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ً  سنوي بتمویل تتعھد القابضة .م.ر.ا  برع الناشئة لشركاتل دعما
 العالمي الخریجین معرض 

 
 آرت" تنظمھ الذي العالمي الخریجین لمعرض ینرئیسیال ینداعمال أحد ،"القابضة .م.ر.ا" بادرت ·

 الناشئة الشركات لدعم صندوق تأسیس إلى ،"دبي
 تأثیر إحداث بھدف الطالب یؤسسھا التي الناشئة شركاتال لدعم درھم ملیون قدره سنوي تمویل ·

 العالمي الخریجین معرض إطار في إیجابي اجتماعي
 2019 نوفمبر 16 – 12 بین للتصمیم دبي اسبوع خالل المعرض یقام ·

 
 من تتخذ التي "القابضة .م.ر.ا" شركات مجموعة أعلنت :2019 نوفمبر 6 المتحدة، العربیة اإلمارات دبي،
 صندوق ستأسی عن ،واالتصاالت والتعلیم العقارات منھا مختلفة قطاعات في استثمارات تمتلكو لھا مقراً  دبي
 مختلف من نوالموھوب نوالخریج ؤسسھای التي الناشئة الشركات لدعم سنوات 10 لمدة درھم مالیین 10 بقیمة
ً تماشی "العالمي الخریجین معرض" فعالیات خالل المبادرة ھذه عن اإلعالن المجموعة تعتزمو العالم. أنحاء  ا
ً  والمنطقة المتحدة العربیة اإلمارات دولة في والمواھب المھاراتب لالرتقاء دبي إمارة رؤیة مع  .عموما
 
ً  السنویة المبادرات أكثر من العالمي الخریجین معرض ویعد  "،يدب آرت" مجموعة وتدیرھا تطلقھا التي إلھاما

ً  اسمھ وأصبح ً  اإلیجابي. االجتماعي والتأثیر الشبابي إلبداعل مرادفا  ،الشحي دمحم قال ، مبادرةال على وتعلیقا
 فأھدا إطار في ‘القابضة .م.ر.ا’ مجموعة من المبادرة ھذه "تأتي :القابضة .م.ر.ا لمجموعة التنفیذي الرئیس
 الصندوق ذاھ خالل من نعتزمو .اتالستثماروا لألعمال تناستراتیجیا تقوم التي جتماعيواال االقتصادي التمكین
 ."ةماراإل في الواقع أرض على ابتكاراتھم ترجمة إلى یتطلعون الذین طالبلل األولویة تخصیص

 
 طویرالت منصة توفیر عبر المشاریع تأسیس دعم في العالمي الخریجین معرض فریق ساھم"سی وأضاف:
 قب،المرت الحدث ھذا في بمشاركتنا سعداء إننا .دبي في والمفاھیم األفكار لدعم الالزمة والخبرات المثالیة

ً دعم الصندوق اھذ إطالقبو  فیھ". المشاركین بوالطال لمعرضل ا
 
 ،2015 عام في األولى تھانطالق منذ" :دبي" "آرت لمجموعة التنفیذي الرئیس فلوید، بندكت قال جھتھ، من
 مشاریعھم استعراض فرصة العالم أنحاء مختلف من خریج 700 من ألكثر العالمي الخریجین معرض أتاح
 .م.ر.ا’ من الجدید السخي االلتزام ھذا ویأتي .المعرض زوار من اآلالف عشرات شاھدھاو ،عالمي جمھور أمام

 في طالقھاإل مشاریعھم تطویر من المشاركین تمكین عبر وتقدمھ البرنامج دعم في متمیز بدور لیسھم ‘القابضة
 لذيا الجدید المسار لھذا دعمھا على ‘القابضة .م.ر.ا’ لمجموعة امتناننا عن لنعرب الفرصة ھذه ونغتنم السوق.



	
 غدٍ  اءبن في المساھمة لھا تیحتو األولى، مراحلھا في البتكاراتا تدعم رائدة كمنصة المعرض مكانة سیرسخ
  أفضل".

 
 ذراعال "،العقاري دبي مركز" برع 1976 عام إلى المنطقة في "القابضة .م.ر.ا" استثمارات تاریخ یعود

 يف ینشط التخصصات متعدد اقتصادي كداعم حضورھا ترسیخ على المجموعة عملوت .للمجموعة العقاري
 في ةھماللمس والعالمیة واإلقلیمیة المحلیة االستثمارات خالل من الفرص وتوفیر التعاون عالقات بناء مجال
 توجھاتھا على تأكیداً  العالمي الخریجین لمعرض المجموعة دعم ویأتي األفراد.و المجتمعات ازدھار

 عددة،المت "دبي آرت" مجموعة مبادرات أحد ھو العالمي الخریجین معرضو االستثماریة. قیمھاو االستراتیجیة
 عة.المجمو تطورھا التي والمجتمعیة التعلیمیة البرامج من العدید جانب إلى "القابضة .م.ر.ا" بدعم ویحظى

 -انتھى-
 

  مالحظات للمحررین:
 

 العالمي الخریجین معرض عن نبذة
ً  واألكثر األكبر التجّمعالعالمي  الخریجین معرض یعدّ   المؤثرة تكاراتاالب بمجاالت یعملون الذین الجامعیین والخریجین للجامعات العالم مستوى على تنوعا
 من أكثر نم والھندسة والتكنولوجیا، والعلوم، التصمیم، مجاالت تغطي التي الخریجین مشاریع لعرض ربحیة غیر مبادرة المعرض ویشكل المجتمع. في

 یفسح ما النامیة، الدول من جامعات مجموعة جانب إلى العالم، مستوى على الرائدة الجامعات من نخبة المعرض في ویشارك عالم.ال حول جامعة 100
ً  المجال  الراھن. العصر تحدیات لمعالجة مبتكرة حلول بتصمیم یقومون الذین الخریجین من الصاعدة األجیال مشاركة أمام واسعا

https://www.globalgradshow.com/ 
 
 القابضة .م.ر.ا عن نبذة
 من والفرص للشراكات وداعمة دافعة اقتصادیة قوة لتكون تسعى التخصصات متعددة استثماریة مجموعة ھي القابضة .م.ر.ا

 أعمال استراتیجیات قلب في المجتمعیة بالمسؤولیة المجموعة التزام ویأتي والعالمیة. واإلقلیمیة المحلیة االستثمارات خالل
 مبتكرة حلول إلى الوصول من المبدعین وتمكین المجتمعات تقدم لدعم امواردھ توظیف على المجموعة تحرص المجموعة.
 تعزیزل شراكاتھا دائرة توسیع بھدف الرؤى تشاركھا التي الشركات مع المجموعة وتتعاون أفضل. مستقبل بناء على تساعد
ً  المجموعة تمتلك التنمویة. الفرص وتوفیر العالقات  القطاع ثلم االقتصادیة اعاتالقط في دبي في الشركات كبرى في أسھما
 الضیافة. وقطاع العقارات، وقطاع والمشروبات، األطعمة قطاع  االتصاالت، وقطاع المصرفي،

 
 المنطقة في والمشاریع القطاعات مختلف في مجتمعیة واستثمارات إسھامات ولھا 1976 منذ العقارات في مجموعةال تستثمر
 www.armholding.ae االلكتروني: الموقع رةزیا یرجى المعلومات، من لمزید والعالم.
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