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بقلم رئيس التحرير 

تشــرفت مؤخــرًا مبشــاركتي ضمــن وفــد دولــة اإلمــارات، حلضــور امللتقــى اإلماراتــي اليابانــي للشــراكة االقتصاديــة يف العاصمــة طوكيــو، حيــث تتأتــي تلــك 
الزيــارة ضمــن سلســلة مــن الزيــارات واألنشــطة املتواصلــة والتــي ال تهــدأ، كخليــة عمــل دؤوبــة ونهــج اســتنته وزارة االقتصــاد، كترجمــة واقعيــة لتوجيهــات 
القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات »حفظهــا اهلل تعالــى«، بتعزيــز رؤى الشــراكة واالنفتــاح واالرتقــاء بالعالقــات االقتصاديــة واالســتثمارية بــن دولــة 
اإلمــارات ومختلــف دول العالــم، مادامــت دولــة اإلمــارات تغــرد دومــًا نحــو ترســيخ وإعــالء شــأن مفاهيــم الشــراكة والتالحــم العاملــي وتعزيــز حضورهــا علــى 

اخلارطــة االقتصاديــة العامليــة.
وعلــى قــدر علمــي ومشــاهدتي العابــرة خــالل 3 أيــام قضيتهــا جــوااًل منبهــرًا بعظمــة احلضــارة والنهضــة اليابانيــة التــي باتــت مثــار أعجــاب واندهــاش 
العالــم أجمــع شــرقه وغربــه، ووفقــًا ملــا ملســته مــن مناقشــات وحــورات جانبيــة مــع  أعضــاء وفــد الدولــة، والــذي حــرص معالــي املهنــدس ســلطان املنصــوري، 
علــى ترأســه، وهــو القامــة الوطنيــة والرجــل الــذي ال يــكل وال يهــداء، مــن العمــل املتواصــل واملــدروس، حامــاًل أولويــات تقــدم بلــده اقتصاديــًا، وتعزيــز 
مؤشــرات منوها وريادتها على درب االقتصاد، وبرفقته نحو 80 شــخصية قيادية من كبار مســؤولي املؤسســات االقتصادية احمللية واالحتادية بالدولة، 
وممثلــي الكيانــات االســتثمارية بالدولــة،  فقــد وجــدت أن الزيــارات باتــت متثــل نافــذة للمســتثمرين ورجــال األعمــال مبــا فيهــا ممثلــي املشــاريع الصغيــرة 

واملتوســطة خللــق فــرص الولــوج يف شــراكات اســتثمارية واكتشــاف االســواق العامليــة.
مــا شــدني هــو االهتمــام الفائــق بتلــك الزيــارة وجــدول األعمــال احلافــل لــوزارة االقتصــاد، والــذي تضمــن زيــارات مكثفــة ملؤسســات اقتصاديــة وبحثيــة 
وعلميــة يابانيــة، بغيــة إطــالع وفــد دولــة اإلمــارات علــى عمــق وثــراء بــل ومبــررات نهضــة اليابــان، والتــي متثــل أيقونــة التقــدم االقتصــادي العاملــي، 
القائــم علــى مســلمات وبديهيــات العلــم احلديــث، حيــث كانــت أبــرز تلــك الزيــارات التــي قــام بهــا معالــي ســلطان املنصــوري برفقــة العديــد مــن املســؤولن 
اإلماراتيــن، ملقــر  وزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة اليابانيــة، حيــث التقــى بنظيــره اليابانــي يف جلســة مطولــة مــن االجتماعــات لبحــث فــرص 
الشــراكة بن اإلمارات واليابان. كما قام معاليه بزيارة جامعة طوكيو، مهد التقدم واحلداثة اليابانية، وهي اجلامعة التي تأسســت قبل أكثر من 100 
عامــًا حيــث ملســت حــرص معاليــه خــالل لقــاءه برئيــس اجلامعــة، ومــا أعقبــه مــن اجتمــاع مطــول مــع  خبــراء يف الــذكاء األصطناعــي والثــورة الصناعيــة 
الرابعــة، والتــي متثــل مشــعل التطــور والتنافــس العاملــي، علــى معرفــة أبــرز التطــورات التــي حققتهــا اليابــان، ناقــاًل لهــم بصــدق وافتخــار ايضــًا مــا حققته 

دولــة اإلمــارات ومــا تســعى لتحقيقــه وفقــًا لرؤيتهــا الطموحــة - رغمــًا مــن حداثــة اســتراتيجيات التنميــة فيهــا.
ايضــًا كان يف رفقــة وفــد اإلمــارات، ســعادة عبــد اهلل آل صالــح، وكيــل وزارة االقتصــاد لشــؤون التجــارة اخلارجيــة، حيــث تعــود معرفتــي بــه منــذ العــام 2005، 
حيــث  اكتســب طيلــة عملــه يف الســلك الدبلوماســي زهــاء ســنوات مضــت، تالهــا إمســاكه بتالبيــب اإلدارة التنفيذيــة مللــف التجــارة اخلارجيــة يف وزارتــن 
متتاليتــن، فهــم وإدراك عميــق مقترنــًا بهــدوء وســمت وتواضــع وابتســامة دائمــة يحســد عليهــا، حيــث المســت كعادتــه جتاوبــه املســتمر مــع أعضــاء وفــد 

الدولــة، متنقــاًل بينهــم، محفــزًا لهــم علــى البــدء باملبــادرة مــع نظرائهــم مــن املســتثمرين ورجــال األعمــال اليابانــن.
كمــا يحدونــي هنــا أن أشــيد بســعادة خالــد عمــر العامــري ســفير دولــة اإلمــارات لــدى مملكــة اليابــان الــذي ســخر كافــة اجلهــود الجنــاح زيــارة الوفــد وتوفير 

كافــة أوجــه العــون إلجنــاح برنامــج الزيــارة، وتلبيــة كافــة متطلبات وفــد الدولة.
كذلــك رأيــت وجــه إماراتــي مشــرف لبلــده، ولعملــه كمديــر إدارة الترويــج التجــاري بــوزارة االقتصــاد، وهــو األخ محمــد حمــدان ناصــر الزعابــي، الــذي أراه 
دائمــًا نشــيطًا مبتســمًا ســاعيًا بــروح الشــباب الوثابــة، للتأكــد مــن أن كل شــئ علــى وجــه التمــام، كــون إدارتــه معنيــة بالترويــج التجــاري للدولــة واملشــاركة 

يف املعــارض واملنتديــات التجاريــة الدوليــة الدوليــة.
 فضــاًل علــى ذلــك فقــد كان امللتقــى والــذي شــهد حضــور أكثــر مــن 360 شــخص مــن البلديــن، وتوقيــع العديــد مــن مذكــرات التفاهــم بــن مؤسســات 
إماراتيــة ومثيالتهــا اليابانيــة وعقــد اكثــر مــن 100 اجتمــاع مــع رجــال األعمــال. مبثابــة نافــذة تؤكــد مــن خاللهــا دولــة اإلمــارات يف ظــل توجيهــات قيادتهــا 
الرشــيدة بإنهــا ماضيــة علــى درب الشــراكة وتعزيــز االندمــاج وتوطــن أفضــل املمارســات مــع الــدول املتقدمــة عامليــة يف مجــاالت التقنيــة والصناعــات 

احلديثــة والريــادة االقتصاديــة، حقــًا إنهــا دولــة اإلمــارات التــي تخلــق دومــًا الفــرص وتســتدعي املســتقبل علــى درب الشــراكة العامليــة. 

اإلمارات واليابان ... تالقي الفرص

االفتتاحية





اقرأ في
هذا العدد 

 مجلة لقادة األعمال تصدر عن  مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

رئيس التحرير والناشر: 
محمد شمس الدين 
gm@telalint.com

المشرف العام:
أميرة بالطة

سكرتيرة التحرير:
تسنيم خطاب 

مديرة مكتب أبوظبي
فادية عمار

هيئة التحرير :
عال علي

منى عبد العزيز
أحمد ربيع 

محمد الشبراوي
مي عابد

اإلخراج الفني :
أحمد الحلواني

ahmedelhlawani@gmail.com

التدقيق اللغوي:
محمد الشبراوي

مدير المحتوى الرقمي:
ياسر ضيف 

مدير الترويج 
والحمالت اإلعالمية للمؤسسات:

شريف علي 
هاتف/ 00971-56-6429630

التصوير :
ساينكس ميديا

تحذير : 
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة تالل الدولية للنشر واإلعالم

 بموجب القوانين الصادرة والمنظمة لإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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»موانىء دبي العالمية« توقع مذكرة تفاهم مع 
حكومة جامو وكشمير بمجال تطوير البنى التحتية

مليار درهـم كلفة عمليات التجميل في اإلمارات سنويا
  

فارس ... االناقة في عالم المفروشات الراقية

 ألستقبال المواد التحريرية
edit.estesmarat@yahoo.com

 هاتف/ 00971503268203

التوزيع ) شركة توصيل - دبي لإلعالم(

الناشر:
 مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

منطقة ابوظبي الحرة لالعالم بناية رقم 5 -
 الطابق الثالث - مكتب  301 الطريق الشرق الدائري

 هاتف/ 0097124441186
www.estesmarat.com
info@estesmarat.com

الطباعة:
شركة أبوظبي للطباعة والنشر

9 3832

INVESTMENTS

6

محمد بن راشــد ومحمد بن زايد
 يشــهدان الكلمة الرئيســية للقمة العالمية للحكومات

»اإلمارات لالتصاالت المتكاملة«
١٣مليار درهم إيرادات

 العام الماضي

3.14 مليار درهم قيمة 
مشاريع التطوير العقاري 

للشركة :
»دانوب الـعقاريـة«

حامد أحمد الحامد
في حديث االقدار الذكريات واالنجازات  

رئيس ومؤسس مزارع غرسيا



أخـــبار

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

حضــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
الســمو  وصاحــب  اهلل«،  »رعــاه  دبــي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي،  عهــد 
الرئيســية  اجللســة  املســلحة،  للقــوات 
والتــي  للحكومــات،  العامليــة  للقمــة 
مــودي  نارينــدرا  معالــي  فيهــا  حتــدث 
رئيــس وزراء جمهوريــة الهنــد الصديقــة 
دورتهــا  يف  القمــة  شــرف  »ضيــف 
إمــارة  يف  عقــدت  والتــي   ، احلاليــة« 
دبــي خــال الفتــرة مــن 11-13 فبرايــر 
حكومــات  »استشــراف  شــعار  حتــت 

املســتقبل«.

يشهدان الكلمة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات
ــة، ســمو  ــة الرئيســية للقم حضــر الكلم
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي، وســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب حاكــم دبــي، وســمو الشــيخ محمــد 
بــن ســعود بــن صقــر القاســمي، ولــي 
ســمو  والفريــق  اخليمــة،  رأس  عهــد 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان، نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة، 
آل  زايــد  بــن  منصــور  الشــيخ  وســمو 
نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وزيــر شــؤون الرئاســة، وســمو الشــيخ 
حامــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس ديــوان 
الشــيخ  وســمو  أبوظبــي،  عهــد  ولــي 
وزيــر  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  عبــداهلل 

اخلارجيــة والتعــاون الدولــي، ومعالــي 
محمــد بــن عبــداهلل القرقــاوي، وزيــر 
واملســتقبل،  الــوزراء  مجلــس  شــؤون 

رئيــس القمــة العامليــة للحكومــات.

أن  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
لــم  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
املعامــل  حبيســة  التكنولوجيــا  تتــرك 
واملختبــرات، بــل ترجمتهــا علــى أرض 
الواقــع، عبــر إنشــاء مشــاريع مبتكــرة 
العظيــم،  شــعبها  تطلعــات  حتقــق 
مــا  املســتقبل،  مســرعات  كمشــروع 
جعلهــا األجــدر باســتضافة مثــل هــذه 
التنميــة  قضايــا  تبنــت  التــي  القمــة 

رئيســاً. محــوراً  والتقنيــة 

وأشــاد نارينــدرا مــودي، بجهــود دولــة 
العامليــة  القمــة  تنظيــم  يف  اإلمــارات 
للحكومــات، باعتبارهــا مــن املنتديــات 
مثمــرة  نتائــج  حتقــق  التــي  الرائــدة 
الشــاملة  التنميــة  حتقيــق  يف  تصــب 
للجميــع.. وتوجــه بالشــكر إلــى القيــادة 

اإلماراتيــة..
وقــال »تشــرفت بدعوتــي حلضــور القمة 
شــرف،  كضيــف  للحكومــات  العامليــة 
ــى الفــرح والســرور  هــذا أمــر يبعــث عل
ليــس علــى الصعيــد الشــخصي وحســب 
هنــدي  مليــار   1.25 مــن  وإمنــا ألكثــر 
أنقــل لكــم التمنيــات الطيبــة من الشــعب 

ــدي«. الهن

الثانيــة  زيارتــي  هــذه  »إن  وأضــاف 
لدولــة اإلمــارات وأشــعر بســعادة غامــرة 
ال  مــكان  اإلمــارات  بينكــم،  بوجــودي 
مثيــل لــه، حيــث قدمــت منوذجــا يحتــذى 
لتحقيــق  التكنولوجيــا  تســخير  يف  بــه 
أن  واســتطاعت  الشــاملة،  التنميــة 
ــة قــل نظيرهــا  حتقــق معجــزة اقتصادي
هــذا  وراء  أن  مؤكــداً  العالــم«..  حــول 
االزدهــار رؤيــة ثاقبــة وتقنيــات متقدمــة 
وشــغفا باألخــذ بزمــام املبــادرة، وهــو مــا 

يشــهد عليــه متحــف املســتقبل يف دبــي.

أن  إلــى  الهنــد،  وزراء  رئيــس  ولفــت 
رحلــة اإلنســان مــن العصــر احلجــري 
إلــى عصــر الثــورة الصناعيــة اســتغرقت 
آالف الســنني، لكــن التحــول إلــى عصــر 
الرقمنــة حــدث خــال ســنوات قليلــة، 
ورغــم كل هــذا التطــور فمــن املؤســف أن 
ــم تتمكــن  ــة ل ــدول النامي ــد مــن ال العدي
والقضــاء  التقــدم  بركــب  اللحــاق  مــن 
قــدر  رصــد  يتــم  حيــث  الفقــر،  علــى 
الصواريــخ  لتطويــر  املــوارد  مــن  كبيــر 

املدمــرة. واألســلحة 

ملنــع  معــا  نعمــل  أن  علينــا  إن  وقــال 
توظيــف التكنولوجيا إلشــعال الصراعات 
واســتنزاف املوارد الطبيعية.. مشــيرا إلى 
أن الهنــد أظهــرت للعالــم مثاال يحتذى يف 

التعايــش الســلمي مــع الطبيعــة.

