
مجلة لقادة األعمال

اإليمــان الراســخ لدينا . اذا لم نبدع 
                     فلــن نتطــور 

المؤسس والرئيس التنفيذي
لمجموعة الوطنية للعقارات

““

سمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي .. 

رؤية متفردة ومسيرة استثنائية 
في التنمية وبناء اإلنسان

العدد 25 -  يناير /2021
تصدر عن مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

محمد أحمد تريم

استلهم درب النجاح في بدايات حياته 
من تجارب والده .. فتحولت شركته 

لواحدة من أكبر شركات إدارة 
العقارات في دولة اإلمارات

“ “



حلول عقارية واستثمارية متكاملة 
 متميزون في مجالنا ، مطورون لعمالئنا 

الوطنية
 إلدارة

العقارات

افتتاحية رئيس التحرير ...  محــمــــــد تــريــــم 
بصمات األبناء ...على درب البناء

لعل ما يجذب انتباه مؤسسات التنمية الدولية التي ترصد عن كثب خطى احلراك التنموي املتسارع الذي تقوده دولة 
اإلمارات يف املنطقة، وبات ميثل معجزة اقتصادية ومنوذجاً بات يحتذى به، هو رهان قيادة اإلمارات الرشيدة »حفظها 
اهلل تعالى« على أبناء الدولة من الشباب، كونهم عماد التنمية والبناء االقتصادي يف أي دولة. لذا لم تبخل قيادة الدولة 

وحكومة اإلمارات على توفير جل السبل الداعمة لتنمية تلك الثروة وتأهيلها علمياً ومهنياً.
وإذ كنا نرى حراك اإلمارات، ووثوبها املتسارع شطر املستقبل مسلحة ومفعمة بروح وهمة الشباب، كقيادات مؤثرة نراها يف 
مختلف مؤسسات الدولة، عبر توليهم مناصب كمديري جهات ومؤسسات حكومية مبا فيها تولي مناصب وزارية فضاًل على 
تولي مناصب متثيل  دولة يف حجم وطموح اإلمارات،  كسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية، ووصوالً ملا نراه من نهضة لقطاعات 
األعمال واالستثمار، نتاجاً لذلك املناخ والبيئة الداعمة، حيث استطاع شباب اإلمارات خوض عالم األعمال، ليحققوا جناحات 

هائلة ويشيدوا مؤسسات وشركات كبيرة، يدركون حسابات الربح واخلسارة، يف عالم األعمال املتقلب واملعقد.
يف عدد اليوم من مجلة »استثمارات« والتي متثل نبض األعمال يف اقتصاد اإلمارات األكثر تطوراً، نحاور ونرصد بصمات مسيرة 
النجاح ألحد شباب اإلمارات الذي حظى برعاية والده رجل األعمال املرموق، »رحمه اهلل تعالى« وأحاطة األب ألبنه وتعليمه 
بكافة أسرار األعمال واالستثمارات، أن يواصل األبن املسيرة بعد وفاة والده الم مستلهماً جتارب وبصمات الوالد، ونصائحه 

الغالية بأن تكون املصداقية هي رأس املال احلقيقي لنجاح أي رجل أعمال..
فضيفنا اليوم، هو محمد أحمد ترمي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة شركات الوطنية إلدارة العقارات، والذي رغماً من 
صغر سنه، استطاع حتمل مسؤولية مواصلة درب األعمال، كما تعلم واكتسب املعارف والقيم الراسخة من والده«، وحتقيق املزيد 
من التوسع والنجاح املطرد، مبا فيها مؤخراً إنشاء مجموعته لألعمال، والتي باتت حتقق توسعاً يف دولة اإلمارات بل تتجه كذلك 
للتوسع يف دول مجلس التعاون اخلليجي، لتقدم مفاهيم رفيعة يف قطاع إدارة العقارات لتؤسس على معايير املصداقية وبناء 

الثقة واإلبداع.
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محمد احمد تريم
 المؤسس والرئيس التنفيذي

»مجموعة الوطنية للعقارات« 

محمد بن سلمان 
يطلق شركة السودة 

للتطوير

»مسبار األمل« يدشن حقبة 
ًجديدة في التاريخ العربي 

ويرفع أسم اإلمارات عالميا

طــيـــــران االمـــــــاران
تعزز خدمتها الى 

السودان برحالت يومية



أخـــبار

خليفـــة بـــن زايـــد يهنـــئ شـــعب اإلمـــارات 
ومحمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد 
يتابعـــان اللحظـــة التاريخيـــة مـــن محطـــة 

التحكـــم األرضـــي فـــي الخوانيـــج 

اإلمارات أول دولة في المنطقة   
وخامس دولة في العالم تحقق هذا 

اإلنجاز التاريخي .

ا«مسبار األمل« 
يدشن حقبة جديدة 
في التاريخ العربي 

ويرفع أسم اإلمارات 
عالميًا 

“
“

 يناير 672021 يناير 2021

ً»مسبار األمل« يدشن حقبة جديدة في 
التاريخ العربي ويرفع أسم اإلمارات عالميا

““



أخـــبار

مايو 2018 مايو 982018

أخـــبار

خليفة بن زايد 
أبنـــاء اإلمـــارات حولـــوا الحلـــم إلـــى واقـــع 
ـــال مـــن العـــرب ظـــل  وحققـــوا طموحـــات أجي
ــي  ــخة فـ ــدم راسـ ــع قـ ــل وضـ ــا أمـ يراودهـ
ســـباق الفضـــاء الـــذي ظـــل حكـــراً علـــى 

عـــدد محـــدود مـــن الـــدول. 

أعظم احتفال بخمسين عامًا مضت 
وأشجع انطالقة لخمسين عامًا 

مقبلة.

 يناير 892021 يناير 2021

““



أخـــبار

مايو 2018 مايو 11102018

أخـــبار

خليفة بن زايد 
ــم إلـــى  ــوا الحلـ ــارات حولـ ــاء اإلمـ أبنـ  
ــن  ــال مـ ــات أجيـ ــوا طموحـ ــع وحققـ واقـ
العـــرب ظـــل يراودهـــا أمـــل وضـــع قـــدم 
راســـخة فـــي ســـباق الفضـــاء الـــذي ظـــل 
حكـــرًا علـــى عـــدد محـــدود مـــن الـــدول. 

هـــذا اإلنجـــاز لـــم يكـــن ليتحقـــق لـــوال 
المثابـــرة علـــى مشـــروع ظهـــرت فكرتـــه 
ــد  ــد محمـ ــى يـ ــام 2013 علـ ــر العـ أواخـ
بـــن راشـــد الـــذي تابعـــه لحظـــة بلحظـــة 

حتـــى وصولـــه إلـــى وجهتـــه بســـالم.
ــروع كل  ــخر للمشـ ــد سـ ــن زايـ ــد بـ محمـ
الدعـــم ليتحقـــق األمـــل ونـــراه ويـــراه 

العالـــم معنـــا بانبهـــار وتقديـــر.
مشـــروع مســـبار األمـــل نشـــأ نتيجـــة 
ودؤوب  مخلـــص  مؤّسســـي  جهـــد 
ومـــن رؤيـــة طموحـــة هدفهـــا خدمـــة 
المشـــروع الوطنـــي اإلماراتـــي خاصـــة 

. العلمـــي  والمجتمـــع  والبشـــرية 

 يناير 10112021 يناير 2021



أخـــبار

مايو 2018 مايو 13122018

أخـــبار

محمد بن راشد: 
وصـــول مســـبار األمـــل إلـــى المريـــخ، هـــو 
الخمســـين  بالذكـــرى  احتفـــال  أعظـــم 
ويؤســـس  اإلمـــارات..  اتحـــاد  لقيـــام 
ــين  ــي الخمسـ ــدة فـ ــا الجديـ إلنطالقتهـ
عامـــًا المقبلـــة.. مـــع أحـــالم وطموحـــات 

سنواصل تحقيق اإلنجازات وسنبني 
عليها إنجازات أكبر وأعظم .

 يناير 12132021 يناير 2021

““



محمد بن راشد: 
بـــه  نفخـــر  الـــذي  الحقيقـــي  اإلنجـــاز 
هـــو نجاحنـــا فـــي بنـــاء قـــدرات علميـــة 
نوعيـــًة  إضافـــًة  تشـــكل  إماراتيـــة 

العالمـــي.  العلمـــي  للمجتمـــع 

شـــعب  إلـــى  المريـــخ  إنجـــاز  نهـــدي 

العربيـــة. الشـــعوب  وإلـــى  اإلمـــارات 

نجاحنـــا يثبـــت أن العـــرب قـــادرون علـــى 

اســـتعادة مكانتهـــم العلميـــة.. وإحيـــاء 

ـــم  ـــارت حضارته ـــن أن ـــالفنا الذي ـــاد أس أمج

ـــم. ـــات العال ـــم ظلم ومعارفه

نتـــوج احتفالنـــا بيوبيـــل اإلمـــارات الذهبي 

بمحطـــة المريخ..

 يناير 14152021 يناير 2021



أخـــبار

مايو 2018 مايو 17162018

أخـــبار

محمد بن زايد
نجـــاح مســـبار األمـــل فـــي الوصـــول إلـــى 
ـــًا  ـــازًا عربي ـــل إنج ـــخ يمث ـــول المري ـــداره ح م
وإســـالميًا.. تحقـــق بعقـــول وســـواعد 
ـــي  ـــة ف ـــع الدول ـــد، ليض ـــات زاي ـــاء وبن أبن
مصـــاف الـــدول التـــي وصلـــت لعمـــق 

الفضـــاء. 

وصول اإلمارات للمريخ يحتفي 
بمسيرة الخمسين عامًا بما يليق 

بتجربة دولتنا ويعكس صورتها 
الحقيقية للعالم.

 يناير 16172021 يناير 2021

“

“



2700 غرفة فندقية و1300 وحدة ســكنية، و30 مشــروعًا 
ــي  ــياحي والترفيه ــن الس ــه للقطاعي ــن نوع ــداً م ــًا فري نوعي

بحلــول عــام 2030

3 مليــارات دوالر أمريكــي لالســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
ــة  ــة عالمي ــة جبلي ــاء وجه ــياحية إلنش ــذب الس ــز الج ــياحية ومراك الس

المســتوى فــي منطقــة عســير الســعودية 

أعلـــن صاحب الســـمو امللـــي األمـــر محمد بن ســـلامن بـــن عبدالعزيز، 

ويل العهـــد، نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء، رئيـــس مجلـــس إدارة صندوق 

االســـتثامرات العامة، عـــن إطالق رشكة الســـودة للتطوير يف منطقة عســـر 

باململكة العربية الســـعودية. ســـتتوىل الرشكـــة الجديـــدة، اململوكة بالكامل 

لصنـــدوق االســـتثامرات العامة، تطوير وجهة ســـياحية جبليـــة فاخرة توفر 

للـــزوار تجـــارب ثقافية غامـــرة وتحتفـــي برثواتهـــا الطبيعية التـــي تعّزز 

والوطنية. املحليـــة  االقتصادات 

ســـتقوم رشكـــة الســـودة للتطويـــر )»إس دي يس«(، التي أُطلقـــت لتكون 

املحـــرك الرئيـــي نحو تحقيق مســـتهدفات رؤيـــة اململكـــة 2030، بضخ 3 

مليـــارات دوالر أمريـــي تهدف إىل تطويـــر البنية التحتيـــة وتنفيذ عدد من 

املشاريع الســـياحية، بهدف تعزيز تجربة الزوار يف الســـودة يف منطقة عسر 

باململكة العربية الســـعودية. وتشـــمل املشـــاريع املخطط لها تطوير 2700 

غرفة فندقيـــة، و1300 وحدة ســـكنية، و30 مرشوعاً نوعيـــاً فريداً من نوعه 

لتطويـــر القطاعني الســـياحي والرتفيهـــي. عالوة عىل ذلـــك، تهدف »إس دي 

يس« إىل تطويـــر منطقة املـــرشوع لتصبح وجهة مســـتدامة للمقيمني والزوار 

عىل مـــدار العام.

