
   
 

 
الصارمة بفضل إدارتها  2020في النصف األول من سنة  19جائحة كوفيد رغم  أركان تواصل ربحيتها

 للتكاليف
 

أعلنتتتر ةتتتتتتتتتتتتتتلبتتت  أمبتتت)" ركان" نر نتتت)           أمبتتت)"  أ   - 2020 أغسااااااااا   10بوظبي، اإلمااارا ، أ
نريا  عن نت)ئجه)   نركجكاع  (، نرشلب  نرلنئدة في مج)ل مان" نر ن)   نرتشييد في " ر  نإلم)منت نرعلبي  نركتحدة

  2020رلنصف نأل ل من نرع)  نرك)ري  نركاحدة 
  على أمب)"ح)فظر  على قط)  مان" نر ن) ،   نرستتتتتتتتتتتتتتل يدنعي)ته)  ت  19-أزم  ج)ئح   كافيدعلى نرلغم من   

من مليا" "مهم خالل نرنصتتف نأل ل  5 8مليا" "مهم، مق)منً  بتتتتتتتتتتتتتتتت  1 2بقيك  صتت)في أمب)  محقق   مبحيته)
نإلم)منت أصتتتتتتتتتتتتتال مصتتتتتتتتتتتتتنع مليا" "مهم من بيع  3 25ق ل نحتستتتتتتتتتتتتت)ا نألمب)  غيل نرك لمة بقيك   ،2019

 نإلسكنر  نركتعلق  باحدةب)إلض)ف  إرى ع)ئدنت نرتأمين رإلسكنر 
خالل نرنصتتف نأل ل  نرشتتلب  إجك)ري إيلن"نتفقد بلغ كؤبدة، نرنرعديدة   طل ي)ت من نر ستتجل حتى مع ضتتك)" 

، 2019مليا" "مهم خالل نرفتلة ذنته) من نرع)   9 458 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت"مهم مق)منً  بمليا"  4 387 2020من نرع)  
  نرج)ئح  نرتدنبيل نركتخذة ركانجه  ننتش)منرقيا" نرن)تج  عن   ُيعزى ذرك بش ل أس)سي إرى
تافيل تك)ريف نرصتتتتتتتتتتتتتت)مم  ب لنمج نرتعايض نالنخف)ض في نإليلن"نت من خالل إاّل أ" نرشتتتتتتتتتتتتتتلب  تك نر من 

أستتع)م نركان" نرخ)  ،  تقليل خدم)ت نالستتتع)ن  بكصتت)"م خ)مجي  ،  ننخف)ض  ؛ في مج)التنرحياي  نرعكلي)ت 
 بفضلننخف)ض تكلف  نركهلب)   فضاًل عن نالستف)"ة مننرع)مل  ،  زي)"ة نركف) ة في نستخدن  نرط)ق   نريدتكلف  

كً) "ع نرذي أطلقته ح ام  أباظ يتعلف  نركهلب)   رح ام  أباظ ي ، نرقط)  نرصتتتتتتتتتتتتن)عي ع ل  بلن)مج تحفيز 
ق من خالل تأمين نرتاميد نرشتتتتلب  على نرحف)ى على حصتتتتته) في نرستتتتا  عال ة على تلبيز  رلقط)  نرصتتتتن)عي

 رجكيع نركش)ميع نرنشط  
، بعدم) ةتتتتتتتهدت تف)طؤًن في نرج)ئح  نرع)ركي  حدنت نإلستتتتتتتكنر  نركان  نرج)ف   نرط)باق ستتتتتتتل يً) من  قد تأثلت 

مليا" "مهم، مق)منً   3 43رتصتتتتتتتل إرى  GRPأن)بيب بينك) تضتتتتتتت)عفر إيلن"نت نرشتتتتتتتلب  من  حدة ، نرك يع)ت
نألمل نرذي  ،نرساق "نخل نرزي)"ة نرك يلة في حّص  نرشلب  ب)رنصف نأل ل من نرع)  نرك)ضي،  يلجع ذرك إرى 

   تاّسعه) تنّا  أعك)ل نرشلب   أهكي  أظهل ملة أخلى قيك 
 



   
 