وشــدد مــودي علــى أهميــة أال ينحصــر 
الهــدف الرئيــس مــن تطويــر املشــاريع 
التنمويــة يف حتقيــق الرخــاء والوفــرة، 
فالقناعــة هــي أســمى أشــكال الثــروة 
البشــرية وجــزء ال يتجــزأ مــن حتقيــق 

الســعادة، وقــد خطــت دولــة اإلمــارات 
الصــدد  بهــذا  واســعة  خطــوات 
للســعادة  وزاريــة  مهــام  باســتحداث 
واملســتقبل، مــا يعكــس إدراكهــا ألهميــة 

املفهــوم. هــذا 

أنــه باإلمــكان مواجهــة  وأشــار مــودي 
والبطالــة  كالفقــر  اليــوم  حتديــات 
العمــل  خــال  مــن  األميــة  وانتشــار 
وحتقيــق  املــرأة  ومتكــني  اجلميــع  مــع 
فالهنــد  احلكــم،  يف  الشــفافية  مبــدأ 
طــورت نظــام الهويــة املوحــدة الــذي مت 
ربطــه بالهواتــف احملمولــة واحلســابات 
مــا  الســكان،  مــن  للمايــني  البنكيــة 
جعلــه املشــروع األضخــم مــن نوعــه علــى 
ــى توفيــر  مســتوى العالــم وســاعدها عل
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وأفــاد رئيــس الــوزراء الهنــدي أن علمــاء 
آالف  قبــل  قامــوا  القدامــى  الهنــود 
الكتــب  مــن  العديــد  بتأليــف  الســنني 
أن  إلــى  والهندســة.. الفتــا  العلــوم  يف 
الهنــد أصبحــت دولــة رائــدة يف إطــاق 
املشــاريع التنمويــة، مبــا متتلكــه من ثروة 
بشــرية هائلــة، حيــث يشــكل الشــباب 
 65 نســبته  مــا  عامــا  الـــ35  ســن  دون 
باملائــة مــن الســكان، كمــا لــم تتجاهــل 
الهنــد أهميــة القطــاع الزراعــي، فهــي 
ــة دخــل املزارعــني  ــى مضاعف تســعى إل
مرتــني بحلــول 2022، ومتكينهــم مــن 
إيصــال منتجاتهــم إلــى األســواق بصــورة 

أســرع وأكثــر كفــاءة.

الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  واســتعرض 
التقنيــات  مجــال  يف  بــاده  إجنــازات 
البرنامــج  أطلــق  حيــث  الفضائيــة، 
املاضــي  الشــهر  الهنــدي  الفضائــي 
القمــر الصناعــي رقــم 100، وأذهلــت 
الهنــد العالــم بإرســالها مركبــة فضائيــة 
مــن  أقــل  بتكلفــة  املريــخ  ســطح  إلــى 
تكلفــة إنتــاج فيلــم ســينمائي يف هوليــود، 
وبلغــت كلفــة وصــول الهنــد إلــى املريــخ 
وهــي  الواحــد،  للكيلومتــر  روبيــات   7

للغايــة. زهيــدة  تكلفــة 
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أخـــبار

توقع مذكرة تفاهم مع حكومة جامو 
وكشمير بمجال تطوير البنى التحتية

دبــي  موانــىء   « مجموعــة  وقعــت 
مــع حكومــة  تفاهــم  العامليــة« مذكــرة 
الهنــدي  وكشــمير«  »جامــو  اقليــم 
الستكشــاف فــرص التطويــر يف مجــال 

التجاريــة. التحتيــة  البنيــة 

هامــش  علــى  املذكــرة  توقيــع  جــاء 
 2018 للحكومــات  العامليــة  القمــة 
بــن  أحمــد  ســلطان  عنهــا  وأعلــن 
ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
دبــي  »موانــئ  ملجموعــة  التنفيــذي 
العامليــة خــال جلســة حواريــة حــول 
العامليــة«  للتجــارة  الذكيــة  »احللــول 
شــاركه فيهــا راميــش أبهيشــيك وكيــل 
دائــرة السياســة الصناعيــة والترويــج 
- وزارة التجــارة والصناعــة الهنديــة 
التنفيــذي  الرئيــس  بــوس  وســوجوي 
للصنــدوق الوطنــي لاســتثمار والبنيــة 

الهنــد. يف  التحتيــة 

اجللســة  خــال  ســليم  إبــن  وأكــد 
إمكانــات النمــو التــي تتمتــع بهــا الهنــد 
وأهميــة تعزيزهــا ببنيــة حتتيــة فعالــة 
للخدمــات اللوجســتية والنقــل.. مشــيرا 
ــة تعمــل يف  ــي العاملي ــئ دب ــى أن موان إل
الهنــد منــذ عقديــن من الزمــن وتتواجد 
ــز هــذا  ــزم تعزي يف ســت محطــات وتعت
احلكومــة  مــع  بالشــراكة  التواجــد 
العاقــات  مــن  انطاقــا  الهنديــة 
الراســخة بــني البلديــن وحــرص القيادة 
الرشــيدة لدولــة اإلمــارات علــى تعزيــز 

الشــاملة. االســتراتيجية  الشــراكة 

ومبوجــب مذكــرة التفاهــم ســيتم تعزيــز 
اللوجســتي  املجمــع  حــول  النقاشــات 
الــذي  جامــو  يف  الوســائط  متعــدد 
تخزيــن  حلــول  و  مســتودعات  يضــم 
النقــل  دعــم  شــأنها  مــن  متخصصــة 
متعــدد الوســائط للحاويــات والبضائــع 

العامــة. والبضائــع  الســائبة 

للهنــد جتربــة  إن  ســليم  إبــن  قــال  و 
معــدالت  مــن  حققتــه  مبــا  رائــدة 
اقتصاديــة  وسياســات  عاليــة  منــو 
شــأن  ومــن  ناجحــة  واجتماعيــة 
االســتثمار يف تطويــر البنــى التحتيــة 
ــن  ــة والتخزي ــق البحري املناســبة للمراف
وتطويــر املمــرات املائيــة الداخليــة أن 
مــن  ويقلــل  النمــو  وتيــرة  مــن  يســرع 
تكاليــف اخلدمــات اللوجســتية ويؤمــن 
االنتقــال الســلس و الســريع للبضائــع 
إلــى املناطــق الداخليــة .. معربــا عــن 
مناقشــات  يف  بالدخــول  ســرورهم 
مــع ممثلــي حكومــة »جامــو وكشــمير« 
وتعزيــز شــراكاتهم التــي ســتقوم مــن 
العامليــة  خبراتهــم  بتوظيــف  خالهــا 
يف إطــاق العنــان إلمكانــات النمــو مــا 
يوفــر فرصــا جتاريــة جديــدة للبــاد.

»موانىء دبي العالمية«
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اإلمــارات  شــركة  ايــرادات  بلغــت 
لاتصــاالت املتكاملــة العــام املاضــي 13 
مليــار درهــم بنســبة منــو 2.2 باملائــة 

.  2016 بعــام  مقارنــة 

و قــال أحمــد بــن بيــات، رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة ان عــام 2017 كان عامــا 
قويــا للشــركة حيــث بلغــت اإليــرادات 
13 مليــار درهــم ألول مــرة منــذ تأســيس 
ــوي  ــي الق ــاداء املال الشــركة ونتيجــة ل
أمكــن إقتــراح توزيــع أربــاح مســتدامة 
املتزايــد  الضغــط  مــن  الرغــم  علــي 
ــاح مــزودي خدمــات  ــي هوامــش أرب عل

ــي. ــد العامل ــي الصعي االتصــاالت عل
اقتــرح  اإلدارة  مجلــس  ان  واوضــح 
توزيــع أربــاح نهائيــة إجماليــة بقيمــة 
 22 منهــا  الواحــد  للســهم  فلســا   35
ــام،  ــكل ســهم للع ــة ل ــاح نهائي فلســا أرب
وذلــك رهنــا مبوافقــة اجتمــاع اجلمعيــة 
العموميــة الســنوي باإلضافــة إلــى 13 
فلســاً، كأربــاح مرحليــة لــكل ســهم مت 

.2017 أكتوبــر  دفعهــا يف 

واضــاف بــأن النجاحــات التــي حققتهــا 
الشــركة يف العــام املاضــي تعــد مؤشــرا 
علــى أن التحــول االســتراتيجي الــذي 
التكيــف  مــن  ميكننــا  بــات  بــه  قمنــا 
املتطــورة،  االتصــاالت  صناعــة  مــع 
ســلوك  يف  التغيــرات  واســتيعاب 
األهــداف  وتركــز  واألعمــال  العمــاء 
االســتراتيجية للشــركة علــى املســاهمة 
مــا  الدولــة،  أنشــطة  بكافــة  الفعالــة 
املســتدامة  التنميــة  بتعزيــز  يســهم 
مــن خــال التحــّول الرقمــي، وحققــت 

»اإلمارات لالتصاالت المتكاملة«
١٣مليار درهم إيرادات

 العام الماضي
عــام  خــال  الشــركة 
جيــدا  تقدمــا   ،2017
يف هــذا الصــدد بعــد 
منصــة  طــورت  أن 
الذكيــة  دبــي  مدينــة 
قيــد  اآلن  هــي  التــي 
حيــث  اإلســتخدام 
وفــرت الشــركة كامــل 

األساســية. بنيتهــا 
ذكــر  جانبــه  مــن 
ســلطان،  عثمــان 

الرئيــس التنفيــذي للشــركة، ان االداء 
املالــي القــوي للشــركة العــام املاضــي 
ترافــق مــع تواصــل جــذب عمــاء ذوي 
إلــى  أدى  مــا  عاليــة،  مضافــة  قيمــة 
ــي عــدد مشــتركي شــريحة  منــو إجمال
الهاتــف املتحــرك بنظــام الدفــع اآلجــل 
بنســبة 12.3 باملائــة خــال العــام، كمــا 
حظــي منــو اإليــرادات بدعــم أداء قــوي 
الثابــت. الهاتــف  خدمــة  أعمــال  يف 

واضــاف ســلطان، بــأن صــايف الربــح 
حقــق  االمتيــاز،  حقــوق  خصــم  بعــد 
منــوا ممتــازا علــى أســاس ربــع ســنوي 
ــع  ــة يف الرب ــاع نســبته 14.9 باملائ بارتف
ــى  ــام املاضــي ليصــل إل ــع مــن الع الراب
ــى  ــون درهــم، ممــا ســاعد عل 425 ملي
احلفــاظ علــى صــايف الربــح بعــد خصم 
مســتقراَ  الســنوي  االمتيــاز  حقــوق 
ــاً  ــار درهــم متعافي ــى1.71 ملي ليصــل إل
مــن أداء ضعيــف يف الربــع االول مــن 
النمــو  هــذا  ويرجــع  املاضــي،  العــام 
إلــى زيــادة اإليــرادات وحتســن هامــش 
برنامجنــا  وتأثيــر  اإلجمالــي  الربــح 
بينمــا  التشــغيلية،  الكفــاءة  لتحســني 

اقتطــاع  قبــل  الربــح  هامــش  حافــظ 
واالســتهاك  والضريبــة  الفائــدة 
 40 بنســبة  مســتواه  علــى  واإلطفــاء 

العــام. باملائــة خــال 

لــدى  التحــول  خطــة  مــع  ومتاشــيا 
تنظيمــي  هيــكل  وضــع  مت  الشــركة 
جديــد يف العــام املاضــي بهــدف تعزيــز 
موقعهــا يف مجــال خدمــات االتصــاالت 
وتطويــر أعمالهــا يف مجــاالت موازيــة 
وينصــب  اإلتصــال  خدمــات  تتخطــى 
التركيــز علــى كل مــن قطــاع اخلدمــات 
والقطاعــات  للشــركات،  املتكاملــة 
تكنولوجيــا  يف  والتوســع  احلكوميــة 
وقطــاع  واالتصــاالت  املعلومــات 
األفــراد حيــث ننمــي خدماتنــا الرقميــة 

الترفيــه. وخدمــات 

نمو إجمالي عدد مشتركي 
شريحة الهاتف المتحرك 

بنظام الدفع اآلجل بنسبة 
12.3 بالمائة خالل العام

عثمان سلطان 
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أخـــبار

أفــادت دراســة حديثــة أن كلفــة عمليــات التجميــل يف دول اخلليــج العربيــة، تقتــرب مــن 4 مليــارات درهــم ســنويا مــن بينهــا مليــار 
درهــم تقريبــا يف اإلمــارات.

وذكــرت الدراســة - املقــرر مناقشــتها ضمــن املؤمتــر الدولــي جلراحــة التجميــل والترميــم الــذي ســيقام بإمــارة دبــي« مبشــاركة 
ــرا مــن اجلنســني  ــاال كبي ــم - أن عمليــات التجميــل تشــهد اقب ــا متخصصــا يف عمليــات التجميــل مــن 23 حــول العال 250 طبيب

خاصــة مــن فئــة الشــباب.
وأكــد الدكتــور قاســم أهلــي، استشــاري جراحــة التجميــل يف هيئــة الصحــة بدبــي، واملتحــدث يف املؤمتــر، أن االســتثمار يف قطــاع 
التجميــل باملنطقــة العربيــة، أصبــح عامــل جــذب ألطبــاء التجميــل مــن مختلــف دول العالــم، إال أنــه حــذر مــن املضاعفــات الصحيــة 
الســلبية، لبعــض عمليــات التجميــل التــي جتــرى يف أماكــن غيــر مؤهلــة، وتفتقــر إلــى االطبــاء املتخصصــني .. ونصــح بعــدم 
االجنــرار خلــف االغــراءات التــي تقدمهــا بعــض املراكــز واإلعانــات التجاريــة والترويجيــة، إلجــراء أنــواع معينــة مــن جراحــات 

التجميــل التكميليــة.

مليـــــار درهــــــم
كلفة عمليات التجميل في اإلمارات سنويًا
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التطــور  ومســارات  مؤشــرات  أن  شــك  ال 
اهلل  بعــد  وراءهــا  تقــف  اإلمــارات  لدولــة 
عــز وجــل، رؤيــة قيــادة حكيمــة اســتطاعت 
لتكــون  والتطــور  النجــاح  خطــى  تعزيــز 
عربيــة،  حضــارة  منــارة  اإلمــارات  دولــة 
كيــف تــرون ســر تلــك اإلجنــازات، ومــا هــو 
ورؤيتهــا  للدولــة،  الرشــيدة  القيــادة  دور 

حتقيقهــا؟ يف  الثاقبــة 
دولــة اإلمــارات حظيــت بقيــادة رشــيدة  
اســتثنائية بــكل معانــي الكلمــة، كقيــادة 
متامــاً  وتفقــه  للمســتقبل،  بثقــة  تنظــر 
مــا  وهــذا  والتطــور،  التنميــة  سياســة 
يتضــح جليــاً للفاحــص لســبل ومســارات 
التنميــة املتســارعة التــي حصدتهــا دولــة 
ــة نحــو 4 عقــود ونصــف،  اإلمــارات طيل
نقلــة  بــل  مذهلــة  مؤشــرات  لتحقــق 
جميعــاً،  بهــا  نفخــر  عربيــة  حضاريــة 
وتنبــع حكمــة قيــادة دولــة اإلمــارات يف 
اكتشــاف  وقــت  الســائدة،  املجريــات 
مــوارد  هنــاك  تكــن  لــم  حيــث  النفــط 
تذكــر ســوى النفــط، وبحســابات ومعاييــر 
يفــوق بكثيــر  فــإن مــا حتقــق  التنميــة، 

نصدر منتجاتنا من 
اإلمارات إلى 46 دولة 

في العالم 

استطعنا تحقيق ثورة 
في عالم صناعة 

الحلويات الشرقية 
بصناعة أول تشكيلة 

حلويات من الفيتامينات

“

“
حينمــا يحــن احلديــث عــن الصناعــات العربيــة الضاربــة واملوغلــة يف القــدم، والتــي ارتبطــت بعبــق التاريــخ، وأصالــة املاضــي، وزهــاء 
احلاضــر، وتطــور املســتقبل بــكل مــا يحملــه مــن رؤى وجهــود التحديــث الالزمــة للحفــاظ علــى تآلــق وأزدهــار تلــك الصناعــات، 
وباألحــرى املهــن التــي ارتبطــت بأســماء عائــالت عربيــة كثيــرة، فســنجد أننــا نتوجــه بذاكرتنــا وحديثنــا وأفئدتنــا إلــى الشــام مهــد 
احلضــارة واألصالــة العربيــة، حيــث تبــرز فيهــا صناعــة احللويــات الشــامية، والتــي شــهدت تطــورات متالحقــة ولكــن بقيــت صناعــة 

ومهنــة بــل حرفــة ال تندثــر. 

