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أبوظبي في  32مارس  /وام  /أعلنت انترناشونال جولدن جروب االماراتية عن موافقة مجلس
إدارة المجموعة على تقديم مساهمة بمبلغ  32مليون درهم من أرباح العام  3202لصالح صندوق
.الوطن
وقال سعادة فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح بهذه المناسبة انه يسرنا ان
تقدم انترناشونال جولدن جروب هذا المبلغ لصالح صندوق الوطن الذي سيسهم في خدمة مجتمع
دولة اإلمارات العربية المتحدة لنؤكد التزامنا بدعم ومساندة القضايا االنسانية والمجتمعية بما ينسجم
.مع أسس المسؤولية االجتماعية للشركات والمؤسسات

وأضاف ان هذه المساهمة تعتبر التزاما من انترناشونال جولدن جروب – احدى الشركات الوطنية
 لدعم صندوق الوطن كواجب وطني نابع من حرص المجموعة على تفعيل دور المؤسسات.الوطنية للمشاركة في دعم الصندوق الذي يهتم بدعم الوطن والمجتمع
واكد حرص المجموعة على التواصل مع المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات والهيئات
المجتمعية التي تقوم بدور مهم في ارساء الترابط والتآخي بين ابناء الوطن وتوثيق وتعزيز اطر
.التعاون والعالقات المجتمعية بالدولة
وأضاف ان تقديم هذه المساهمة لصندوق الوطن يعتبر ردا للجميل للقيادة الحكيمة لدولة االمارات
.العربية المتحدة
ويأتي إطالق "صندوق الوطن" سعيا الى تجسيد األولويات الوطنية وتعزيز آفاق التنمية المستدامة
عبر ترسيخ ركائز المشاركة المجتمعية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في استشراف مستقبل
.مشرق لإلمارات واإلماراتيين
وتأتي مبادرة "صندوق الوطن" ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في
دولة اإلمارات العربية والدوراإليجابي لرجال األعمال اإلماراتيين في رفد المشاريع التنموية
والخطط المرسومة لدعم مسيرة بناء الوطن من خالل توفير الدعم الالزم لها ورعايتها وتبني
االفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تعمل على استدامة عملية التنمية في دولة اإلمارات
.العربية المتحدة
وتتولى شركة "أبوظبي لالستثمار" مسؤولية اإلشراف على استثمارات الصندوق من خالل تبني
استراتيجية مبتكرة تهدف الى تعزيز واستدامة مشاريعه المستقبلية حيث ستعمل الشركة على إدارة
.الصندوق بما يضمن استمرارية المشاريع وتطورها وتحقيق العوائد على المدى الطويل
وسيعمل "صندوق الوطن" على استقطاب االستثمارات واإلسهامات المجتمعية وتوظيفها في دعم
مسيرة التنمية الشاملة إضافة إلى دوره في تبني المبادرات المبتكرة التي من شأنها خدمة القطاعات
.الرئيسية التي يعمل عليها
 -.حيا -
وام/حيا/رضا/سرا
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