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الفصل األول مقدمة  -برنامج المئة

مقدمة  -برنامج المئة

يوضح هذا اإلصدار تفاصيل تصنيف أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة
في دبي ،حيث تم تقييم الشركات بطريقة منهجية وفقًا لمعايير النمو
المالي ،واإلبتكار ،وتنمية الموارد البشرية ،والتوجه للعالمية.
ويشمل اإلصدار البيانات التالية:
التصنيف العام ألفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة.
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في النمو المالي.

أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في اإلبتكار.
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في تنمية الموارد البشرية.
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في التوجه للعالمية.
نبذة تعريفية عن الشركات المصنفة.
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سعادة سامي القمزي
المدير العام
دائرة التنمية االقتصادية  -دبي

مقدمة
ُيعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي محركًا أساسيًا
القتصاد اإلمارة ،فهو يمثل  ٪٤٢من القيمة المضافة القتصاد دبي،
فض ً
ال عن كونه منبعٌ ال ينضب من االبتكارات والنماذج التجارية
المتجددة وكل ما هو جديد من المنتجات والخدمات ،وبذلك تكون
الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا في منظومة األعمال
ومختلف القطاعات الصناعية في دبي.
وقد أضحت دبي اليوم أرضًا خصبةً لمختلف المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،وبالرغم من تعدد هذه المشاريع إال أننا قلما نسمع
عنها وعن قصصها وكيف روت طموحاتهم وتطلعاتهم بذور
وإنجازات تُضاف لسلسلة االنجازات التي
نجاحات
أحالمهم لتثمر
ٍ
ٍ
تتحقق على أرض دبي.
وألن تلك الشركات التي اتخذت دبي مقرًا ألعمالها والنطالقها في
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سماء النجاح لها الحق في أن ُيشاد بها وأن ُيشار إليها بالبنان،
فقد أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة
أشهر من العمل
والمتوسطة برنامج المئة في شهر مارس  ،٢٠١١وبعد
ٍ
الدؤوب والمتواصل أصبح لدينا اليوم  -وألول مرة  -تصنيف ألفضل
مئة مشروع صغير ومتوسط في دبي.
اليوم نحن جميعًا في دبي ،وفي اإلمارات العربية المتحدة فخورون
كل الفخر بهؤالء المئة .فهم القدوة ومصدر اإللهام الذي يتطلع إليه
غيرهم من الشركات ،ألنهم أحسنوا استغالل الفرص التي تمنحها
دبي لرواد األعمال فغدت بذلك أحالمهم واقعًا ملموسًا متوجًا بالنجاح
والتميز.
أنتم اليوم نجوم دبي الصاعدة ،وحتمًا في الغد القريب ستكونون
نجومًا في سماء العالم.

سعادة عبدالباسط الجناحي
المدير التنفيذي
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مقدمة
نقف اليوم هنا لنرى كيف أن دبي كانت في العقود الثالثة الماضية
مركزًا النطالق العديد من الشركات والعالمات التجارية إلى العالم،
تلك الشركات التي مثلت قصص نجاحها ونموها قصة نجاح ونمو
دبي .ونستشرف معًا أيضًا مستقبل دبي التي أضحت مركزًا عالميًا
يستقطب رواد األعمال من شتى بقاع األرض.
ولكي نضمن أن يكون المستقبل مشرقًا بروح اإلرادة والتصميم
واإلنجاز التي ُعرفت بها دبي ،فإنه ال بد لنا أن نسعى معًا لالبتكار
والتجديد والبحث عن طرق ونماذج جديدة إلدارة األعمال ،ولذلك فقد
فعل دورنا في هذه المسيرة ونضيف قيمة
أطلقنا مبادرة المئة لنُ ّ
متجددة القتصاد دبي.
وبإعالننا عن تصنيف المئة فإننا نهدف إلى خلق منصة دائمة لتقييم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وإبراز أفضلها واإلشادة بالجهود
الجبارة التي أدت إلى نجاح نماذجهم االقتصادية وعالماتهم التجارية.
إضافةً لذلك فإننا سنسعى لتوفير الفرصة لهم للتعرف على مختلف
المستثمرين كما نأمل أيضًا من خالل تصنيف المئة إنشاء قاعدة
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إعدادها لإلدراج في سوق
ثانوية محتملة في دبي مما قد يدعم خططها في استقطاب رؤوس
األموال ،والكفاءات العالية والدخول في أسواق تجارية جديدة لتعزيز

مكانتها وعالماتها التجارية.
ويتيح تصنيف أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي
آن
العديد من الفرص الجديدة – التي تشمل األسواق والتنمية في ٍ
معًا – أمام هذا النوع من المشاريع ،حيث سوف تتساءل المشاريع
التي لم تدخل ضمن التصنيف حول كيفية تمكن المشاريع األخرى
من ذلك ،لتكتسب بهذا المزيد من المعرفة حول أفضل الممارسات؛
إذ يكمن األساس السليم للتطوير والتنمية في اكتساب المعارف
الحديثة وتطبيقها بشكل مستمر .ومن شأن هذا التصنيف أن يتيح
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العديد من الفرص من خالل إمكانية
التواصل وتأسيس العالقات مع األسواق األخرى.
وأود أن أؤكد هنا بأن التصنيف سوف يسهم في تنمية ثقافة االنفتاح
والمشاركة حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي مع
إلقاء الضوء على أبرز الشركات في القطاع وأكثرهم تأثيرًا .أما حاجتنا
الفعلية إلى هذه التصنيفات وإلى اكتشاف المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المتفوقة فتنبع من قصص النجاح الفردية لكل منها
التي تشكل حجر األساس في نجاحنا المستقبلي .لكل قصة نجاح
جرت أحداثها في دبي قدرها من األهمية ،إذ أنها تشكل جزءًا من
الطبيعة الحيوية للمدينة .تهانينا القلبية للمشاريع األفضل ،دبي
فخورة بكم.
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ماهو برنامج المئة؟

يهدف تصنيف برنامج المئة إلى إنشاء قاعدة لتأهيل الشركات
الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والتوسع ،وتحسين أدائها
بشكل أكبر لتحقيق التنمية المستدامة ،لكي تصبح هذه الشركات
في نهاية المطاف شركات كبرى تتوجه للسوق اإلقليمية والعالمية.
ويهدف التصنيف إلى:
• تكريم أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.
• تنمية الوعي العام بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتأثيرها على اإلقتصاد.
•خلق روح تحفيزية وتنافسية بين رواد األعمال ومجتمع األعمال في
دبي.
•تشجيع أصحاب أفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تبادل
الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجاالت التطوير
والتنمية.
•تسويق قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي
للمسثمرين اإلقليميين والعالميين.
•توفير البيئة المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس
المال.
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•إنشاء قاعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إعدادها
لإلدراج في سوق ثانوية محتملة والتي من شأنها جذب رؤوس
األموال.
•توفير مسار وخارطة طريق للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو
• خلق ثقافة حوكمة المؤسسات ،والشفافية ،ومشاركة أفضل
الممارسات.
وبخالف التصنيفات األخرى التي تعتمد على المعايير المالية فقط،
فإن تصنيف المئة يقوم بالتركيز المتوازن على المعايير المالية وغير
المالية والتي من شأنها التأثير على أداء ونمو وتطوير المشروع.
وتتضمن المعايير غير المالية كال من اإلبتكار ،والتوجه للعالمية،
وتنمية الموارد البشرية ،والتميز المؤسسي.
وستساعد هذه األسس أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة في
التعرف على الفجوات التي يمكن تحسينها وتطوير أدائها من خالل
ذلك.
و بالنسبة إلمارة دبي ،تتمثل المحصلة النهائية في إقامة وجذب
المزيد والمزيد من المشاريع الرائدة والمبتكرة الساعية لتحقيق
التنمية المستدامة والتي من شأنها رفع راية دولة اإلمارات العربية
المتحدة عالية خفاقة.

أهلية القبول

يتعين على الشركات المتقدمة للتصنيف إستيفاء متطلبات محددة
لكي يتم قيول طلباتها وإدراجها ضمن التصنيف المبدئي:

دبي فترة زمنية قدرها ثالث سنوات على األقل وذلك عند تاريخ
التقديم.

 .١يتعين على المشروع المتقدم للتصنيف استيفاء المتطلبات
المحددة في التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إمارة دبي .يتم تعريف المشروع الصغير والمتوسط على أنه
“أي مشروع يمارس نشاط اقتصادي بصيغة قانونية – ويشمل أي
عمل مسجل لدى سجل تجاري (على سبيل المثال دائرة التنمية
االقتصادية في دبي أو لدى سلطة منطقة حرة أو منطقة صناعية)
ويتطلب تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديد عدد
الموظفين والعوائد السنوية للمشروع.

 .٥تعين على الشركة أن تكون على استعداد لإلفصاح عن بياناتها
المالية ،وتقديم كافة البيانات المالية المدققة عن األعوام المالية
الثالثة السابقة.
وعند قبول الطلبات يتعين على الشركات المتقدمة أن تكون
على استعداد للمشاركة في عملية التقييم ،ويشمل ذلك إجراء
المناقشات ،والمقابالت الشخصية والزيارات ،وما إلى ذلك ،كما يتعين
على الشركات المتقدمة القيام بتوفير كافة الوثائق والتفاصيل
المساندة عند الحاجة إليها.

 .٢يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة المتقدمة ربحية.
 .٣يتعين أن تكون مسجلة في إمارة دبي ،إما في دائرة التنمية
اإلقتصادية أو في المناطق الحرة بدبي.
 .٤يتعين أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المؤسسة في
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تقديم الطلبات ،ومراحل التقييم
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تقوم الشركات المتقدمة بتعبئة طلبات
إلكترونية في الموقع الرسمي لبرنامج المئة
 www.DubaiSME100.aeويتم إصدار رقم تعريف
شخصي لكل طلب.

