μεγαλύτερη συνιστώσα του κατασκευαστικού κλάδου στα ΗΑΕ που συνεισφέρει κατά 

περίπου το 1/3 της συνολικής αξίας. Ο οικιστικός τομέας αναμένεται να υποστηριχθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για 

κτίρια κατοικιών, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε στεγαστικά έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Στέγασης Sheikh 

Zayed.  

Η αγορά ακινήτων των ΗΑΕ, μετά την καθοδική πορεία της τα τελευταία χρόνια, σημείωσε άνοδο στις τιμές 

το α΄ εξάμηνο του 2022, λόγω της επιτυχούς διοργάνωσης της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo2020 Dubai, διάρκειας έξι 

μηνών (01.10.2021-31.03.2022), της άρσης των κυβερνητικών περιορισμών για την πανδημία του κορωνοϊού, της 

ανόδου των τιμών του πετρελαίου, αλλά και της σταδιακής επιστροφής της ταξιδιωτικής και τουριστικής κίνησης σε 

κανονικά προ-κορωνοϊού επίπεδα.  

Οι τιμές σε ορισμένους κλάδους της αγοράς ακινήτων του Dubai έχουν αυξηθεί έως και 56% τον τελευταίο 

χρόνο, τροφοδοτώντας το ενδιαφέρον για νέες κατασκευές. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ακινήτων του Εμιράτου 

προχώρησαν στην κατασκευή νέων έργων, οι περισσότερες κατοικίες των οποίων πουλήθηκαν σχετικά νωρίς. Το 

τρίμηνο Μάρτιος-Μάιος 2022, σημειώθηκαν σε ετήσια βάση τα υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών ακινήτων για πάνω 

από μια δεκαετία. Η μέση τιμή των ενοικίων στο Dubai έχει επίσης αυξηθεί περίπου κατά 19% τον τελευταίο χρόνο σε 

ετήσια βάση. 

Α3. Παράγοντες του κλάδου κατασκευών στα ΗΑΕ 

 

Τα βασικά στάδια κατασκευής στην κατασκευαστική αγορά των ΗΑΕ περιλαμβάνουν τον προσχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό, την προ-εκτέλεση και το στάδιο εκτέλεσης ενός έργου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι οι 

κάτωθι: 

α) Εταιρείες Ανάπτυξης Ακινήτων 

Οι μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στα ΗΑΕ (Developers) είναι οι: Investment 

Corporation of Dubai (Dubai Holding), Emaar, Aldar, Damac, Sobha, Nakheel, Reem, Meraas, κ.ά.. Σημειώνεται ότι η 

Investment Corporation of Dubai, κρατικό επενδυτικό ταμείο του Dubai, και οι θυγατρικές της έχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς όσον αφορά την αξία των έργων. 

β) Βασικοί κατασκευαστές/εργολάβοι  

Ορισμένες εκ σημαντικότερων κατασκευαστικών εταιρειών είναι οι: Arabian Construction Company, Al 

Futtaim, Al Habtoor Group, Al Naboodah Contracting, Dutco Balfour Beatty, Laing O Rourke, Saudi Bin Ladin 

Group, Besix, Archirodon, Wade Adams Contracting, ACTCO, BIC Contracting LLC, Saeed & Mohammed, Al 

Naboodah Holding LLC, Royal BAM Group NV, Ghantoot Group, Saif Bin Darwish Co. LLC, Al Shafar General 

Contracting LLC, Jan De Nul Group, και η M.A. Kharafi & Sons.  

γ) Βασικοί Σύμβουλοι Κατασκευών 

Οι κυριότεροι Σύμβουλοι Κατασκευών στα ΗΑΕ είναι οι κάτωθι: AECOM, Arup, Langan, SNC-Lavalin Group 

Inc., Skidmore, Owings & Merrill, Dar Al-Handasah Consultants, Shair and Partners Holdings Ltd, AESG Middle 

East, KEO plc, Arcadis NV, Arab Center for Engineering Studies, Broadway Malyan Ltd, Tilke GmbH & Co. KG, 

Gensler Inc., και Buro Happold Ltd.  

Πέραν αυτών, εμπλέκονται υπεργολάβοι, προμηθευτές δομικών υλικών και πάροχοι συναφών υπηρεσιών. 
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A4. Σημαντικά Κατασκευαστικά Έργα στα ΗΑΕ 
 

Τα επόμενα έτη αναμένεται επέκταση του κατασκευαστικού κλάδου των ΗΑΕ, λόγω των μεγάλων έργων που 

έχουν ανακοινωθεί ή έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα έτη. 