حديثنــا اليــوم، مــن قلــب دولــة اإلمــارات، مــع قصــة إلهــام يف صناعــة احللويــات الشــامية، قــادت صاحبهــا علــى درب النجــاح والعامليــة 
يف غضــون أعــوام قالئــل تتجــاوز عقــد مــن الزمــن، ليســتدعي بإخالصــه ومثابرتــه ورؤيتــه، تعزيــز أرقــى ممارســات اجلــودة، هــو 
منوذجــًا بــارزًا لشــاب وفــد مــن أرض الشــام مــن ســوريا ودمشــق التاريــخ، اســتطاع أن يصنــع جناحــًا مميــزًا حينمــا الحــت الصدفــة 
واألقــدار لتتحــول لفرصــة اســتطاع تنميتهــا، واقتناصهــا، وهــو الــذي لــم يخطــط يومــًا المتهــان والتمســك بتالبيــب تلك الصناعة، 

والتــي بقيــت لعقــود خاضعــة يف أســرارها ومســارات جناحهــا قيــد عــدد قليــل مــن العائــالت الشــامية التــي امتهنــت تلــك املهنــة.

يــدرك أن اجلــودة هــي قضيــة حيــاة أو مــوت ملشــروعه الــذي تخطــى آفــاق العامليــة، منــذ البدايــات املتواضعــة يف أحــد معامــل 
احللويــات بدمشــق، حينمــا قادتــه أقدامــه قبــل ســفره للواليــات املتحــدة األمريكيــة طالبــًا، يف زيــارة - حســبها ســتأخذ مــن وقتــه 
الســاعة - للتعــرف فقــط علــى كيفيــة إعــداد احللويــات الشــامية، ليكــون إعدادهــا يف بــالد الغربــة مبثابــة أنيــس لــه، بــل حنــن إلــى 
بلــده، لتتبــدل زيارتــه لشــغف وتعلــق بتلــك املهنــة والصناعــة، ليقــرر آنــذاك تغيــر مســارات حياتــه، لتبــدء مســيرة النجــاح والتألــق، 
حينمــا طــرق مســلحًا بخبــرات وجنــاح حققــه يف أســواق بلــده دمشــق، أرض دولــة اإلمــارات التــي منحتــه علــى حــد قولــه بيئــة خالقــة 
- ال نظيــر لهــا عامليــًا - ليتخطــى يف أعــوام قالئــل بتميــز منقطــع النظيــر درب النجــاح علــى صعيــد املنطقــة واألســواق العربيــة 
آلفــاق العامليــة، ليناهــز عــدد الــدول التــي تســتورد منتجــات مصانعــه مــن دولــة اإلمــارات نحــو 46 دولــة يف مختلــف بقــاع املعمــورة.

مواصــاًل مســيرة اإلبــداع والتميــز، وترســيخ املفاهيــم الراقيــة يف صناعــة احللويــات العربيــة، ذات الصلــة باملعاييــر الصحيــة املواكبــة 
لتلــك الصناعــة، مغــردًا بتقــدمي كل يــوم اجلديــد واجلديــد مــن املنتجــات، مبــا فيهــا إنتــاج أول تشــكيلة مــن احللويــات الشــرقية 
»الدايــت«، فضــاًل علــى أول منتــج مــن احللويــات مصنــع بالكامــل مــن مــواد طبيعيــة صحيــة 100% متــد اجلســم بالطاقــة والســعادة 
، فضــاًل علــى ولــوج شــركته وترســخها يف صــدارة موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية العامليــة بصناعــة أكبــر قالــب حلــوى مشــكل 
مــن معالــم دمشــق التاريخيــة الشــهيرة، يف رســالة وفــاء وعرفــان لبلــده ســوريا، وتاكيــدًا لنجاحــه علــى أرض دولــة اإلمــارات، الــذي 

حصــد يف مســيرة جناحــه كل عوامــل التميــز والتفــرد.

حديثنــا اليــوم مــع رجــل يقــدس يف هــدوء وطمــوح وثــاب ال ينقطــع، قيمــة الوقــت، وقيمــة العمــل، وقيمــة التميــز واألبــداع واجلــودة، 
حيــث حاورنــا ســامر القصيــر، رئيــس مجلــس إدارة ومؤســس مجموعــة الســلطان العامليــة للحلويــات.

وقد كان احلوار:

حاوره / محمد شمس الدين 

عوائــد النفــط، لتكــون دولــة اإلمــارات 
واحلداثــة  للتطــور  ًونبراســاً  منوذجــا 
ذات  إجنازهــا  مؤشــرات  يف  تضاهــي 
ــة  ــدول املتقدم ــا ال ــي حققته اخلطــى الت

العالــم. يف 

اســتطاعت  فقــد  بســيطة  وبإطالــة 
ــة أن تتحــول ملــاذ عاملــي لإلقامــة  الدول
والعيــش الكــرمي وأيضــاً فــرص العمــل، 
مــع تنــوع القطاعــات االقتصاديــة املولــدة 
فــإن  لذلــك،  يضــاف  القومــي،  للدخــل 
رســائل  تطــرح  باتــت  اإلمــارات  دولــة 
كالتســامح  كثيــر  مجــاالت  يف  عامليــة 
وممارســات  املســتدامة،  والتنميــة 
بفضــل  يعــود  وهــذا  املثلــى.  األعمــال 
قيادتهــا  وفلســفة  حلكمــة  تعالــى  اهلل 
الرشــيدة، ممثلــة يف صاحــب الســمو/ 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة »حفظــه اهلل تعالــى«، وصاحــب 
آل  راشــد  بــن  محمــد  السمو/الشــيخ 
رئيــس  الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
ــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل  مجلــس ال

تعالــى«، وصاحــب السمو/الشــيخ محمــد 
ــي،  ــي عهــد أبوظب ــان ول ــد آل نهي ــن زاي ب
ــى للقــوات املســلحة.  ــد األعل ــب القائ نائ
كمــا أن أبــرز مــا حتقــق هــو جنــاح دولــة 
اإلمــارات يف بنــاء األنســان املتعلم املســلح 

والعلــوم.  املعــارف  بأحــدث 

اإلمــارات،  لدولــة  وفــد  أعمــال  كرجــل 
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حوار

نقدر كمستثمرين عرب 
إنجازات دولة اإلمارات في 
ضوء توجيهات وفلسفة 
وحكمة قيادتها الرشيدة 

»حفظها اهلل تعالى« 

شغفي بصناعة 
الحلويات الشرقية غير 

مسيرة حياتي المهنية

نمضي بال تردد في 
خطط التوسع إلننا نثق 

في عالمتنا 

“

“

“

“

لتصــل  مجموعتــك  أعمــال  وتطــورت 
للعامليــة يف صناعــة احللويــات العربيــة، 
يف  وجدتهــا  التــي  التســهيالت  هــي  مــا 
أعمالــك  لنجــاح  والداعمــة  الدولــة 

الالفــت؟ وتطورهــا 
دولــة اإلمــارات باتــت مــاذ يســتقطب 
رجــال األعمــال واملســتثمرين الطامحــني 
يف بيئــة مثلــى ملمارســة األعمــال، وذلــك 
قيادتهــا  وحكمــة  توجيهــات  بفضــل 
الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى«، وال شــك 
أننا نرى حراك استثماري هائل يف دولة 
اإلمــارات بفضــل تلــك البيئــة اجلاذبــة 
لاســتثمارات، وما أود أن أشــير له هنا، 
هــو أن دول العالــم مهمــا بلــغ تطورهــا 
االقتصــادي  وثرائهــا  وازدهارهــا، 
واملــادي، تظــل تتنافــس فيمــا بينهــا علــى 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة، وهنــاك 
ــات ومؤشــرات  ــك الصــدد، تصنيف يف ذل
املنظمــات  تصدرهــا  متباينــة  رياديــة 

علــى  الدوليــة،  والتنمويــة  االقتصاديــة 
صعيــد مقــدرة دول العالــم علــى جــذب 
االســتثمارات األجنبيــة املتقدمــة، أهمهــا 
تقريــر االســتثمار األجنبــي املباشــر الذي 
يصــدره ســنوياً »األونكتــاد«، التابــع لألمم 
املتحــدة، والافــت للنظــر، أننــا نــرى دولة 
ــة  ــب متقدم ــق مرات ــاً حتق ــارات دوم اإلم
وفقــاً لذلــك التقريــر. وال شــك إننــا نــرى 
االســتثمارية  التشــريعات  علــى  فضــًا 
الســلطات  تقدمهــا  التــي  والتســهيات 
االقتصاديــة يف دولــة اإلمــارات، والبنيــة 
التحتيــة املتطــورة التــي تعــد األكثر تطوراً 
علــى املســتوى العاملــي، وشــبكة النقــل، 
والبريــة،  واجلويــة  البحريــة  واملنافــذ 
ــارات  ــة اإلم ــة دول ــك يدعــم جاذبي كل ذل

كمــاذ عاملــي جلــذب االســتثمارات.

الــدول  مــن  كمســتثمرين  أننــا  كمــا 
العربيــة، نــرى يف دولــة اإلمــارات، الدولــة 

جميعــاً  نعتــز  التــي  العربيــة،  الشــقيقة 
بإجنازاتهــا املشــهودة عامليــاً، ونــرى انهــا 
ماضيــة يف حتقيــق املزيــد مــن اإلجنازات 

واإلجنــازات.

وعــن نفســي أتذكــر موقــف حــدث لــي 
يف  شــركتي  لتأســيس  قدومــي  حــني 
قدمــت  حيــث   ،2011 العــام  اإلمــارات 

شخصية العدد

2021 أبريل  2018أبريل 2018



جائزة استثمارات
12٪ معدل نمو 
مبيعات حلويات 

السلطان العالمية 
السنوي

نقوم قريبا بافتتاح 
أكبر معرض للحلويات 
الشرقية في اإلمارات 

في منطقة الجميرا 

ال نرضى بغير الجودة سبياًل 
لتطور ونجاح أعمالنا 

تسجيل » السلطان العالمية 
للحلويات«  في موسوعة 

غينس بصناعة أكبر لوحة  
حلويات في العالم يضم 

معالم دمشق التاريخية 
بوزن 12 طن

“

““

“

علــى  حصولــي  وأوراق  متطلبــات 
الرخصــة التجاريــة لبدء ممارســة نشــاط 
لانصــراف،  توجهــت  وحــني  الشــركة، 
اســتصدار  حلــني  ثانيــة  مــرة  للعــودة 
الرخصــة، فؤجئــت بــأن املوظفــة تخبرنــي 
وأننــي  الرخصــة،  اســتخراج  بانتهــاء 
ســأخذها للتــو واللحظــة، وهــذا األمــر 
األن،  حتــى  وأتذكــره  مندهشــاً  جعلنــي 
باتــت  ملــاذا  قناعتــي  يرســخ  وأيضــاً 
للمســتثمرين  مــاذاً  اإلمــارات  دولــة 
مشــارق  ومــن  وصــوب  حــدب  كل  مــن 
يوجــد  أنــه  ويكفــي  ومغاربهــا،  األرض 
ــي  ــر مــن 210 جنســية، ممــا يعن ــا أكث به
أضافــًة الرتفــاع مســتويات الدخــول، قــوة 

ضخمــة. وشــرائية  اســتهاكية 

جنــاح  قصــة  مــن  لنــا  هــل 
مجموعــة وعالمــة الســلطان 
نريــد  العربيــة؟  للحلويــات 
بدايــات  للقــارئ  ننقــل  أن 
وهــل  املجموعــة،  أعمــال 
كبيــر،  برأســمال  بــداءت 
هــي  ومــا  توســعت؟  وكيــف 
جابتهــا  التــي  العقبــات  أهــم 

؟ عــة ملجمو ا
بدايــات  اتذكــر  دومــاً 
التــي  الشــركة،  تأســيس 
دومــاً  القــدر  أن  لــي  تؤكــد 
يحالــف اإلنســان الراغــب يف 
النجــاح، فقــد بــدأت قصــة 
الســلطان  عامــة  جنــاح 
الشــرقية  احللويــات  لصناعــة  العامليــة 
بصدفــة غيــرت مســيرة حياتــي كلهــا، 
ويرتبــط ذلــك حينمــا عقــدت العــزم على 
الذهــاب إلكمــال دراســتي يف الواليــات 
أخــي  كان  حيــث  اإلمريكيــة،  املتحــدة 
اقتــرح  وقــد  هنــاك،  ويــدرس  ســبقني 
أعــداد  كيفيــة  أتعلــم   أن  أخــي،  علــي 
علــى األقــل صنــف واحــد مــن احللويــات 
يف  بإعدادهــا  نقــوم  لكــي  الشــامية، 
الغربــة، كنمــط مــن االرتبــاط التقليــدي 
عملــت  وفعــًا  للوطــن،  واحلنــني 
مصنــع  لزيــارة  وذهبــت  بنصيحتــه، 
والشــرقية  الشــامية  احللويــات  إلنتــاج 
يف أحــد أحيــاء دمشــق القدميــة، كــون 

القــدم،  يف  ضاربــة  الصناعــة  تلــك 
والصناعــات احملليــة  املهــن  مــن  وتعــد 
تلــك  وخــال  الشــام،  ببــاد  املرتبطــة 
شــغوف  بــل  متعلــق  وجدتنــي  الزيــارة 
ــذاك،  ــراري آن ــد كان ق ــة، وق ــك املهن بتل
ــي، هــو عــدم  ــر مســيرة حيات ــذي غي وال
الذهــاب للواليــات املتحــدة، وأن أتوجــه 
صغيــرة  إنتاجيــة  وحــدة  لتأســيس 