قد يدعم موقعهم ويثبت أحقيتهم وأهليتهم للتأهل للتصنيف
النهائي.
وبناء على كل المعلومات المقدمة في هذه المرحلة يتم دعوة
ً
الشركات األفضل للمشاركة في المرحلة األخيرة من التقييم.

في المرحلة التالية يتم اختيار الشركات التي
تستوفي معايير القبول ،ويتم إنشاء حساب
إلكتروني خاص لكل شركة من هذه الشركات،
على أن تقوم هذه الشركات بتحميل بياناتها المالية المدققة خالل
مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ إنشاء الحساب ،حيث يقوم مدققي
مؤسسة محمد بن راشد لتمنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بمراجعة هذه البيانات المالية ودراساتها تفصيليًا.
ومن األمور األخرى التي تتضمنها هذه المرحلة هي إتاحة الفرصة لهذه
الشركات لتقديم أدلة أو شهادات تُثبت نجاحاتهم وإنجازاتهم ،مما

تتضمن هذه المرحلة زيارات ولقاءات مكثفة مع
القائمين على الشركات المتأهلة لتقييمهم عبر
منهجية تركز على المحاور التالية :النمو المالي،
االبتكار ،تنمية الموارد البشرية والتوجه للعالمية .ويتم تقييم
الشركات في هذه المحاور عبر منهجية محددة تأخذ في االعتبار كل
ما ُيقدم من أدلة من الشركات التي تسعى ألن تكون في القائمة
النهائية .ويتضمن التصنيف النهائي أوالً التصنيف الرئيسي الذي
يأخذ في االعتبار كل المحاور المذكورة أعاله ،وثانيًا التصانيف الثانوية
التي تقيم الشركات على أساس كل محور من تلك المحاور على حدة.

الشركاء الرئيسيين لبرنامج المئة
تتقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بخالص الشكر واالمتنان لشركائها الرئيسيين
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الفصل الثاني أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي  -التصنيف لعام 2011

حقائق وأرقام عن تصنيف أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي لعام ٢٠١١

 .١تقدمت  ١٠٩٢شركة صغيرة ومتوسطة للتسجيل في البرنامج،
وتأهل منهم  ١٩٦للمرحلة التالية من التصنيف ،ومن هؤالء تم
اختيار المئة األوائل من خالل تدقيق بياناتهم المالية و الزيارات
المكثفة للشركات وللقائمين عليها.
 .٢ضمن المئة شركة المصنفة كأفضل الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،تمثل الشركات المتناهية الصغر  ٪١٥منها ،وتمثل
الشركات الصغيرة  ٪٥٢من المجموع الكلي ،أما الشركات

المتوسطة فقد مثلت  ٪٣٣من مجموع المئة.
 .٣مثل قطاع الخدمات  ٪٦٢من القطاعات التي تنتمي لها تلك
الشركات ،و مثل قطاع الصناعة  ٪١٣منها وقطاع التجارة .٪٢٥
ُ .٤يقدر العائد اإلجمالي ألفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في
دبي بحوالي  ٢.٣مليار درهم ،و ُيقدر إجمالي أصولها بحوالي ١،٤
مليار درهم ،أما ربحها اإلجمالي فهو يقدر بحوالي ٢٢٠مليون درهم.
 .٥يبلغ إجمالي عددالموظفين في هذه الشركات المئة  ٤319موظفًا.
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الفصل الثالث نبذة تعريفية عن الشركات المصنفة

”سر تميزنا هو تفانينا في تسخير المعرفة
الصحيحة لخدمة الصحة والحياة “
د .عمر غوشه

1

دايمينشنز هيلثكير

نبذة تعريفية
منذ تأسيسها في عام  ٢٠٠٨عملت دايمينشنز هيلثكير مع كل من
القطاع الحكومي والخاص لتقديم حلول مستندة على أدلة علمية
ألنظمة الرعاية الصحية ،وتمزج في ذلك خبرتها مع أحدث الحلول
التقنية.
تضم دايمنشز هيلثكير بين صفوفها نخبة من االختصاصيين
الشباب الذين تملؤهم روح االبتكار والمثابرة لتعزيز الخدمات والحلول
المقدمة ،وتعزو الشركة نجاحها إلى فهمها ودراستها لحاجات السوق
ُ
الحقيقية ،وتقديمها حلول تقنية مبتكرة إستنادًا إلى ذلك ومن خالل
شراكات استراتيجية مع أفضل شركات أنظمة المعلومات الصحية في
أنحاء العالم.
ومن ضمن الشركاء االستراتيجيين الذين تغذي دايمنشز هيلكثير
خبرتها بهم ،أكبر شركة أنظمة المعلومات الصحية في الواليات

المتحدة األمريكية وهي إنجينكس من مجموعة يونايتد هيلث كير،
وميدل إمباكت وهي من كبرى الشركات األمريكية المتخصصة في
برمجة إدارة منافع الصيدلة ،وشركة داتاسيل وهي شركة رائدة في
تقديم أنظمة المعلومات الصحية في تركيا ،وباإلضافة لذلك فإن
لدايمنشز هيلثكير العديد من الشراكات االستراتيجية مع شركات
عالمية وإقليمية إلى جانب كونها الشريك الحصري مع شركة
إنجينكس في اإلمارات العربية المتحدة.
تهدف دايمنشز هيلثكير حاليًا ألن تكون بحلول عام  ٢٠١٥قد وفرت
حلولها المبتكرة في أكثر من ستة آالف منشأة صحية تخدم أكثر من
خمسين ألف طبيب وعشرين مليون شخص في جميع أنحاء العالم،
ٌ
هدف قد يراه البعض صعب المنال ،إال دبي ،المدينة التي ألغت
وهو
كلمة المستحيل من قاموس جميع الشركات التي تحتضنها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .عمر غوشة
البنك الرئيسي  :بنك ابوظبي اإلسالمي
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“نعمل جاهدًا على تحقيق رؤيتنا النابعة من
إيماننا بأن اإلستدامة والرفاهية واإلزدهار
اإلقتصادي يمكنها جميعًا أن تتحقق معًا”
كريم علي

2

إيكوبيلتي لحلول الطاقة

نبذة تعريفية
تأسست شركة إيكوبيلتي لحلول الطاقة على يد خبيري استثمار
سابقين ،قررا وعمال على أن تُوظف كل خبراتهم السابقة في خدمة
البيئة واالستدامة بطريقة مبتكرة تُحفز نوع جديد من األعمال في
المنطقة لخدمة الناس والبيئة المحيطة بهم ،وفي ذات الوقت تحقق
لهما العائد والفائدة.
من الركائز األساسية التي أدت إلى نجاح ونمو إيكوبيلتي لحلول
الطاقة ،وتوسعها السريع هو سعيها الدؤوب لإلبتكار والتطوير
وانفتاحها واستعدادها لتبادل خبراتها ومعارفها المكتسبة مع جميع
العاملين بهذا المجال ،كل ذلك باإلضافة لكونها من المؤسسين
األوائل والرواد في مجال البيئة واالستدامة .وتركز استراتيجية النمو
للشركة على الدخول في األسواق المقبلة على مشروعات ضخمة
لتطوير البنية التحتية ،وأيضًا األسواق التي تواجه مختلف التحديات في

استخدامات الطاقة.
تتميز إيكوبيلتي لحول الطاقة بتقديمها حلول مبتكرة مخصصة
للمنطقة ،وفي كل مشروع تظل على تواصل دائم مع عمالئها لمعرفة
احتياجاتهم لتقدم لهم في نهاية المطاف خدمات فريدة مصممة
خصيصًا لحاجات العميل ،وكان لذلك أكبر األثر في استقطاب عدد كبير
من العمالء الجدد من خالل تزكية عمالء إيكوبيلتي لهم.
في قطاع سريع التطور والتقدم كقطاع إضاءات الصمامات الثنائية (إل
إي دي) تؤمن إيكوبيلتي أن مفتاح التفوق هو القدرة على اإلبتكار ،لذلك
فإنها وضعت خطة مكثفة لتطوير منتجاتها لتلبية حاجات شرائح
السوق الجديدة في ُمختلف مواقعها ،وتعمل اآلن مع الجهات المهتمة
المستدامة
بالبيئة واالستدامة لتطوير واعتماد معايير موحدة للطاقة ُ
على المستوى اإلقليمي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :كريم علي  ،وضاح ابوسن
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“المجال واسع أمام دبي للنمو أكثر وأكثر”
مايكل الهاني

3

بروبرتي فايندر

نبذة تعريفية
حين قرر مايكل الهاني شراء وامتالك بيت في دبي استغرب بدايةً أن
الطريقة الوحيدة للبحث عن بيت يناسب متطلباته آنذاك كانت البحث
مليًا بين صفحات عديدة في مالحق الجرائد اليومية ،ولم تكن الطريقة
في نظره طريقة مثالية فهي تستهلك الكثير من الوقت والجهد،
ورأى الهاني في تلك الحاجة فرصةً له إلطالق موقع إلكتروني فريد
يضم بين صفحاته تصنيف شامل للعقارات في دبي ومختلف المناطق
المحيطة بها.
وبالفعل فلم يألو مايكل الهاني جهدًا في العمل على تأسيس موقع
- propertyfinder.aeوهواآلن جزء من مجموعة ريا -وكان بذلك
رائدًا في هذا المجال حيث أن موقع بروبرتي فايندر يعتبر أول بوابة
إلكترونية متخصصة لتصنيف العقارات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .وفور إطالق الموقع استقطب وبسرعة مختلف الشركات
العقارية الكبرى منها واألصغر.