محمد بن سلمان يطلق شركة السودة للتطوير

االمير محمد بن سلمان

 يناير 18192021 يناير 2021



الشــارقة  مطــار  هيئــة  يف  العليــا  اإلدارة  عقــدت 
للبحــوث  الشــارقة  مجمــع  يف  اجتماعــا  الدولــي 
أهــم  عــرض  خاللــه  مت  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا 
اإلجنــازات واملشــاريع التــي حققهــا املطــار خــالل 
العــام املاضــي 2020، كمــا مت الكشــف عــن مالمــح 
اخلطــط املســتقبلية والبرامــج التــي ســيتم تنفيذهــا 
تعزيــز  تســتهدف  والتــي  اجلــاري  العــام  خــالل 
ــي والعاملــي. ــن احملل ــى الصعيدي تنافســية املطــار عل
حســن  ســعادة  العليــا  اإلدارة  اســتقبال  يف  وكان 
الشــارقة  جملمــع  التنفيــذي  الرئيــس  احملمــودي 
للبحــوث والتكنولوجيــا واالبتــكار الــذي قــام بتقــدمي 
شــرح مفصــل عــن آخــر التطــورات يف اجملمــع وأهــم 

اإلجنــازات التــي حققهــا.

ــى  ــا إل ــز خدمته ــارات عــن تعزي ــران اإلم ــت طي أعلن
مــارس   9 مــن  اعتبــاراً  ســتبدأ  حيــث  الســودان، 
العــام اجلــاري، تشــغيل رحلــة يوميــة إلــى اخلرطــوم. 
وســوف تتيــح الرحــالت اجلديــدة لعمــالء الناقلــة 
يف الســودان الســفر بســهولة وراحــة إلــى دبــي و90 
وجهــة تغطيهــا شــبكة الناقلــة حاليــاً. وتعكــف طيــران 
ــاً  ــا تدريجي ــى اســتعادة شــبكة خطوطه اإلمــارات عل
وتعتمــد معاييــر صارمــة لضمــان ســالمة العمــالء 

واملســافرين عبــر جميــع نقــاط االتصــال.
 

طيــران  عمليــات  مديــر  الســالمي،  خلفــان  وقــال 
اإلمــارات يف الســودان: »جــاء قــرار تعزيــز خدماتنــا 
وقــد  اإلمــارات،  ملتطلبــات  تلبيــة  الســودان  إلــى 

صممــت لتحســن جتربتهــم بتوفيــر خيــارات أوســع 
وراحــة أكبــر، ذلــك أن طيــران اإلمــارات هــي اخليــار 
األول للمســافرين يف الســودان، ونحــن ملتزمــون نحــو 
عمالئنــا ومســاعدة البــالد علــى التعــايف مــن جائحــة 
واالســتثمار  التجــارة  فــرص  ودعــم  كوفيــد19- 

مســتقباًل«.

وتــرأس االجتمــاع ســعادة علــي ســالم املدفــع، رئيــس 
ســعادة  بحضــور  الدولــي،  الشــارقة  مطــار  هيئــة 
ــة  ــر الهيئ ــن ســعود القاســمي، مدي الشــيخ فيصــل ب
مــدراء  قــام  االجتمــاع  وخــالل  اإلدارات  ومــدراء 
اإلدارات  إجنــازات  بعــرض  الهيئــة  يف  اإلدارات 

القادمــة. للمرحلــة  وخططهــم 

هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي تســتعرض 
ــتقبلية ــط المس ــازات والخط ــرز اإلنج أب

طيران اإلمارات تعزز خدمتها إلى السودان 
برحالت يومية

أخـــبارأخـــبار
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محمد أحمد تريم
 المؤسس والرئيس التنفيذي

»مجموعة الوطنية للعقارات« 

اســتلهم درب النجــاح فــي بدايــات حياتــه مــن تجارب 
والــده .. فتحولــت شــركته لواحــدة من أكبر شــركات 

إدارة العقــارات فــي دولــة اإلمارات

ســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 
.. رؤيــة متفــردة ومســيرة اســتثنائية فــي التنميــة 

وبنــاء اإلنســان 



 آراء استثمارات

تجاربي مع والدي معين ال ينضب وبوصلة حياتي في عالم 
األعمال 

قيادة دولة اإلمارات الرشيدة حققت معجزة تنموية نباهي بها 
العالم أجمع  

حاوره : محمد شمس الدين
الريــادة  مصــاف  ووصــول  للطمــوح  ألن 
شــخيص  قــرار  لألمــام  دومــاً   والوثــوب  
يتخــذه اإلنســان عــن وعــي وإدراك متـــأصل 
ــه، قانعــاً يف قــرارة نفســه  منــذ بدايــات حيات
مفعــم  معــرتك  الحيــاة  بــأن  ووجدانــه، 
يتهــئ  أن  عليــه  يجــب  التــي  بالتحديــات 
دومــاً  هنــاك  فــإن  ومجابهتهــا،  ملقارعتهــا 
بصــامت ومواقــف ملهمــة يف حيــاة اإلنســان 
ــا  ــرة، وتُراكمه ــا الخ ــخصيته تثقله ــكل ش تش
الحيــاة، حينــام تطــرق  رونقــاً وحنكــة يف 
ــره  ــذ صغ ــو التجــارب من ــه التجــارب تل حيات
وبدايــات نشــأته، لتكــون لــه نراســاً ومرشــداً 
ومعينــاً ليــزداد نضوجــاً ووصــوالً للغايــات 

املنشــودة.
وحينــام نتحــدث عــن عــامل األعــامل الصعــب 
رجــل  اســتلهام  فــإن  بالتحديــات،  وامللــئ 
ــد يصــادف  األعــامل درب النجــاح وأرساره، ق
مــن ميــد يــد العــون والخــرة واملســاعدة، 
ــه  ــد الل ــه بع ــامً ل ــانداً وداع ــون  س ــي يك ل
عــز وجــل، واليــوم نحــاور رجــل أعــامل 
إماراتيــاً بــارزاً، أنعــم اللــه عليــه بوالــد جعــل 
ــامل  ــون وأرسار ع ــه فن ــم أبن ــه، تعلي جــل هم
األعــامل منــذ صغــره، بــل كان معــه يؤســس 
الرشكــة تلــو الرشكــة،  جاعــالً أبنــه لــه رشيــكا 
ــرق  ــر الط ــذه أق ــه، فه ــان يؤسس يف كل كي
لــي يتعلــم اإلنســان فنــون العمــل واألعــامل، 

ــذا  هك
ارتــأى األب »رحمــه اللــه تعــاىل« ببصرتــه 
الثاقبــة، أن تكــون الرشاكــة بــني األب واألبــن 
الخــرة  نقــل  يف  وجــراً،  ًودربــاً  منوذجــا 
ــواين  ــن ومل يت ــر األب ــدوره مل يتأخ ــاء، ب والعط
ــالة  ــاد الرس ــى ومف ــزى ومعن ــم مغ ــن فه ع
نصــب عينيــه، ثقــة  مــن والــده، واضعــاً 
والــده يف أن يكــون األبــن رجــل اعــامل ناجــح 
ينتمــي بجهــده وأعاملــه  وقبــل كل شــئ 
ليكــون  العقــاري  القطــاع  يف  املتخصصــة 
النهضــة  ملســرة  وأعاملــه  بفكــره  داعــامً 
ــارات  ــه إم ــة دولت ــة لخدم ــة العمراني والتنمي
العطــاء والنــامء، وتحديــداً داره ومســتقره  
إمــارة الشــارقة التــي باتــت معجــزة تنمويــة 

ــا الحكيمــة، صاحــب الســمو  ــد قيادته يف عه
الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي، حاكــم 
الشــارقة »حفظــه اللــه تعــاىل« . فكانــت 
مســرة مرشفــة لشــاب إمــارايت اســتطاع رغــامً 
مــن صغــر ســنه أن يحقــق العديــد مــن 

اإلنجــازات يف قطــاع األعــامل.
هنــا عــىل أرض الشــارقة كانــت التفاصيــل 
والبدايــات لقصــة ضيفنــا اليــوم، والــذي يعــد 
ســليل أكــر العائــالت يف الشــارقة والتــي 
ــارزة  وصمــت وتركــت بصــامت واســهامات ب
واالقتصــاد  الثقافــة  محافــل  مختلــف  يف 
واالجتــامع ، وهــو رجــل األعــامل اإلمــارايت 
ــس إدارة  ــس مجل ــم، رئي ــد تري ــد أحم محم

ــي  ــة والت ــة العقاري ــة رشكات الوطني مجموع
ــة  ــى بثق ــي يحظ ــي وطن ــان مؤس ــت كي بات
يف إدارة عــرشات العقــارات وتقديــم كافــة 
مــن  عــر مجموعــة  املتكاملــة  الخدمــات 

الــرشكات املتكاملــة.

سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .. رؤية متفردة ومسيرة استثنائية في 
التنمية وبناء اإلنسان 

حصول الوطنية للعقارات وبفترة وجيزة على »شهادة األيزو الدولية إلدارة الجودة والتميز 
التنظيمي في مجال إدارة العقارات«

)اإليمان الراسخ لدينا ... إذا لم تبدع فلن تتطور (
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* تفردنا في قطاع إدارة العقارات يعود الستهدافنا رضا 
العمالء

* اقتصاد إمارة الشارقة بات اقتصاد متنوع ويشكل فيه 
القطاع العقاري ركيزة أساسية

* المصداقية .. اإلبداع ... اإلخالص ... مفتاح السر للنجاح 

فـــي  ســـنتطرق  حيـــث 
التاليـــة  الســـطور 
متســـع  حـــوار  فـــي 
بدايـــات  ضيفنـــا،  مـــع 
وفلســـفته  نشـــأته 
األعمـــال  إدارة  فـــي 
رجـــال  ومســـؤولية 
اإلماراتييـــن  األعمـــال 
بلدهـــم  خدمـــة  تجـــاه 
اإلمارات، واســـتعراض 
 أبـــرز التطـــورات 

ً
أيضـــا

مجموعة  حققتها  التي 
الوطنيـــة  شـــركات 
وفلســـفة  العقاريـــة 
إدارة  فـــي  التكامـــل 
وأنشـــطة  شـــركات 
المجموعـــة،  وأفـــرع 
للتوســـع  وتوجهاتهـــا 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة 
فـــي العديـــد مـــن دول 
التعـــاون  مجلـــس 
كان  وقـــد  الخليجـــي 

                  -: التالـــي  الحـــوار 

إذا تحدثنا عنك كرجـــل أعامل يرتأس واحدة 

من أكر رشكات إدارات العقارات يف الشـــارقة 

ودولة اإلمـــارات، وباألخص أنـــك يف مرحلة 

الشـــباب، فإننا ســـنكون قفزنا مراحل كثرة 

نحرص ويحـــرص قراء املجلة عـــىل معرفتها، 

ونقصـــد هنا بدايـــات حياتك؟ نشـــأتك؟ ما 

هـــي القيـــم التـــي حصدتها منـــذ صغرك 

وســـاهمت يف نجاحـــك يف عـــامل األعامل؟ 

كيـــف كانت البدايـــات؟ من دعمـــك؟ وما 

هـــي الفرص التـــي اقتنصتها؟

حينام أتحـــدث إىل بدايات حيـــايت ونجاحي 

بفضـــل اللـــه تعـــاىل ، فإنني اتذكـــر بكل 

وضـــوح ركيزتـــني يف حيايت أعترهـــام مبثابة 

ضامنـــة لتحقيـــق نجاحي يف عـــامل األعامل 

ترعرعي  األوىل هي  والركيزة  واالســـتثامرات، 

عـــىل أرض  دولـــة اإلمارات وانتـــاميئ لتلك 

املعني  مثلـــت يل  والتي  املعطـــاء،  الدولـــة 

الـــذي ال ينضـــب ملزيد مـــن النجـــاح يف 

ظـــل رؤية قيادتهـــا الرشـــيدة »حفظها الله 

تعـــاىل«، حيـــث نرى ويـــرى العـــامل أجمع 

للنجاح  امللهمة  ببيئتهـــا  أن دولة اإلمـــارات 

املســـتثمرين  تســـتقطب  واالســـتثامرات 

والـــرشكات العمالقـــة مـــن كل دول العامل 

لي يأتـــوا ويســـتثمروا  عىل أرضهـــا، فهي 

للنجـــاح، ويرتبط  باختصـــار دولة ملهمـــة 

بأمـــر أخر هو سياســـة التمكني  ذلك ضمناً 

التـــي تبنتهـــا القيـــادة الرشـــيدة لدولـــة 

اإلمـــارات تجـــاه متكـــني الشـــباب وتعزيز 

االقتصادية،  التنمية  مســـرة  مشـــاركتهم يف 

وهـــذا مـــا تُرجم للعديـــد من املبـــادرات 

إلنجاح  اإلمـــارات  حكومـــة  دعمتها  التـــي 

األعامل. قطـــاع  يف  الشـــباب  دمج 

التـــي مثلت  الثانيـــة  الركيـــزة  أو  واألمـــر 

يل موجـــه ومرحلـــة فارقـــة يف حيـــايت، هو 

أن اللـــه تعـــاىل، أنعـــم عيل بوالـــدي الذي 

كانت لـــه رؤية بعيـــدة األمـــد، حينام كان 

يحـــرص منذ بدايـــات حيايت عـــىل أن أكون 

االســـتثامرات  أرسار  منـــه  متعلـــامً  معـــه 

واألعامل، إذ كان »رحمـــه الله تعاىل«، رجل 

أعامل بـــارزاً وناجحـــاً ألقىص حـــد، وكنت 

أنـــا األبن الكبـــر، الـــذي أســـعدين القدر 

مبجاورتـــه والتعلم مـــن تجاربـــه العديدة، 

والســـر عىل دربه يف عامل األعـــامل، منذ 

تدشين شركة جديدة في دبي مؤخراً توسع منطقي ألعمال المجموعة
سعداء باهتمام مستثمرين خليجيين للتفاوض معنا ونتريث في الدخول ألسواق خارج 

