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 خبر صحفى
 2018، اكتوبر 30

 
  Geckoو Grako شركتي (جيكو) و (جراكو)   تستحوذ على حصة األغلبية في ")لشركة("ا الشركة الوطنية للتموين

 .لشركة الوطنية للتموينل و المدير الرئيسيبدور المستشار الماليفي هذه الصفقة  )خالمستثمر الوطني (ش.م.ت شركة قام
 
 

 أن تعلن عن االنتهاء من االستحواذ على حصة أغلبية في شركة يسر الشركة الوطنية للتموين ذ.م.م – 2018أكتوبر  30
 الشرق األوسط للخدمات ذ م م.جيكو  وشركة جراكو ذ م م 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات صيانة األصول عالية المستوى، في حين  ةراكو هي شركة متخصصج
ها شركة متخصصة في الخدمات الصناعية تقدم مجموعة كاملة من حلول الوصول والتفتيش والحماية جيكو بأن تُعرف شركة

  .ميكانيكية لمجموعة واسعة من الصناعاتمن التآكل والخدمات ال

كمستشار قانوني مشاركوه كاليد وعمل مكتب و،  شركةلكمستشار مالي ومدير رئيسي لشركة المستثمر الوطني  عملتوقد 
  . الصفقةهذه في  لشركةل

هذه الشراكة ننظر بثقة حيال نحن " ، "المستثمر الوطني شركةصديق الخوري، رئيس مجلس إدارة قال سعادة أبوبكر 
حيث ستسهم راكو وجيكو جشركتي في  حصة األغلبية التي بمقتضاها استحوذت الشركة الوطنية للتموين علىميكية، الدينا

على مدى . لقد درسنا جميع وجهات النظر لهذه الصفقة البعيدعلى المدى القصير واألطراف  كلأعمال نمو  فيبدون شك 
أوسع من  نافذةعلى لى جانب شركتي جيكو و جراكو نا بهذا قد وضعنا شركة الوطنية للتموين اأن دنعتقنحن  أشهر.عشرة 

من المتوقع أن و، إدارة المرافق و الصناعة  اعيطق في رةألخيا ولنما تقعاوت مع صاًوخص، مةدلقاا واتسن ةرللعش رصلفا
  ".في اإلمارات تكون هذه الشراكة واعدة أكثر 

ديناميكيات وتحديات سوق الوطنية للتموين امام مواكبة  شركةالالتي توفرها هامة حفظة الخدمات الإن هذا االئتالف يعزز م
جيكو و جراكو، خاصة في ظل  من خالل توحيد الجهود مع مزودي الخدمات من الطراز العالمي مثل شركتيوأبوظبي، 

 صناعية.المتخصصة والخدمات القطاع ادارة المرافق  تشديد القوانين المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة وتنامي الطلب على

عملياته في  ، الذي يحرص على توسيعالسيد آالن الطويل العمل بشكل مستقل، بقيادةشركتي جيكو و جراكو  واصل كل منتس
لوصول بشكل خاص إلى صناعات النفط والغاز لشركة الوطنية للتموين للالراسخة  ءعمالالقاعدة أبوظبي واالستفادة من 

  .الصناعات البحريةو

ستشارات االواالستثمار الخوري عن توقعات السوق، حيث قال: "بصفتنا شركة رائدة في مجال إدارة وبكر ابسعادة وقد علق 
تساعد أعمال الشركة ووالتي تكمل وتعّزز أهداف  ئتالفيةتمرار عن الفرص االستراتيجية واال، فإننا نبحث باسوالتحليل المالي

، ذات مستوى عالميالتي تصنف  السالمة راكو بما فيها معاييرجيكو و ج من خالل االستثمار في معايير. وتسويقهاعلى 
  رائدة في قطاع موازي.ات ، وهي شركنجحنا في تحديد مجموعة مكملة في التفكير

جراكو شركتي جيكو و تمتع كل منت، "الشركة الوطنية للتموين مزروعي، رئيس مجلس إدارةالعبد هللا السيد قال من جهته 
ويأتي تعاوننا معهما عمالئنا الحاليين والمستقبليين. وهو ما سيصب في صالح مجاالت تخصصهما،  رفة وخبرة عميقة فيبمع