ومنذ أول الخطوات كان لدى مايكل الهاني فريق عمل متخصص في
البحوث والتنمية طور معه الموقع اإللكتروني طبقًا ألفضل وأحدث
تقنيات التصميم والبرمجة ،واستطاع بذلك تقديم الخدمات بشكل
ميسر وسهل لمستخدمي الموقع ،وبالتالي أصبح الموقع اإللكتروني
فعالة وأقل تكلفة من الوسائل التقليدية ،مما أدى
وسيلة تسويقية ّ
إلى استقطاب الشركات العقارية التي هي بدورها بدأت مع األيام تركز
وتهتم أكثر بالدعاية على اإلنترنت مواكبةً سلوكيات المستهلك
الحديثة.
ويؤمن مايكل الهاني أن المجال أمام  propertyfinder.aeال زال واسعًا
للنمو والتطور في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأنه يمكنه تحقيق
نجاحات أكبر في تسويق العقار في دبي ،وتخطط مجموعة ريا إلطالق
بوابات إلكترونية شبيهة في كل من دولة قطر والمملكة البحرينية
بنهاية عام .٢٠١١

الرئيس التنفيذي  /المالك  :مايكل الهاني
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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“عززنا مكانتنا في السوق من خالل حمالت
تسويقية مكثفة تهدف لزيادة وعي
المستهلك بعالمتنا التجارية”
حسن عباس علي الهزيم

4

إنتركويل العالمية

نبذة تعريفية
تُعد إنتركويل العالمية والتي ُأنشئت في عام  ١٩٧٤شركة رائدة في
األس َّرة والفرش في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
صناعات مفروشات ِ
وقد استطاعات إنتركويل العالمية من تحقيق نجاحات عدة من خالل
سعيها المتواصل لتطوير بنيتها التحتية واالبتكار وتطبيق مفاهيم
الجودة الشاملة.
وقد ارتكزت إنتركويل الدولية في مسيرتها نحو النجاح على رؤية
بعيدة المدى تتفق مع الرؤية المؤسسية والرسالة وأهداف وقيم
ومطورة لتتناسب مع جميع المعنيين ،ذلك باإلضافة إلى
ُمجربة ُ
العمليات واإلجراءات الممنهجة وممارسات اإلدارة السليمة ،كل ذلك
ُمكم ً
ومتوجا بالوالء بين صفوف الموظفين والشركاء االستراتيجيين.
ال ُ
وانطالقًا من نجاحها اإلداري ،فإن إنتركويل تسعى لوضع خطط
للتكامل والنمو والتوسع الجغرافي.

وباإلضافة لجودة المنتج والنجاح اإلداري فإن إنتركويل الدولية تعزو
نجاحها وتعزيز مكانتها وحصتها في أسواق المنطقة إلى حمالت
التسويق المكثفة والتي ركزت على زيادة وعي المستهلك بجودة
العالمة التجارية إلنتركويل العالمية.
وتنطلق اليوم إنتركويل الدولية من رؤيتها لتسعى أن تكون
منتجاتها ألنظمة النوم الصحية في الصدارة في أسواق الشرق
األوسط ،ولذلك فإنها تقوم حاليًا بتطوير منظومة معرفية تقوم
على البحث واستسقاء آراء المستهلكين لتتكيف الشركة -استنادًا
على المنظومة المعرفية -مع متغيرات ومتطلبات السوق ،لتصبح
بإنتركويل بذلك الدليل المعرفي واإلرشادي ألي مستهلك يبحث عن
معلومات حول أنظمة النوم الصحية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :حسن عباس علي الهزيم
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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تعد بما ال تستطيع الوفاء به”
“ال ِ
فادي بعقليني

5

ميبكو الخليج

نبذة تعريفية
في عام  ٢٠٠٦قرر الشريك المؤسس لميبكو الخليج اإلنسحاب من
الشركة لإلهتمام بمشاريع أخرى ،فرأى فادي بعقليني في ذلك فرصة
لتغيير جذري في الشركة ،فاشترى حصة شريكه السابق وقام كبداية
بتغيير النموذج الذي اعتمدته الشركة من القابض للعمولة للتاجر
الرئيسي في المعادلة.
وقام فادي بعقليني أيضًا بالمخاطرة في رفع أسعار الخدمات المقدمة
مما كان قد يؤدي إلى استياء العمالء ُ
القدامى وانحسارهم ،ولكن فادي
ومدركًا لقيمتها الحقيقية بين
بعقليني كان يؤمن بجودة خدماته ُ
خدمات المنافسين في السوق ،وفع ً
ال فإن حدسه لم ُيخطئ وأدى رفع
األسعار إلى تدفق أرباح دفعت الشركة للتطوير والنمو في اتجاهات
عدة.
تعزو ميبكو الخليج اليوم نجاحاتها لفريق عملها المثابر ،فعلى الرغم
من صغر حجم الشركة النسبي فإنها تنجح دائمًا في تحقيق عوائد
كبيرة .ويقر بعقليني أنه إذا أراد من فريق العمل أن يعطي طاقته

واجب عليه أن ُيحفزهم ويهيئ لهم بيئة تتسم بالراحة
وجهده فإنه
ٌ
واألمان في الشركة.
ولضمان والء عمالئها ومورديها فإن ميبكو الخليج توليهم اهتمامًا
جو من االنفتاح والشفافية ،باإلضافة إلى ذلك فإن ميبكو
خاصًا في ٍ
تتميز بتقديم خدمات ُمصممة خصيصًا لكل عميل ،وفي سبيل
تحقيق ذلك فإن ميبكو الخليج تبعث مدراء المبيعات في زيارات
فصلية لألسواق التي يغطونها.
وتعمل ميبكو الخليج حاليًا لتعزيز مكانتها في األسواق التي تتواجد
فيها تمهيدًا لتوسعها واتجاهها ألسواق جديدة ،وفي سبيل تعزيز
مكانتها في أسواقها الحالية فإن ميبكو الخليج ستطلق قريبًا
مدونات تفاعلية بين الموظفين أنفسهم لتبدال اآلراء واألفكار ،وبين
العمالء وموظفي الشركة ،وكذلك سوف تبدأ الشركة نشاطًا مكثفًا
في شبكات التواصل االجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من
المستهلكين.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :فادي بعقليني
البنك الرئيسي  :بنك بلوم فرنسا
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“موقع دبي اإلستراتيجي في قلب العالم يتيح
لنا التصدير بسهولة لمختلف أنحاء العالم”
أختر أمان

6

اينربالستيكس

نبذة تعريفية
تأسست شركة البتروكيماويات  -اينربالستيكس في عام  ،١٩٩٩وهي
ٌ
ممتنة في نجاحها ونموها المتزايد لمدينة دبي التي كان لها أكبر األثر
كمدينة عالمية ومركز أعمال في إضفاء الكثير من الثقة بين صفوف
عمالء اينربالستيكس في خارج الدولة وأدت بالتالي إلى توالي وتزايد
الطلبات من الخارج على منتجات الشركة التي أصبحت تمتلك اليوم
تدفقًا ماليًا ممتازًا يدفعها للنمو والتوسع.
وبما أن قطاع صناعة البتروكيماويات التي تتخصص فيه
اينربالستيكس يزخر بالمنافسين المحليين األقوياء ،فإن كل من

يتوق فيه للتفوق كان عليه لزامًا أن ينافس على الصدارة ،وال يمكن
ذلك إال من خالل االستثمار الجاد في فريق عمل متخصص وخبير ُيعنى
بالبحوث والتنمية ،واإلستناد عليه لإلبتكار واإلبداع والسعي الحثيث
والمبتكر بأفضل األسعار.
لتقديم الجديد ُ
تسعى اينربالستيكس حاليًا لتعزيز خدماتها ومبيعاتها من خالل
التركيز على تطوير خدمة العمالء إلى أفضل المستويات ،وأيضًا
من خالل اإلستناد لنجاحات دبي المتعاقبة وسمعتها المتميزة التي
ستنعكس حتمًا باإليجاب على اسم اينربالستيكس.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :أمان الرحمن
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني  /بنك المشرق
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“نسعى لتطويع خبراتنا في ابتكارات تلبي
حاجات كبرى الشركات في المنطقة”
المهندس  /خليفة الجزيري

7

هوم أوتوميشن العالمية

نبذة تعريفية
كان المهندس المعماري خليفة الجزيري يتوق منذ الصغر لبناء فيلته
وتطعيمها بنظام إلكتروني متكامل ،وبالفعل فور شروعه في بناء
فيلته بدأ بالبحث عن حلول مبتكرة ومتكاملة للتحكم اإللكتروني
للمنازل ولكنه لم يجد ما يسعى إليه لتصبح فيلته تحفة معمارية
آن واحد .فلم يستسلم في تحقيق ذلك بل قام بإنشاء
وتقنية في ٍ
نظام مبتكر لفيلته فكانت تلك هي البذرة األولى لهوم أوتوميشن
العالمية.
ومنذ بدء تأسيسها في سنة  ٢٠٠٣استطاعت هوم أوتوميشن
العالمية استقطاب مشاريع عمالقة ،وأخذت الدور الريادي في تزويد
مشاريع العقار في داخل دبي وخارجها بأفضل الحلول التقنية ألنظمة
المنازل اإللكترونية ،ومنذ البداية وحتى اليوم ال زالت تتصدر هوم
أوتوميشن العالمية مجالها.
من أهم العوامل التي مهدت الطريق أمام هوم أوتوميشن العالمية
هو منتجاتها المبتكرة والحلول الفريدة التي تتفوق بها على نظرائها،