‘ أمبت)"’ أث تتر : المهندس/ جمال سااااااااااالم السامجل، رئي  م"ل  إدار   أركان  قت)ل نرنتت)ئج، على  تعليقت)ً 
قدمته) على نرتكيف مع أصتتتتتتتتعب نرظل ي  نرتحدل)ت في نرستتتتتتتتاق  ها م) يتضتتتتتتتت  جليً) في نستتتتتتتتتكلنم تحقي  
نألمب)  من عكلي)ته)   ال ةك بأ" ذرك رم لأت من فلنغ بل لعا" إرى نإلجلن نت نرفع)ر   نرح)سك  نرتي نتخذته) 

ت بقيك  ن فام  عن أثكلتمختلف  حدنت أعك)ل نرشتتتلب  نرتك)ريف في  رخفضنإل"نمة متكثل  في تنفيذ مف)"منت 
 ئن)يد منتج)تن) ع)ري  نرجا"ة رعكالفي مانصتتتل  تام ن) ، فضتتتاًل عن نج)حستتتناي)ً  مليا" "مهم إم)منتي 30تج) زت 

ال تزنل تحتت)فع على م تت)نتهتت) نرقايتت  بانحتتدة من أك ل ‘ أمبتت)"’ نحن فخام " ب ا"  بكاثاقيتت   " " ننقطتت)  
، نرلنئدة ضتتتتتتتتتتتكن ف ته)  نركتناع   ، بدعم من محفظ  منتج)ته)  خدم)ته)ن" نر ن)  في نرد ر  أفضتتتتتتتتتتتل مام"ي ما 

نهجن)     نتطلع خالل نرفتلة نركتفقي  من نرع)  إرى مانصتتتل بج)نب نحتف)ظه) بستتتجل قاي من نرطل ي)ت نركؤبدة
 تع)في نألستتتتتتتانق من  19-أفضتتتتتتتل أ"نً   أكثل مل ن  بعد ننته)  أزم  بافيدستتتتتتتنعا"    نرح يم في إ"نمة أعك)رن)

 تدنعي)ته)   
 -ننتهى-

 حول  أركان 
(، هي نحدى نرشتتتتتتلب)ت ARKANأمب)" ركان" نر ن)   أمب)"(      ، نرُكدمج  في ستتتتتتاق أباظ ي را منق نرك)ري  تحر نرلمز  

(، نرتي تعد  نحدة من أك ل نرشلب)ت نرق)بض  على مستاى نركنطق ،  نرتي تكتلك محفظ   نسع  من ADQنرت)بع  رتتتتتتتتت نرق)بض    
نركؤستتتتتستتتتت)ت نرك لى نرع)مل  في قط)ع)ت مئيستتتتتي  ضتتتتتكن نالقتصتتتتت)" نركتنّا  في إم)مة أباظ ي  ُتعد أمب)" ةتتتتتلب  مستتتتت)هك  ع)م  

لبي  نركتحدة   تتكثل مؤي   أمب)"  في أ" تكا" مز "ًن تتخصتتتتتت في تصتتتتتنيع منتج)ت نر ن)   نإلنشتتتتت) نت في " ر  نإلم)منت نرع
منئدًن ركجكاع  متك)مل  من مان" نر ن) ، بحيث تل ي ب)ف  نحتي)ج)ت قط)ع)ت نإلنشتتتتتتتتت) نت نركحلي   نإلقليكي    تتضتتتتتتتتتكن محفظ  

صتنع نركان  نرج)ف      م ةتلب)ت  أمب)"  باًل من  مصت)نع ط)باق نإلم)منت    مصتنع نرعين رإلستكنر   مجكع مصت)نع  أن)بيب 
  www.arkan.aeركزيد من نركعلام)ت، ُيلجى زي)مة ماقعن) نإلركتل ني 

 
  :لالستفسارا ، يججى االتصال با

  مجكاع  بلنز يك

 6270 446 4(0) 971+ / 4600 234 2(0) 971+ه)تف: 

 3018 940 050 / 9258 416 056ه)تف متحلك: 

  Arkan@brunswickgroup.comبليد إركتل ني: 
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