في إطار استراتيجيتنا المتركزة على دفع عجلة النمو في قطاعات محددة من خالل التعاون مع شركاء يتمتعون بإمكانات نمو 
في إطار سعينا لتسريع نمو أعمالنا ضمن قطاع إدارة عالية. ونحن نعتبر أن "جراكو" و"جيكو" من أفضل الشركاء لنا 

 المرافق وخدمات الدعم التي نوفرها للقطاعات الصناعية المختلفة."
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ي دولة خدمات الدعم فشركات يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، واحدة من أكبر الشركة الوطنية للتموين والتي تعتبر 
ديم الطعام للشركات والمؤسسات، وإدارة المرافق، والهندسة، والبيع ، وهي متخصصة في تقاإلمارات العربية المتحدة

  .مأكوالت والمشروباتبالتجزئة وال

الجودة وتصنيف رضا في مجال ادارة المرافق و  العديد من الجوائز  2004إنشائها في عام أما شركة جراكو فقد تلقت منذ 
في مجال تنظيف وصيانة المباني العالية باستخدام تقنية الوصول  وتعتبر الشركة اليوم رائدة على مستوى المنطقةالعمالء. 

بالحبل وممارسات السالمة في العمل، األمر الذي جعل منها مزود خدمات متميز للمشاريع الكبرى وشركات إدارة األصول 
 في قطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والخدمات العامة في دولة اإلمارات.   

وهي معروفة على المستوى العالمي كواحدة  2003منذ عام جراكو،  الشركة الشقيقة لشركةجيكو وهي تعمل شركة  في حين
من أولى الشركات الرائدة وذات الخبرة الواسعة في المنطقة في مجال استخدام تقنية الوصول بالحبل لألماكن التي يصعب 

من الخدمات في مجال تقنية الوصول بالحبل وغيرها للعديد من الوصول إليها. واليوم، توفر "جيكو" مجموعة متخصصة 
القطاعات التي تساعد العمالء على الوصول الفوري ألغراض الفحص والصيانة واإلصالحات وحماية أصولهم التي تقدر 

  بماليين الدوالرات.

الجودة أوالً وقبل كل -امنا بمفهوم : "إن التزتي جيكو و جراكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركالسيد/ آالن الطويل يقول
تقديم جوده ال مثيل  لنا الماضية، وأتاح 15على مدى السنوات الـ  عمالعزز من تطورنا وريادتنا في هذا النوع من األ -شيء

ا في عملياتهم اليومية. ونتيجة لذلك، حققنا على مر السنين العديد من اإلنجازات المتميزة وكانت معدالت نمونا لها لعمالئن
بعد عام، ونحن فخورون بتعاوننا مع مجموعة إماراتية ذات مكانة متميزة وهي الشركة الوطنية للتموين،  ااستثنائية عام

ل هذا التعاون إلى استكشاف آفاق جديدة تعود بالنفع على كل من "جراكو" لتعزيز مسيرة نمونا وتطورنا، حيث نتطلع من خال
 و"جيكو"."    

 6192374: التجارية على الرقموخليل مسعود، مدير الخدمات المصرفية السيد مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بل
  kmassoud@tni.aeأو + 971

  
  ت للمحررينمالحظا

  
و التحليل  ستشاراتاالشركة رائدة في مجال إدارة االستثمار و هي : المستثمر الوطنيخر الوطني ش.م.نبذة عن المستثم

في تنشط شركة المستثمر الوطني في سوق أبو ظبي لألوراق المالية، مدرجة في أبوظبي ، وهي شركة مساهمة خاصة  المالي
الخدمات المصرفية االستثمارية واألسهم الخاصة وإدارة األصول والعقارات واالستثمارات  العديد من المجاالت، بما في ذلك

إقليمية. تقدم الشركة مجموعة شركة ذات سمعة ك من أبوظبي في اإلمارات العربية المتحدة المستثمر الوطني الرئيسية. تعمل
االستثمارية إلى قاعدة عمالء كبيرة تشمل الشركات واسعة من الخدمات االستشارية االستثمارية وخدمات إدارة الصناديق 