وجهودها المكثفة في البحوث والتنمية ،باإلضافة إلى سياستها في
اختيار ُشركاء ذوي خبرة وعالقات قوية في أسواقهم المحلية إلدارة
الفروع الخارجية.
وتتميز هوم أتوميشن العالمية بأنها الوحيدة في العالم التي توفر
حلول إسالمية مبتكرة في أنظمة التحكم اإللكتروني بالمنازل.
وتتميز خدمات ومنتجات هوم أوتوميشن العالمية بأنها ُصممت
خصيصًا ليسهل تطبيقها بشكل واسع النطاق لتمكين أصحاب
المشاريع العقارية الضخمة وشركات اإلتصاالت من إقامة ُمدن ذكية
في زمن قياسي وبتكلفة تنافسية ،ذلك باإلضافة إلى أن خدمات هوم
أوتوميشن العالمية تدعم شبكات األنظمة الذكية لتوفير الطاقة ،مما
يجعلها مثالية للقطاعات والمرافق الحكومية.
تسعى هوم أوتوميشن العالمية للنمو والتوسع من خالل تقديم
حلول مبتكرة وجديدة في مشاريع مستقبلية مع مطوري العقارات
وشركات اإلتصاالت في منطقة الشرق األوسط.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .احمد الجزيري
المهندس /خليفة الجزيري
		
البنك الرئيسي  :بنك دبي االسالمي
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“صحتكم هي األساس في تصميم منتجاتنا”
أبوزار رحماني

8

ماني لصناعات األغذية

نبذة تعريفية
ينحدر أبوزار رحماني من عائلة ذات خبرة وباع طويل في مجال الصناعات
الزراعية التحويلية ،وكانت قد أسست عائلته في عام  ١٨٨٧مصنع (ماني
لصناعات األغذية) ،الذي ُعني بإنتاج وتجهيز أفضل الفواكه والمكسرات
المجففة ومن ثم تسويقها تحت اسم عالمة تجارية مرموقة.
وتميزت عائلة رحماني في تفانيها في انتقاء أنقى األنواع من الفواكه
والمكسرات مما أدى إلى تميزها منذ البداية ،وعبر قرن كامل من العمل
الدؤوب على هذا النهج استطاعت عائلة الرحماني مراكمة خبرات
ومعارف شاملة لجميع الخطوات واإلجراءات من بداية االختيار واالنتقاء
إلى مرحلة التجهيز والتغليف .وتدرك ماني لصناعات األغذية اليوم أن
القرارات اليومية التي يتخذها المستهلك في اختيار غذائه تؤثر حتمًا
على صحته على المدى الطويل وبالتالي على من حوله من أفراد ُأسرته،
لذلك فإنها أخذت على عاتقها االهتمام بصحة المستهلك ووضعت

في نصب أولوياتها مهمة تقليص الهوة بين مطالب المستهلك
بأغذية صحية وعدم توافرها بسهولة في األسواق المحلية والعالمية.
وتصديًا لذلك فقد قدمت ماني لصناعات األغذية حلول مبتكرة في
األسواق المحلية والعالمية كأوروبا وأمريكا الشمالية .ونظرًا لمنهجها
وتفانيها وأدائها فقد استطاعت ماني لصناعات األغذية حصد
العديد من الجوائز الدولية التي ك ّرمتها لجودة خدماتها وممارساتها
الصديقة للبيئة.
تعمل ماني لصناعات األغذية حاليًا على إطالق منتجات مبتكرة وجديدة
في جميع األسواق التي تتواجد فيها ،وتحتوي هذه المنتجات على
نسبة عالية من األلياف والبروتينات ونسب منخفضة من الكوليسترول
المش ّبعة.
والدهون ُ

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ابوزار رحماني
البنك الرئيسي  :بنك نور االسالمي
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“شعارنا هو االبتكار”
بريمشند كوروب

9

باراماونت ألنظمة الكمبيوتر

نبذة تعريفية
تأسست شركة نظم أمن المعلومات  -باراماونت ألنظمة الكمبيوتر
في عام  ١٩٩٢على أساس رؤية واضحة؛ وهي اإلصرار على التمسك
بقيم واضحة المعالم للتفاني في التميز وال شيء أقل عن التميز .وفي
خالل عقدين من الزمن انطلقت فيها باراماونت من خالل هذه الرؤية،
استطاعات أن تضم لصفوف عمالئها أسماء شركات كبرى في المنطقة
كاتصاالت وكيوتل وطيران اإلمارات ،وذلك باإلضافة إلى عمالقة الصناعة
الدوليين كمكافي وجونيبر.
تُعد باراماونت ألنضمة الكمبيوتر من الشركات الرائدة في مجالها
ومن طليعة الشركات التي تخصصت في نظم أمن المعلومات في
المنطقة ،حيث أنها أول شركة في تخصصها تحصل على شهادة
اآليزو على مستوى الشرق األوسط .وتتّبع الشركة فلسفة ترتكز على
دعائم ثالث :رأس المال البشري ،منهجية العمليات ،والتكنولوجيا
المتطورة ،وأيضًا فهي تحرص على أن تتوفر فرص الفوز لكل األطراف

paramount
@ssuring Value

36

في جميع صفقاتها التجارية.
وتماشيًا مع فلسفتها تلك فإن باراماونت حرصت منذ البداية على
عال من التخصص واألداء
توظيف طاقم إداري وتقني على مستوى
ٍ
ليوفر قيادة ُمحفزة لفريق العمل ،وتعتقد باراماونت بأنها استطاعات
على مر السنين أن تصبح مركزًا ألفضل العقول المتخصصة في مجال
أنظمة أمن المعلموات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
يعمل فريق العمل في باراماونت اليوم جاهدًا ليظل في الصدارة
متقدمًا على منافسيه ،ويعمل وفق أجندة واضحة المعالم لتحقيق
نمو مدروس خالل السنوات الثالث المقبلة .وفي سبيل تحقيق تلك
األجندة فإن باراماونت تركز حاليًا في المقام األول على التوسع الجغرافي
والدخول بشكل أوسع في أسواق المملكة العربية السعودية وسلطنة
بروناي .وتدرس باراماونت أيضا الدخول في األسواق العالمية عبر خيارات
أخرى كالتملك والدمج واالستحواذ في تلك األسواق.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :بريمشند كوروب
البنك الرئيسي  :بنك ابوظبي التجاري

“التنوع الثقافي في دبي و ّلد متطلبات
جديدة تتطلب من السوق استيعابها
بحلول جديدة ومبتكرة”
وليد عبدالكريم

10

أون تايم

نبذة تعريفية
في مدينة ال تعرف النوم وتعمل ليل نهار لتكون في الصدارة ،مهما
كانت إجراءات تخليص المعامالت الحكومية والقنصليات والسفارات
سهلة فإن الوقت قد ال يسعفك في في تخليص كل معامالتك ،وإن
وجدت جهة تُخلص جميع تلك المعامالت فإنها يجب أن تكون مستعدة
لتخليص المعمالت في زمن قياسي ،وأن تتعامل بحرفية مع أشخاص
من دول عديدة مقيمين وزائرين يتحدثون أكثر من مائة وخمسين لغةً
ولغة .كان ذلك هو التحدي الذي قرر وليد عبد الكريم أن يقهره.
في عام  ٢٠٠٥أسس وليد عبدالكريم شركة أون تايم التي قررت قهر
التحدي وتقديم خدماتها في أعلى مستويات التعامل والجودة ،لتوفير
الوقت والمجهود ،وتعهدت أن يكون أداءها مصداقًا السم الشركة:
أون تايم .واليوم تفخر أون تايم بتحقيق نجاحات مميزة وتوفير خدمات
متعددة تشمل تخليص معامالت بطاقة الهوية وتعبئة استمارات

التأشيرات ومتابعتها في مختلف القنصليات والسفارات .وتعتبر أون
ومخولة من عدة
تايم اليوم شركة ُمعتمدة من القنصلية السعودية ُ
دول كالهند والصين لتخليص معامالت التأشيرات الخاصة بها .وفي
سعيها لتطوير خدماتها تسعى أون تايم حاليًا لبناء عالقات متميزة
مع مختلف الحكومات والهيئات الحكومية.
ترتكز بيئة العمل في أون تايم على االنضباط وروح الفريق المثمرة
لتحقيق الهدف المنشود ،وبما أن أون تايم تعمل حاليًا على تلبية
حاجات السوق اآلخذة في التوسع نحو دول مجلس التعاون الخليجي
بتفان
فإن جميع أفراد فريق العمل في أون تايم يعملون جاهدًا
ٍ
ومثابرة وإخالص لتلبية هذه الحاجات المتزايدة واالرتقاء أكثر وأكثر
بجودة الخدمات التي تقدمها لكل من عمالئها على مستوى األفراد
والمؤسسات.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :وليد عبدالكريم
البنك الرئيسي  :بنك دبي االسالمي
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“نتميز بمنتجات ذات تقنية عالية يصعب
على المنافسين مجاراتها”
د .ساسان ديتير

11

جرمن إمجنج تكنوليجيس

نبذة تعريفية
تأسست شركة جرمن إمجنج تكنوليجيس عام  1999لتواكب آخر
التطورات وروح اإلبتكار في ألمانيا جنبًا إلى جنب مع حركة النمو
المتسارع الذي تشهده مدينة دبي ،وعلى خالف الكثير من أنماط
األعمال السائدة وقطاعات التوزيع السائدة في دبي فقد ركزت الشركة
الكم مع
مرموق يرتكزعلى القيمة والنوع أكثر من
إسم
على خلق
ّ
ٍ
ٍ
الحرص على تطوير صناعة واحدة ثابتة ومتنامية مما جعل الشركة
تقفز قفزة نوعية لتصبح رائدة األسواق في دولة اإلمارات العربية المتحدة
( IDCبوسطن) وذلك عبر أكثر من  2500عميل معتمد .اعتمدت شركة
 GITإستراتيجية تنأى بنفسها عن المنافسة وذلك عبر اتباع سياسة
تكاملية شاملة ،فالشركة تتحكم بجميع القطاعات التابعة لها والتي
تحمل إسمها ،صناعاتها ،تسويقها ،مبيعاتها ،توزيعها وخدماتها مما
يسمح للشركة بتقديم منتجات خاصة وحلول خدمات متميزة لعمالئها