اإلمارات
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* التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دولة اإلمارات 
تمنح حصانة لكافة األطراف

* واجهت عالم األعمال وتحملت مسؤولية إدارة مجموعة 
شركات ضخمة وأنا في عمر 21 عام

* قيادة دولتنا الرشيدة حلقت بطموح أبناء اإلمارات 
للمستقبل

* ال ننسى دور المؤسسات الحكومية الداعمة للشباب
* رضا العمالء هو  الغايات التي نحرص عليها وال نتهاون بها

* توسعنا في أعمال التطوير العقاري احتماالت قائمة مستقباًل 

، منذ صغري، وال شـــك أن أبـــرز القيم التي 

حصدتها مـــن الوالد يف بواكـــر حيايت، هي 

املصداقيـــة لقـــد علمنـــي الوالـــد »رحمه 

الله تعـــاىل«، أن املصداقيـــة يف عامل األعامل 

التضليل  للنجـــاح، ألن  متثل عامد وضامنـــة 

والكـــذب هي تجارة رجل األعامل الفاشـــل، 

وهذه أبرز قيمة تعلمتها يف حيايت، والشـــئ 

األخر هـــو األخـــالص، فقد كنت اشـــاهده 

»رحمـــه الله تعـــاىل« يبذل قصـــارى جهده 

يف كل أعاملـــه، وال ينـــام قبـــل أن يتأكد أن 

كل شـــئ عىل ما يرام، وأن مـــا يحصل عليه 

العمـــالء يفـــوق أضعـــاف ما تـــم االتفاق 

عليه. كـــام تعلمت من والـــدي أيضاً احرتام 

الكبـــر والصغر، وقبـــل كل شـــئ االنتامء 

لدولتنـــا اإلمـــارات »حفظهـــا اللـــه تعاىل« 

وزادها منـــاًء وتطوراً«، ألنهـــا البيت الكبر« 

الـــذي يســـتوعبنا جميعـــاً، والتـــي تحمل 

يف أنفســـنا مكانـــة خاصة تجعلنـــا نضحي 

بكل شـــئ من أجـــل الحفاظ عـــىل رفعتها 

وتقدمهـــا، مبا فيهـــا حرصنا عـــىل أن تكون 

أعاملنـــا واســـتثامراتنا تليق بقـــدر ومكانة 

اإلمارات. وســـمعة 

ويف نهاية املطـــاف، فالبد مـــن التأكيد عىل 

أن والـــدي كان مبثابـــة اليد التـــي امتدت 

يل منـــذ طفولتي، لـــي أضـــع أقدامي عىل 

درب النجـــاح يف عامل األعامل واالســـتثامرات 

املعقـــد حتى أنني أتذكر بعـــد مرضه رحمه 

اللـــه تعـــاىل، وهي فـــرتة اســـتمرت لنحو 

9 أعـــوام، أذ توليت أعبـــاء إدارة ممتلكات 

ومؤسســـات وأعامل الوالـــد، وأنا يف عمر 21 

عاماً ملدة تســـع ســـنوات، قبـــل أن يتوفاه 

لتنتقل  الواســـعة،  برحمتـــه  تعـــاىل«  »الله 

مســـرة حيايت الحقـــاً حيث أسســـت الحقاً 

مجموعة أعـــاميل ورشكايت الخاصة. ويف ذات 

واســـتثامرات  أمالك  بـــإدارة  أقـــوم  الوقت 

األرسة يف شـــتى مياديـــني االســـتثامر.  ولوال 

خويض تجـــارب عملية عديدة، واالســـتفادة 

فرتة  يف  الوالد  تجـــارب  من 

مبكـــرة مـــن حيـــايت مـــا 

اســـتطعت النجاح ومجابهة 

العديـــد مـــن التحديات يف 

مـــن تجـــارب الوالـــد يف فرتة مبكـــرة من 

حيـــايت مـــا اســـتطعت النجـــاح ومجابهة 

العديـــد مـــن التحديـــات يف ذلـــك العمر 

املبكـــر. واآلن مـــع كل خطوة مـــن النجاح 

يف أعـــاميل أتذكر والدي »طيـــب الله ثراه«، 

بـــكل الخر وأغمـــده فســـيح جناته.

 حينـــام نتطـــرق يف الحديـــث عـــن دولة 

اإلمـــارات، فإننـــا ال شـــك ســـنتحدث كام 

اســـتطاعت  العامل كدولة  لها  يتحدث وينظر 

تغـــر معادلـــة التنميـــة يف غضـــون أربعة 

عقـــود لتؤســـس وتخلق لها منـــوذج تنموي 

بفضـــل قيادتهـــا الرشـــيدة »حفظهـــا الله 

تعـــاىل«، نريـــد أن نعرف منك ما شـــعورك 

تجاه تلـــك الدولة املعطـــاء« وكيف حققت 

معجزتهـــا التنموية تلـــك؟ أو باألحرى ما هو 

الـــر الذي جعـــل اإلمارات دولـــة متقدمة 

العاملية؟ باملعايـــر 

اإلمارات  التـــي حققتها دولتنـــا  الريادة  رس 

االقتصاديـــة واملجتمعية  الصعـــد  كافة  عىل 

اإلقليميـــة  الخارطـــة  عـــىل  والحضاريـــة 

والعامليـــة يعـــود بعـــد »توفيـــق الله عز 

وجـــل«، للرؤية الحكيمة والفلســـفة الثاقبة 

ملؤسســـها املغفور لـــه بـ«إذن اللـــه تعاىل« 

الثاقبـــة  والفلســـفة  الحكيمـــة  للرؤيـــة 

ملؤسســـها املغفور لـــه بـ«إذن اللـــه تعاىل« 

الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، وأخوانه 

»رحمهم  املؤسسني  اإلمارات  وحكام  شـــيوخ 

الله تعـــاىل«، فقـــد كانت رؤية اســـتثنائية 

ومتفـــردة يف تاريخ بناء الـــدول والحضارات، 

التي جابهت  الهائلـــة  التحديـــات  من  رغامً 

دولتنـــا يف مناحي كثرة، وهـــي ذات الرؤى 

التي ســـار عىل هديهـــا واقتدى  الرشـــيدة 

بدروبهـــا النـــرة »خر خلف لخر ســـلف«، 

صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيـــس الدولة »حفظـــه الله تعاىل«، 

وأخيـــه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 

راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولة، 

رئيـــس مجلس الـــوزارء، حاكـــم ديب »رعاه 

اإلمارات  الله تعاىل«، وكل شـــيوخ وحـــكام 

تعاىل«. اللـــه  »حفظهم 
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 آراء استثمارات

* خدماتنا تشمل أكثر من 25 خدمة للعمالء 
* اقتصاد اإلمارات مرن واستطاع بفضل الرؤية الحكومية 

السديدة التكيف والتحصن ضد األزمات العالمية وانخفاض اسعار 
النفط

 *71 %  نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج 
المحلي لإلمارات مؤشرات على نجاح قصة اإلمارات مع التنمية 

* جهود »دائرة التسجيل العقاري في الشارقة« ساهمت في خلق البيئة اآلمنة 
للتعامالت العقارية 

* عقارات الشارقة باتت على خارطة المنتديات والمعارض العقارية اإلقليمية والعالمية
* نؤمن في »الوطنية إلدارة العقارات« إننا إذا لم نبدع فلن نتطور 

القطـــاع العقـــاري يف دولة اإلمـــارات حقق 

طفرة كبـــرة عر تضمني أفضل املامرســـات 

العامليـــة الحاكمـــة لذلك القطـــاع من جهة 

العمـــراين  والتخطيـــط  الحداثـــة  معايـــر 

املتطـــور واملســـتدام، أو مـــن جهـــة ضخ 

اســـتثامرات ضخمة ســـواء من الحكومة أو 

مـــن املســـتثمرين، وهو ما ترافـــق يف ذات 

الوقت مـــع حزمة متطورة مـــن الترشيعات 

التي مثلـــت جاذبية لالســـتثامرات األجنبية 

والعامليـــة يف القطـــاع العقـــاري، وال شـــك 

أن خارطـــة القطـــاع العقاري قد شـــهدت 

تغرات واســـعة خـــالل العقديـــن املاضيني 

املســـتثمر  الســـامح بحرية متلك  فيهـــا  مبا 

األجنبـــي وأقامة وتشـــييد مناطـــق عقارية 

اســـتثامرية مع رفدهـــا وإمدادها بخدمات 

متطورة.  ومعيشـــية  تحتيـــة  وبنية 

التـــي حققتها إمارة الشـــارقة،  التطـــورات 

هـــل ارتبطـــت بالشـــمولية يف تطوير كافة 

القطاعـــات وتعزيـــز اســـرتاتيجيات التنوع 

االقتصـــادي، وما هي انعكاســـات اإلنجازات 

املحققة عىل مســـتقبل التنميـــة يف اإلمارات 

والفلســـفة  الرشـــيدة  التوجيهات  ظـــل  يف 

الرشـــيدة  لقيادتهـــا  الصائبـــة  التنمويـــة 

»حفظهـــا اللـــه تعاىل«؟

اإلمارات  التـــي حققتها دولتنـــا  الريادة  رس 

يف إمارة الشـــارقة شـــهد القطـــاع العقاري 

تطـــورات مشـــابهة وموازية ملـــا حدث يف 

إمـــارات الدولـــة األخـــرى، وإن كانت رقعة 

متلـــك األجانب للقطـــاع العقـــاري يف إمارة 

الشـــارقة تعد األوســـع نطاقاً وإعطاء املزيد 

التســـهيالت يف اســـتقطاب املستثمرين  من 

األجانب، مام جـــذب رشائح  متلـــك  وحرية 

واســـعة لإلمارة ممن يرغبـــون يف اإلقامة يف 

دولة اإلمارات، وقد شـــهد ذلـــك أيضاً وضع 

حكومة اإلمـــارة يف ضوء توجيهـــات قيادتها 

تعـــاىل«، واصدار  اللـــه  الرشـــيدة »حفظها 

ترشيعـــات هدفت لتنظيـــم وحامية حقوق 

كل من املســـتثمر، ومن يرغـــب يف اقتناء أو 

العقاريـــة، كإلزامية توثيق  متلك الوحـــدات 

العقـــارات وغرها من مشـــاريع. حيث تم 

تخصيـــص دورات عقارية متخصصة من قبل 

دائرة التســـجيل العقاري يف اإلمـــارة، وتعد 

من أهـــم االشـــرتاطات األساســـية للحصول 

عـــىل رخصـــة مزاولـــة مهنة الوســـاطة يف 

اإلمارة واإلســـهام يف نرش املعرفـــة العقارية 

بني أوســـاط املتعاملني يف الســـوق العقاري، 

مطورين. أو  مالك  ســـواء 

التطوير  مســـرة  تضمنـــت  فقـــد  كذلـــك 

اســـتقطاب أفضـــل املامرســـات العاملية يف 

تنظيـــم مؤمتـــر ومعـــارض عقاريـــة عـــىل 

مســـتوى دويل، حيث شـــهدت تلك املعارض 

تعـــاىل«، وكل شـــيوخ وحكام  اللـــه  »رعاه 

اإلمـــارات »حفظهـــم اللـــه تعاىل«.

