أرابــــتــــك الــقـــابـــــضـــــة (ش.م.ع).
)Arabtec Holding (PJSC

" أرابتك القابضة" توقع مذكرة تفاهم

مع مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان لألعمال اإلنسانية

دبي 26 ،يناير  – 2102أعلنت 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 توقيع مذكرة تفاهم

مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال االنسانية لدعم المشاريع واالنشطة الخيرية واالنسانية التي تقوم بها المؤسسة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين بمكاتب أرابتك القابضة في أبو ظبي ،ستقوم أرابتك بدعم برامج المؤسسة
خاصة ما يتعلق بالبرامج التعليمية لطلبة التعليم العالي التي توليها المؤسسة اهتماما كبي ار في برامجها ،وستساهم في المرحلة
األولى بتقديم  053جهاز حاسوب محمول و 533جهاز آيباد لطلبة التعليم العالي في جامعات دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،بهدف دعم البرامج التي تسعى الى رعاية طلبة التعليم العالي ومساعدتهم لتلقي العلم في أجواء نفسية مستقرة

ومريحة.
وأعرب حسن عبداهلل اسميك ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك القابضة عن سعادة أرابتك بالتعاون مع مؤسسة
خليفة ،وقال" :نحن في "أرابتك القابضة " نحرص دوماً على تقديم المساندة لألنشطة المجتمعية في الدولة عن طريق دعم

مختلف الجهات ال سيما الخيرية لنشر ثقافة العطاء خدمةً لشريحة واسعة من المجتمع ،وشراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد
ال نهيان اإلنسانية تأتي انطالقاً من إيماننا بدور أرابتك ومسؤوليتها االجتماعية كشركة وطنية تسعى لخدمة المجتمع وترجمةً

وتجسيداً لدور الشركة في دعم األنشطة اإلنسانية والخيرية بالدولة".
 انتهى –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 :
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للمزيد من المعلومات:
برنزويك
زين بشناق
بريد إلكترونيzbushnaq@brunswickgroup.com :
هاتف00256216515500 :
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