باإلضافة إلى توزيعها .يكمن سر النجاح في موظفي شركة GIT
بالتفكير العميق ومنح األولوية للعميل واتباع استراتيجيات متينة في
إدارة المخاطر.
تتلخص رؤية شركة  GITبأن تصبح السوق الرائد في الشرق األوسط
وإفريقيا عبر ابتكار منتجات ثابتة وإعادة تشكيل نماذج العمل
والتواصل الحثيث مع أسواق العمل والتركيز بشكل أساسي على
التخصص في منتجات التحديات التقنية مما يجعلها بمنأى عن
المنافسة عبر التنوع في المنتجات والتركيز على توافرها وخدمات
ما بعد البيع والمعرفة الوثيقة باألسواق المحلية واعتماد نموذج البيع
المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادته بمعدل  7مرات في
غضون  5سنوات فقط.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .ساسان ديتير
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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“منتوجاتنا من الفيتامينات الطبيعية
عالية الجودة تحقق هدفنا األساسي:
الوقاية من األمراض”
سونيل هيراناند رامشانداني

12

فيتا فجن للمعدات الطبية

نبذة تعريفية
بدأت الحكاية منذ أكثر من ثالثة عقود وتحديدًا منذ  35سنة من الخبرة
المتواصلة حيث استطاع المدير التنفيذي لشركة فيتا فيجن للمعدات
الطبية السيد “سونيل رامشانداني” أن ينطلق بهذه الصناعة الغذائية
ابتداء من عام  2003لتضع لنفسها مكانًا
المتنامية في اإلمارات المتحدة
ً
مرموقًا واسمًا معروفًا بين الشركات المزودة للمنتجات الغذائية في
دول مجلس التعاون الخليجي.
تم تصنيف الشركة كونها المزود األساسي للماركات العالمية من
الواليات المتحدة األميريكية مثل نيتشرز باونتي ،فليكس إي – مين،
نيتشورال ويلث ،وفايتامين وورلد .ويكمن سر النجاح والنمو في شركة
فيتافيجن في اإللتزام المطلق بالجودة ،اإلبتكار ومواكبة التغيرات
التقنية واإلحترافية المتالحقة والحرص على تطوير موظفيها.
عملت فرق التسويق والبحث والتطوير التابعة للشركة جاهدًا على
التحليل والتركيز على أهمية المنتجات وتسليمها للعمالء ،ولعل من

أهم ميزات شركة “فيتافيجن” التي تختلف بها عن غيرها من الشركات
المنافسة هي أنها الشركة الوحيدة التي تتعامل بالمنتجات الغذائية
الالدوائية المغطاة من شركات الـتأمين وهي المفضلة في مجال قطاع
الخدمات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن المتوقع اآلن
أن تشهد الشركة تقدمًا كبيرًا عبر دخول سوق التجزئة عام  .2012وفي
نفس الوقت هناك خطة لتعيين ابن المدير التنفيذي السيد سونيل
“غاوراف رامكاهنداني” كمدير في الشركة ليتولى إدارة خطة توظيف
األموال التابعة للشركة .هذا وقد قامت شركة “فيتافيجن” مؤخرًا
بتقديم منتجات مصنعة متخصصة تتمتع بتقنيات عالجية فريدة من
نوعها ما يجعلها تفخر بتقدمتها والمساهمة بها في األسواق.
من الجدير بالذكر أنه ومن ضمن خطط الشركة المستقبلية فإنها
تنوي إيجاد وحدة عمل منفصلة للتسجيل ،التحصيل وتسويق كل
أنواع المنتجات لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالء.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سونيل هيراناند رامشانداني
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“ ثقافة الريادة وروحها المتأصلة فينا
هو ما يميزنا ويضعنا في المقدمة”
شمس الدين باالكال

13

أوزون تكنو كوميرشال

نبذة تعريفية
يعتبر السيد شمس الدين باالكال شخصية ديناميكية ومحورية
حيث لعب دورًا رئيسيًا في مجال االلكترونيات االستهالكية واالتصاالت
السلكية والالسلكيةالمتعلقة بالكثير من األعمال التجارية العالمات
التجارية الرائدة في المنطقة .وقد أنشأ السيد باالكال تلك الشركة عام
 2007في موقع يتميز بمتغيراته اإلقتصادية المستمرة وهو مدينة دبي
التي سرعان ما منحت تلك الشركة بحرًا من الفرص الحقيقية.
إن التنامي اإلقتصادي المتسارع إلمارة دبي قد قدم قاعدة رائعة
للشركة لوضعها على طريق النجاح دون معاناة.
وتعتبر أوزون تكنو كوميرشال شركة تجارية متنوعة ومتميزة حيث
تعمل على تقديم مجموعة متنوعة واسعة من الخدمات تحت سقف
واحد و تعمل في مجال تصميم تصنيع المنتجات ،التنمية ،التجزئة
والتوزيع .هذا ويعتقد السيد باالكال أن أساس النجاح وحجر الزاوية
للشركة يعتمدعلى استعداد القوة العاملة فيها للتطور والتكيف مع

التغيرات المتالحقة في السوق باإلضافة إلى تلبية متطلبات العمالء.
يتمتع فريق العمل في الشركة بروح الشغف والتميز والنزاهة
وقد ساعدت تلك الصفات الشركة على جذب اهتمام المستثمرين
المحتملين ولعبهم لدور مهم في تنمية حساب الشركة على المدى
الطويل وكسب الكثير من عمالء الشركة.
يؤكد السيد باالكال أن أجواء الشركة إيجابية ومتماسكة وأن أفرادها
يعملون في بيئة مشجعة وابتكارية و يتم على الدوام التفكير
بتشجيع الموظفين وتحفيزهم للتقدم نحو الكمال .ويتحقق هذا
من خالل التركيز على أنظمة التشغيل االستخدام األمثل للموارد
المتاحة.من خالل السعي إلدخال تقنيات جديدة وإضافة المزيد من
القيم لمنتجاتها وخدماتها .هذا وتعتزم الشركة تجاوز حدود األسواق
واإلنطالق لخلق بيئة مالئمة وخالقة في مواقع مختلفة منتشرة في
جميع أنحاء العالم.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :شمس الدين باالكال
البنك الرئيسي  :إتش إس بي سي
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“ نمونا المستقبلي هو نتيجة حتمية
تترجم جهودنا الحالية”
أجي كوبالني

14

بيز إكس تشينج

نبذة تعريفية
شركة بيز إكس تشينج هي شركة دولية يقع مركزها الرئيسي في
الواليات المتحدة .ونظرًا للنمو المتزايد الذي كانت وال زالت تشهده
مدينة دبي ،إضافةً إلى موقعها الجغرافي الممتاز ،فقد قرر القائمين
على الشركة أن يركزوا على أسوق المنطقة من خالل مقر جدد في
دبي.
تم إطالق المكتب الدولي للشركة عام  2007ويعمل بالشركة مجموعة
من األعضاء الفاعلين الذين تم اختيارهم خصيصًا لتوفير فرص تجارية
محددة .وقد تعززت مصداقية الشركة واستحقاقيتها عبر حصولها
على عدد من الجوائز مثل جائزة (لويدز سمول بزنس) وتوصية خاصة
من قبل (.)MEBA
ولتكون مثاالً عن قصص النجاح ولتشجع المزيد من الشركات لالنضمام
إليها تعمل الشركة على تقديم نظام االئتمان بيز إكس وهو عبارة عن
طريقة غير تقليدية للدفع والتبادل لمختلف المنتجات والخدمات في
نطاق األعضاء المشاركين في الشبكة .وبذلك فإن هذه التقنية تفتح
المجال للكثيرين من أعضاء الشبكة في استخدام خدمات ومنتجات

قد ال يستخدمونها إن كانت مشروطة بالدفع النقدي .ومن ميزات هذه
التقنية أيضًا أنها تساعد البعض على استخدام خدمات ومنتوجات
مقابل خدمات أخرى مما يوفر فائضًا نسبيًا للسيولة التي قي يكون
العضو في أمس الحاجة إليها للنمو والتوسع ،مما يجعلنا شريكًا مهمًا
لهم في رحلتهم نحو النجاح.
لم يقف األمر عند هذا وحسب بل تم إنشاء برنامج مبتكر لالستفادة
من طريقة الدفع المبتكرة تلك بإعطاء المساحة لألعضاء للتسويق
وتنفيذ عمليات الشراء والبيع فيما بينهم عبر اإلنترنت .وهذا يعني
أنه يمكن لألعضاء تخفيف العبء على للموارد البشرية في مثل هذه
الصفقات المباشرة لتتوجه طاقتهم نحو العمليات التجارية األكبر
وتلكالتي تتطلب مفاوضات معقدة ودقيقة.
ومن الجدير بالذكر أن األسواق المستهدفة المحددة لعام  2012تشمل
العقارات ،اإلعالم ،الضيافة ،الخ ..وسوف يتحقق النمو في المستقبل من
خالل اتضاح الرؤية واالستمرار في تسهيل عمليات التداول بما يتناسب
مع مصالح األعضاء واالنتقال إلى مناطق وأسواق جديدة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :بوبي باجا
البنك الرئيسي  :بنك المشرق
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“التطوير المستمر لكفاءة وجودة
العمليات هو جزء أساسي في ثقافتنا”
ك .سيثورمان