 وهنـــا أود أن أشـــر، وإن كان الله تعاىل قد 

أنعـــم عـــىل دولتنا بالـــرثوة النفطيـــة التي 

مثلـــت املعـــني والركيزة للنهـــوض مبقدرات 

الدولـــة، إال أن إميـــان قيادتنـــا الرشـــيدة، 

ورهانهـــا األوحـــد بعـــد الله عـــز وجل«، 

انصـــب عـــىل تطويـــر قـــدرات اإلنســـان 

اإلمـــارايت ألنه أعظـــم ثروة تســـتحوذ عليها 

اإلمـــارات، إذ كان البوصلـــة الحقيقية التي 

ســـارت عليهـــا دولتنا وتم تســـخر لها كافة 

املقومـــات، ولذا فـــإن التعليم بـــات يحتل 

املرتبـــة رقـــم واحـــد يف أولويـــات وأجندة 

حكومـــة اتحـــاد اإلمـــارات املبـــارك منـــذ 

تأسيســـه وإعـــالن قيـــام أول اتحـــاد عريب 

وحـــدوي يف العـــام 1971، ومـــن أجل بناء 

اإلنســـان قامت دولتنا بتوفر كافة الســـبل 

وإلحاق  ومهاراتـــه وخراته،  لالرتقاء مبعارفه 

العاملية،  الجامعـــات  بأرقى  اإلمـــارات  أبناء 

التعليم  ملناهـــج  فضالً عىل تطوير شـــمويل 

داخـــل الدولـــة، كذلك تم فتـــح الباب أمام 

أبنـــاء اإلمـــارات لتأهيلهم لدخـــول مضامر 

األعـــامل، حيث تـــم اســـتحداث ترشيعات 

جاذبـــة لهـــم وتقـــدم لهـــم مزيـــد مـــن 

التســـهيالت مع تشييد مؤسســـات لدعمهم 

املشـــاريع  لتطويـــر  خليفـــة  كصنـــدوق 

الريادية  املشـــاريع  لدعم  الشارقة  ومؤسسة 

»رواد«، ومؤسســـة محمد بن راشـــد لدعم 

املشـــاريع الصغرة واملتوســـطة.

 مـــن جهـــة أخرى فقـــد تســـارعت خطى 

التنميـــة االقتصاديـــة عـــر تنويـــع مصادر 

الدخـــل القومـــي واالبتعـــاد عـــن القطاع 

النفطـــي حتـــى دولـــة اإلمارات مـــن أوىل 

تنويـــع  يف  والنفطيـــة  الخليجيـــة  الـــدول 

مصـــادر الدخـــل، حيـــث قاربـــت نســـبة 

مســـاهمة القطاعات غـــر النفطية يف الناتج 

والنفطية يف  الخليجيـــة  الـــدول  أوىل  مـــن 

تنويع مصـــادر الدخل، حيث قاربت نســـبة 

مســـاهمة القطاعات غـــر النفطية يف الناتج 

املحـــيل اإلجـــاميل للدولة بنحـــو 71 باملائة، 

مـــع تعزيـــز انفتاح اإلمـــارات عـــىل العامل 

الخارجـــي - ليس يف االقتصـــاد او املبادالت 

االســـتثامرية فقـــط - بل أيضـــاً يف التقارب 

وتعزيز  والثقـــايف  والحضاري  اإليديولوجـــي 

رؤى الرشاكـــة العامليـــة، وصوالً ملـــا حققته 

دولـــة اإلمـــارات حالياً كدولة تنشـــد خطى 

وقفزات متطورة، وتســـعى للمســـتقبل، وها 

نحن نرى ويـــرى معنا العـــامل كيف تنطلق 

ومقارعة  اإلمـــارات الســـترشاف  مبـــادرات 

املســـتقبل، وباألخـــص أننا ســـنحتفل العام 

املقبـــل مبرور خمســـون عاماً عىل تأســـيس 

اتحادنـــا املبـــارك، ويف ذلـــك الوقـــت أيضاً 

تطـــرح رؤيتهـــا التقدمية للخمســـون عاماً 

املقبلـــة مـــع اســـتهداف وصولهـــا للمريخ 

والبحث  االبتـــكار  اســـرتاتيجيات  وتعزيـــز 

. لعلمي ا

حينـــام نتحدث عن إمـــارة الشـــارقة، فإننا 

يجـــب أن نعـــرتف بـــأن الله »عـــز وجل« 

قـــد أنعم  علينـــا بقيادة اســـتثنائية حققت 

معجـــزة تنموية ونقلة حضاريـــة باتت تنال 

تقدير عاملي، وهو صاحب الســـمو الشـــيخ 

الدكتور / ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، 

لالتحـــاد، حاكم  األعـــىل  املجلـــس  عضـــو 

فقد حول  الله ورعـــاه«،  الشـــارقة »حفظه 

الشـــارقة المـــارة علمية من خـــالل تطوير 

وتشـــييد جامعات ومعاهـــد تعليمية عالية 

املســـتوى، وبـــرؤى معرفيـــة لدى ســـموه 

اســـتطاع »بفضـــل اللـــه تعـــاىل«، تحويل 

إمـــارة الشـــارقة ملنارة وواحـــة ثقافية حتى 

أصبحت الشـــارقة عاصمة الثقافـــة العربية، 

تســـايراً مع تطويـــر كافة مقـــدرات وموارد 

العديد من  وثروات اإلمـــارة، وقد حققـــت 

القطاعات يف إمارة الشـــارقة نجاحات مبهرة 

قطاع  باألخـــص  الصناعي،  القطـــاع  ســـواء 

الصناعـــات التحويليـــة الذي يحتـــل قاعدة 

عريضـــة يف الناتج املحيل اإلجـــاميل لإلمارة، 

أو من خـــالل تطوير القطاع الســـياحي، مبا 

لـــرثاء اإلمارة  البيئيـــة نظراً  فيها الســـياحة 

باملـــوارد الداعمـــة لنمو القطاع الســـياحي، 

مع تطوير قطاعات الطـــران والنقل البحري 

والنقـــل عر مختلـــف املنافـــذ، وكذلك منو 

تجارة إمارة الشـــارقة مع العـــامل الخارجي، 

والرتويـــج الناجح لإلمارة والتســـهيالت التي 

تقدمهـــا لالســـتثامرات األجنبية، مبا ســـاهم 

يف تبـــوء اإلمـــارة مكانـــة الئقة عـــىل كافة 

الذي  العقـــاري  القطاع  الصعد. فضالً عـــىل 

شـــكل نهضة عمرانية متســـارعة تتناغم مع 

رؤيـــة اإلمـــارة، ويف نهاية املطاف ال شـــك 

أن النجاحـــات التي حققتها إمارة الشـــارقة 

متثـــل إضافة وتكامل مـــع املنظومة الداعمة 

ملســـرة التنمية االقتصادية يف دولتنا الحبيبة 

املتحدة. العربيـــة  اإلمارات 

ما هـــي مـــن وجهة نظـــرك وانـــت تقود 

القطـــاع  يف  تتخصـــص  رشكات  مجموعـــة 

العقـــاري، مـــا هي أبـــرز التطـــورات التي 

شـــهدها ذلك القطاع يف دولـــة اإلمارات ويف 

الترشيعات  باألخص  تحديداً  الشـــارقة  إمارة 

املنظمة ســـواء للملكية أو لإلدارة أو غرها؟ 

هل تـــرون أنهـــا ترشيعات مرنـــة وجاذبة 

لالستثامرات؟

قبـــل أن نتحـــدث معـــك عـــن أعاملكـــم 

مجموعـــة  تشـــهدها  التـــي  والتوســـعات 

نســـتعرض  أن  نريد  للعقـــارات،  الوطنيـــة 

معكم مســـرة تطور مفاهيم إدارة العقارات 

الشـــارقة  إمـــارة  اإلمـــارات ويف  يف دولـــة 

تحديـــداً؟ هل هي مفاهيـــم جديدة؟ وهل 

مؤخراً؟  عاملية  تطورات ومامرســـات  شهدت 
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 آراء استثمارات

* تجربة العميل السري أطلقناها لمزيد من ضمان الجودة المقدمة لعمالئنا 
* 97 %  نسبة رضا العمالء عن خدماتنا 

* نقدم تقارير واستبيانات رأي حول مجريات تطور القطاع العقاري في دولة اإلمارات 

الحظنـــا اعتامدكـــم الســـاليب التكاملية يف 

تقديم خدمـــات املجموعـــة بحيث أطلقت 

املجموعـــة مؤخراً رشكـــة متخصصة للصيانة 

هـــل ذلك يرتبط برغبتكـــم يف خفض الكلفة 

باالســـتعانة بـــرشكات صيانـــة خارجية؟ أم 

بهـــدف تجويد خدمـــات املجموعة وضامن 

املجموعة؟ لعمالء  الخدمة  مســـتويات  أعىل 
ال شـــك أن قطـــاع حيـــوي كقطـــاع إدارة 

العقارات يرتبـــط بالتعامل مـــع قاعدة من 

البيانـــات الضخمـــة ورسعة االســـتجابة ألي 

شـــكاوي أو اعطـــال؟ وهنا هـــل تعتمدون 

عـــىل تقنيات حديثة يف ذلـــك الصدد بخالف 

جمـــع وتبويب بيانـــات القاطنـــني وغرها 

مـــن بيانات؟

هل لنـــا من نبـــذة عن مجموعـــة رشكات 

الوطنيـــة؟ وما هـــي أهدافها ورســـالتها يف 

خدمة القطـــاع العقاري يف دولـــة اإلمارات 

الشـــارقة؟ وإمارة 

هل ستســـتمر أعامل املجموعـــة يف املجال 

أم  العقـــارات؟  إدارة  لخدمـــات  التكامـــيل 

التطوير  غامر  لتأســـيس وخوض  ستتوجهون 

العقاري كأعامل التشـــييد والبنـــاء وغرها؟

فضـــالً عـــن نشـــاطتنا يف إدارة العقـــارات 

بخدمـــات تكامليـــة، تقوم املجموعـــة أيضاً 

والعقـــارات،  األرايض  وإســـتئجار  بتأجـــر 

وتســـويق املشـــاريع العقاريـــة الجديـــدة 

اقتصاديـــة  جـــدوى  دراســـات  وعمـــل 

للمشـــاريع العقاريـــة وكذلـــك الوســـاطة 

يف بيـــع ورشاء اإلرايض والعقـــارات، وإدارة 

والســـكنية  التجاريـــة  والعقـــارات  األرايض 

واملمتلكات  العقـــارات  وتقييم  والصناعيـــة 

وتقديـــم استشـــارات التطويـــر العقـــاري.

