"أركان" ُت ِّ
عين المهندس عبد العزيز أسد رئيساً تنفيذياً باإلنابة
أبوظبي 31 ،أغسطس  :2020أعلنت شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع ("أركان") اليوم عن قرار السيد
عبداللطيف الصفاقسي ،الرئيس التنفيذي ،باالستقالة من منصبه لبدء مسيرة مهنية جديدة .وقرر مجلس

إدارة الشركة بتعيين المهندس عبد العزيز أسد ،الرئيس التنفيذي للعمليات في أركان كر ٍ
ٍ
تنفيذي باإلنابة.
ئيس
وسيواصل السيد الصفاقسي العمل عن قرب مع المهندس أسد خالل األشهر الثالثة القادمة لضمان عملية
انتقال سلسة لمهام الرئيس التنفيذي .وتواصل "أركان" أداءها الجيد على الرغم من التحديات التي تمر بها

صناعة البناء واإلنشاءات ،وذلك بفضل ما توفره الشركة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات عالية
الجودة مدعومة بسجل قوي من طلبيات الشراء المؤكدة لديها.

وفي هذه المناسبة ،قال المهندس جمال سالم الظاهري ،رئيس مجلس إدارة "أركان"" :بالنيابة عن مجلس

اإلدارة ،أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى السيد عبداللطيف الصفاقسي على جهوده الكبيرة ومساهماته
القيمة على مدى الـ  12عاما التي قضاها في الشركة .فخالل توليه منصب الرئيس التنفيذي ،ساهم في

ترسيخ المكانة الرائدة ألركان في السوق ،وعزز تنوع منتجاتها ،وساعد في فتح أسواق تصديرية جديدة

أمامها من خالل طرح حلول ومنتجات مبتكرة فضال عن جهوده في رفع كفاءة عملياتها لمواجهة ظروف

السوق المتقلبة في السنوات األخيرة.

وتابع المهندس الظاهري :اختيار المهندس عبدالعزيز أسد كر ٍ
ٍ
تنفيذي باإلنابة في أركان هو اختيار
ئيس

مناسب حيث اكتسب خبرة إدارية قوية من خالل شغله مناصب عليا لسنوات عديدة في مختلف إدارات

عمل الشركة .وسيدعمه في منصبه الجديد فريق إداري قوي لقيادة دفة أركان بكفاءة واقتدار بما يحقق

مصلحة جميع األطراف المعنية بها ،وسيقود الشركة بحكمة خالل المرحلة المقبلة.
ويتمتع المهندس أسد بخبرة طويلة تمتد إلى حوالي  30عاما في قطاع مواد البناء ،ابتداء من العام 1991
في أركان حيث شغل عدة مناصب عليا لسنوات عديدة في مختلف إدارات الشركة.

حول "أركان"

-انتهى-

أركــان لمواد البنــاء (أركــان) ش.م.ع ،الم ـدرجــة في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أبوظبي ل(وراق المــاليــة تحــت الرمز ( ،)ARKANهي احــدى
الش ــركات التابعة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"القابض ــة" ( ،)ADQالتي تعد واحدة من أكبر الش ــركات القابض ــة على مس ــتوى المنطقة ،والتي تمتلك
محفظة واس ــعة من المؤسـ ـس ــات الكبرى العاملة في قطاعات رئيس ــية ن ــمن االقتص ــاد المتنوع في إمارة أبوظبي .تعد أركان

ش ـ ــركة مس ـ ــاهمة عامة تتخص ـ ــا في تص ـ ــنيع منتجات البناء واإلنش ـ ــاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتتمثل رؤية

"أركان" في أن تكون مزودا رائدا لمجموعة متكاملة من مواد البناء ،بحيث تلبي كافة احتياجات قطاعات اإلنشــاءات المحلية

واإلقليمية .وتتضــمن محفظة شــركات "أركان" كال من "مصــانع طابوق اإلمارات" و"مصــنع العين لمســمنت" ومجمع مصــانع
"أنابيب" و"مصنع المونة الجافة" .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني .www.arkan.ae
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