15

شركة الخليج للمأكوالت البحرية

نبذة تعريفية
بدأت شركة الخليج للمأكوال ت البحرية عملياتها في عام  ،١٩٩٤ومنذ
البداية أصرت الشركة على أن تكون عملياتها على أعلى المستويات
العالمية لتكون بذلك منتجاتهم على مطابقةً آلعلى معايير الجودة
تمامًا كما هي مدينة دبي .وتفخر الشركة بأن جميع العمليات في
مصانعها هي معتمدة من السلطات الرقابية العالمية.
أدى هذا الحرص على الجودة إلى نمو سريع أخذت تزداد وتيرته مع
تقديم منتوج الجمبري المطبوخ والجاهز لألكل ،وتبع ذلك استحداث
منتوجات أخرى في مختلف أسواق منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي ،وصوالً إلى اليوم ،حيث تتم إدارة األعمال عبر فريق عمل
متخصص من المؤظفين المؤهلين ،إضافةً إلى توظيف أحدث التقنيات
المختصة بالتجميد ذات القدرة والسعة العالية.
وبالمحصلة فإن ذلك أدى إلى إنجازات ونجاحات تمثلت على سبيل

المثال في زيادة قدرها  ٪١٥في اإليرادات في النصف األول من عام
 ،٢٠١١ولذلك فإن شركة الخليج للمأكوالت البحرية تتطلع لدخول مجال
أسواق التجزئة في عام  ٢٠١٢خصوصًا وأنها تجميع في طياهتها الخبرة
والتقنية لالنطالق قدمًا في هذا الطريق.
ويكمن السر في تمكن الشركة من المحافظة على معايير الجودة
هو أنها تملك المختبرات والمصانع في الوقت ذاته ،مما يمكنها من
توظيف ذلك كله لتلبية حاجات األسواق المحلية ،باإلضافة لسعيهم
المستمر لتوظيف كل ذلك لتقديم منتوجات جديدة والتطوير
اإلداري في داخل الشركة .وتعتقد الشركة أنها بمنتوجاتها المتجددة
والمبتكرة وبامتالكها شهادات االعتماد العالمية أضحت جاهزة
لتتبوء المكانة الريادية في مجالها على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سعيد بن بليلة
محمد بن سعيد بليلة ،ك .سيثورمان
		
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري  /إتش إس بي سي الشرق األوسط
بنك الفجيرة الوطني
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“نجاح الشركات من نجاح موظفيها”
هيزل كاولينج

16

بيز غروب

نبذة تعريفية
تم إنشاء شركة بيز غروب عندما جاءت السيدة هيزل إلى دبي
حيث كانت تعتقد أنها بإمكانها اتخاذ دبي كقاعدة أساسية إلطالق
مدينة
تلك الشركة وأنها مهنة من شأنها إضافة قيمة إضافية إلى
ٍ
متسارعة النمو مثل دبي .وضعت السيدة هيزل كاولينغ باإلضافة إلى
هيزل جاكسون حجر األساس إلنطالق أعمالهما التجارية الخاصة منذ
عام  1993لتتوج قصة نجاحهما في شركة بيز غروب.
تعتمد شركة بيز غروب على مبدأ العمل الجماعي .فالسيدة كاولينغ
تؤمن أن الفضل في استمرار النمو والنجاح للشركة يعود بالدرجة
األولى لتفاني الشركة في االهتمام بموظفيها مما يؤثر إيجابًا على
أداء الموظفين مما يؤدي بالتالي إلى النجاح والتفوق في تنفيذ جميع

الفعاليات والمشاريع .فقد قامات الشركة مؤخرًا بزيارة ممتعة إلى
كينيا وهذا يعتبر مكافأة مثالية ومميزة للجهود المبذولة ولرفع
معنويات العاملين فيها.
مع مرور األيام وبمساعدة تدفق نقدي جيد تمكنت شركة بيز من
التخطيط لمزيد من التوسع والحصول على امتياز اتفاقيات في الشرق
األوسط وواصلت توظيف مواهب رائعة كما تمكنت من إضافة منتجات
جديدة جعلت المنطقة بأسرها تنتظر طرح المزيد منها .وقد وضعت
شركة بيز غروب نصب أعينها إطالق منتجين عالميين لهذا العام
وهما هيركوليز تروفي و مالتي باليرز.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :هيزل جاكسون
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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”وفرت مدينة دبي الطبية قاعدة مثالية
للمتخصصين في هذا المجال إلطالق مراكز
طبية بأفضل المعايير”
منى سيد ميرزا

17

عيادة بيواليت للتجميل

نبذة تعريفية
رأت بيوالبت لعميات التجميل -وهي عيادة عالمية تأسست في
المملكة المتحدة -في مدينة دبي الطبية مركزًا مثاليًا النطالق
عملياتها في المنطقة.ومنذ بداياتها في دبي في عام  ٢٠٠٧أدركت أن
هناك طلبا متزايدا على الطب التجميلي الذي يستوفي أعلى المعايير
وأرقاها ويمثل أعلى درجات االحتراف والخبرة التي ال تضاهى .لذلك فقد
عملت العيادة على تسويق نفسها كعالمة تجارية متميزة مدعومة من
خالل شراكات استراتيجية.
مرت األيام واكتسبت العيادة شعبية واضحة في عام  2010عندما
حصلت على دعم من مهرجان دبي السينمائي الدولي .وشهدت
منذ ذلك الحين نموًا هائ ً
ال ُيعزى إلى الرقي بالخدمات لتتويج عملياتها
بأفضل النتائج وأرقى درجات رضى العمالء.
وقد عملت الدكتورة “منى ميرزا” جاهدًا خالل تلك الفترة من أجل تعزيز
صورتها كخبيرة إقليمية في مجالها وذلك عن طريق تثقيف الناس من

خالل اللقاءات الصحفية واستحقاقها أن تكون االختيار الدائم لتلفزيون
“دبي ون” في كمتخصصة ومستشارة في قضايا الجلد والبشرةفي
مختلف البرامج .وقد عكس ذلك كله صورة إيجابة لعيادة بيواليت
لعمليات التجميل في سمعتها وفي الطلب على خدماتها.
وتحرص العيادة كل الحرص على ما وصلت إليه من إنجازات وتسعى
للمزيد من خالل دراسة كل ما هو جديد في مجالها التخصصي،
واالستثمار في كل ما هو مبتكر ومطلوب لدى الشريحة المستهدفة
تفخر عيادة بيواليت للتجميل بفريق عملها وتثابر على تدريبهم
وتوفير كل ما يسهل لهم استمرارية التعليم ،وستتوج ذلك قريبًا
بافتتاح مركز متخصص للتدريب والتعليم المستمر في مجال عمليات
التجميل .هذا باإلضافة إلى اعتزامها قريبًا إطالق منتوجات حصرية
تسوق تحت اسم عالمتها التجارية للعالم أجمع عن طريق موقع
إلكتروني متخصص.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :منى سيد ميرزا
البنك الرئيسي  :بنك المشرق
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”سر تميزنا هو تماسك فريق العمل
كعائلة واحدة”
سمير إبراهيم عبدالهادي

18

سامتيك ميدل إيست

نبذة تعريفية
لدى السيد سمير إبراهيم عبد الهادي خبرة طويلة تمتد على مدى
 30عامًا من التجارب في مجال المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت (.)ICT
ونتج عن هذا رؤيته للفرص الالمتناهية التي يقدمها اقتصاد دبي
ألصحاب المشاريع ،وبغية توسيع نطاق عمله واكتساب خبرة في السوق
الجديدة ،انتقل السيد عبد الهادي إلى دبي لينشئ شركة سامتيك
عام  .2003وبعد بضع سنوات من إنشائها ،نقل عبد الهادي الشركة
ليكون موقعها الجديد في مدينة دبي لإلنترنت وذلك لالستفادة من
موقعها ومناخها االقتصادي.
كما عمل السيد سمير على تعيين طاقات قادرة ومنضبطة وعمل على
تحديد أهداف واضحة لتحقيق النتائج األمثل التي تحقق رضا العمالء.
مرت األيام وأصبحت تلك الشركة في يومنا هذا الشركة الرائدة والمورد
األساسي الذي يزود بخدمة  GPSوأنظمة التعقب الذكية عن بعد في

الشرق األوسط وقد استخدمت استراتيجيات مبتكرة وكان روح العمل
الجماعي و اإلرتكاز على العزيمة القوية هو السبب في كسب العديد
من الشركات المرموقة كعمالء لها .وكان للجهود المتواصة للعاملين
لديها القدرة والدافع لدى الشركة لمواصلة التقدم واإلزدهار من دون
أي عقبات في مشوارها.
لقد ساهمت الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة سام تيك بتلبية
احتياجات عمالئها وفهمها تمامًا وعالوة على ذلك ،فإن استخدام
الشركة ألحدث وأرقى األجهزة واألكثر فاعلية من حيث التكلفة
التكنولوجيا مكن الشركة من تزويد عمالئها بمستوى عال من
شبكات العمل اآلمنة والسليمة وتمكينهم من وضع جميع ثقتهم
في الشركة وبناء عالقات تجارية متميزة وطويلة األجل.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سمير إبراهيم عبدالهادي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“نحن على وشك إطالق منتجات ستختبر
أكثر من  90عام ً
ال جينيًا في عينة واحدة “
د .فاروق محمد

