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" أرابتك القابضة" شريكاً للقمة الحكومية 4102
تعزي ازً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

دبي 02 ،يناير  – 4102أعلنت اليوم أرابتك القابضة ،مجموعة الشركات الرائدة المتخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية
واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تتخذ من دولة اإلمارات مق اًر لها ،عن تعاونها مع القمة
الحكومية  4102التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" ،تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" في الفترة من  01-01فبراير .1102
وتندرج الشراكة بين القمة الحكومية وأرابتك القابضة في إطار الشراكات الوطنية والعالمية ،تأكيداً على أهمية القمة

باعتبارها مشروعاً وطنياً يستدعي تضافر الجهود والطاقات في القطاعين الحكومي والخاص ما يدعم جهود وتطلعات

الحكومة لمستقبل الخدمات الحكومية واالرتقاء بها وتطويرها بما يلبي طموحات المتعاملين وينسجم مع جهود الحكومة

لتحقيق رؤية االمارات . 4140
وأعرب حسن عبداهلل اسميك ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة عن سعادة أرابتك بإتمام هذه الشراكة

مع القمة الحكومية  ،وقال" :نحن نفتخر بكوننا شركاء للقمة الحكومية في دورتها الثانية ،والتي تعكس مدى التكامل بين
القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تعتبر الشراكة الناجحة بين هذين القطاعين أحد
أسرار نجاح دولة اإلمارات وتميز مكانتها التنافسية مع اقتصادات العالم المتقدمة".
وأضاف" :لقد دأبت دولة اإلمارات العربية المتحدة على تقديم مجموعة من التجارب الناجحة للعالم والتي تصلح ألن تتخذ
نماذج تحتذى في شتى المجاالت ،وتعتبر الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد أبرز هذه التجارب ،إذ
حرصت الدولة منذ وقت بعيد على التواصل مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية ،واالستئناس برأيه من
أجل االرتقاء بالخدمات الحكومية إلى آفاق أرحب وتحقيق رؤية اإلمارات  4140التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل".
وبيَّن أن الشراكة بين القمة الحكومية وأرابتك تأتي انطالقاً من وعي أرابتك بأهمية القمة والدور الوطني الذي تلعبه

وحرصها على المساهمة في ترجمة األولويات الوطنية لحكومة دولة اإلمارات بما يعود بالخير والنماء على أهلها وبما

يسهم في تعزيز مكانة اإلمارات كدولة ذات إسهامات رائدة في الحضارة اإلنسانية.
وستشهد القمة الحكومية  4102مشاركة أكثر من  01شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم
عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر واالبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء ،بحضور
أكثر من  0011شخصية من مدراء وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.
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نبذة عن أرابتك القابضة:
أرابتك القابضة مجموعة شركات رائدة متخصصة في تنفيذ المشاريع الهندسية واإلنشائية الضخمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك األبراج
التجارية والسكنية ،ومشاريع البنى التحتية وقطاع النفط والغاز.
ونفذت شركات المجموعة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرا لها ،مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة ،مثل تشييد برج خليفة ،وهو أعلى مبنى في العالم،
وفندق قصر اإلمارات ،فضل عن عدد آخر من المشاريع التقنية ،مثل المطارات ومرافق النفط والغاز.
تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام  5002كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة .واليوم تضم أرابتك القابضة العديد من الشركات
التابعة في مختلف تخصصات قطاع اإلنشاءات .وتعمل الشركة في الوقت الراهن على مجموعة من أبرز المشاريع اإلنشائية في منطقة الشرق األوسط ،بما في ذلك
متحف اللوفر أبوظبي ،ومشروع مشيرب في قلب العاصمة القطرية الدوحة ،كما توسع الشركة أعمالها في مناطق جغرافية جديدة ،وتعمل على التوسع في مجاالت
النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات الصلة بهذه القطاعات .
تملك أرابتك القابضة سجل حافل باإلنجازات ،وتلتزم بتسليم مشاريعها وفقا للجدول الزمني والميزانية المحددة ،األمر الذي أسهم في تنمية أعمال الشركة بسرعة
مطردة خلل األعوام الماضية ،واقترن اسمها بالجودة ،األمر الذي انعكس إيجابا على أسعار المنشآت التي نفذتها الشركة.
وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.arabtecholding.com :

للمزيد من المعلومات:
برنزويك
زين بشناق
بريد إلكترونيzbushnaq@brunswickgroup.com :
هاتف00256216515500 :
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