ذوي المالءة المالية العالية. على مدى من والمؤسسات المالية والحكومية واألفراد  سواق الماليةالمدرجة وغير المدرجة في اال
 في مكانةا في وضع نفسه المستثمر الوطني ، نجحت شركة1994منذ تأسيسها سنة  الماضيةاألربعة والعشرين السنوات 

بين المؤسسات المالية األكثر ثقة في المنطقة. تركز الشركة على تقديم نتائج متفوقة باستمرار بما يتوافق مع سمعتها  هامة
  www.tni.ae:  المتنامية كرائدة إقليمية. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع

  
من أكبر شركات خدمات الدعم في دولة اإلمارات  الشركة الوطنية للتموينتعد ذ م م:  طنية للتمويننبذة عن الشركة الو

، العربية المتحدة، وهي متخصصة في تقديم الطعام للشركات والمؤسسات، وإدارة المرافق، والهندسة، وتوزيع المواد الغذائية
مجال تلتزم بأعلى المعايير الدولية في وهي أبوظبي، مارة إمقرها في يقع ، والمأكوالت والمشروبات. وتجارة التجزئة

من أجل صلب و ثابت باإلضافة إلى منهج  ةصناعاتها. كل ذلك من خالل االستفادة من فريق اإلدارة والقوة العاملة المتمرس
ول متكاملة لى تقديم حلي قدرتها عالشركة الوطنية للتموين ف . يكمن تفوقء وتقديم خدمات بأعلى جودةعمالالتلبية متطلبات 

 وكانت دائما في مستوى الشركة باستمرار على مر السنين ، وعلى الرغم من تعقيد متطلباتهم. لقد تطورت لعمالئها أينما كانوا
توقعات عمالئها والمستهلكين والموظفين وأصحاب المصلحة من خالل الحفاظ على نهج شفاف وديناميكي وتنافسي منذ عام 

  www.nccauh.ae: ن المعلومات ، يرجى زيارة. لمزيد م1995
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هي شركة رائدة في إدارة المرافق في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي متخصصة في  جراكو ذ م م: نبذة عن شركة
الفنية في جميع أنحاء دولة عمليات المع ت للتنظيف الداخلي والخارجي، والصيانة والخدماعالية  الوصول الى مستوياتحلول 

بسجل سالمة ال مثيل له منذ  جراكو اإلمارات العربية المتحدة. حائزة على العديد من الجوائز في مجال الصناعة، تحتفظ
دف . يتم تنفيذ جميع الخدمات مع التركيز بشكل كبير على الجودة والسالمة والمعايير الدولية. وته2004إنشائها في عام 

، األمر الذي جعل الشركة تتمتع مرةبال هوادة إلى تزويد عمالئها بخدمة من الدرجة األولى تضيف قيمة في كل جراكو  شركة
عقاًرا مرموقًا مثل برج خليفة ودبي أوبرا ومول اإلمارات وديرة ومردف. سيتي  80بمكانة "شريك موثوق به" مع أكثر من 

  MEFMAوعضو IRATA في. جراكو هي عضو .وظبي ومركز التجارة العالميسنتر في دبي، وأبراج االتحاد في أب
    www.grakonet.com: متعددة. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة ISO شهاداتحاصلة ايضا على 

  
مقرها في دولة اإلمارات يقع دمات صناعية هي شركة خ جيكو شركة   جيكو الشرق األوسط للخدمات ذ م م: نبذة عن شركة

شاملة للوصول واالستقصاء واستقصاءات النزاهة الهيكلية وأعمال اإلصالح والحماية وحلول  العربية المتحدة، تقدم حلوال
و كيدير شركة جي ،طئ. وخارج الصناعات الساحليةواالطالء باإلضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الميكانيكية على الش

جيكو سمعة مرادفة ليركز بشكل كبير على المعايير الدولية، مما يجعل  فريق من المديرين الفنيين ذوي الخبرة العالية والمهارة
مرخصة لخدمة صناعة النفط والغاز في دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية. للحصول  جيكو للسالمة والموثوقية. شركة

  . me.com-www.gecko: يارةعلى معلومات إضافية ، يرجى ز
  
  
  
 
 
 

 


