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قّدر قيمته بنحو  بعقد  تفوز  الهندسية لإلنشاءات الهدف
ُ
السعودية  أرامكو  من مليون ريال 200ت

 الستبدال خزانات بمصفاة رأس تنورة 

 م(2020 يوليو  20هـ )1441 ذو القعدة 29 - دبي

التحتية االقتصادية  ىناملتخصصة في تنفيذ مشاريع الب   الشركات الرائدةمجموعة  ،أرابتك القابضةمجموعة اليوم أعلنت  

، السعودية أرامكو مع بعقد – لهاالتابعة –الهندسية شركة الهدف لإلنشاءات عن فوز  ( أرابتكمجموعة ) واالجتماعية

( مليون  200، بقيمة تقرب من )اململكة العربية السعوديةباملنطقة الشرقية  س تنورة فيأر  ةبمصفا خزانات خمسةالستبدال 

   .ترسباملالنفط   قايالبوخزانين   ،النفتااستبدال ثالثة خزانات لتخزين شركة الهدف   عمل ويشمل نطاقريال سعودي. 

  أرامكو  معنا اتعالق تعزيز أواصرأن نواصل يسرنا جموعة: "، الرئيس التنفيذي للموائل فرسخالسيد صرح ، وبهذه املناسبة

  ."في قطاع النفط والغاز حضورناز يعز  و  ،يتماش ى مع إستراتيجيتنافوزنا بهذا املشروع الهام و . السعودية

 

 - انتهى -

 القابضة:  أرابتكنبذة عن 
أفضل السبل للمساهمة في تحسين جودة حياة األفراد "أرابتك" هي مجموعة شركات رائدة ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية، وهي تحرص دائمًا على إيجاد 

ندق قصر اإلمارات، أحد أبرز معالم إمارة أبوظبي، ضمن مجتمعاتها. وقد نّفذت الشركة مجموعة متنوعة من المشاريع اإلنشائية البارزة، مثل تشييد برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم، وف
 مثل المطارات والبنية التحتية المتصلة بها. فضاًل عن عدد آخر من المشاريع التقنية،
كأول شركة إنشاءات خاصة تتحول إلى شركة مساهمة عامة، واليوم تضم "أرابتك القابضة" العديد من الشركات التابعة في مختلف تخصصات  2005تم إدراج أرابتك في سوق دبي المالي عام  
 الرامية للمساهمة في رسم مالمح المشهد العمراني الحديث في المنطقة.قطاع اإلنشاءات، وتسعى لتحقيق رؤيتها 
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 تنبيه هام: 

تجارية، ووضعها التنافسي، " متعلقة بالشركة وأعمالها، وأسواقها، والقطاعات التي تعمل فيها، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها التشغيلية، واستراتيجياتها المستقبليةيتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل "بيانات 
داء الشركة المستقبلي، وإنما تستند إلى الخطط، والرؤى، والتقديرات، واالفتراضات، والتوقعات الحالية، " ضمانًا أل" المستقبليةوفرص نموها، وخطط وأهداف اإلدارة ومجموعة من المواضيع األخرى. وال تشكل هذه "البيانات 

نتائج أو أداء أو إنجازات ملموسة التنبؤ بوقوعها، والتي قد تفضي إلى وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة، باإلضافة إلى حاالت عدم يقين وغيرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ويصعب 
 . "مستقبليةتختلف بشكل جوهري عن النتائج واألداء واإلنجازات المستقبلية الواردة صراحة أو ضمنيًا من خالل هذه البيانات 

باإلضافة إلى ذلك، إن المعلومات الواردة في هذا المستند جاءت كما كانت عليه في هذا التاريخ ال تقدم الشركة أي إقرار أو ضمانة بدقة االفتراضات التي قد تنطوي عليها أي من البيانات المتضمنة في هذا المستند. 
افة أو تعديل أو مراجعة أو مسؤوليها التنفيذيين، أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإض  وهي عرضة للتغيير. وال يترتب على الشركة أو أي من مساهميها الذين يملكون حصص أغلبية، أو أعضاء مجلس إدارتها، 

و خالفها، إال بحسب ما تتطلبه القوانين واألنظمة المرعية، أو تطلبه أي سلطة أي من البيات المبنية على التوقعات والمضمنة في هذا المستند، سواء كان ذلك كنتيجة مترتبة على معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أ
 تنظيمية مختصة.

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