الشــرقية. احللويــات  لصناعــة 

منــذ  كنــت حريــص  أخــرى،  جهــة  مــن 
والتميــز  اجلــودة  عامــل  علــى  البدايــة 
تقــدمي  علــي  يتعــني  وأنــه  واإلبــداع، 
الصناعــة،  لتلــك  والتحديــث  اجلديــد، 
واالبتعــاد عــن التقليــد، وقــد وفقنــي اهلل 
إنتاجيــة  أول منشــآة  افتتــاح  تعالــى يف 
العــام 1997، يف ســوريا يف دمشــق، وقــد 
منتجــات  علــى  الطلــب  بنمــو  فؤجئــت 
تلــك املنشــأة ممــا جعلنــي افتتــح اكثــر 
املتزايــد  الطلــب  ملجابهــة  منفــذ  مــن 
االنتــاج،  وطاقــة  حجــم  يف  والتوســع 
الصناعــة  تلــك  أعمالــي يف  واســتمرت 
مــع شــهرة حققتهــا يف الســوق احمللــي، 
فاقــت توقعاتــي يف فتــرة زمنيــة بســيطة، 
وهــو مــا حــدا بــي للتفكيــر يف التوســع 
اخلارجــي وافتتــاح منشــآت إنتاجيــة يف 

األخــرى. الــدول 

 وهنــا فقــد درســت األوضــاع واألســواق 
الــدول  مــن  العديــد  يف  االســتهاكية 
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دولة اإلمارات تحصد ثقة 
العالم أجمع في كافة 
مؤشرات التنمية وجذب 

االستثمارات األجنبية

20 فرع في اإلمارات 
بحلول العام 2020

““

إشادات بالصحف 
األوروبية عن تصدرنا 

صناعة الحلويات العربية 

200 عامل وفني 
يقفون وراء قصة نجاح 
عالمتنا وسمعتنا في 

األسواق الدولية

“ “

علــى  فضــًا  واألجنبيــة،  العربيــة 
دراســتي للتســهيات االســتثمارية ذات 
ودراســة  بعــد مفاضلــة  الصلــة، حيــث 
ــر  ــاح مق ــراري بافتت ــة، اتخــذت ق مفصل
الشــركة وأعمالــي يف إمــارة دبــي منــذ 
مســيرة  بــدأت  حيــث   ،2011 العــام 
التحــول اجلوهــري والكبيــر يف أعمــال 
الشــركة، يف ســوق اإلمــارات والــذي يعــد 
ســوق فريــد عامليــاً، حيــث كانــت مرحلــة 
الزبائــن،  ثقــة  علــى  واالســتحواذ  بنــاء 
ال ســيما إننــا نتحــدث عــن زبائــن مــن 
جاليــات متعــددة، مــع وجــود أكثــر مــن 
200 جنســية، ويف حقيقــة األمــر فــأن 
امليــول  وتنــوع  اإلمــارات  ســوق  حجــم 
االســتهاكية جعلنــا أمــام حتــدي كبيــر، 
وهــو أن نســعى إلرضــاء كافــة اإلذواق، 
مســيرة  ملواصلــة  ســعينا  عــن  فضــًا 
حيــث  منتجاتنــا،  تقــدمي  يف  اإلبــداع 
اســتطعنا تقــدمي أول تشــكيلة حلويــات 

بــدون  الشــوفان  و  النخالــة  و  بالعســل 
بعمــل  قمنــا  مــن  أول  أيضــاً  و  ســكر، 
حلويــات دايــت بســوريا ، كمنتــج فريــد، 
وقــد حفــزت تلــك النجاحــات قدراتنــا 
لألســواق  والتوجــه  التخطيــط  علــى 
علــى  متســارع  تطــور  لنجــد  الدوليــة، 
صعيــد الوجهــات التــي نصــدر لهــا إنتــاج 
الشــرقية،  احللويــات  مــن  املجموعــة، 
ــا يف نحــو  ــا نتواجــد مبنتجاتن ممــا جعلن
ودول  األمريكتــني  تشــمل  دولــة،   46
أفريقيــا  وشــمال  األوروبــي  االحتــاد 
والــدول العربيــة، والعديــد مــن الــدول 
خطــط  مــع  يتوقــع  فيمــا  اآلســيوية، 
التوســع وزيــادة قدراتنــا التصديريــة، أن 
نناهــز بحلــول العــام 2019، بــإذن اهلل 

تعالــى، أكثــر مــن 50 دولــة.

ال شــك أن إجنــازات مجموعــة الســلطان 
وبلــوغ  اإلمــارات،  دولــة  يف  وتوســعها 

منتجاتهــا للعديــد مــن األســواق العامليــة 
أعمــال  إدارة  لفلســفة  تســتند  إمنــا 
املجموعــة، وباعتبــارك املؤســس، مــا هــو 
وتطورهــا  املجموعــة  أعمــال  جنــاح  ســر 
القيــم  هــي  مــا  أعــوام؟   5 الهائــل خــالل 
التــي تؤمــن بهــا وترتكــن عليهــا يف إدارة 

املجموعــة؟ أعمــال 
قبــل البــدء يف تأســيس شــركتنا، وضعنــا 
ضمــن خطــط منــو وتطــور ذلــك الصــرح، 
يف  تتمثــل  أساســية  فلســفة  أو  ركيــزة 
اجلــودة،  معاييــر  أرقــى  وتبنــي  تطبيــق 
وهنــا أركــز علــى ذلــك األمــر حتديــداً، 
ومتاحقــة  متســارعة  لتطــورات  نتاجــاً 
علــى صعيــد تزايــد املعــروض مــن إنتــاج 
األغذيــة، والســيما احللويــات الشــرقية، 
يضــاف لذلــك أن املســتهلك بــات لديــه 
وصحيــة  اســتهاكية  وثقافــة  وعــي 
احللويــات،  جتــاه  وباألخــص  متزايــدة، 
لكونهــا ترتبــط مبخاطــر صحيــة ناجمــة 
عــن تزايــد االســتهاك، لــذا فــإن اجلــودة 
تبــدو ركيــزة أساســية نرتهــن عليهــا يف 
العامليــة  الســلطان  منتجــات  ثقــة  بنــاء 

للجــودة.

الفلســفةـ  تلــك  ونتاجــاً حلرصنــا علــى 
فإننــا حققنــا جناحــات متزايــدة، ألننــا 
باختصــار اســتطعنا الرهــان علــى ثقــة 
باجلــودة،  يهتمــون  الذيــن  عمائنــا، 
يضــاف علــى مــا ســبق ركيــزة ثانيــة، وهي 
قيــم وفلســفة اإلبــداع يف منتجاتنــا، ألنــه 
يســتحيل أن حتقــق منــو مطــرد وتكتســب 
العمــاء،  وطلــب  األســواق  مــن  املزيــد 
دومنــا أن تقــدم يومــاً بعــد يومــاً اجلديــد، 
اإلبــداع،  علــى  املقــدرة  لديــك  ويكــون 
ألنــه نامــوس النجــاح والتطــور، ويف ذلــك 
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جائزة استثمارات

نجهز الفتتاح أكبر منشأة متكاملة في 
العالم إلنتاج الحلويات الشرقية

سلسلة محالت متميزة  تغطي دولة 
اإلمارات ونفتتح فرع كل 6 أشهر 

وماضون في مسيرة توسعنا

“ “

الصــدد فــإن مســيرة التطــور واإلبــداع 
لرؤيتنــا،  وفقــاً  حــدود  عنــد  تقــف  ال 
لتطويــر  تعالــى«،  اهلل  بــإذن  وسنســعى 
إنتاجنــا مبــا يرضــى تطلعــات العمــاء يف 
حلويــات الســلطان العامليــة، وعلــى ســبيل 
املثــال اســتطعنا إنتــاج أول طبــق حلويــات 
ســكر(  )بــدون  الدايــت  حلويــات  مــن 
لنحــدث ثــورة يف عالــم صناعــة احللويات 
بأنهــا  عليهــا  تعــارف  التــي  الشــرقية 
ترتبــط مبدخــات مــن الســكر عاليــة، 
للجســم.  تذكــر  غذائيــة  فائــدة  دومنــا 
التــي  اإلبــداع  مســيرة  صعيــد  وعلــى 
خاضتهــا مجموعــة الســلطان العامليــة، 
فقــد اســتطعنا دخــول موســوعة غينيــس 
لارقــام القياســية، بصناعــة أكبــر لوحــة 

شــكل  علــى  العالــم  يف  احللويــات  مــن 
دمشــق  يف  البــارزة  التاريخيــة  املعالــم 
مهــد صناعــة احللويــات الشــرقية. بــوزن 
12 طــن، وقــد حــازت إعجــاب وتقديــر 

عاملي منقطع النظير. 

مجموعــة  جناحــات  نعــرف  أن  نريــد 
الســوق  يف  ســواء  باألرقــام  الســلطان 
اإلماراتــي، أو يف الســوق العاملــي، كــم عــدد 
أفــرع املجموعــة داخــل الســوق اإلماراتــي، 

العالــم؟  دول  يف  أفــرع  لديكــم  وهــل 
ــا معــدالت منــو  ــى حققن بفضــل اهلل تعال
متســارعة رغمــاً مــن افتتاحنا نشــاطنا يف 
اإلمــارات يف العــام 2013، حيث اســتطعنا 
حتقيــق معــدل منــو يف املبيعــات بنســبة 

12 باملائــة ســنوياً، فيمــا تشــهد معــدالت 
للتصديــر  املخصصــة  مبيعاتنــا  منــو 
لــدول العالــم تطــور الفــت فــاق توقعاتنــا، 
الســيما يف الــدول األوروبيــة والواليــات 
ــدرت نســبة  ــث ق ــة، حي املتحــدة األمريكي
ــا لــدول العالــم، مــا يتخطــى  منــو مبيعاتن
ــة األعــوام الثــاث  ــة ســنوياً طيل 14 باملائ
املاضيــة، وهــو مــا يجعلنــا منضــي بــرؤى 
وخطــط تفاؤليــة ملزيد مــن اإلنتاج ملجابهة 
ذلــك  ويف  اخلارجــي،  الطلــب  توســع 
الصــدد يبــدو الــدور الافــت ملشــاركتنا 
املتعــددة يف الكثيــر مــن املعــارض الدوليــة 
املتخصصــة يف صناعــة احللويــات، بدايــًة 
مــن معــرض ســيال الدولــي لألغذية الذي 
يقــام ســنوياً يف إمــارة أبوظبــي، فضــا 

علــى معــرض جلــف فــود يف إمــارة دبــي، 
ــة اخلاصــة  ــر مــن املعــارض الدولي والكثي
لتلــك  ونتاجــاً  واحللويــات،  باألغذيــة 
وتلبيتــه  إنتاجنــا  متيــز  مــع  املشــاركات 
لكافــة اإلذواق، فقــد اســتقطبت »حلويــات 
الســلطان« انتبــاه وســائل اإلعــام العامليــة 

ال ســيما يف الــدول األوروبيــة.

أفــرع  الفتتــاح  توجهنــا  صعيــد  وعلــى 
ــة  ــا أهمي ــد أرتئين ــدول االخــرى فق يف ال
التركيــز علــى أن تكــون مقــر عملياتنــا 
دولــة  يف  الرئيســية  االنتــاج  وخطــوط 
اإلمــارات، حيــث نخطــط حاليــاً لتدشــني 
ــاج  ــم إلنت ــة يف العال ــر منشــأة متكامل أكب
احللويــات الشــرقية. وســتتضمن أحــدث 

أرقــى  تبنــي  مــع  اإلنتــاج،  خطــوط 
مبــا  العالــم.  يف  اجلــودة  ممارســات 
فيهــا مــن تأســيس قســم متخصــص يف 
التطويــر والبحــوث وقســم أخــر للمعاييــر 

اآلمنــة. والتغذيــة  الصحيــة 

حصادكــم للعديــد مــن شــهادات التقديــر 
الدولية، فضاًل على إشــادة بعض وســائل 
الــدول  بعــض  يف  البــارزة  اإلعالميــة 
معــارض  يف  مشــاركتكم  مــع  اإلوروبيــة 
واعترافهــا   الــدول،  تلــك  يف  عامليــة 
ومتيزكــم يف صناعــة  منتجاتكــم  بتفــرد 
مــن  انطلقتــم  وقــد  العربيــة،  احللويــات 
عليكــم  يضيــف  هــل  اإلمــارات،  دولــة 
مســؤولية كبيــرة، جتــاه ســمعة منتجاتكــم 

وكيــف  اإلمــارات؟  دولــة  متثــل  كونهــا 
الثقــة؟ تلــك  مــع  تتعاملــون 

ــد  ــا الوحي ــى، كان رهانن بفضــل اهلل تعال
منــذ  الشــركة  وجنــاح  تطورنــا  علــى 
ــن، كمــا  ــة، هــو حصــاد ثقــة الزبائ البداي
مســؤولية  تلــك  أن  شــك  وال  أســلفنا، 
عظيمــة وجســيمة، ترتبــط ببــذل الكثيــر 
مــن اجلهــد، ألن الشــركة التــي تســتهدف 
اكتســاب رضــا العميــل والزبائــن، تــدرك 
والبنــاء  االســتثمار  درب  علــى  أنهــا 
الصحيــح، وهــذا ما دعــم أعمالنا وجعلها 
تتوســع علــى صعيــد دولــة اإلمــارات، ثــم 
علــى الصعيــد العاملــي. كمــا أريــد التأكيد 
علــى أن بنــاء الثقــة، ال يعنــي أن الشــركة 
قــد حــازت الســبق، وباتــت أكثــر اطمئناناً 
األســواق،  يف  وتواجدهــا  ملســتقبلها 
مــن  املزيــد  بــذل  يســتدعي  األمــر  بــل 
اجلهــود، وتعزيــز سياســة اجلــودة، حتــى 
نحافــظ علــى تلــك الثقــة الغاليــة التــي 
نعتــز بهــا يف مســيرة مجموعــة الســلطان 

العامليــة للحلويــات.

مــن جانــب أخــر، فــإن حتقيقنــا للعامليــة 
ــي كان  ــة اإلمــارات، الت إنطاقــاً مــن دول
لهــا بالــغ الفضــل علينــا يف جنــاح أعمالنــا 
البيئــة  لتوفــر  وجــل،  عــز  اهلل  بعــد 
األعمــال  ألفضــل ممارســات  الداعمــة 
وتأســيس الشــركات، إمنــا يجعلنــا نســعى 
بجهــد وإخــاص ومتيــز للحفــاظ علــى 
تلــك الثقــة، ويكفــي التعبيــر عــن بالــغ 
عشــرات  يف  مشــاركتنا  مــع  ســعادتنا 
املعــارض العامليــة مثــل )غالــف فــود - 
ســيال – ISM – انوغــا - فانســي فــود 
( و غيرهــا مــن املعــارض العامليــة - بإننــا 
ــي  ــارات، ويف أكســبو دب ــة اإلم ــل دول منث
جنــاح  عبــر  بقــوة  ســنتواجد   ،2020
كمنتــج  للحلويــات  العامليــة  الســلطان 

الشــرقية. للحلويــات  إماراتــي عاملــي 

تقدمهــا  التــي  املنتجــات  عــدد  كــم 
أم  الكــم  علــى  تركــزون  وهــل  املجموعــة، 

والنوعيــة؟ الكيــف  علــى 
بفضــل اهلل تعالــى، اســتطاعت »الســلطان 
منتجــات  تطويــر  للحلويــات«  العامليــة 
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جديــدة للمســتهلكني ألول مــرة وحتمــل 
عامــة حصريــة ألســم الســلطان العامليــة 
للحلويــات، فضًا على املنتجات التقليدية 
املتعــارف عليهــا، ولكــن مــع اضافــة بصمــة 
إبداعيــة مــن قبلنــا لنحافــظ علــى هويتنــا، 
ومتيزنــا الراســخ يف صناعــة احللويــات 
الشــرقية. ونحــن يف حقيقــة األمــر ال نتهــم 
بعــدد املنتجــات بقــدر مــا نهتــم بالتفــرد يف 
منتجاتنــا وتعزيــز سياســة اإلنتــاج القائمــة 
علــى اإلبــداع، واجلــودة للحصــول على ثقة 

املســتهلكني.