19

إيسترن بيوتيك أند اليف سينسز

نبذة تعريفية
انطالقًا من اهتمامه ودراساته في علم الوراثة والتكنلوجيا الحيوية،
وكونه جراح يتمتع بخبرة ثالثة عقود ،أسس الدكتور محمد فاروق
شركة إيسترن بيوتيك أند اليف سينسز .وكان شغله الشاغل منذ
المراحل األولى في التأسيس هو السعي الدؤوب لتطبيق مبادئ الطب
الوقائي من خالل التحاليل المختبرية للحمض النووي واالستشارات
الصحية الوقائية خاصةً وأن مدينة دبي بسكانها تسعى لتوفير أعلى
مستويات الرعاية الصحية.
وفي مشوار التأسيس والتطوير عمل الدكتور فاروق على وضع
استراتيجيات تمهد لنجاح من خالل صنع عالمة تجارية مميزة  ،وتهدف
أيضًا لتحفيز الموظفين وتنمية روح االبتكار لديهم .وبالفعل حققت

الشركة العديد من تلكم األهداف وأصبحت عالمتها التجارية مميزة
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
تخطط شركة إيسترن بيوتيك أند اليف سينس حاليًا للتوسع والنمو
من خالل عمليات االستحواذ االستراتيجية على الصعيدين اإلقليمي
والعالمي باإلضافة إلى البدء في تفعيل نموذج مبتكر يعتمد على
جمع العديد من المختبرات في مختلف المناطق ،كما ستشهد
الشركة اطالق عدد من المنتجات الجديدة في المستقبل القريب.
أما على المدى األطول فإن الشركة تطمح لتوسيع مساهماتها في
األبحاث العلمية في مجال إيجاد عالج لمختلف األمراض الوراثية وخاصة
مرض السكري واالألمراض المتعلقة بالسمنة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .فاروق محمد
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي
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”انطلقنا من خبرتنا الغنية وروح التجديد
فينا ليلمع اسمنا عاليًا في سماء المنطقة”
هيرو باشاني
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مرلين ديجيتال للتجارة العامة

نبذة تعريفية
بدأت شركة مرلين ديجيتال للتجارة العامة (سوفت ماجيك كمبيوتر)
عام  1997في متجر واحد متواضع في حي أجهزة الكمبيوتر في بر دبي
بإدارة من السيد هيرو باشاني وأبنائه وشاراد وروهيت باشاني .تمتلك
الشركة ما يزيد على ثالثة عقود من الخبرة في مجال تسويق العالمات
التجارية الممتازة في جميع أنحاء الكويت وبيروت ودبي.
وقد ساهم هذا المزيج بإغناء تجربتها وتجديد حيويتها لتكون النتيجة
تحقيق الشركة لعالمة تجارية مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات
واإللكترونيات في المنطقة.
تجسد تلك الشركة أحدث التقنيات والمنتجات المعروفة بأنهامبتكرة
وتباع هذه العالمات التجارية من خالل بعض محالت بيع التجزئة ذات
السمعة الطيبة وبعض الوسائل الخاصة مثل سيتي سنتر الشارقة و
كمبيوتر بالزا في العين سنتر ،دبي.
تحوي الشركة على فريق مختص ومدرب من العاملين في المبيعات
يصل عددهم إلى  40شخصًا يضمنون تسويق المنتجات وتوزيعها

بالشكل المناسب.
هذا وتخطط الشركة لتوسيع إسمها التجاري وتوسيع نطاق عملها
إلى المناطق المجاورة مثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي
وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة .كما توجد أيضا خطة إلضافة المزيد
من تكنولوجيا المعلومات واإللكترونيات ومنتجات الصحة والعناية
الخاصة إلى باقة منتجاتها.
كما تشتهر الشركة بكونها في طليعة الشركات التي تعتمد على
االبتكارات التكنولوجية واإلستمرار باإلهتمام واألخذ بمالحظات العمالء
وتقديم المنتجات وفقا لمطالبهم وتبعًا الحتياجات السوق.
وقد اعتادت الشركة إلى تقديم أحدث وأفضل المنتجات من حيث
السعر ،ميزات الجودة ،التميز وجودة المنتج وتعزيز المساعدة
إلنتشارإسمها التجاري و تحقيق األهداف الرئيسية للوصول إلى
أهدافها على نحو فعال وانتشارها في جميع مناطق اإلمارات العربية
المتحدة ودول الخليج ومناطق أخرى.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سهيل باشاني
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“خبرتنا الواسعة ومعرفتنا الشاملة
تجعلنا ندًا للشركات العالمية الكبرى”
مرتضى فضل
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زامس إنترناشيونال

نبذة تعريفية
بدأت حكاية هذه الشركة من عائلة صغيرة تضم رج ً
ال وزوجته ،حيث
تأسست في أغسطس عام  2001من قبل السيد مرتضى فضل وزوجته
مريم فضل كشركة صغيرة وديناميكية في دبي ،وسرعان ما أصبحت
واحدة من أكبر شركات توريد المنتجات الغذائية المصنعة المختصة
في إدارة التصدير والتسويق في أسواق أخرى في الشرق األوسط
وكذلك في األردن والهند وباكستان وافريقيا .وأصبح لديها الكثير
من الموزعين في عدة دول ،وأصبحت مع مرور الوقت مؤهلة بشكل
فريد للتسويق والتوزيع والترويج وإدارة عالمتها التجارية مع استخدام
البرامج المهنية المصممة خصيصا لتلبية حاجات األفراد في السوق.
وتشتهر الشركة بكونها موزعًا للمجموعة الكاملة من المنتجات
الغذائية “أميريكان فوود” و”دياموند ألومنيوم” وتضع الشركة من أهم

أولوياتها تحقيق رضا العمالء الكامل من خالل توفير منتجات وخدمات
عالية الجودة لتكون بذك رمزًا لمعايير الجودة المعترف بها في هذا
المجال في المنطقة بأسرها.
تعمل زامس إنترناشينال حاليًا على التوسع وكسب عدد أكبر من
العمالء في أسواق جديدة في بلدان إفريقية وسطى وجنوبية ،وفي
الوقت ذاته تحرص كل الحرص على جودة المنتج و تطويره ليتالءم
مع الطلب في األسواق العالمية ،وكذلك تعمل أيضًا على تطوير
عمليات التصدير .ويتجلى ذلك في سعي الشركة الدؤوب للرقي
بأنموذجها التجاري من خالل تطوير مختلف إداراتها من المبيعات
والتسويق واألبحاث التجارية فض ً
ال عن مشاركتها الدائمة في مختلف
المعارض العالمية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :مرتضى فضل
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي
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”نتخطى الحدود التقليدية ونبتكر في
كل ما يتعلق بالدعاية واإلعالن”
محمد جهماني
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 O2لإلتصاالت التسويقية

نبذة تعريفية
تضم مجموعة شركات  O2شركات متعددة مختصة بالمجاالت التالية:
اإلتصاالت التسويقية و العالقات العامة و التقنيات التفاعلية وتصميم
الهويات المؤسسية (العالمات التجارية).
وتعد شركة  O2لإلتصاالت التسويقية إحدى الشركات الرائدة المستقلة
العالمية في مجالها التخصصي وتعرف أيضا ببحوثها الواسعة والحلول
التي تطرحها خاصة تلك المتعلقة باألسواق واسعة النطاق.
تأسست الشركة في دبي عام  2005لملء الفراغ في الشرق األوسط
في مجال صناعة االتصاالت ،وأما اآلن  O2قطعت أشواطًا هامة وكبيرة
ومتقدمة تجعلها بعيدة عن اإلستراتيجيات التقليدية في المنطقة
بسبب أسلوبها ذو التوجه المهني والمنهجي واتباع الشفافية
المطلقة مع العمالء.
وبسبب هذا النهج المباشر واإلبداع الخالق الذي اتبعته الشركة فقد
جعلت شركة  O2نفسها في مكان بعيد عن منافسيها منافسيها

وعملت على كسب عدة ألقاب مرموقة وإحراز سمعة استحقت األلقاب
والجوائز في عالم أصبح يحتاج إلى معرفة ودراية شاملة في األسواق
وأشكال إعالنية متميزة لدفع عجلة النمو كما ينبغي أن يكونوا قادرين
على تحديد رغبة السوق تمامًا من أجل تقديم الحلول المناسبة
وإشراك المستهلكين في تطوير اإلتصاالت العملية و العثور على
مسوقين جددوإيجاد طرق مبتكرة للتواصل الفعال مع العمالء من
خالل تقديم رسالة مميزة ونشرها من خالل قنوات محددة واستراتيجية
وبهذا يمكن للمسوقين إيصال رسالتهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.
إن اإلتصاالت الفعالة تتجاوز مجرد تعزيز سمعة الشركة وبناءعالمتها
التجارية .بل األهم في  O2لإلتصاالت التسويقية هو التأكد من
فهم احتياجات العمالء ودعمهم بالشكل األمثل لتحقيق
أهدافها المرجوة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد جهماني
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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”توسعنا وروح التحدي فينا كلها
مستمدة من روح مدينة دبي”
جو توماس

23

ميدل إيست بريستريسينغ

نبذة تعريفية
نظرًا للحاجة المتزايدة للبنية التحتية فقد أوحت دبي ل”جو توماس”
بدخول هذا السوق لتكون النتيجة هي تأسيس شركة ميدل إيست
بريستريسينغ في الشرق األوسط عام  2003ومنذ نشأتها فقد شهدت
نموًا مستمرًا و أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وقد دخلت في شراكة مع شركات مختصة أوروبية
من أجل زيادة جودة منتجاتها وخدماتها .وقد أنجزت الشركة العديد
من المشاريع مثل بلدية دبي ،هيئة الطرق والمواصالت وشركة نخيل.
وقد عملت على بناء 125جسرًا في دبي ،فضال عن العديد من المباني
األخرى ،الحدائق ومراكز التسوق.
تعتبر تلك الشركة مختصة في مجالها بكفاءة عالية وتستخدم خبرات
واسعة ومهندسين بقدرات عالية وتمتاز بقوتها العاملة المختصة
بخدمة العمالء الذين قد يحتاجون إلى المساعدة في مجال التصميم
والخبرة في تطبيق أساليب البناء ووضع الميزانيات.