الوطنيـــة  رشكات  مجموعـــة  تأسســـت 

للعقارات بهدف اإلســـهام واملشاركة الفاعلة 

يف النهـــوض بقطاع إدارة العقـــارات يف إمارة 

املتحدة  العربية  اإلمـــارات  الشـــارقة ودولة 

وخلق مفاهيم واســـتقطاب مامرسات عاملية 

أفضل  وتقديـــم  القطـــاع،  لذلك  املســـتوى 

الخدمات ســـواء للمســـتأجرين أو املالك أو 

حتى مطوري القطاع العقـــاري، وكانت تلك 

الرؤيـــة مبثابة مـــؤرش وبوصلة تم تســـخر 

لها كافة مقـــدرات وجهـــود الرشكة وفريق 

ومن  الجنســـيات،  شـــتى  مـــن  العاملـــني 

مختلـــف الخـــرات يف املجموعـــة، لذا فقد 

حرصنـــا عىل أن تبدء املجموعـــة أعاملها من 

املتقدمة  الـــدول  األخـــرون يف  انتهى  حيث 

يف تقديم خدمات إدارة العقـــارات، مبا فيها 

الســـعي املســـتدام العتامد أفضل األساليب 

واملعايـــر اإلداريـــة والعقاريـــة املطبقة يف 

الـــدول املتقدمـــة يف العامل، وكذلـــك تعزيز 

قنـــوات الرشاكـــة االســـرتاتيجية ســـواء مع 

جهـــات حكومية أو كيانـــات مامثلة لالرتقاء 

املجموعة،  يف  كوادرنـــا  وتأهيـــل  بخراتنـــا 

وذلك يرتبـــط بإمياننا بأن القطـــاع العقاري 

كل يوم يشـــهد تطـــورات متســـارعة، كام 

أننـــا ال نرتدد يف منـــح عمالؤنـــا التوصيات 

واالستشـــارات التي ترشـــد وتجعل قرارتهم 

ســـواء يف االســـتئجار أو التملك صائبة.

أهـــداف مجموعـــة رشكات  فإن  وإجـــامالً 

العديد  تتضمـــن  العقارات  إلدارة  الوطنيـــة 

مـــن الرســـائل والتـــي منها رضـــا العمالء : 

حيث أننـــا نـــدرك احتياجـــات عمالئنا لذا 

فإننـــا نســـعى لتقديـــم أفضـــل الخدمات 

الجودة  تبني معايـــر  باســـتمرارية مع  لهم 

مقابـــل تكاليف أقـــل، وتســـتند عالقتنا مع 

عمالؤنـــا عـــىل اإللتـــزام والثقـــة املتبادلة 

والتعاون والتطور املتبادل بشـــكل مشـــرتك 

للمصالـــح. كذلك فإن أخالقيـــات املهنة تعد 

لنـــا نراســـاً نهتدي بـــه يف كافـــة تعامالتنا، 

باألخـــص أن املصداقيـــة واألخـــالق تعد يف 

ال شـــك أن التوســـع والتنـــوع يف مجموعتنا 

هو مســـتمر وفقـــاً لرؤى تطويريـــة، ولكننا 

نهـــدف يف تلـــك املرحلة لتحقيـــق التكامل 

يف قطـــاع إدارة العقارات مبـــا يتضمن ذلك 

النشـــاطات  كافة  تلبيـــة  من حرصنـــا عىل 

كبرة  وبتخصصية  عاليـــة  بجـــودة  املتعلقة 

وضعتنا بالفعـــل يف مصاف أكر رشكات إدارة 

العقـــارات يف دولة اإلمارات. ولكن ال شـــك 

أن املستقبل سيشـــهد توسعنا وتوجهنا  أيضاً 

ملجاالت التطويـــر العقاري املتعـــددة . كام 

أنـــه جديـــر بالذكر أنـــه لـــدى »مجموعة 

الوطنيـــة«، اســـتثامرات متعـــددة يف الفرتة 

الحاليـــة يف عدد مـــن القطاعـــات يف دولة 

اإلمـــارات العربية املتحـــدة وخارجها.

نحن مـــن جانبنا، ندرك أن تطـــور أي قطاع 

وأعـــامل أي مؤسســـة يرتبـــط بقدرتها عىل 

إدارة والتحكم ورصـــد البيانات واملعلومات، 

إذ مـــن البديهـــي حينـــام تتوافـــر لديـــك 

قاعـــدة بيانات شـــاملة فـــإن كل اإلجراءات 

والثغـــرات ميكن معالجتها، لـــذا ومنذ اليوم 

األول لتأســـيس أعـــامل الرشكـــة، عمدنا إىل 

توفـــر قاعـــدة بيانـــات محدثة عـــن كافة 

الوحـــدات العقاريـــة التي نقـــوم بإدارتها، 

بكل ما تشـــمله من األطـــراف ذات العالقة 

بالوحدة الســـكنية، وكذلك املبـــاين وأنظمة 

والتكييـــف  وامليـــاه  واإلضـــاءة  الكهربـــاء 

والـــرف الصحي، وكل شـــئ يخضع لجمع 

الصائبة ويف  الحلـــول  اتخاذ  بغيـــة  البيانات 

الوقت املناســـب، مبا يعزز مـــن مصداقيتنا 

املقدمة  الجـــودة  ويحافظ عىل مســـتويات 

للعمـــالء، كذلـــك أود األشـــارة إىل تبنـــي 

مجموعـــة رشكات الوطنيـــة منهجية تقتيض 

قيامنـــا بأعـــداد اســـتطالعات رأي مع كافة 

مســـتخدمي الوحدات العقاريـــة التي تقوم 

مدى  لرصـــد  عليها  بـــاإلرشاف  املجموعـــة 

كذلك  املقدمـــة.  الخدمـــات  عـــن  رضاهم 

نقوم بعمل اســـتبيانات ومســـوحات للسوق 

العقـــاري يف إمارة الشـــارقة ودولة اإلمارات 

بغـــرض تقديم النصح للمســـتثمرين وكذلك 

املطوريـــني العقاريـــني فضـــالً عـــىل راغبي 

الســـكنية. الوحدات  اقتناء 

أفتتـــاح فرعنـــا أو رشكة جديـــدة لخدمات 

التطويـــر العقـــاري تحت مظلـــة املجموعة 

تحت أســـم »رشكـــة النهضة للعقـــارات »، 

مؤخـــراً يف إمـــارة ديب يعد امتداد وتوســـع 

مـــدروس مســـبقاً لخطـــط منـــو أعـــامل 

املجموعـــة، وباألخـــص بعد النجـــاح الكبر 

العقاري  الســـوق  الذي حققته املجموعة يف 

يف إمـــارة الشـــارقة، وهنـــا علينـــا أن ننظر 

أيضـــاً، ألهمية الســـوق العقـــاري يف إمارة 

ديب كـــون اإلمارة تعد العاصمـــة االقتصادية 

لدولـــة اإلمـــارات، ولذا فإن دخولنا لســـوق 

ديب عر تأســـيس الكيان الجديد يرتبط أيضاً 

بتقدمينـــا ملعاير ومامرســـات عامليـــة تتميز 

منظورنـــا  أرث وامتـــداد لقيـــم مجموعتنا 

حيـــث نلتزم بالقيام بأعاملنـــا بنزاهة وتوفر 

بيئـــة عمـــل آمنـــة ونظيفـــة وأخالقية، مع 

مراعاة انعـــكاس مخرجات أعاملنـــا والتأثر 

وســـعينا  املجتمعي  محيطنـــا  يف  اإليجـــايب 

وتقديـــم  املجتمـــع  بنـــاء  يف  للمســـاهمة 

أفضـــل صـــورة للقطـــاع العقـــاري يف دعم 

يف  للرشكات  املجتمعية  املســـؤولية  مســـرة 

دولة اإلمـــارات، كذلـــك فإن كافـــة أعامل 

املجموعـــة ترتبـــط بالحفاظ عـــىل الرية 

ألقـــىص درجة، ونقصـــد هنا رسيـــة بيانات 

كافـــة املتعاملني مع الرشكـــة، وكافة أطراف 

العالقـــة التعاقدية، وأخـــراً فإننا نؤمن إذا مل 

نبدع فلـــن نتطور، لذا فإن وتـــرة العمل يف 

كل يـــوم يف الرشكة تختلف عـــن اليوم الذي 

ســـبقه، ألننا نســـعى دومـــاً لتعزيـــز وترة 

املامرســـات،  أفضل  واســـتقطاب  االبتـــكار 

ودعـــم روح الفريـــق املبدع

ال شـــك أن تعزيز تكاملية أنشـــطة أي رشكة 

يحصنهـــا ضد مخاطـــر عديـــدة كالخضوع 

تلتـــزم معايـــر الجودة  لرشكات أخـــرى ال 

أو املصداقيـــة، فضـــالً عىل تقليـــل تكاليف 

األعـــامل عند االســـتعانة بـــرشكات خارجية 

مقارنًة بتأســـيس رشكات تابعـــة للمجموعة، 

ولكـــن يف نظـــري، وكركيزة تأسســـت عليها 

العقارات،  إلدارة  الوطنيـــة  مجموعة رشكات 

فـــإن النهج التكامـــيل هو ضامنـــة لتقديم 

الجـــودة لعمالؤنـــا وبأقل  أفضل درجـــات 

رشكات  وتضـــم  والتكاليـــف.  األســـعار 

املجموعـــة الرشكـــة األم وهـــي »الوطنيـــة 

إلدارة العقارات«، ينضـــوي تحتها رشكة »دار 

املعاير  أفضـــل  لتحقيق  للصيانـــة«،  الرتميم 

ذات الصلـــة بصيانـــة الوحـــدات العقارية 

وكذلـــك النهضـــة إلدارة العقـــارات، حيث 

التـــي تم تدشـــينها  مثلـــت تلـــك الرشكة 

»بفضـــل اللـــه تعـــاىل«، مؤخـــراً امتـــداد 

ألعامل املجموعـــة يف إمـــارة ديب، حيث تم 

تأسيســـها  يف العـــام 2018، بعدمـــا حققنا 

املزيد مـــن النجاحـــات يف إمارة الشـــارقة 

الوطنية ألحد  وتحولـــت مجموعـــة رشكات 

أكـــر الـــرشكات الريادية يف تقديـــم أفضل 

خدمـــات إدارة العقارات يف إمارة الشـــارقة 

اإلمارات. ودولـــة 

مـــا هـــي أبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمها 

مجموعة رشكات الوطنيـــة لعمالئها باألخص 

العقارات؟ بـــإدارة  يتعلـــق  فيام 

تواجـــد املجموعـــة مؤخـــراً يف إمـــارة ديب 

النهضـــة للعقـــارات؟ هل  وتأســـيس رشكة 

تعـــد خطوة من التوســـع الطبيعي يف أعامل 

املجموعة يف إدارة العقـــارات؟ أم أن للرشكة 

الجديـــدة مهام أخـــرى مختلفة؟

 يناير 32332021 يناير 2021



 آراء استثمارات

ما هي أبـــرز شـــهادات الجـــودة والتقدير 

التـــي حازتها املجموعة الوطنيـــة للعقارات؟ 

وهـــل ذلـــك يســـاهم يف تحفيز قـــدرات 

املجموعة؟ ومســـرة 

دولـــة  العقـــاري يف  القطـــاع  أن  شـــك  ال 

اإلمـــارات قطـــاع ضخـــم ويشـــهد تواجد 

إدارة  فيهـــا رشكات  مبـــا  متعـــددة  رشكات 

العقـــارات؟ هـــل تتخوفون من املنافســـة؟ 

تعتمـــدون عليها  التي  الضامنـــات  وما هي 

للبقاء والحفـــاظ عىل مكانـــة املجموعة يف 

الدولة؟ يف  العقـــاري  للوحدات الســـوق  الســـوقية  القيمـــة  تقـــدر  كـــم 

العقاريـــة التي تديرها املجموعـــة الوطنية؟

ألي درجة تســـاهم الترشيعـــات املطبقة يف 

إمـــارة الشـــارقة ودولة اإلمـــارات عموماً يف 

املنازعـــات اإليجارية أو  رسعة والفصـــل يف 

التجارية  النزاعات  متابعـــة  التعاقدية؟ وهل 

لعمـــالء املجموعة تقع ضمـــن اختصاصات 

؟ ملجموعة ا

حالياً  املجموعـــة  تجريها  التـــي  املفاوضات 

مـــع مســـتثمرين ورشكات عقارية يف بعض 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي باألخص 

عن  ستســـفر  هل  والكويـــت،  الســـعودية 

وتوســـع  تأســـيس  أم  جديـــدة  رشاكات 

الخليجي؟ الســـوق  يف  املجموعـــة 

ما هـــي منهجيـــة قيـــاس األداء والرضا عن 

أعـــامل املجموعـــة؟ هـــل ذلك يتـــم من 

العقارات  قاطنـــي  مـــع  اســـتبيانات  خالل 

واملـــالك أم من خـــالل االســـتعانة برشكات 

مختصة؟ تقييـــم 

بفضل من اللـــه تعاىل، ورغـــامً من ضخامة 

األعامل والضغـــوط التي أجابهها يف تســـير 

أعـــامل رشكات املجموعـــة، إال إننـــي أعمل 

عـــىل تنظيم وقتي ليكون بـــني عميل وأرسيت 

وباألخـــص أنني أيضاً مســـؤول عن أشـــقايئ 

بعـــد وفـــاة والدي »رحمـــه اللـــه تعاىل«، 

وأنا اعتقـــد أن ترتيـــب املهام عـــر قاعدة 

من املهم لألهم، وإســـناد املهـــام للموظفني 

املختصـــني يف الرشكـــة، يســـاهم يف تخفيف 

الضغـــط وتقديـــم الخدمات بشـــكل أفضل 

مام يســـاهم يف منحي الوقت لـــي أمارس 

طبيعي. بشـــكل  حيايت 

التي  الرياضـــة  األساســـية يل هي  الهوايـــة 

بانتظام،  عـــىل مامرســـتها  احـــرص دومـــاً 

الحقول  القـــراءة واملعرفة يف كافـــة  وكذلك 

واملجـــاالت ألننـــي اعتر أن رجـــل األعامل 

املثقـــف يكـــون قـــادر عـــىل اســـترشاف 

مســـارات املســـتقبل ألعامله وتكون قراراته 

صائبـــة لحـــداً كبر.