رغمــًا مــن حصادكــم للكثيــر مــن شــهادات 
احللويــات،  صناعــة  يف  العامليــة  اجلــودة 
إال أن تلــك الصناعــة حتديــدًا ال تخضــع 
الشــهادات  تلــك  لتقييــم  جودتهــا  يف 
واملؤسســات، بــل بشــكل مباشــر ملــدى رضــا 
يســتطيعون  والذيــن  املســتهلكن  اذواق 
العالمــات  مــن  العديــد  بــن  املفاضلــة 
التجاريــة األخــرى يف الســوق، والســؤال 
سياســة  وتعزيــز  برصــد  تقومــون  كيــف 
وخطــوط  مراحــل  كافــة  يف  اجلــودة 
اإلنتــاج، وهــل لديكــم اســتبيانات لقيــاس 
رأي املتعاملــن مــع مجموعــة الســلطان 

العامليــة؟
دومــاً نحــرص علــى ثقــة العمــاء، ولهــذا 
الســبب فإننا نلمس بســهولة، مدى رضاء 
العمــاء، وزبائــن »الســلطان العامليــة«، لــن 
يتــرددوا يف أبــداء رأيهــم الــذي نســعد بأنه 
ال يأتــي فقــط باإليجــاب، بــل اإلعجــاب 
العامــات  علــى  وتفوقهــا  مبنتجاتنــا 
ــة األخــرى، وهــذا ميكــن  واملنتجــات املثيل
املتســارع  النمــو  ملعــدل  قياســاً  تفهمــه 
الســوق  يف  ســواء  ومبيعاتنــا  ملنتجاتنــا 
أن  العاملية.كمــا  األســواق  أو  اإلماراتــي 
النمــو املتســارع يف عــدد األفــرع يؤكــد أننا 
بالفعــل نتمتــع بقاعــدة عريضــة مــن رضــا 

ــرام. ــة العمــاء الك وثق

ملجموعــة  املتســارع  النجــاح  مــن  رغمــًا 
الســلطان العامليــة، قياســًا بشــركات أخــرى 
لصناعــة احللويــات لهــا عشــرات األعــوام، 
هل تتخوفون من املنافسة، أم أن املنافسة 

باتــت تخوفــات هامشــية بالنســبة لكــم؟
نحــن تأسســنا بفضــل اهلل تعالــى علــى 

مبــدء أن نكــون األفضــل، وكنــا نــدرك 
كبيــرة  أســماء  تواجــد  البدايــات  منــذ 
ولهــا ســجل تاريخــي كبيــر يف صناعــة 
احللويــات العربيــة، ولكــن كانــت مخيلتنــا 
شــكلت  التــي  هــي  األفضــل،  نكــون  أن 
نهايــة  ويف  وتفوقنــا،  تطورنــا  مســيرة 
ينافــس  أن  يســتطيع  ال  مــن  املطــاف 

مكانــه. ســيقع  أو  ســيقف 

هــل لديكــم خطــط إلقامــة معهــد عربــي 
لتعليــم صناعــة احللويــات، يحمــل قيــم 
ورســالة مجموعــة الســلطان يف صناعــة 

احللويــات العربيــة؟
هــي  الشــرقية،  احللويــات  صناعــة 
مــن  العديــد  يف  كبيــر  حلــداً  منتشــرة 
ســوريا  يف  والســيما  العربيــة،  الــدول 
مصــر  وكذلــك  وفلســطني،  ولبنــان 
ســوق  وهنــاك  الــدول،  مــن  والعديــد 
يشــهد تطــورات متاحقــة، واعتقــد ان 
املؤسســة التــي لن حتدث اســتراتيجياتها 
اإلنتاجيــة لــن حتقــق التطــور املأمــول، 
ــم  ــز دور العل ــة تعزي وهــذا يرتبــط بأهمي
ــات،  والبحــث العلمــي يف صناعــة احللوي
الصناعــات  أهــم  مــن  تعــد  كونهــا 
الغذائيــة، والســيما تلــك الصناعــة ألنهــا 
متعــددة،  صحيــة  بجوانــب  صلــة  ذات 
فنحــن يف »الســلطان العامليــة«، اســتطعنا 
بفضــل اهلل تعالــى تقــدمي حملبــي وعشــاق 
ــت مــن  ــات الشــامية منتجــات داي احللوي
احللويــات، وذات قيمــة غذائيــة كبيــرة، 
حلويــات  تشــكيلة  أو  صناعــة  وكذلــك 
بنــا  اخلاصــة  املنتجــات  مــن  صحيــة 
كالعســل و   %  100 مبكونــات طبيعيــة 
الشــوفان وغنيــة بالفيتامينــات و املعــادن 
 ، الســكر  إضافــة  دون  البروتينــات  و 
وأعتقــد أن احلديــث عــن تشــييد معهــد 
لتعليــم صناعــة احللويــات هــو حديــث 
ســابق ألوانــه ولكــن أنصــح بأهميــة أن 
تلــك  يف  تســتثمر  مؤسســة  كل  تســعى 
املهنــة بتطويــر واإلطــاع علــى أفضــل 

عامليــاً. املطبقــة  املمارســات 

الســلطان  مجموعــة  أن  يلتمــس 
احلمــالت  نهــج  تتبنــى  ال  للحلويــات 
خصومــات  منــح  باألخــص  الترويجيــة 

لزيــادة  يعــود  هــذا  هــل  األســعار؟  علــى 
أم  املجموعــة؟  منتجــات  علــى  الطلــب 
علــى  الراقيــة  الطبقــة  أقبــال  لزيــادة 
منتجاتكــم والتــي تتمتــع بدخــول عالية؟
أســعار  هــي  أســعارنا  البدايــة  منــذ 
وليســت  تعالــى«،  اهلل  »بفضــل  مقبولــة 
أســعار مغالــي فيهــا، رغمــاً مــن تقدمينــا 
ملنتجــات فريــدة ترتبــط بتحملنــا تكاليــف 
األوليــة  باملــواد  يرتبــط  وهــذا  عاليــة، 
واملدخــات مــن املــواد اخلــام وغيرهــا، 
ومــع الثقــة التــي حظيــت بهــا منتجــات 
احللويــات  مــن  العامليــة«،  »الســلطان 
فإننــا بــني احلــني واألخــر نقــوم بحمــات 
ترويجيــة بخصومــات حقيقيــة، ليســت 
علــى حســاب اجلــودة، تســتهدف شــرائح 
جديــدة مــن املســتهلكني والزبائــن الذيــن 
لــم يجربــوا بعــد منتجاتنــا، وتأكيــداً علــى 
أن أســعارنا منطقيــة هــو معــدالت النمــو 
خارجيــاً  أو  داخليــاً  ســواء  للمبيعــات 
فهــي معــدالت مرتفعــة، كذلــك افتتاحنــا 
ــد مــن األفــرع ،يؤكــد أن السياســة  العدي
هــي  العامليــة«،  لـ«الســلطان  التســعيرية 
وحتظــى  وناجحــة  مدروســة  سياســة 
والعمــاء،  الزبائــن  مــن  عــام  بقبــول 
تكــون  أن  علــى  دومــاً  نحــرص  الذيــن 

منتجاتنــا يف متنــاول أيديهــم.

كــم عــدد العمالــة لديكــم ســواء العمالــة 
يف األقســام اإلداريــة أم العمالــة الفنيــة؟ 
املتوقــع  العمالــة  تلــك  منــو  معــدل  وكــم 
خــالل اخلمــس أعــوام املقبلــة مع التوســع 

يف خطــوط االنتــاج؟
العامليــة  الســلطان  يوجــد يف مجموعــة 
مت  وفنــي  عامــل   200 للحلويات،نحــو 
املمارســات  ألفضــل  طبقــاً  تدريبهــم 
واملعاييــر احلاكمــة لصناعــة احللويــات 
الشــرقية  واحللويــات  عامــة  بصفــة 
بصفــة خاصــة. ومــع التوســع املرتبــط 
بالنمــو يف عــدد فروعنــا وشــبكة عمائنــا 
الشــرق  ومنطقــة  اإلمــارات  دولــة  يف 
إلــى  نهــدف  فإننــا  والعالــم،  األوســط 
بلــوغ معــدل النمــو يف عمالتنــا الســيما 
ــر منشــأة  ــع اســتراتيجتنا لتدشــني أكب م
األوســط  الشــرق  متكاملــة يف  إنتاجيــة 

عامــل.  700 لنحــو  والعالــم 

نشارك بقوة في أكسبو 
دبي 2020 ونسعد بتمثيلنا 

المنتج اإلماراتي
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3.14 مليار درهم قيمة مشاريع التطوير العقاري للشركة :

تطلق مشروعها العاشر »جويلز« بقيمة 300 مليون درهم 

»دانوب الـعقــاريـــــة«

أطلقــت شــركة دانــوب العقاريــة كبــرى 
دبــي  يف  العقــاري  التطويــر  شــركات 
وذلــك  جويلــز،  العاشــر،  مشــروعها 
حيــث  املاضــي،  مــارس  شــهر  خــال 
يضــم 463 شــقة بقيمــة 300 مليــون 
مشــاريع  مجمــوع  ليصبــح  درهــم، 
وحــدة   3628 بهــا  اخلاصــة  التطويــر 
درهــم. مليــار   3.14 بقيمــة  ســكنية، 

وحــدة   463 جويلــز  مشــروع  ويقــدم 
ســكنية، تتــراوح بــني اســتوديو وشــقق 
بغرفــة نــوم واحــدة وشــقق بغرفتــي نوم. 
ويتميــز املشــروع مبوقــع جــذاب علــى 
قطعــة أرض مجــاورة للحديقــة مبدخــل 
خــاص يــؤدي إلــى مــكان اإلقامــة. كمــا 
صحــي  نــادي  علــى  املرافــق  تشــتمل 
مجهــز بالكامــل، ومســبح، وغرفــة بخــار 
األغــراض،  متعــددة  وقاعــة  وســاونا، 
للشــواء،  ومنصــة  للركــض،  ومســار 
وملعــب لكــرة الريشــة، وملعــب تنــس، 
ــة  ــة حلماي ــة عالي ــة بتقني ونظــام مراقب
وتأمــني الســكان. يف هــذا الصــدد، وقد 
مت إنشــاء التصميــم والطــراز املعمــاري 
للمشــروع لتعزيــز اســتراتيجية تصميــم 
تعظيــم  علــى  يســاعد  مبــا  دانــوب، 
الراحــة  توفيــر  مــع  املعيشــة  مســاحة 
يخصــص  كمــا  املجتمعيــة.  للمعيشــة 
املشــروع 50٪ مــن مســاحته للمناطــق 
املفتوحــة مــع التركيــز علــى املســاحات 

اخلضــراء واملناظــر الطبيعيــة.

كمــا أعلنــت شــركة »دانــوب العقاريــة«، 
يف مارس 2018، عن تســليم مشــروعها 
الثالــث »جليتــز ريزدنســز 3« يف مدينــة 
بضعــة  بعــد  لاســتوديوهات،  دبــي 
أشــهر مــن تســليمها جليتــز رزيدنســز 
بــدأت  كمــا   .2 رزيدنســز  وجليتــز   1
بتســليم مفاتيــح 171 شــقة تــاون هــاوس 

اإلجماليــة  القيمــة  وتبلــغ  درميــز.  يف 
رزيدنســز«  »جليتــز  مشــروع  لتطويــر 
يف  مبــا  ســكنية،  وحــدة  مليــون   350
بغرفــة  وشــقق  اســتوديو  شــقق  ذلــك 
نــوم واحــدة والشــقق بغرفتــي نــوم - 
مت بيعهــا بالكامــل بعــد إطاقهــا عــام 

.2015
مــع االنتهــاء مــن جليتــز رزيدنســز 3، 
بــدأت شــركة دانــوب العقاريــة عمليــة 
مــن  االنتهــاء  عنــد  للعمــاء  التســليم 
تســليم  مــع  الرســمية،  اإلجــراءات 
إجمالــي شــقق يصــل إلــى 656 وحــدة، 
بعــد تســليم جليتــز رزيدنســز 1 وجليتــز 
وحــدة   302 مبقــدار   2 رزيدنســز 

املاضــي. العــام  ســكنية يف 

مــن حيــث عــدد املشــاريع، فقــد قدمــت 
ــي أعلنــت عنهــا  40٪ مــن املشــاريع الت
يف أقــل مــن أربــع ســنوات، منــذ يونيــو 
مجموعــة  اتخــذت  عندمــا   ،2014
الدانــوب قــراًرا واعًيــا بدخــول قطــاع 

العقــاري. التطويــر 

ومنــذ ذلــك احلــني، أطلقــت الشــركة 
مشــاريع  عشــرة  يف  منــزل   3.628
ــة جتــاوزت 3.14  ــر مجمع ــة تطوي بقيم
ــك،  ــع ذل ــى تاريخه.وم ــار درهــم حت ملي
مــن حيــث القيمــة اإلجماليــة للتطويــر، 
فقــد قامــت بتســليم عقــارات بقيمــة 
1.12 مليــار درهــم، أو أكثــر مــن ثلــث 
احملفظــة التــي تبلــغ قيمتهــا 3.14 مليــار 

درهــم.

