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Target Engineering Construction Company, a Wholly Owned
Subsidiary of Arabtec Holding Seals Project Awards
Worth AED 289 Million
Dubai, UAE – 05 July 2017: Arabtec Holding PJSC (“Arabtec” or “Group”), a leading contractor for social and
economic infrastructure, today announced that its wholly owned subsidiary, Target Engineering
Construction Company (‘Target’) has been awarded four projects amounting to AED 289 million.
The scope of projects covers an array of specialisations of which include:





Cofferdam Removal & Revetment Construction in Western Region
Award-winning high-rise development in Dubai’s Business Bay
Fabrication & Installation of Duplex/SS Process Tanks in Taweelah Area
EPC Substation Works (Upgradation & Replacement) on Das Island

Target Engineering Chief Executive Officer, Mr. Chaouci Yassine said: “Target Engineering over the years has
developed a strong experienced workforce, solid financial standing, and evolved into a key player within the
region with core capabilities of delivering complex projects in the Industrial Oil & Gas, Social Infrastructure,
Marine, and High Rise Tower market sectors. Such awards demonstrate the growth of Target’s expertise and
performance in the global market over the past 4 decades. We continue to strive to uphold our market share
in EPC and specialist projects.”
Group Chief Executive Officer, Mr. Hamish Tyrwhitt commented: “We are pleased to announce the
continuous success and efforts within the Group. Target, together with the Group’s other operating entities,
demonstrates our integrated capabilities but also our core strength giving us the ability to pursue a broad
range of projects. We continue to focus on the UAE as our core market and are optimistic on the outlook of
the sector.”
- 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.
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For further information, please contact:
Sara Shadid
Head of Investor Relations
ir@arabtecholding.com
+971 (0) 2 333 7798
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شركة الهدف لإلنشاءات الهندسية
إحدى الشركات التابعة والتي تعود ملكيتها الكاملة لـ "أرابتك القابضة ش.م.ع"
تفوز بمشاريع بقيمة  289مليون درهم

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  05يوليو :2017أعلنت اليوم "أرابتك القابضة ش.م.ع" ("أرابتك" أو "المجموعة") ،مجموعة
الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،عن فوز شركة الهدف لإلنشاءات الهندسية
("الهدف")  -إحدى شركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة -بأربعة مشاريع تبلغ قيمتها  289مليون درهم.
هذا ويغطي مجال المشاريع نطاقاً واسعاً من التخصصات ،حيث تشمل:


أعمال إزالة السد المؤقت و إنشاء الحماية الصخرية في المنطقة الغربية



مشروع تطوير مبنى شاهق االرتفاع حائز على جائزة مرموقة في منطقة بيزنيس باي في دبي.



اعمال التصميم و التوريد والتركيب لتطوير محطات التوزيع الكهربائية في جزيرة داس



تصنيع و تركيب خزان من الحديد فائق الجودة المقاوم للصدأ في منطقة الطويلة بابوظبي

وبهذا الشأن ،صرح السيد شوقي ياسين ،الرئيس التنفيذي لشركة الهدف لإلنشاءات الهندسية" :لقد استطاعت شركة الهدف على
مر األعوام تطوير قوة عاملة على قدر عال من الخبرة عالوة على وضع مالي يتسم بقوته ،وبذلك أصبحت الهدف إحدى ابرز
الشركات في المنطقة حيث تتمتع بقدرات وامكانيات ضخمه تؤهلها لتنفيذ كبرى المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة والنفط
والغاز والبنية التحتية االجتماعية واألبراج الشاهقة االرتفاع .إن فوزنا بهذه المشاريع يعرض مدى تطور خبرات شركة الهدف ونمو
أدائها على صعيد السوق العالمي على مدى العقود األربعة األخيرة .هذا ومازلنا مستمرين في مساعينا الحثيثة للحفاظ على
حصتنا من سوق أعمال التصميم والتوريد والتركيب والمشاريع المتخصصة".
وقد عقب السيد هاميش تيرويت ،الرئيس التنفيذي للمجموعة" :إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن النجاحات والجهود المستمرة
لشركات مجموعتنا .إن شركة الهدف وشركات المجموعة العاملة األخرى لم تثبت تكامل قدراتنا فحسب بل سلطت الضوء كذلك
على مدى إمكانياتنا التي تؤهلنا للفوز بنطاق واسع من المشاريع .مازال تركيزنا منصباً على دولة اإلمارات العربية المتحدة بوصفها
سوق عملياتنا الرئيسي كما يحدونا التفاؤل بمستقبل مشرق وتوقعات إيجابية لهذا القطاع.
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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.

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