Στο Abu Dhabi, το 2021, οι κατασκευές που αποτελούν τον 3ο σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας του 

Εμιράτου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία εμφανίζοντας ετήσια κάμψη κατά -8,7% ετησίως και αντιστοιχώντας 

στο 7% του ΑΕΠ του Εμιράτου. Ωστόσο, σημαντική ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου του Εμιράτου 

αναμένεται λόγω των νέων έργων που έχουν προγραμματισθεί, όπως: Louvre Abu Dhabi Residences, νέα οικιστική 

κοινότητα στα Reem Hills, Reem Mall, Midfield Terminal, Rixos Marina Abu Dhabi, SeaWorld Abu Dhabi, 

Οικιστικές κατασκευές σε Yas Bay, Abu Dhabi Hindu Temple, Guggenheim Museum Abu Dhabi κ.ά. 

Στο Εμιράτο του Dubai, πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος των κατασκευαστικών έργων, ο κλάδος των 

οποίων συνεισφέρει περίπου 15% στο ΑΕΠ του Εμιράτου, ενώ αναμένεται η περαιτέρω επέκτασή του. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα έργα που θα ολοκληρωθούν την προσεχή πενταετία: Kατοικίες σε Al Quoz Creative Zone, επέκταση 

του Mohamed Bin Rashid Solar Park, Dubai Urban Tech District, Κατοικίες σε Dubai Islands, Uptown Tower, 

τουριστικά έργα στην περιοχή της Hatta, District 2020 (πρώην Expo2020 Dubai site), ξενοδοχείο Ciel Tower Dubai 

Marina, επέκταση της Dubai CommerCity 

Στα υπόλοιπα Εμιράτα, επίσης έχουν προγραμματισθεί σημαντικά έργα υψηλού κόστους, όπως: Sharjah Forest 

Community και Dibba Fujeirah Sports Club Stadium.  
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Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΑΕ 

Β.1 Προκλήσεις - Ευκαιρίες 
 

Η αγορά των ΗΑΕ, ως εμπορικός κι επενδυτικός κόμβος, αποτελεί πύλη εισόδου για τις αγορές της Μ. 

Ανατολής & Β. Αφρικής. Ο εμιρατινός κλάδος κατασκευών έδειξε σημάδια μετριοπαθούς ανάκαμψης, κυρίως λόγω 

της μείωσης των περιορισμών που επέφερε η πανδημία και της απροσδόκητα αυξημένης ζήτησης για κατοικίες. 

 

Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών δομικών υλικών, λόγω της 

αναγνώρισης της καλής ποιότητας τους. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή παροχή κινήτρων για εγχώρια παραγωγή 

βιομηχανικών προϊόντων (πρόγραμμα Make it in the Emirates) και συνακόλουθα προμήθεια αυτών (πρόγραμμα 

ICV-In Country Value) αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες του εξωτερικού που προμηθεύουν με αυτά τα προϊόντα τα 

ΗΑΕ. 

 

Β2. Παρουσία ελληνικών εταιρειών και προϊόντων 

  
Ελληνικές εταιρείες έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν σημαντικά έργα στη χώρα, όπως νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία, λιμενικά έργα, έργα οδοποιίας, επιβλητικές γέφυρες, έργα διαχείρισης αποβλήτων, ηλεκτρομηχανολογικά 

έργα κ.α. Επίσης, ελληνική συμμετοχή καταγράφεται σε εμβληματικά έργα, όπως: τα ηλιοθερμικά του υψηλότερου 

κτηρίου στον κόσμο Βurj Khalifa και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων, τα μάρμαρα στο μεγαλύτερο τζαμί της 

χώρας, συστήματα αλουμινίου σε πολυτελείς επαύλεις και κτήρια, διακοσμητικά πετρώματα, δάπεδα, κ.ά.. 

Επί του παρόντος, οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν αναστείλει τη 

δραστηριότητά τους στα ΗΑΕ. Ωστόσο, εταιρείες δομικών υλικών συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα 

επιτυχώς.  

Στον παρακάτω Πίνακα, απεικονίζονται συνοπτικά οι ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις στα δομικά υλικά: 
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Πηγή: Comtrade, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Β.3. Προσέγγιση φορέων και εταιρειών υπεύθυνων για την υλοποίηση των έργων  
 
Για ιδιωτικά έργα: 

Τα ιδιωτικά έργα, συνήθως, ακολουθούν κατωτέρω διαδικασία :  

Ο επενδυτής (Developer) για έργο που προτίθεται να υλοποιήσει (ξενοδοχεία, μαρίνες, θεματικά πάρκα, 

συγκρότημα κατοικιών, τεχνητά νησιά, εμπορικά κέντρα κ.α.) αναθέτει σε τεχνικά/αρχιτεκτονικά/μελετητικά γραφεία 

τις μελέτες και τα σχέδια του έργου και εν συνεχεία καλεί τις κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για 

την υλοποίηση του έργου. Ως εκ τούτου, ανάλογη προσέγγιση σε Developers και κατασκευαστικές εταιρείες 