بهــذه املناســبة، قــال رضــوان ســاجان، 
مؤســس رئيــس مجموعــة الدانــوب »إن 
عــام 2018 هــو عــام التســليم بالنســبة 
لشــركة دانــوب العقاريــة، حيــث ســنقوم 
ســتأخذ  مشــاريع  أربعــة  بتســليم 

حوار
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ملخص بيانات تطوير مشروع شركة دانوب

3.14 مليار3628 وحدة سكنيةإجمالي عدد 10 مشروعات

مشروعات

دريمز 171
 تاون هاوس

 456
شقة

151 شقة

151 شقة

591 شقة151 شقة

419 شقة

463 شقة

452
شقة

 418
شقة

 500
مليون درهم

 450
مليون درهم

135 مليون درهم

135 مليون درهم

400 مليون درهم135 مليون درهم

300 مليون درهم

300 مليون درهم

 300
مليون درهم

 270
مليون درهم

التسليم 
عام 2018

يف مرحلة 
املناقصة

مت التسليم
مت التسليم

شاء
إلن

د ا
قي

شاء
إلن

د ا
قي

الق
إلط

مت ا

مت التسليم

التسليم 
عام 2018

التسليم 
عام 2018

جليتز 
ريزدنسز 1

جليتز 
ريزدنسز ٢

جليتز
ريزدنسز 3

ستارز تاور
جالمز 

ريزيدنس

ميراكلز 
تاور

ريزورتس 
تاور

بايز

جويلز

التســليم إلــى ســتة مــن عشــرة مشــاريع 
مــن  اآلن.  حتــى  بإطاقهــا  قمنــا 
بــني هــؤالء قمنــا بتســليم مشــروعني 
وجليتــز  درميــز   -  2018 مــارس  يف 
رزيدنســز 3. وباعتبارنــا مطوريــن، فــإن 
سياســتنا هــي التطويــر بشــكل صحيــح 
الســبب  ولهــذا  املوعــد،  والتســليم يف 
يثــق النــاس يف شــركة دانــوب العقاريــة. 
بيــع  مت  عندمــا  مشــروًعا  أطلقنــا 
البيــع  املشــروع األول، وتشــمل نقــاط 
الوقــت  يف  التســليم  لدينــا  الفريــدة 
باإلضافــة  عاليــة،  وبجــودة  احملــدد 
إلــى نظــام الدفــع الشــهري الــذي ميثــل 
نســبة 1 ٪ التــي تعتبــر نســبة منخفضــة 

يف هــذا القطــاع.

ســتارز  مشــروع  بتســليم  »ســنقوم 
هــذا  مــن  الحــق  وقــٍت  يف  وجامــز 
العــام - حيــث ســنكمل ســتة مشــاريع 
مــن أصــل عشــرة أعلنــا عنهــا حتــى 
التســليم  عمليــات  خــال  ومــن  اآلن. 
هــذه، نعمــل علــى تعزيــز ثقــة اجلمهــور 

بعامتنــا التجاريــة، وبهــذه الطريقــة، 
ســتعزز شــركة دانــوب العقاريــة مكانتها 

العقــارات. ســوق  يف 
خــال عــام 2017، حصلــت الدانــوب 
علــى خمســة عقــود ذات صلــة مبجــال 
اإلنشــاءات بقيمــة إجماليــة جتــاوزت 
الــذي  العــام  يف  درهــم  مليــون   392
بــدأت فيــه يف تســليم املنــازل. وتشــمل 
هــذه العقــود عقــًدا رئيســًيا بقيمــة 221 
مليــون درهــم مت منحــه مؤخــًرا لشــركة 
ــاوالت احملــدودة لتســليم  ــو للمق ناريزك
حدائــق  مــن  بالقــرب  ميراكلــز  بــرج 
ميــراكل يف أرجــان والــذي سيســتضيف 
591 شــقة  ذلــك  599 وحــدة مبــا يف 
ســكنية. وســوف يســتمر العقــد ملــدة 
ــى إجنــاز املشــروع  28 شــهًرا ليصــل إل

بنهايــة عــام 2019.

كمــا مت منــح شــركة دانــوب العقاريــة 
عقــًدا بقيمــة 146 مليــون درهــم حلزمــة 
»ريزورتــز«  ملشــروع  الرئيســية  البنــاء 
لشــركة »دبــي لإلنشــاءات«. وسيســتمر 

العقــد ملــدة ســبعة عشــر شــهًرا ليصبــح 
بحلــول  لإلشــغال  جاهــًزا  املشــروع 
الربــع الثانــي مــن عــام 2019. إضافــة 
إلــى ذلــك، ستســتضيف ريزورتــز 444 
وحــدة مبــا يف ذلــك 419 شــقة، و25 
عــن  فضــًا  بالتجزئــة،  للبيــع  منفــًذا 
جتعــل  التــي  الطبيعيــة  املناظــر  بيئــة 
املشــروع أشــبه مبنتجــع خمــس جنــوم، 

أكثــر مــن كونــه مجمــع ســكني.

ــق عاطــف رحمــن،  يف هــذا الصــدد عل
دانــوب  شــركة  يف  وشــريك  مديــر 
للعقــارات، قائــًا »التســليم يف الوقــت 
املناســب أمــر بالــغ األهميــة للوصــول 
نعمــل  ألننــا  العمــاء  رضــا  إلــى 
ــون احملــور  ــح العمــاء الــذي ميثل لصال
الرئيســي ألنشــطتنا. ومــن ثــم، ســنقوم 
مشــاريع  بتقــدمي  العــام  هــذا  خــال 
بقيمــة 1.5 مليــار درهــم - وهــي أعلــى 
نســبة يف تاريخنــا«. »إن تســليم جليتــز 
علــى  قدرتنــا  يوضــح   3 ريزدنســز 
البنــاء والتشــطيب عالــي اجلــودة مبــا 

ــام  ــر عــن مســتوى اجلــودة واالهتم يعب
جانبنــا«. مــن  بالتفاصيــل 

ــى  ــات التســليم هــذه عل »ســتعمل عملي
رفــع مكانتنــا كمطــور يتســم باجلــودة 

العاليــة وااللتــزام«.

 دانوب العقارية
قامــت شــركة دانــوب العقاريــة، وهــي 
جــزء مــن مجموعــة دانــوب، بجوالتهــا 
يف ســوق العقــارات يف يونيــو 2014، مــن 
ــاون هــاوس  ــزل ت خــال إطــاق 171 من
يف  درهــم  مليــون   500 تكلفتهــا  تبلــغ 
ــك احلــني،  ــذ ذل ــة الفرجــان. ومن منطق
التطويــر  محفظــة  توســعة  واصلــت 
اخلاصــة بهــا مــن خال إطاق مشــاريع 
جليتــز ريزدنســز 1 وجليتــز ريزدنســز 2 
وجليتــز ريزدنســز 3 وســتارز وجامــز 

وميراكلــز وريزورتــس وبايــز وجويلــز.

ــا محفظــة تطويــر  متتلــك الشــركة حالًي
مجمعــة  بقيمــة  وحــدة،   3،628 بعــدد 
تتجــاوز 3.14 مليــار درهــم إماراتي. وهي 
 2017 عــام  وحــدة   831 حوالــي  تقــدم 

- 2018، بقيمــة مبيعــات مجمعــة تبلــغ 
مليــار درهــم - أو ثلــث قيمــة احملفظــة.

مجموعة دانوب
إلــى  دانــوب  ترجــع أصــول مجموعــة 
وقــد  البنــاء.  ملــواد  الدانــوب  شــركة 
حيــث   1993 عــام  الشــركة  تأسســت 
يف  منتــج   25،000 مــن  أكثــر  توفــر 
مجــال اخلدمــات ذات القيمــة املضافــة 
يف املخــازن يف جميــع صــاالت العــرض 
املتعددة يف جميع أنحاء منطقة الشرق 
الشــركة  وتعمــل  والهنــد.  األوســط 
املنطقــة  يف  الرئيســية  مقراتهــا  مــن 
احلــرة بجبــل علــي مبرافــق اخلدمــات 
اللوجســتية يف جميــع أنحــاء املنطقــة 
والتــي تبلــغ مســاحتها 5.5 مليــون قــدم 
مربــع وتشــمل منشــأة جتفيــف األفــران 

املجموعــة. ومســتودعات  ومصانــع 

بــدأت مجموعــة دانــوب كشــركة جتاريــة 
صغيــرة وواصلــت طريــق النمــو لتصبــح 
واحــدة مــن أكبــر شــركات مــواد البنــاء 
املتنوعــة  فروعهــا  مــع  املنطقــة،  يف 
يف جميــع أنحــاء العالــم مبــا يف ذلــك 

وعمــان  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
والبحريــن واململكــة العربيــة الســعودية 
وقطــر والهنــد، باإلضافــة إلــى مكاتــب 
املشــتريات يف الصــني وكنــدا. مــن ناحيــة 
أخــرى، يوجــد يف شــركة دانــوب فريــق 
مكــون مــن 1800 شــخص يعملــون عبــر 
املواقــع االســتراتيجية يف جميــع أنحــاء 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي والهنــد.

بــني شــركاتها  متتلــك املجموعــة مــن 
شــركة دانــوب هــوم - الــذراع الداخليــة 
صــاالت  ولديهــا   - التجزئــة  لتجــارة 
عــرض يف مراكــز التســوق الرئيســية يف 
جميــع أنحــاء املنطقــة ويف الهنــد. كمــا 
أن لديهــا صــاالت عــرض يف اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة يف شــارع الشــيخ زايد، 
والبــوادي  ســيتي،  فســتيفال  ودبــي 
مــول - العــني، أبوظبــي فضــًا منافــذ 
والفجيــرة  اخليمــة  رأس  يف  مســتقلة 
 5 لدينــا  وأبوظبــي كذلــك. يف عمــان 
ونــزوى،  )صالــة،  عــرض  صــاالت 
وصحــار، وبركــة واخلويــر(. كمــا متتلــك 
شــركة دانــوب هــوم صالــة عــرض يف 

البحريــن - ســلماباد.

حوار
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حامد أحمد الحامد

 يحلم بتحقيق ثورة في االستثمارات الزراعية ... في دولة اإلمارات
حصد خير زايد ... فكان الوفاء لزايد 

في حديث االقدار الذكريات واالنجازات 
رئيس ومؤسس مزارع غراسيا

لرمبــا يصــادف املــرء يف حياتــه، ويجــاور مــن يتأثــر بفكــره وفلســفته يف احليــاة والبنــاء ليترجــم ذلــك الفكــر ملســيرة 
مــن األفعــال التــي يتزيــن بهــا دربــه، ليكــون دومــًا احلصــاد هــو العنــوان والهــدف األســمى، وحينمــا نتحــدث عــن مــن 
ســاقته األقــدار ملجــاورة العظمــاء يف تاريــخ البشــرية، فــإن النهــل مــن دربهــم والتعلــق مبشــاعل أفعالهــم وحكمتهــم 

تبــدو مصادفــة ال تتكــرر كثيــراً .

كيــف ال وقــد صــادف وجــاور ضيفنــا اليــوم، يف بدايــة مســيرة حياتــه، مــن اتســقت واجتمعــت آراء الــدول وعظمــاء 
مفكريهــا علــى تفــرد شــخصيته يف مســيرة البنــاء والعطــاء واإلنســانية املتجــددة بتجــدد االجيــال مــا دامــت 
األجيــال، ومــا دام خيــر خلــف خليــر ســلف، ينهــل مــن معــن فكــر وجوهــر وأفعــال تلــك الشــخصية اخلالــدة يف 

تاريــخ بنــاء األمم.

 حقــًا أنــه قائــد البنــاء الــذي أعــاد بحكمتــه »بفضــل اهلل تعالــى«، املســلمات والبديهيــات التــي ســاقها خبــراء القطــاع 
الزراعــي يف العالــم، بــأن ال أمــل يرجتــى مــن الزراعــة يف اإلمــارات، فــال مــاء وال تربــة صاحلــة وال منــاخ يســاعد. حيــث 
كانــت حكمــة املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تســابق الوقــت، وتتخطــى البديهيــات 
وتغايــر التوقعــات، لتكــون جتربــة جنــاح القطــاع الزراعــي يف دولــة اإلمــارات معينــًا ال ينضــب مــن العزميــة وحتقيــق 
النمــاء، مــا دامــت خيــر أقوالــه التــي يضعهــا دومــًا ضيفنــا ومحدثنــا اليــوم نصــب أعينــه، باقيــة ببقــاء واســتمرارية 

ازدهــار وتطــور دولــة اإلمــارات،  وهــي مقولــة  »أعطونــي زراعــة .. أضمــن لكــم حضــارة«.

فمحدثنــا اليــوم، جــاور املغفــور لــه  الشــيخ زايــد، وتعلــم منــه أن الزراعــة هــي ركيــزة بنــاء األمم، لــذا كانــت املصادفــة 
- والطلــب الــذي لــم يبــوح بــه - والتــي قــادت ضيفنــا يف ذلــك العــدد ايضــًا لكــي مينحــه الشــيخ زايــد رحمــه اهلل 
»مزرعــة يف بدايــة شــبابه، داعيــًا أيــاه حلســن االهتمــام بهــا، وأن يكــون عنــد حســن الظــن والثقــة واملســؤولية يف بنــاء 

الوطــن واالهتمــام  بغراســها وحصادهــا، ألن الزراعــة تعنــي اخليــر لإلمــارات وألبنائهــا
ببســاطة، يف احلديــث - دومنــا تصنــع - يحدثنــا ضيفنــا حامــد احمــد احلامــد، مالــك ورئيــس مجلــس إدارة مــزارع 
غراســيا، والــذي يتضــح ملــن يحــاوره أنــه يقــود ثــورة جتديــد يف الفكــر احلاكــم للقطــاع الزراعــي يف دولــة اإلمــارات، 
حيــث اســتطاع توطــن أحــدث نظــام يف العالــم للزراعــة املائيــة بالتحكــم  عــن بعــد باســتخدام التقنيــات احلديثــة، 
مؤكــدًا أن االســتثمارات الزراعيــة هــي معــن ال ينضــب مــن التجديــد والتحديــث واالبتــكار. ســاعيًا لكــي تكــون 

لدولــة اإلمــارات بــراءة اختــراع يف تقنيــات الزراعــة احلديثــة.

وقد كان احلديث :-

خاص : استثمارات
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بالقطــاع  ارتباطــك  بدايــات  كانــت  كيــف 
علــى  ذلــك  انعكــس  وكيــف  الزراعــي؟ 
االســتثمارات  فكــر  لتحديــث  ســعيك 

اإلمــارات؟ يف  الزراعيــة 
أكرمنــي اهلل تعالــى بــأن عشــت يف معيــة 
املغفــور لــه »بــإذن اهلل تعالــى«، الشــيخ 
مؤســس  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد 

دولــة اإلمــارات »طيــب اهلل تعالــى ثــراه«، 
وقــد شــكلت تلــك الفرصــة تغييــر كلــي 
وشــمولي يف حياتــي ويف قناعاتــي جتــاه 
االنتمــاء للوطــن والســعي، لكــي يكــون جــل 
جهــدي بعــد أن أنــال رضــا اهلل تعالــى أن 
يتحقــق اخليــر والنمــاء لدولــة اإلمــارات، 
وكنــت أســأل نفســي كيــف قــرر الشــيخ 

يتحــدى  أن  تعالــى«  اهلل  »رحمــه  زايــد 
قوانــني الطبيعيــة مــن صعوبــة املناخ وشــح 
امليــاه، وهــي مقومــات الزمــة وضروريــة 
للقطــاع الزراعــي، واكتشــفت مــع جنــاح 
ــاً،  ــى، عاملي ــه اهلل تعال ــه رحم ــرد رؤيت وتف
الســر  بــأن  باملعجــزة،  وصفــت  والتــي 
آنــذاك يكمــن يف حــب الشــيخ زايــد لــكل 
مــا حولــه، فقــد كان »رحمــه اهلل تعالــى«، 
نبــع متجــدد مــن احلــب وبالتبعيــة العطاء، 
ملشــروعي  القــوة  مواطــن  جــاءت  ولــذا 
تأسســاً علــى مواطــن القــوة لــدى فكــر 

الشــيخ زايــد رحمــه اهلل تعالــى.