كـــام أســـلفت فإننا نعتـــر أنفســـنا قطاع 

خدمـــي، مبعنى أن مـــدى قدرتنا عىل تقديم 

للعمـــالء ســـواء مالك  خدمـــات ممتـــازة 

عقـــارات أو قاطنني هو شـــهادة عىل نجاح 

أعاملنـــا، وهـــذا هو الشـــئ الوحيـــد الذي 

النجـــاح وهو رضا  نراهـــن عليه لتحقيـــق 

العمالء، ومـــن أجل تحقيق تلـــك الغايات، 

فإننـــا نتبع الكثـــر من الخطط واألســـاليب 

الهادفـــة لقيـــاس مـــدى رضـــا العمـــالء، 

واملتعاملـــني مع رشكتنا مبا فيها االســـتبيانات 

والتـــي تـــأيت بفضـــل الله تعـــاىل مبؤرشات 

عاليـــة ومطـــردة مـــن الرضا عـــن خدماتنا 

حيث ال تقـــل عـــن 97 باملائة، ونســـتعني 

بفريـــق متمرس مـــن الخـــراء العاملني يف 

قيـــاس جـــودة األداء، وكذلـــك وملزيد من 

الرضا عـــن أعاملنـــا وخدماتنا  التأكد مـــن 

نقوم بإرســـال العميل الـــري للحصول عىل 

الخدمات. عـــن جـــودة  تقارير 

بفضل الله تعـــاىل رغامً من الفـــرتة الزمنية 

القصرة لتدشـــني أعامل »املجموعة الوطنية 

للعقـــارات« فقد اســـتطعنا حصاد شـــهادة 

 DQU-  ( اإليـــزو الدوليـــة بســـجل رقـــم

الجـــودة  إلدارة  تقديـــراً  وذلـــك   ،)11372

والتميز التنظيمي يف مجـــال تأجر العقارات 

وإدارتها. وال شـــك أن تلك الشـــهادة الدولية 

مبثابـــة  تقديـــراً واعرتافـــاً بانجازاتنا وتؤكد 

التزامنـــا  إزاء توفـــر خدمـــات متميزة يف 

جميع عملياتنـــا، كام متثل لنـــا دعم وحافز 

كبـــر لكافة عمليـــات وأنشـــطة املجموعة 

وأنظمتهـــا والـــرشكات التابعـــة لهـــا، مبـــا 

واملامرســـات  املعاير  أفضـــل  مـــع  يتاميش 

الدوليـــة يف قطـــاع إدارة العقارات.

نحـــن يف الفـــرتة األخرة تلقينـــا عروض من 

قبـــل رشكات عقارية يف عدد من دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي باألخـــص الســـعودية 

والكويـــت، وقـــد بدءنا يف التفـــاوض حول 

املجموعة  ودخول  املشـــرتك  التعاون  ســـبل 

ألســـواق تلـــك الـــدول، ولكننـــا بالطبع لنا 

الدراسة  حســـاباتنا والتي ترتكز عىل رضورة 

التي  املشـــاريع  لكافة  والدقيقـــة  الواعيـــة 

ســـنتوجه لها. ومن جهتي أعتـــر أن اهتامم 

مســـتثمرين خليجيني ومنهـــم رشكات بارزة 

بالتفاوض معنا مؤرش وشـــهادة عىل ســـمعة 

رشكتنـــا ومجمل الـــرشكات الوطنية يف  دولة 

اإلمارات.

رســـالتي وكلمتـــي ألبنـــاء بلـــدي الحبيب 

اإلمارات الســـيام من الشـــباب، أقـــول لهم 

أنكـــم متتلكـــون كنزاً وذخـــراً أعزكـــم الله 

اإلمارات،  لدولـــة  انتامئكم  به، وهـــو  تعاىل 

والتي اســـتطاعت أن تكون دولـــة متقدمة 

نباهـــي مبنجزاتها العامل أجمـــع، ويكفي أننا 

كإماراتيـــني ننال احرتام العـــامل أجمع حينام 

نطوف حاملني جواز ســـفر دولـــة اإلمارات 

يف كل دول العامل. كام أنني أناشـــد شـــباب 

اإلمـــارات بذل الغـــايل والنفيـــس من أجل 

كافة  تطورهـــا ورفعتهـــا يف  عـــىل  الحفاظ 

مناحـــي التنميـــة، والذود عن مكتســـباتها، 

والســـر عـــىل توجيهـــات ورؤيـــة قيادتها 

الحكيمة وشـــيوخها »حفظهـــم الله تعاىل«، 

بكل  األصيل  اإلمارات وشـــعبها  ارض  وحفظ 

. لخر ا

قيادتنـــا  بحـــق  تـــويف  الشـــكر ال  كلمـــة 

بكل  تعاىل  اللـــه  الكرام حفظهم  وشـــيوخنا 

الخـــر، فهم كانوا لنا نراســـاً للمـــيض قدماً 

وتحفيـــز قدراتنـــا وتوفر كل ســـبل الحياة 

الكرميـــة لنـــا نحن شـــعب اإلمـــارات، وقد 

شـــباب  تطور  وبوصلة  بطموحنـــا  حلقـــوا 

وأثبتوا  الفضـــاء  مشـــاريع  تجـــاه  اإلمارات 

للعـــام أجمع بأننـــا أبناء اإلمـــارات قادرون 

الله  أنعـــم  عىل تحقيـــق املعجـــزات، فقد 

تعاىل علينا بقيادة اســـتثنائية ال تنظر ســـوى 

للمستقبل، ألن شـــيوخنا وحكامنا قريبة كل 

القرب من شـــعبهم، وهم أفضـــل قدوة لنا 

وألجيالنـــا، أؤكد أن كلامت الوفـــاء والعرفان 

مهام ارتسمت وتســـلحت بعظيم البالغة يف 

قيادتنا ســـتبقى قليلة وعاجزة عن اإلشـــادة 

واالعـــرتاف بعظيم الجميل وال منلك ســـوى 

الدعـــاء لهـــم والحمد لله تعـــاىل عىل نعمة 

العظيم. الوطـــن  هذا 

إنطلقـــت مجموعـــة رشكات الوطنيـــة عىل 

معاير التنافســـية منـــذ بدايات تأسيســـها 

ويعـــود ذلـــك إلدراكنـــا أن اقتصـــاد دولة 

اإلمارات هو اقتصـــاد تنافي يف املقام األول، 

وهـــذا رس تقدمـــه، ولذا فنحـــن ال نتخوف 

من املنافســـة، ويكفي أننـــا حققنا نجاحات 

عديـــدة واســـتحوذنا عىل حصـــة وافرة من 

قطـــاع إدارة العقـــارات يف إمارة الشـــارقة، 

ألننا نؤمـــن بأهمية أن نكـــون قادرين عىل 

منافســـة قدراتنا وأنفســـنا قبـــل أن ننافس 

األخرين، وهـــذا حقق لنا مـــؤرشات ريادية 

من تطـــور أعاملنـــا رغامً من قـــر الفرتة 

الزمنية التي تأسســـت فيهـــا الرشكة. وفيام 

يتعلـــق بالضامنـــات التـــي تعـــزز وضعنا 

التنافي تجـــاه الرشكات األخـــرى هي قيم 

والجودة،  املصداقيـــة،  جهـــة  مـــن  الرشكة 

خدماتنا. كافـــة  يف  واإلبداع 

لكافة أصول  الراهنة  الســـوقية  القيمة  تقدر 

واســـتثامرات مجموعة رشكات الوطنية بأكرث 

مـــن مليـــار درهـــم، ونســـتهدف مضاعفة 

اســـتثامراتنا خالل األعوام املقبلـــة ملا يناهز 

5 مليار درهم مبا فيها التوســـع يف أنشـــطة 

املجموعة يف مجاالت أخرى وكذلك التوســـع 

الجغرايف.
نعـــود مـــرة ثانيـــة لرؤيتك كرجـــل أعامل 

لألجيـــال املقبلة مـــاذا تقول لهـــم للحفاظ 

عىل املكتســـبات املحققـــة لبلدهم ووطنهم 

اإلمارات؟

مـــا هي أبـــرز هوايتـــك التي تحـــرص عىل 

يومياً؟ مزاولتهـــا 

نريـــد أن نعرف كيف تنظـــم وقتك باألخص 

مـــع ضخامة أعـــامل املجموعـــة؟ هل تجد 

وقتـــاً للقضـــاء مـــع أرستك؟ وكيـــف تنظم 

؟ قتك و
أخـــراً ما هـــي الرســـالة أو كلمة الشـــكر 

التـــي تود توجيههـــا لقيادة دولـــة اإلمارات 

تعاىل«؟ اللـــه  »حفظها 

بهـــا رشكتنـــا، مـــام يعـــزز مـــن تواجدنا 

وقدراتنا التنافســـية يف القطـــاع العقاري يف 

ديب. كـــام أود أن أشـــر هنا أننـــا يف املرحلة 

املقبلـــة سنتوســـع بـــإذن اللـــه تعـــاىل يف 

الدولة. إمـــارات  مختلـــف 

حكومة إمارة الشـــارقة بتوجيهـــات قيادتها 

الرشـــيدة ال تألـــوا جهداً يف وضـــع األمور يف 

نصابهـــا الصحيح، وباألخـــص تحقيق معاير 

واملجتمعي،  االقتصـــادي  األمـــن  ومبـــادئ 

وحاميـــة وصيانـــة حقـــوق كافـــة أطراف 

أي عالقـــة تعاقديـــة وهنـــا فأنـــه هنـــاك 

ترشيعات وضوابـــط حكومية صارمة لتنظيم 

مجريـــات القطـــاع العقـــاري يف اإلمارة من 

حيث تأسســـت لجـــان متخصصة لتســـهيل 

متابعـــة القضايـــا العقاريـــة، ومنهـــا لجنة 

يوجد  والتـــي  اإليجارية،  املنازعـــات  فـــض 

بها قـــايض مختـــص ولجان لرعـــة الحكم 

والبـــت يف األمور التجاريـــة، حيث أن عامل 

الوقت مهـــم جداً، وكذلك هنـــاك الخدمات 

املقدمـــة مـــن البلدية واملجلـــس البلدي ال 

يتـــواين عـــن توفر كافـــة الخدمـــات التي 

باإلمارة. العقـــاري  القطاع  تصب يف مصلحة 
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عبد العظيم النادي 
مدير »مجموعة الوطنية للعقارات« 