ενδείκνυται και για τα ιδιωτικά έργα. 
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Για μελετητικά/αρχιτεκτονικά Γραφεία:  

Η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί  και για τα μελετητικά και αρχιτεκτονικά Γραφεία, για ιδιωτικά και 

δημόσια έργα. Σημειώνουμε το σημαντικό ρόλο αυτών των Γραφείων για την προμήθεια των δομικών υλικών που 

απαιτούνται στην υλοποίηση του έργου (μάρμαρα, αλουμίνια,  διακοσμητικές επενδύσεις, φωτοβολταϊκά, εσωτερική 

διακόσμηση, φωτισμό, ειδικές κατασκευές κ.ά). Ελληνικές εταιρείες προμήθειας δομικών υλικών συνεργάζονται, 

κατά κόρον, με μελετητικά και αρχιτεκτονικά γραφεία. 
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Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΗΑΕ (ΝΤΟΥΜΠΑΪ) 
 

 

 

  

Όνομα Έκθεσης Κλάδος Ιστοσελίδα 
Συμμετοχή 

Enterprise Greece 

Big 5 Show  
Κατασκευές - Δομικά 

υλικά 
http://www.thebig5.ae 

Ναι 

Middle East Stone Πέτρα - Μάρμαρο http://www.middleeaststone.com  Ναι 

Middle East Coatings 

Show Dubai - Middle East 

Speciality Chemicals 

Show 

Βαφές - Χρωματισμοί http://www.coatings-group.com 

 

Middle East Electricity 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός  
www.middleeastelectricity.com  

 

Woodshow Ξυλεία - Εξοπλισμός www.dubaiwoodshow.com  

 

Hardware & Tools Middle 

East 

Εργαλεία - 

Εξοπλισμός 
www.hardwaretoolsme.com  

 

The Hotel Show  
Ξενοδοχειακός 

εξοπλισμός 
www.thehotelshow.com 

Ναι 

Index 
Έπιπλο - Εσωτερική 

διακόσμηση 
www.indexexhibition.com 

Ναι 

The Βig Outdoor Design 

& Build Show & Facilities 

Management Expo 

Δομικά υλικά - 

Εξοπλισμός 

εξωτερικών χώρων 

www.fm-expo.com  

 

Gulf Glass 

Δομικά υλικά – 

Βιομηχανικός 

εξοπλισμός 

https://www.gulf.glass/  

 

The Windows, Doors and 

Facades Show 
Δομικά υλικά 

www.windowsdoorsandfacadeeve

nt.com/  

 

Light Middle East 

Exhibition 
Φωτισμός www.lightme.net  

 

Urban Design & 

Landscaping Expo 

Διαμόρφωση χώρων - 

Αστική ανάπτυξη 
www.theoutdoorshow.ae  

 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.thebig5.ae/
http://www.middleeaststone.com/
http://www.coatings-group.com/
http://www.middleeastelectricity.com/
http://www.dubaiwoodshow.com/
http://www.hardwaretoolsme.com/
http://www.thehotelshow.com/
http://www.indexexhibition.com/
http://www.fm-expo.com/
https://www.gulf.glass/
http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
http://www.lightme.net/
http://www.theoutdoorshow.ae/


 

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Σημείωμα για τον κλάδο κατασκευών και δομικών υλικών στα ΗΑΕ 

 

________________________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr    url: www.agora.mfa.gr/  
10 

 

Δ. ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 

Όνομα Περιοδικού Ιστοσελίδα 

Construction Week www.constructionweekonline.com 

Construction World: http://www.constructionworld.ae/ 

Gulf Construction 

Worldwide 
www.gulfconstructionworldwide.com 

Plant & Equipment https://www.plantandequipment.com/ 

ME Construction News 
http://meconstructionnews.com/ 

http://www.cpimediagroup.com/construction/me-construction-news/#.Xb_4eVUzaUk 

Construction Machinery ME 
http://www.cpimediagroup.com/construction/construction-machinery-me/#.Xb_4OFUzaUk 

http://meconstructionnews.com/list/magazines/construction-machinery 

Big Project ME 
https://cpitrademedia.com/project/big-project-middle-east/  

www.bigprojectme.com 

Climate Control Middle East 
http://climatecontrolme.com/ 

http://www.cpimediagroup.com/construction/climate-control-middle-east/#.Xb_4EFUzaUk 

Emirates Projects Magazine https://emirates.tpg.media/ 

Middle East Consultant  
http://meconstructionnews.com/list/magazines/me-consultant 

http://www.cpimediagroup.com/construction/middle-east-consultant/#.Xb_4TlUzaUk 

Architecture & Art 

Magazine 
www.2amagazine.com 

Technical Review Middle 

East 
http://www.technicalreviewmiddleeast.com/ 

____________________ 
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