 وهــذه املرزعــة هــي أرض أهدانــي إياهــا 
الشــيخ زايــد رحمــه اهلل تعالــى، وأردت 
أن اشــكره بطريقــة عمليــة قدرنــي عليهــا 
اهلل تعالــى مــن خــال تطويــري ملفاهيــم 

مبتكــرة يف إداء مزرعتــي، والتــي كانــت 
بــذرة ونــواة لنجــاح وتوســع أعمالــي يف 
شــركة  إنشــاء  مــع  الزراعــي  القطــاع 
مــزارع غرســيا، املتخصصــة يف الكثيــر 
واحليوانيــة،  الزراعيــة  املنتجــات  مــن 
جتديــد  علــى  فلســفتها  تعتمــد  والتــي 
وحتديــث معاييــر االســتثمارات الزراعيــة 
يف دولــة اإلمــارات، فضــًا علــى جناحــي 
أحــدث  توطــني  يف  تعالــى  اهلل  بفضــل 
نظــام للزراعيــة املائيــة يطبــق ألول مــرة 
ومنطقــة  األوســط  الشــرق  منطقــة  يف 

دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

مــا هــي املعاييــر التــي تخضــع لهــا مــزارع 
غرســيا لتطويــر وحتديــث الفكــر الزراعي 

يف دولــة اإلمــارات؟
عكفت على دراســة مشــروعي التطويري 
للمزرعــة لعامــني، اقترانــاً بحبــي للعمــل 
التجــاري، وأيضــاً تخصصــي كخبيــر يف 
التخطيــط االســترايتجي، حيــث وضعــت 
كافــة مراحــل املشــروع وكــذا التحديــات 
االساســي  والعنصــر  املجهــر،  حتــت 
أن  هــو  غرايســا  ملــزارع  مشــروعي  يف 
تكــون عامــة جتاريــة إماراتيــة مرموقــة 
الزراعــي،  القطــاع  مخرجــات  يف 

حيــث  الســمكية،  والثــروة  واحليوانــي، 
مــن  واتفاقيــات  قنــوات  وعبــر  تضــم 
املواطنــني  مــزارع  والشــراكة  التعــاون 
الراغبــني يف العمــل حتــت مظلــة وعامــة 

غراســيا. مــزارع 

والتــي  الرئيســية  اخلطــة  وتتمحــور 
القــت جناحــات غيــر متوقعــة مــع بلــوغ 
عــدد املــزارع التــي تعمــل حتــت مظلــة 
مــزارع غراســيا عــدد 100 مزرعــة مــن 
تقســيم  حــول  اإلمــارات  أنحــاء  كافــة 
ــون  ــزارع، لتك تخصصــات ومخرجــات امل
اإلنتــاج  يف  متخصصــة  مــزارع  هنــاك 
الزراعــي والتــي تخضــع بدورهــا لــدورات 
ــاج حســب احتياجــات الســوق،  ــن اإلنت م
ــة، فضــًا  ووفــق جــدول مخرجــات زمني
علــى مــزارع ثانيــة متخصصــة يف اإلنتــاج 
احليوانــي مــن حلــوم ودواجــن، وأخــرى 
ــث  ــزارع الســمكية، حي متخصصــة يف امل
نقــوم باســتام احملاصيــل مــن املــزارع 
ــا  ــم مباشــرة توجيهه ــا، ليت املتعاقــدة معن
احلاجــة  دومنــا  النهائــي،  للمســتهلك 
للمــرور علــى سلســلة كبيــرة مــن التجــار 
ووســطاء التوزيــع، وهــو مــا يــؤدي لتحمــل 
مرتفعــة،  اســعار  النهائــي،  املســتهك 
نتاجــاً لتعــدد وســطاء التوريــد والتوزيــع.

ما الذي مييز مزارع غرسيا؟
غراســيا  مــزارع  سياســة  مييــز  مــا   
اســتخدام  وعــدم  اجلــودة،  عامــل  هــو 
كيماويــات مطلقــاً يف كافــة املخرجــات 
يتــم  حيــث  املــزارع،  أنــواع  تعــدد  علــى 
املزرعــة  صاحــب  مــع  اتفاقيــة  إبــرام 
عامــة  حتــت  االنضــواء  يف  الراغــب 
ــزم  ــص مل ــا ن ــزارع غراســيا، يوجــد به م
وعــدم  باجلــودة  تقييــده  يســتهدف 
وتتيــح  مطلقــا،  الكيماويــات  اســتخدام 
عينــات  أخــذ  االتفــاق  ذلــك  بنــود  لنــا 
ــذي نســتلمه وإرســالها  مــن احملصــول ال
للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز  ملختبــرات 
ــه أي  ــد مــن عــدم تضمن ــة. للتأك الغذائي
ســامة  اكتشــاف  حــال  ويف  كيماويــات 
وتوجيهــه  باســتامه  نقــوم  احملصــول 
عبــر قنــوات التوزيــع للمســتهلك النهائــي، 

100 مرزعة تحمل عالمة »غراسيا« ... تتويج لجهودنا 
لالرتقاء بسمعة المنتجات الزراعية اإلماراتية

استطعنا توطين أحدث نظام 
تقني للزراعة المائية في العالم 
وبراءة اختراع إماراتية في الطريق
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والتصنيــف،  الفحــص  بعــد  نقــرر  أو 
توجيهــه لقنــوات واســتخدمات متعــددة 
خاصــة مبــزراع غراســيا ســواء التصنيــع 
أو  والتغليــف،  التعليــب  أو  الغذائــي 
الدخــول كمــواد خــام ملنتجــات تكميليــة 
التجميــل،  كمســتحضرات  أخــرى 

وغيرهــا.  بالبشــرة  والعنايــة 

ولكــن يف حــال اكتشــاف وجــود اســمدة 
فإننــا  بــه،  املســموح  تتخطــى  كيماويــة 
نرفــض اســتامه، ويتــم وقــف التعامــل 
يتــم  ثــم  كامــل  عــام  ملــدة  املزرعــة  مــع 

التعاقــد معهــا مــرة ثانيــة بعــد انقضــاء 
العــام، ويف حــال تكــرر ذلــك االمــر للمــرة 
مــع  نهائــي  العقــد  فســخ  يتــم  الثانيــة 
تلــك املزرعــة، وهــذه املعاييــر الصارمــة 
هــي ضمــان للجــودة يف عامــة غراســيا 
التجاريــة والتــي متثــل ثقــة يف املنتجــات 

اإلماراتيــة. الزراعيــة 

علــى  غراســيا  مــزارع  تقدمــه  الــذي  مــا 
الزراعــي  التثقيــف  انشــطة  صعيــد 
القطــاع  ذلــك  يف  العمــل  لراغبــي 

؟ ي حليــو ا
نشــر  بــأن  غراســيا،  مــزارع  يف  نؤمــن 
الثقافــة الزراعيــة هــي مــن أهــم أولوياتنا، 
لــذا نقــدم منــوذج تثقيفــي متكامــل ســواء 
لطلبــة املــدارس مــن النــشء أو مــن طــاب 
املقــام  يف  إليــه  نهــدف  ومــا  اجلامعــة، 
األول هــو ترســيخ االنتمــاء ألرض الوطــن 
عبــر قطــاع الزراعــة، مبــا فيهــا القيــام 
باألنشــطة املصاحبــة التــي تدعــم نهضــة 
دولــة  يف  الزراعــي  القطــاع  وحتديــث 
التدويــر،  إعــادة  ثقافــة  مثــل  اإلمــارات 
والبحــث العلمــي واالبتــكار، فضــًا علــى 

التوســع يف الفعاليــات املجتمعيــة االخــرى 
ذات الصلــة بالنشــاط الزراعــي. كمــا إننــا 
نعمــل علــى إنشــاء قســم تطوعــي خلدمــة 
كبــار الســن، وأصحــاب الهمــم يف ادارة 
مزارعهــم بــدون مقابــل ونشــر الثقافــة 
الزراعيــة مــن قبــل فريــق زراعــي تابــع 

ملــزارع غراســيا.

هــل القطــاع الزراعــي هــو قطــاع ذا مــرود 
بالقطاعــات  مقارنــة  مرتفــع  اقتصــادي 
التحويليــة  كالصناعــات  االخــرى 

وغيرهــا؟ والتقنيــة 
االســتثمار يف القطــاع الزراعــي هــو أهــم 
ــط باحتياجــات  ــه يرتب االســتثمارات، الن
االفــراد االســتهاكية فــا يوجــد إنســان 

اليحتــاج الســلع الزراعيــة، النهــا مرتبطــة 
لســامته  يعــد ضمانــة  الــذي  بالغــذاء 
واســتمرار حياتــه، ولكــن احلديــث عــن 
العائد املرتفع للراغبني يف االســتثمار يف 
القطــاع الزراعــي يرتبــط بتبنــي املعاييــر 
ــة يف ذلــك القطــاع،  االســتثمارية احلديث
مــع أهميــة توســيع دائــرة اإلنتــاج بحيــث 
ال تقتصــر فقــط علــى الزراعــة واحلصاد 
ومــن ثــم التوريــد لإلســواق، ولكــن هنــاك 
ــة، مثــل فــرص  تطــورات متاحقــة وهائل
املواســم  وفهــم  الغذائــي،  التصنيــع 
التوزيــع  دورات  وحتديــد  اإلنتاجيــة 
واإلنتــاج والتصنيــع، بحيــث تكــون تلــك 
الســوق،  يف  دومــاً  متواجــدة  املنتجــات 
وال  بــأول،  أول  املنتــج  تصريــف  ويتــم 

ــرض املســتثمر يف القطــاع الزراعــي  يتع
لزيــادة التالــف، أو الفاقــد مــن احملصــول 

نتاجــاً لعــدم التخطيــط الســليم. 

كمــا أنــه علينــا أن ننظــر الــى اجلانــب 
األخــر املرتبــط بالقطــاع الزراعــي علــى 
صعيــد العوائــد علــى اقتصــاد الدولــة 
ككل، مــن ناحيــة حتقيــق األمــن الغذائــي 
املرتبــط باألمــن القومــي، وكذلــك عائــد 
الزراعيــة  احلاصــات  مــن  التصديــر 
األنشــطة  ومنــو  األخــرى،  للــدول 
الزراعــي  للقطــاع  اخلدميــة املصاحبــة 
ــة، ومتاجــر  كالنقــل والصناعــات الغذائي
التجزئــة، فضــًا علــى خلــق فــرص عمــل 

متعــددة، والقضــاء علــى البطالــة.

الزراعــة  نظــام  تفاصيــل  مــن  لنــا  هــل 
العالــم؟ األحــدث يف  يعــد  الــذي  املائيــة 
يف إطــار جهــود التطويــر قمنــا بفضــل 
اول  وتشــغيل  باســتقطاب  تعالــى  اهلل 
نظــام تقنــي للزراعيــة املائيــة يف العالــم 
ومنطقــة الشــرق االوســط، وهــو عبــارة 
عــن نظــام بيــوت باســتيكية يتــم فيهــا 
ــة درجــات احلــرارة ونظــام  ــم بكاف التحك
الــري، والريــاح وايضــاً درجــة الرطوبــة 
ذاتــي، فضــًا  تقنــي  نظــام  مــن خــال 
علــى أنــه يتيــح لــي التحكــم مــن خــال 
الهاتــف املتحــرك، يف كافــة تلــك العناصــر 
النبــات مــن  مبــا يســاعد علــى حمايــة 
ــات  األمــراض او األفــات او مخاطــر تقلب
املنــاخ، ومــن جهتنــا نقــوم بعمــل حتديثــات 
وتطويــرات موســعة علــى ذلــك النظــام 
حيــث إننــا بصــدد إطــاق نظــام محــدث 
يحمــل بــراءة اختــراع إماراتيــة، ونتباحــث 
مــع العديــد مــن الشــركات الدوليــة يف 
ــد  ــك الصــدد، وســيمثل النظــام اجلدي ذل
أضافــة جلهــود مؤسســات الدولــة يف دعم 
سياســة االبتــكار وتوطــني التكنولوجيــا.  

كمــا أود أن أشــير هنــا مبنتهــى الفخــر 
حلصــول مــزارع غراســيا علــى جائــزة 
التميــز االقتصــادي مــن  صاحــب الســمو 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

.2017 للعــام   القاســمي 

تعلمنا من زايد الخير ... حب االرض 
والوطن والنماء

مزارع غراسيا خفضت سعر المنتج 
أمام المستهلك بنسبة 70 بالمائة 

ألننا اختصرنا مراحل وحلقات التوريد

حوار

4445

طرحنا نظام لكي تتحول مزارع غراسيا لمزارع متخصصة 
في كافة أنماط اإلنتاج الغذائي
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فارس
للمفروشات

األناقة
 في عالم المفروشات الراقية

نتفرد في عالم الريادة .. الننا االوائل
.....مفروشات فارس

أبريل 2018
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فارس
للمفروشات

األناقة
 في عالم المفروشات الراقية

حينما تكون الثقة .... مفروشات فارس 
... رواد الثقة

أبريل 2018
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األناقة
 في عالم المفروشات الراقية

نلبي كافة االذواق لعشاق التميز
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فارس
للمفروشات

األناقة
 في عالم المفروشات الراقية

تشكيلة كبيرة من غرف الطعام والنوم وغرف عصرية لألطفال
تشكيلة كبيرة من  ارضيات وورق الجدران 

تجهيز كامل للقصور والفلل باعلى مستويات الجودة

تتوافر لدينا ... تشكيلة كبيرة من اطقم الصالونات المودرن و الكالسيك  
تشكيلة كبيرة من المجالس العربية والشرقية 

أبريل 2018



UNITY NEWS

Agility Wins Prestigious Sheikh Khalifa Excellence Award, and re-
ceives it From H.H. Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan 

Kärcher Center Sedana 
Abu Dhabi Opening 
attended by Germany’s 
ambassador to the UAE, 
MDs of Kärcher ME and 
Sedana, and VIP guests 

Majid Al Futtaim breaks 
ground on AED 340 
million My City Centre 
Masdar in Abu Dhabi

HE Sultan Al Mansouri, 
UAE Minister of Econo-
my, HE Khalid Omran Al 
Ameri, UAE Ambassador 
to Japan, and Badriya 
Al Kamali, Member of 
the UAE Businesswomen 
Council during the 
UAE-Japan Economic 
Partnership Conference 
in Tokyo.