نؤمن بأن خدمة العمالء .. سر تطورنا 

لتلـــك الرؤى والسياســـة  واليـــوم ونتاجـــاً 

الحكميـــة، نشـــعر ببالـــغ الفخـــر كوننـــا 

أصبحنا الرشكة األوىل يف إمارة الشـــارقة عىل 

صعيـــد خارطة مرتامية مـــن إدارة العقارات 

يف مختلـــف ربـــوع اإلمـــارة... ليـــس هذا 

أعـــامل مجموعتنا  فحســـب، بل تطـــورت 

رغامً من نشــــأتها يف وقت قيايس لنتوســـع 

يف إمـــارة ديب، فضـــالً عـــام تشـــهده الفرتة 

لتأســـيس  هادفة  مناقشـــات  من  الراهنـــة 

أعامل مشـــرتكة مـــع كبار املســـتثمرين يف 

الخليجي. التعـــاون  دول مجلـــس 

ويوماً بعد  يوماً نشـــعر مبزيـــد من االمتنان 

لتتحول  معنـــا،  لعمالؤنا، ألنهم مســـتمرون 

مجموعـــة الوطنية لكيـــان ذو مصداقية يف 

تقديم االستشـــارات العقاريـــة األفضل حول 

كافـــة الوحدات الســـكنية، وقبـــل كل ذلك 

تاريخنـــا الرائع يف تقديم أفضـــل الخدمات 

العقاريـــة، مبـــا تتضمنـــه مـــن خدمـــات 

لقـــد توجهت مجموعـــة الوطنية إلدارة 
العقـــارات منـــذ تأسيســـها مـــن قبـــل 
رجـــل األعمـــال، محمد تـــرمي عمران، 
املتراكمـــة  وخبراتـــه،  لرؤيتـــه  ووفقـــاً 
التـــي حصدهـــا مـــن تاريـــخ طويل من 
املصداقيـــة واإلجناز لعائلتـــه العريقة، 
بـــأن نصبح الشـــركة األكثـــر تطوراً يف 
كافة مجـــاالت إدارة العقارات، مؤمنن 
بـــأن الســـر يكمـــن يف أن نحصد رضا 
العمـــالء، وأن تؤســـس كافـــة خدماتنا 
وأعمالنـــا علـــى املصداقيـــة، وأن تٌقدم 
خدماتنا مبـــا يلبي تطلعـــات عمالؤنا.

، وخدمات التطويـــر املتالحقة واملتكاملة يف 

الوقت. ذات 

وال شـــك أن مـــا حققته مجموعـــة الوطنية 

خالل أعـــوام قالئل، يشـــحذ قدراتنا للميض 

لألمـــام، مفعمني بالـــرؤى اإليجابية وخراتنا 

املرتاكمة وقبل كل شـــئ وبعـــد »توفيق الله 

الحكيمة  والـــرؤى  الصائبة  بـــإإلدارة  تعاىل« 

والتي  الوطنيـــة  ملجموعـــة  العليا  لـــإلدارة 

ســـعت لرتجمة توجيهات القيادة الرشـــيدة 

الله تعـــاىل« لواقع  الشـــارقة حفظها  إلمارة 

األعامل  عىل صعيـــد مامرســـات  ملموســـاً 

ســـاعني بقـــوة لي تكـــون الشـــارقة ودىب 

وباقـــى امارات الدولة فرؤيتنـــا ال حدود لها 
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التالحم األسري في ظل العصر الرقمي بين الواقع والمأمول  

أعداد الدكتورة / ياسمين الخالدي 
مستشارة شؤون األسرة والمجتمع 

ال شـــك أننـــا جميعـــًا فـــي منطقتنـــا العربيـــة وكل دول العالـــم، وبـــال اســـتثناء، نتعـــرض لطوفـــان 
يشـــكل  الموجـــه األبـــرز لســـلوكياتنا وانطباعتنـــا تجـــاه العديـــد مـــن القضايـــا، يحمـــل عنوانـــًا عريضـــًا 
وبراقـــًا، ومؤثـــرًا فـــي دالالتـــه وهـــو )السوشـــيل ميديـــا(،  وإن كان األمـــر يرتبـــط بالتأثيـــر بشـــكل 
كبيـــر علـــى البالغيـــن - نتاجـــًا إلقبالهـــم علـــى اســـتخدامات وســـائط  اإلعـــالم المجتمعـــي - 
التـــي باتـــت حاضـــرة بقـــوة فـــي كل منـــزل، بـــل باتـــت مؤثـــرة بشـــكل جوهـــري فـــي العالقـــات 
القويـــة بيـــن أفـــراد األســـرة، لنلمـــس تغيـــرًا فـــي وشـــائج التقـــارب األســـري، ســـواء مـــن جهـــة 
ـــرات  ـــة التأثي ـــن جه ـــائط، أو م ـــك الوس ـــة تل ـــغااًل بمطالع ـــدة انش ـــرة الواح ـــراد األس ـــن أف ـــد بي التباع

ـــاء. ـــلوكيات األبن ـــى س ـــة عل ـــائط الرقمي ـــك الوس ـــلبية لتل الس
لـــذا يبـــدو دور األســـرة هنـــا محوريـــًا، بأهميـــة تحديـــد مـــدة معينـــة لجلـــوس  األبنـــاء علـــى األجهـــزه 
ـــوا  ـــن يتواصل ـــخاص الذي ـــاء واألش ـــا األبن ـــي يتابعه ـــع الل ـــج والمواق ـــد البرام ـــة، وتحدي االلكتروني
ـــي  ـــات الت ـــاب والفيديوه ـــج واأللع ـــد البرام ـــب تحدي ـــا يج ـــًا، كم ـــا رقمي ـــم ابنائن ـــم، أو يتابعه معه
ـــد،  ـــز التباع ـــر حاج ـــم، لكس ـــاب أبنائه ـــاء ألع ـــاركة األب ـــرورة مش ـــى ض ـــاًل عل ـــاء، فض ـــاهدها االبن يش

ومراقبـــة المواقـــع الســـيئة والعمـــل علـــى إغالقهـــا .
أن لألســـرة فـــي تعزيـــز قيـــم المواطنـــة الرقميـــة، دورًا كبيـــرًا فـــي كيفيـــة التعامـــل اإليجابـــي 
ــاء  ــل بنـ ــد الجـ ــو مفيـ ــتخدام كل ماهـ ــي واسـ ــكل إيجابـ ــي بشـ ــل اإلجتماعـ ــم التواصـ ــع عالـ مـ
ـــار  ـــم واألخب ـــار العال ـــعوب وأخب ـــات الش ـــى ثقاف ـــم عل ـــم وإطالعه ـــر ذاته ـــاء وتطوي ـــخصية األبن ش
العلميـــة والكونيـــة، وتشـــجيع األبنـــاء علـــى التعلـــم وتكويـــن صداقـــات مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم. وحتـــى النخســـر أبنائنـــا فلـــذات أكبادنـــا، علينـــا التقـــرب منهـــم، وغـــرس القيـــم والمبـــادئ 
الســـليمة والصحيـــة داخلهـــم وتحذيرهـــم مـــن أكاذيـــب وخـــدع ضعـــاف النفـــوس عبـــر مواقـــع 

التواصـــل االجتماعـــي الذيـــن يســـتهدفون األســـاءة للثقافـــات أو للديانـــات والمجتمـــع. 
ــا  ــير عليهـ ــاة لنسـ ــن الحيـ ــا كل أســـس وقوانيـ ــا اإلســـالم الحنيـــف وضـــع لنـ وال ننســـى أن ديننـ
بشـــكل صحيـــح، وأن النبتعـــد عـــن ديننـــا ألننـــا خيـــر األمـــم، لنكـــون قـــدوة فـــي التعامـــل واألخـــالق 
للنـــاس أجمعيـــن، حيـــث أن أهـــم معاييـــر التعـــارف هـــي التقـــوى واحتـــرام الغيـــر وعـــدم إيذائهـــم.

“
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Abdel Azim Al-Nadi
Director of al-Watenya Real estate Group 
We believe that the customer service …is the secret behind 
our development

Thanks to the vision and ac-
cumulated experiences of 
Businessman, Mohamed Tar-
yam Omran, which he gained 
through a long history of cred-
ibility and achievements for 
his distinguished family, al-
Wataneya Real Estate Group 
has become the best group in 
the domain of the real estate 
management. We believe that 
the secret behind that lies in 
our keenness to get the satis-
faction of our clients and to be 
credible in all our services and 
businesses; making sure that 
our services meet the needs of 
our clients.
Thanks to these wise visions 
and policies, we are now tak-
ing pride in being the first 
company in Sharjah on a vast 
real estate management map 
covering the whole of Sharjah. 
In addition to that, the busi-
ness of our group has evolved 
despite being established in 

record time to expand in the 
emirate of Dubai. Currently we 
are discussing the establish-
ment of joint businesses with 
major investors in the GCC 
member states.  
Day after day, we feel more 
grateful to our clients, who 
choose to continue cooper-
ating with us. This helped al-
Wataneya Group to become a 
credible entity that provides 
the best advice on all residen-
tial units. This is in addition to 
our great history in offering 
the best real estate services 
which include the sequential 
and integrated maintenance 
and development services.  
There is no doubt that what al-
Wataneya Group has achieved 
within the few past years en-
hances our capabilities to 
move forward stimulated by 
the positive visions and the 
accumulated expertise, and 
above all and with a grace from 

Allah, the right decisions  and 
wise visions of al-Wataneya 
Group’s administration, which 
sought to interpret the direc-
tives of the leadership of Shar-
jah, may Allah protect it, into 
a reality in terms of the busi-
ness practices. The group will 
always continue its efforts to 
make Sharjah a decent desti-
nation for housing and resi-
dence.   
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The current market value of all 
the assets and investments of 
al- Wataniya Group is estimat-
ed at more than one billion dir-
hams, and we aim to increase 
our investments in the coming 
years to nearly 5 billion dir-
hams. This includes the expan-
sion of the group’s activities in 
other areas in addition to our 
geographical expansion.

Lately, we have received a 
number of proposals from real 
estate companies working in 
a number of the GCC member 
states and particularly the KSA 
and Kuwait. We started negoti-
ating ways of joint cooperation 
as well as the group’s access 
into the markets of those coun-
tries. But, of course, we have 

our calculations as regards the 
careful and accurate study of 
all the projects we intend to 
participate in. On my part, I see 
that the interest of the Gulf in-
vestors, including prominent 
companies, in negotiating 
with us is an indication and 
testimony to the good reputa-
tion of our company and the 
rest of the group’s companies 
working in the UAE.

As I explained before, we con-
sider ourselves a service sec-
tor, meaning that our ability to 
provide excellent services to 
clients, whether property own-
ers or residents is a testament 
to the success of our business, 
and  the only thing that we are 
betting on to achieve success 
is the customer satisfaction. To 
achieve these goals, we follow 
many plans and methods to 
measure the extent of the cus-
tomer satisfaction and those 
dealing with our company, in-
cluding questionnaires which, 
thanks to Allah, give us high 
and steady indications about 
our clients’ satisfaction which 
are not less than 97%. We re-
ally have a well-trained team 
including a number of experts 
who can measure the qual-
ity of our performance. And to 
guarantee the satisfaction of 
our clients we use the mystery 
shopper in order to get the re-
quired reports on the quality 
of the services we offer. 

Though it has been a very short 
time since we started the activ-
ities of al-Wataneya Group for 
Real Estate Management,  we 
obtained the international ISO 
certificate registered under No 
(DQU-11372) in appreciation 
for our quality management 
and organizational distinction 
in the domain of leasing and 
managing properties. There 
is no doubt that this interna-
tional certificate is an appre-
ciation and recognition of our 
achievements and a confir-
mation of our commitment 
to provide excellent services 
in all our operations. I t is also 
an encouragement to us to 
go on with the group’s differ-
ent activities according to the 
best international standards 
and practices in the real estate 
management sector.

Sports is my first hobby and 
then comes reading in all the 
different fields, because I be-
lieve that the cultivated busi-
nessman will always be capa-
ble to foresee the future and 
take the right decisions.

Despite the magnitude of 
work and the pressures I face 
while running the activities of 
the group’s companies, I divide 
my time between my work and 
my family. I think that prior-
itization and the assigning of 
tasks to specialized employees 
lessen the pressure and help us 
offer better services. This gives 
me the necessary time I need 
to lead a normal life.

-What are the methods you 
use to measure satisfaction 
with the group’s performance? 
Is this done through question-
naires with the properties’ resi-
dents and owners, or through 
the use of specialized appraisal 
companies?