H.E Falah Al-Ahbabi, Chairman of Urban Planning and Municipali-
ties Department, opens Customers Happiness Office at ADM’s HQ, 
Abu Dhabi

Abu Dhabi Police wins (Sharjah Award) for Best Government 
Communication Strategy in GCC Countries

The community news
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PROJECTS
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GLITZ 
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I
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RESIDENCE 

III

GLITZ 
RESIDENCE 

II

STARZ 
TOWER

GLAMZ 
RESIDENCE

MIRACLZ 
TOWER

RESORTZ 
TOWER

BAYZ

JEWELZ

DANUBE PROJECT DEVELOPMENT FACT-SHEET

TOTAL 10 PROJECTS 3,628 RESIDENTIAL UNITS DH3.14 BILLION

Feature
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3,” Rizwan Sajan, Founder Chair-
man of Danube Group, said. “As a 
developer, our policy is to develop it 
right and deliver them as per prom-
ise and that’s why people trust Dan-
ube Properties. We launch a project 
when the earlier project is sold out 
and our unique selling points include 
on-time and on-quality delivery, in 
addition to the industry-low 1 per-
cent monthly payment scheme.

“We will deliver Starz and Glamz lat-
er this year – that will complete six 
projects out of the ten announced 
so far. With these deliveries, we are 
strengthening public trust on our 
brand and this way, Danube Proper-
ties will reinforce its position in the 
real estate market.”

In 2017, Danube awarded five con-
struction-related contracts with a 
combined value exceeding Dh392 
million a year it started deliver-
ing homes. These include a Dh221 
million main construction contract 
recently awarded to Naresco Con-
tracting LLC to deliver Miraclz 

Tower near Miracle Gardens at Ar-
jan that will host 599 units includ-
ing 591 apartments. The 28-month 
contract will see the project deliv-
ered by the end of 2019.

Danube Properties has also award-
ed a Dh146 million contract for 
the main construction package for 
the Resortz project to Dubai Walls 
Construction. The 17-month con-
tract will see the project gets ready 
for occupancy by the second quar-
ter of 2019. Resortz will host 444 
units including 419 apartments, 
25 retail outlets, landscaped envi-
ronment that appears more like a 
five-star resort, than a residential 
compound.

“Timely delivery is very crucial for 
gaining customer satisfaction as we 
work for our customers and they re-
main at the core of what we do. This 
year, we are delivering Dh1.5 billion 
worth of projects – the highest in 
our history,” Atif Rahman, Director 
and Partner of Danube Properties, 
said. “The delivery of Glitz Resi-

dences 3 demonstrates our ability 
as a builder and the high-quality fin-
ishing tells the level of quality and 
the attention to details by us.

“These deliveries raise our position 
as a top quality and committed de-
veloper.”

Danube Properties, part of Dubai-
based diversified conglomerate 
Danube Group, has launched ten 
residential projects, of which three 
have now been delivered, while 
three more are getting ready for de-
livery while four others are at vari-
ous stages of construction and one 
in tendering stage. 

The company has one of the fast-
est development-to-delivery ratio 
in the region’s real estate market 
where timely delivery of properties 
remains a major challenge. That 
way, Danube Properties’ perfor-
mance in construction and delivery 
is helping strengthen buyers’ trust in 
real esate.
ABOUT DANUBE 

PROPERTIES
Danube Properties, part of the Dan-
ube Group, made its foray in to the 
real estate market in June 2014, by 
launching the Dh500 million 171 
townhouses at Al Furjan. Since 
then, it continued to expand its 
development portfolio by launch-
ing Glitz Residence I, II, III, Starz, 
Glamz, Miraclz, Resortz, Bayz and 
Jewelz projects.

The company currently has a de-
velopment portfolio of 3,628 units, 
with a combined value exceed-
ing Dh3.14 billion. It is delivering 
about 831 units in 2017-18, with a 
combined sales value of Dh1 billion 
– or a third of its portfolio value.
ABOUT DANUBE GROUP

Danube Group traces its origin 
through Danube Building Materials. 
Established in 1993, the company 
provides more than 25,000 products 
in stock and in-house value added ser-
vices in all of its multiple set of show-
rooms across the Middle East region 
and India. The company operates 
from its head offices in JAFZA with 
logistics facilities across the region 
which amounts to 5.5 million square 
feet and includes kiln drying facility, 
factory and warehouses of the group.

From a small trading firm, Danube 
has grown into one of the largest 
building materials company in the 
region, with its diversified branches 
worldwide including UAE, Oman, 
Bahrain, Saudi Arabia, Qatar and 

India, in addition to procurement 
offices in China and Canada. Dan-
ube has a team of 1,800 plus people 
working across strategic locations 
across the GCC and India.  

Among its flagship companies, Dan-
ube Home – the Home Interior Re-
tail arm – has showrooms in major 
shopping malls across the region 
and in India. In UAE it has show-
rooms in Sheikh Zayed Road, Dubai 
Festival City, Bawadi Mall – Al Ain, 
Abu Dhabi and standalone outlets 
in RAK, Fujairah and Abu Dhabi 
as well. In Oman we have 5 show-
rooms (Salala, Nizwa, Sohar, Baraka 
and Al Khuwair). Danube Home has 
a showroom in Bahrain – Salama-
bad as well.
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 DELIVERS 827 HOMES IN FOUR PROJECTS,
LAUNCHES 10TH PROJECT IN MARCH 2018
Danube Properties, one of the most visible real estate developers in the UAE, has delivered four projects 
involving 827 homes worth Dh1.12 billion, more than a third of its combined development portfolio 
exceeding Dh3.14 billion.

he company in March 
2018 launched its 
tenth project, Jewelz 
with 463 apartments 

worth Dh300 million, taking its 
total development portfolio to 
3628 residential units, worth 
Dh3.14 billion.

Jewelz offers 463 residential 
units, ranging from studio, one- 

and two-bedroom apartments. 
The project is attractively located 
on a plot adjacent to the park 
with a private entrance leading 
to the property. The amenities 
include a fully equipped health 
club, swimming pool, steam and 
sauna room, multi-purpose hall, 
jogging track, barbecue deck, 
badminton court, paddle tennis 
court and a high tech surveillance 
system for the protection and se-
curity of the residents. The build-
ing design and architectural aes-
thetic was created to reinforce the 
design strategy of Danube, which 
helps maximise the living space 
while delivering convenience of 
community living. The project 
dedicates 50 percent space to 
open areas with an emphasis on 
greenery and landscapes.

Danube Properties, a major 
Dubai-based property developer, 
in March 2018 announced the 
delivery of its third project, Glitz 
Residences 3 at Dubai Studio City, 
a few months after it had delivered 
Glitz Residences I and Glitz Resi-
dences II. It has also started hand-
ing over keys of 171 townhouses 
at Dreamz.

With a development value of 
Dh350 million, Glitz Residences 
contains 354 residential units 
including studio, one-bedroom 
and two-bedroom apartments – 

T

all sold out following its launch in 
2015.

With the completion of Glitz Resi-
dences 3, Danube Properties has 
started the handover process to 
customers upon completion of the 
official formalities, taking the devel-
oper’s total delivery of apartments 
to 656 units, following the hando-
ver of Glitz Residences 1 and 2 with 
302 residential units last year.

In terms of the number of projects, 
it has delivered 40 percent of the 
projects it has announced in less 
than four years, since June 2014, 
when Danube Group made a con-
scious decision to enter the real es-
tate development sector.

Since then, it has launched 3,628 
homes in ten projects with a com-
bined development value exceeding 
Dh3.14 billion to date.

However, in terms of the overall 
development value, it has delivered 
Dh1.12 billion worth of properties, 
or more than a third of the Dh3.14 
billion portfolio.

“The year 2018 is a year of delivery 
for Danube as we will deliver four 
projects that will take the delivery 
to six of the ten projects that we 
launched so far. Of these we have de-
livered two projects in March 2018 
– Dreamz and Glitz Residences 
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Launches Global Inspiration Platform, “Zayed, the Inspirer”
SAIF BIN ZAYED

uring a late afternoon session at the 6th 
World Government Summit, Lt. Gen-
eral Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of 

Interior, launched the “Global Inspiration Platform – 
Zayed the Inspirer”, to serve as a global platform to 
share inspirational success stories from around the 
world. The initiative aims to celebrate the legacy 
of the UAE founder, late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, and is in line with the directives of HH 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, UAE President, 
who has declared 2018 as the “Year of Zayed”. 
 
The session was attended by HH Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, 
Prime Minister and ruler of Dubai; HH Sheikh 
Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presidential Affairs; HH 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister 
of Foreign Affairs and International Cooperation; 
HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Crown Prince of Dubai; and HH Sheikh 
Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Deputy Ruler of Dubai. Also attending were HH 
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President of 
Dubai Civil Aviation Authority and Chairman and 
Chief Executive of Emirates Airline and Group; HH 

Sheikh Ahmed Bin Mohammed Bin Rashid Al Mak-
toum, Chairman of Mohammed Bin Rashid Al Mak-
toum Knowledge Foundation; HH Sheikh Mansour bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum; and HE Moham-
mad Bin Abdullah Al Gergawi, Minister of Cabinet Af-
fairs and The Future and Chairman of WGS.

“Inspiration and entrepreneurship are incentives to ad-
vance people to higher-level positions,” he said. “Given 
its victorious journey, mega strategic projects and safety 
and security, the UAE is worthy to be called the ‘land of 
inspiration’,” he added.

“Seizing opportunities and overcoming challenges are 
key foundations for success. Inspiration, challenge and 
seizing opportunities are inherent traits of Their High-
nesses Sheikh Khalifa, Sheikh Mohammed bin Rashid 
and Sheikh Mohammed bin Zayed,” he said. 

“The UAE’s accomplishments were attained thanks to 
the efforts of the country’s wise leadership and people, 
and the foundations of positive citizenship, faith and 
futuristic vision, with sustained integrity, morals and vi-
sion. If the leadership managed to make achievements 
using capabilities they had back in the 60s and 70s, then 
today’s youth must appreciate the resources they have 
and look towards the future.”

D

News

he Emirates Inte-
grated Telecommu-
nications Company, 
du, today published 

its financial results for 2017 and 
proposed a final annual divi-
dend payment of AED997 mil-
lion bringing the total annual 
dividend for the year to AED0.35 
per share, of which AED0.22 
per share is the final dividend 
payment for the year, subject to 
approval at the Annual General 
Meeting. AED0.13 per share was 
awarded as an interim dividend 
in October 2017.

Commenting on the results, Ah-
mad bin Byat, du Chairman, said, 
“2017 was a strong year for our 
Company, with revenue reach-
ing the mark of AED13 billion 
for the first year since inception. 
As a result of our solid financial 

performance and a good efficiency 
program we can deliver on a sus-
tainable dividend policy in spite 
of the increasing pressure on the 
margins of Telco service providers 
globally.

“The successes achieved last year 
are an indication that the strate-
gic transformation our company 
has undertaken is enabling us to 
adapt to the evolving industry 
and accommodate the changes 
in customer and business behav-
ior. Our strategic goals have the 
UAE at their core, contributing 
to the nation’s sustainable growth 
through digital transformation. 
During 2017 we made good pro-
gress in this regard, having devel-
oped the Dubai Smart City plat-
form, now fully operational, with 
core infrastructure in place and 
delivering.

Osman Sultan, du Chief Executive 
Officer, said, “Looking at our fi-
nancial performance, I am pleased 
to report a record Revenue of 
AED13 billion for 2017, repre-
senting a 2.2 percent increase 
over 2016. This comes as we con-
tinue to attract higher quality cus-
tomers resulting in a 12.3 percent 
growth in our post-paid segment 
during the year, stimulated by our 
increased focus on that segment. 
Revenue growth was also support-
ed by a solid performance in our 
fixed line business.

Net Profit after Royalty had an 
excellent growth quarter on quar-
ter, up 14.9 percent in Q4 2017 
to AED425 million, which helped 
maintain a stable annual Net Profit 
after Royalty of AED1.71 billion, 
recovering from a weak quarter 
in Q1 2017. “Growth was sup-
ported by the increase in revenue, 
improvement in gross margin and 
the impact of our cost optimisa-
tion program. EBITDA margin is 
solid at 40 percent for the year,” 
Sultan explained.
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attend keynote speech of Indian PM at WGS 2018

odi said that the UAE has translated R&D works into innovative projects, such as Future 
Accelerators project, which position the UAE as the perfect place to host such summits. 
He also commended the UAE’s efforts in organising such summit considered as one of 
the leading summits that contribute to the comprehensive development across the globe.

“I was delighted to receive the invitation to attend the WGS as a guest of honour, and this is a source of 
honour not only for me but also for the 1.25 billion Indians. I convey the best regards of the Indian peo-

ple,” he said. “This is my second visit to the UAE and I am so happy to be among this distinguished gathering. The 
UAE has harnessed technology to achieve sustainable development, and it managed to create a unique economic 
miracle that we rarely see in the world,” he said.

The Prime Minister of India also said that behind the remarkable boom of the UAE development, a clear vision 
supported by cutting edge technologies, along with a passion to take the lead, which can be easily seen through the 
Museum of the Future in Dubai.
Modi highlighted the transformation journey that humanity took thousands of years, and how digital transforma-
tion took place in just few years, where some developing countries failed to take advantage of this progress to 
eliminate poverty; but instead they spent more on armament and conflicts.

He also underlined the need that the world should start working together to ban the use of technology in inciting 
conflicts, and depletion of natural resources. Modi said India has succeeded in presenting a world model for peace-
ful coexistence with nature.

DUBAI, 11th February, 2018 (WAM) -- The Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, today attended 
the keynote speech delivered by World Government Summit’s (WGS) guest of honour Narendra Modi, the 
Prime Minister of the Republic of India.

 & MOHAMED BIN ZAYED
 MOHAMMED BIN RASHID

M

News

4 5April  2018April  2018





MAGAZINE OF  BUSINESS LEADERS

EDITOR IN CHIEF & PUBLISHER 
Mohammed Shamsudeen

DIRECTOR GENERAL 
Amira Balata

EDITORIAL SECRETARY
Tasnim Khattab

DIRECTOR OF THE ABU DHABI OFFICE
Fadia Ammar

EDITORIAL BOARD
Ola Ali
Mona Abdel Aziz
Ahmed Rabie
Mohamed El Shabrawy
Mai Abed

ART DIRECTOR
Ahmed El Halawani
ahmedelhlawani@gmail.com

PROOFREADING
Mohamed El Shabrawy

ADVERTISING & MARKETING MANAGER
Sharif Ali
00971 - 566429630

DIGITAL CONTENT MANAGER
Yasser Daif

PHOTOGRAPHY
Synex Media

TO RECEIVE EDITORIAL MATERIALS:
edit.estesmarat@yahoo.com
00971-50-3268203

DISTRIBUTION:
(Tawseel Distribution& Logistics - 
Dubai Media Company)

PUBLISHER
International Telal Publishing & Media Group

ABU DHABI FREE ZONE FOR MEDIA 
BUILDING NO. 5 -THIRD FLOOR - 
OFFICE 301 EAST RING ROAD
PHONE / 0097124441186
WWW.ESTESMARAT.COM

WARNING :
All rights reserved to Talal International Publishing and Media
Under the laws issued and the Organization of Information in the United Arab Emirates

attend keynote speech of Indian PM at WGS 2018
 & MOHAMED BIN ZAYED
 MOHAMMED BIN RASHID

DU ANNOUNCES
record AED13 billion
in revenue for 2017

7

4

8

delivers 827 homes in four 
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project in March 2018
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