-What are the most important 
certificates of quality and merit 
that have been granted to al-
Wataneya for the Real Estate 
Management? Does that en-
courage you more to improve 
your capabilities?

-Please explain to us how you 
organize your time putting 
into consideraton the huge 
activities of the group? Do you 
find any time to spend with 
your family?

-What are you hobbies that 
you practice daily?

-How much is the market value 
of the real estate units man-
aged by Al-Wataneya Group?

-Will the group’s current ne-
gotiations with other real es-
tate investors and companies 
in some of the GCC member 
states and particularly the KSA 
and Kuwait lead to the forg-
ing of new partnerships or the 
expansion of the group in the 
Gulf market?
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* 97% of our clients are satisfied with our services
* We provide reports and questionnaires on the        
developments of the real estate sector in the UAE

We offer more than 25 services to our clients
We started the mystery shopper experience to guarantee the quality offered 
to our clients 

We have an updated database 
about all the properties we are 
managing  as well as all the 
parties related to the residen-
tial units, the buildings, the 
systems of electricity, lighting, 
water, air conditioning and 
sanitation and everything is 
subject to data collection in or-
der to take the right and timely 
decisions. Such policy enhanc-

In addition to our supplemen-
tary services, the group also 
leases and rents lands and 
buildings, markets the new 
real estate projects, conducts 
visibility studies for the real 
estate projects, brokers the 
sale and purchase of lands 
and commercial, residential 
and industrial properties, val-
ues properties and offers real 
estate development consulta-
tions.

es our credibility and helps us 
maintain the quality stand-
ards we offer to our clients. 
We also conduct question-
naires among the clients us-
ing the units in order to know 
how far they are satisfied with 
the proffered services. We also 
conduct questionnaires and 
surveys in the real estate mar-
ket in Sharjah and the United 
Arab Emirates, with the aim to 
render the necessary consul-
tations to the investors, real 
estate developers as well as 
those desiring to buy residen-
tial units.

The recent opening of our 
branch or rather our new real 
estate development services 
company under the group’s 
umbrella and under the name 
of “Al-Nahda Real Estate Com-
pany“ in Dubai is a well-stud-
ied expansion of the group’s 
business development plans 
especially after the great suc-
cess the group made in the 
real estate market in Sharjah. 
Thus we had to consider the 
importance of the real estate 
market in Dubai, which is con-
sidered the UAE economic 
capital. Therefore, our decision 
to access the market of Dubai 
through the establishment of a 
new entity is related to our of-
fering of universal standards 
and practices that characterize 
our company. This also will en-
hance our presence and com-
petitive abilities in the Dubai 
real estate market. I’d like to 
announce here that during the 
coming period we will expand 
all over the country.

-Are the recent activities of the 
group and the establishment 
of Al-Nahda Real Estate Com-
pany in Dubai considered a 
step that falls within the frame-
work of the natural expansion 
of the group’s business in the 
real estate management sec-
tor or does the new company 
have other goals? 

-How far do you rely on the 
modern technologies in the 
group’s business, especially 
with regard to data?

-What are the most important 
services al-Watanya Group of-
fers to its clients with regard to 
the real estate management?
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* I entered the business world and shouldered 
the responsibility of managing a group of huge 
companies at the age of 21
* Our expansions in the real estate business are 
possible in the future

The recent establishment of a new company in Dubai is a regional expansion of 
the group’s business
We are pleased to have investors from the Gulf states interested in negotiating 
with us, and we are  not in a rush to enter new markets outside the UAE

nment bodies or similar enti-
ties, to improve our expertise 
and qualify our cadres in the 
group, and this is due to our 
conviction that the real estate 
sector is witnessing rapid de-
velopments every day. Also, 
we do not hesitate to provide 
our clients with recommenda-
tions and advice in order to 
help them take the right leas-
ing or buying decisions.
We can say that the goals of  
al- Wataneya Group for Real 
Estate include several mes-
sages on top of which comes 

the satisfaction of our clients, 
especially that we are fully 
aware of their needs. Therefore 
we always tend to offer them 
the best services with the best 
quality standards at very low 
costs. Our relation with our cli-
ents is based on commitment, 
mutual confidence, coopera-
tion and reciprocal develop-
ment of interests.
We are also committed to cred-
ibility and ethics which we be-
lieve to be a legacy and an ex-
tension of the values adopted 
by our group. We are commit-

ted to doing our work with in-
tegrity and providing a safe, 
clean and ethical work envi-
ronment, taking into account 
the reflection of our outputs as 
well as their positive influence 
on our social surrounding and 
our pursuit to contribute to the 
construction of our communi-
ty. We further tend to give the 
best image of the real estate 
sector that supports the march 
of the social responsibility of 
the Emirati companies. The 
Company is also committed to 
maintaining the confidentiality 

of the data of the clients deal-
ing with the company as well 
as all parties of the contractual 
relation. Finally, we believe 
that if we were not creative we 
would never develop; there-
fore the pace of work every day 
in the company differs from 
the previous one, because we 
always strive to enhance the 
pace of innovation, attract the 
best practices, and support a 
creative team spirit.

We adopt a comprehensive 
approach to guarantee offer-
ing the highest quality to our 
clients at the lowest prices and 
costs. The Companies of the 
group include the parent com-
pany namely “al-Wataneya for 
the Real Estate Management“ 
under which falls “the Restora-
tion House for Maintenance“. 
This helps achieve the best 
standards as regards the main-
tenance of the properties and 
the development of the real 
estate management. The new 
company, which was estab-
lished in 2018, is considered 
an expansion of the business 
of the group in Dubai espe-
cially after the great successes 
we made in Sharjah that led 
the companies of al-Wataneya 
Group to be among the larg-
est pioneering companies that 
offer the best services in the 
Real Estate sector in Sharjah 
and the UAE in general.

-How can you explain the re-
cent expansions in the mainte-
nance services you offer?
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* We are pleased to have investors from the Gulf 
states interested in negotiating with us, and we are  
not in a rush to enter new markets outside the UAE

 

Credibility…creativity…dedication …are the secret behind the success of 
our group,
The recent establishment of a new company in Dubai is a regional 
expansion of the group’s business

First of all, if we are going to 
talk about Sharjah, we have to 
admit that Allah has bestowed 
upon it an exceptional leader-
ship that could make a real de-
velopment miracle and a great 
civilizational shift, it is his high-
ness Dr, Sultan Bin Mohamed 
al-Qasimi, the sovereign ruler 
of the Emirate of Sharjah and 
the member of the Federal Su-
preme Council of the United 
Arab Emirates. He has turned 

Sharjah into a scientific melt-
ing pot with his directives to 
establish high-level universi-
ties and institutes. Through 
his visions, his Highness, may 
Allah protect him, has turned 
the Emirate of Sharjah into a 
cultural beacon which was lat-
er announced as the capital of 
the Arabic culture. Several sec-
tors in the Emirate of Sharjah 
have achieved remarkable suc-
cesses, especially the Industrial 
one and more particularly of 
Transformative industries sec-
tor that contributes the big-

gest share of the gross domes-
tic product of the Emirate of 
Sharjah. There is also the great 
development that occurred in 
the tourist domain and par-
ticularly the eco-tourism, es-
pecially that Sharjah has all the 
resources required for the de-
velopment of the tourist sec-
tor. This also was accompanied 
by the development of the sec-
tors of aviation, sea transport 
and the transport through the 
different ports. This is in addi-
tion to the growth of Sharjah’s 
trade with the outside world, 

, the successful promotion of 
the emirate as well as the facili-
tations it offers to the foreign 
investments, the matter which 
helped it assume a good posi-
tion at all levels.  

Al-Wataneya Group was es-
tablished with the aim to ef-
fectively contribute to the 
development of the real estate 
management sector in Sharjah 
and the UAE in general. It also 
aims to create new concepts 
and attract world-class practic-
es to this sector. This is in addi-
tion to offering the best servic-
es either to tenants, landlords 
or even the real estate devel-
opers. 
Therefore, the group was keen 
to start from where the oth-
ers in the developed coun-
tries ended in the real estate 
services sector. Thus, we al-
ways seek to adopt the best 
administrative and real estate 
managing methods and stand-
ards applied in the developed 
countries and strengthen the 
strategic partnership chan-
nels, whether with govern-
ment bodies or similar entities, 
to improve our expertise and 
qualify our cadres in the group, 
and this is due to our convic-
tion that the real estate sector 
is witnessing rapid develop-
ments every day. Also, we do 
not hesitate to provide our 
clients with recommendations 
and advice in order to help 

-In your opinion how could 
Sharjah achieve it success on 
the road to development?

-We need to know more about 
al-Wataneya Group.  What are 
its targets in the real estate do-
main in the UAE in general and 
Sharjah in particular?
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My experiences with my father are an exhaustible 
source that directs me in the business world,
The leadership of the UAE has made a development 
miracle that we all boast about all over the whole 
world 

(His Highness/Dr Sultan Bin Mohamed al-Qasimi – A Unique Vision and an 
exceptional career in the domain of development and the construction of man)
In a Very short time Al-Wataneya Group for Real Estate got the ISO Certification 
for Quality Management 
(Our conviction is that we create to grow)

An Interview by: Mohamed 
Shams el-Din

The story of our guest today 
began here on the soil of Shar-
jah. He is the son of one of the 
biggest families in Sharjah that 
have their significant contribu-
tions in the different cultural, 
economic and social arenas. 
Our guest is Emirati business-
man, Mohamed Ahmed Treem, 
the chairman of board of al-
Wataneya Group for Real Es-
tate, which has become a na-
tional corporation managing 

scores of properties and offer-
ing comprehensive services 
through a number of compa-
nies. 

When I talk about the begin-
ning of life and my success, 
which I reached with a grace 
from Allah, I clearly remem-
ber two pillars in my life which 
guaranteed my success in 
the world of business and in-
vestment. The first was being 
brought up on the soil of the 
UAE and my affiliation to this 
generous state under its wise 
leadership “ May Allah protect 
it“, especially that we all see 
that the inspiring environment 
of this country is attracting in-
vestors and huge companies 

from all over the world to come and 
start their investments in it. In short, 
it is a state that inspires everyone to 
succeed.
Thanks to Allah, my father had a 
long- term vision as he was very 
keen ever since my childhood to 
make me accompany him in order to 
learn the secrets of investments. My 
father, May Allah rest his soul, was a 
very significant and successful busi-
nessman. I was his eldest son and 
thus I was very fortunate to keep his 
company and learn from his multiple 
experiences. I followed his footsteps 
in the business world since I was only 
a young man. In fact, credibility was 
the most important value I acquired 
from my father at an early age. Ac-
cording to my father, credibility is 
the basis of success in the business 
world and that deception and lying 
are the qualities of the failed busi-
nessman. He also taught me dedica-
tion as I used to see him doing his 
best in all his projects.   
I’d like to affirm here that my father 
supported me during my childhood 
to help me find a foothold on the 
road to success in the complicated 
business and investment world. I 
remember that during his 9-year 
long illness I had to manage his busi-
nesses and properties. I was only 21 
years old. After his death I began my 
own business and companies at the 
time when I continued managing 
the properties and investments of 
the family. Had it not been for the 
multiple experiences I went through 
and my father’s existence in my life 
I would have never succeeded or 
overcome the challenges I had at 
that early age. Now with every suc-
cessful step I take I remember my 
dear father, May Allah rest his soul.

-Please tell us about your life 
and your upbringing? What are 
the values you acquired dur-
ing your childhood and which 
have contributed to your suc-
cess in the business world? 
How was your beginning? Who 
supported you? And what were 
the opportunities you had? 



Mohamed Ahmed Tariam
The Founder and CEO of 

“al-Watanyah Group for Real Estate” 
His Highness Dr. Sultan Bin Mohamed al-
Qasimi….a unique vision and exceptional 
march in the domains of development and 

human construction
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 The path to success in his early life was
 inspired by his father’s experiences ..
 so his company turned into one of the
 largest real estate management
companies in the UAE

 Founder and CEO of Al Watanyah Real Estate
Group in the Emirate

“

“

 It is our conviction that if we do
not create we will never grow

 His Highness Dr. Sheikh Sultan
 bin Mohamed Al Qasimi ...o

 a unique vision and an exceptional
 march in development and human
building

 MOHAMED
AHMED
TARIAM

““