عبر السعي إلى االبتكار والتكيف والمحافظة فإن شركة  MEPSقامت
بتسليم أنظمة فريدة من نوعها من الجدران مسبقة الشد لتصبح
بعدها رائدة في مجال إدخال هذه التكنولوجيا إلى الشرق األوسط .إن
السيد جو توماس يدرك تمامًا أن رضا العمالء هو األهم ويشدد بشكل
كبيرعلى الحاجة لتقديم خدمة عمالء متميزة .ولذلك فإن الموظفين
في الشركة يسعون للعمل الحثيث واإلضافي من أجل توفير الحلول
األمثل لعمالئها.
ومن هذا المنطلق ووفقا الحتياجات العصر وخاصة في مدينة دبي
فقد ركزت الشركة على توفير نمط حياة صديق للبيئية ،وتقديم حلول
“خضراء” ألنظمتها التشغيلية مع الحرص على تقديم أحدث التقنيات
المتعلقة بالمواد المسبقة الجهد ،والسعي المستمر لخفض عدد
آثارها الكربونية على كوكب األرض.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جو توماس
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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”فريق العمل لدينا من استشاريين وإداريين
كلهم كانوا محظوظين بالعمل تحت مظلة
واحدة مع كبريات الشركات العالمية”
سام علوي
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الرابطة المستقبلية

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة الرابطة المستقبلية في دبي عام  1996لتكون
المورد الرئيسي لحلول إدارة مواقف السيارات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .وقد وسعت الشركة نطاق عملها بشكل مستمر وأضافت
منتجات جديدة مثل أنظمة األمن والكاميرات التلفزيونية المخفية
وأجهزة مكافحة السرقة فضال عن أنظمة المرور وغيرها الكثير من
المنتجات المتعلقة ذات الصلة.
باإلضافة إلى ذلك فهي تعمل على توفير اإلستشارات المهنية وخدمات
إدارة األمن في جميع مواقف السيارات وجميع اإلشارات ووسائل األمن
المتعلقة .هذا وقد حصلت الشركة على تصاريح خاصة من قبل العامة
لشرطة دبي للعمل في المجاالت المتصلة باألمن والمهمات الحساسة
في أنحاء المدينة ،مما يسمح للشركة بتركيب وصيانة جميع أنواع

نظم األمن والحماية.
تحظى العالقات المتبادلة بين الشركة و الموردين باحترام كبير ،وذلك
انطالقًا من ألمانيا إلى غيرها من أعضاء االتحاد األوروبي كما أنها أنشأت
عالقات وثيقة وطيبة و طويلة األجل مع الشركاء والعمالء في جميع
أنحاء العالم مما يجعلها شريكا موثوقا به فيما يتعلق باألعمال التجارية
المتعلقة بمواقف السيارات وعمليات األمن.
تحوي الشركة على فريق من اإلداريين والموظفين المختصين و
المهندسين المؤهلين تأهيال عاليا والفنيين وموظفي المبيعات
وموظفي إدارة المشاريع ذوي الخبرة المحلية والعالمية وتركز الشركة
على اتباع آخر التقنيات التكنولوجيات من أجل تبقى رائدة هذا القطاع
في اإلمارات العربية المتحدة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سام علوي
البنك الرئيسي  :بنك رأس الخيمة الوطني
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”نسهر على تقديم أرقى المعايير
والتسهيالت لخدمة زبائننا ،وهدفنا الرئيس
هو صنع التغيير الذي هم بحاجة إليه”
روبرت كاي
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إيثوس لالستشارات

نبذة تعريفية
منذ قيام تلك الشركة فقد توقع روبرت إم كاي أن يكون لها شأن متميز
عندما تكون في مدينة دبي حيث الموقع المتميز ولتخدم عددًا من
شركات القطاع العام والخاص والمساهمة في تحسين خدمة العمالء
أيضًا وفي غضون سبع سنوات فقط ،نمت شركة إيثوس لالستشارات
من قطاع واحد مختص في خدمة العمالء إلى شركة متكاملة مختصة
باالستشارات والتدريب وحلول الشركات في المنطقة.
تعمل الشركة على دعم المؤسسات الحكومية ،القطاعات اإلدارية،
التجارية ،السياحية وقطاع الضيافة وهكذا فإن الكثير من البنوك في
المنطقة تتطلع إلى الشركة لرفع مستوى خدمة العمالء لديها.
حيث تعتبر الدراسات المتعلقة بالمقاييس السنوية للبنوك العامل
الوحيد الذي يؤدي إلى تحسين خدمة البنوك عمالئها.
ومنذ البداية فقد ركز السيد كاي على صنع اسم مرموق لنفسه

وشركته ويتحقق هذا من خالل تقديم أحدث المنتجات في مجال
الخدمات والحلول.
وتعتبر الحلول التي طرحتها الشركة للتسوق عبر اإلنترنت األولى من
نوعها في البالد حيث نالت شعبية كبيرة مما جعلها تستخدم اآلن من
قبل العديد من المنظمات الكبيرة والدوائر الحكومية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة و جميع أنحاء المنطقة.
يحوي فريق الشركة على  47موظف من  14جنسية مختلفة تشمل
الفنيين المدربين الذين يشكلون فريق عمل متكامل وملتزم وفعال
وهذا يضمن للشركة أن تحتفظ بمكانتها الرائدة بين عمالئها
كشركة استشارات تقدم الخدمات والحلول المتكاملة في المنطقة.
هذا وتخطط شركة إيثوس لالستشارات للتوسيع خارج المنطقة وعلى
مستوى عالمي أيضًا.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :روبرت كاي
البنك الرئيسي  :لويدز تي أس بي
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”تمركزنا في دبي مهد لنا أخذ الدور
الريادي على مستوى المنطقة في ابتكار
وتقديم حلول شاملة ووافية”
بول بيرجر
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هارليكوين ماركيز أند إيفينت سيرفيسيز

نبذة تعريفية
قصة نجاح تلك الشركة ملهمة ،فقد تأسست عام  1996من قبل
الزوجان تشارلي وكارمن رايت و تهدف إلى توفير مجموعة متميزة من
المنتجات والخدمات لعمالئها و التي كانت لم تكن متوفرة إقليميًا
من قبل.
ومن الملفت أن مؤسسي الشركة قد جازفوا في بداياتها حين وظفوا
مدخراتهم الخاصة لشراء أول عدة بسيطة وكانت تلك نقطة اإلنطالق.
مرت األيام و نمت الشركة بشكل ملحوظ على مدى السنوات ال 12
الماضية من خالل الحرص على توفير جودة منتج ال مثيل لها وتقديم
خدمات استثنائية.
ٍ
أما اليوم وكجزء من فريق “أرينا” فقد قامت الشركة بتوظيف 88
شخصًا يتوزعون على  4أقسام (الهياكل ،الديكورات الداخلية ،األثاث و
التبريد) يعملون على تزويد العمالء بالخدمات بدءا من األفراد ووصوالً
إلى الشركات والمناسبات مثل بعض األحداث الرياضية العالمية
الشهيرة.

و استمرت الشركة في عملية التوسع لتفتح لها مكتبا لها في
آسيا هذا الصيف وتفخر الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي
أعلى المعايير األوروبية وذلك عبر فريق من المهنيين المتمرسين
والمؤهلين تأهيال عاليًا داخل مجاالتهم والذين كان لهم الفضل في
نجاحها ويعود ذلك إلى مستوى خدماتهم المتميزة جدًا واالهتمام
بأدق التفاصيل ومنحهم ميزات خاصة لعمالئهم تجعلهم بمنأى عن
المنافسة.
هذا هو التعريف األفضل للعمل المثالي واإلضافي سواء من حيث
المنتجات أو الخدمات وبهذا فقد تمكنت الشركة وعبر اقسامها
األربع من تقديم خدمات ال مثيل لها لحل مشكلة معينة أو عدة
مشاكل معًا.
هذا وتستمر الشركة إلى اآلن بتحقيق نجاحات مبهرة عبر التوسع في
دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا ،وإدخال خدمات جديدة ومنتجات
مبتكرة من خالل اعتماد أحدث التقنيات األوروبية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :بول بيرجر
البنك الرئيسي  :لويدز تي أس بي
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“يعود الفضل لوالدي في إلهامي
لتحقيق أحالمي”
المهندس منذر درويش

27

إم دي للتصميم الداخلي

نبذة تعريفية
منذ صغره كان منذر درويش مهتمًا بالتصاميم الداخلية ،حتى أنه حين
كان ال يزال طالبًا كان يساهم في تجارة العائلة المتعلقة بالتصميم
الداخلي ،وكان لذلك أكبر األثر في صقل اهتمامه وتطويره وتحويل
شغفه وأحالمه إلى واقع حي وملموس.
تتلخص رؤية شركة  MDللتصميم الداخلي في تطوير القدرة على
تلبية احتياجات عمالئها المتنامية .ويؤمن السيد درويش أنه لمواكبة
التطور الالمتناهي في مجال التصميم ُإنه لزامًا عليه توجيه القوى
العاملة في الشركة للتكيف مع التغيير وتقديم الحلول المبتكرة
باستمرار فالهدف هو دائمًا خلق انطباع غير تقليدي لدى العمالء.

ويعمل المصممون في الشركة على اإلتيان بتصميمات تواكب وتتفوق
على اإلتجاهات الحالية فضال عن االتجاهات المستقبلية.
ولهذا فإن الشركة تستثمر مليًا في قواها العاملة فهي تدفع
المصممين دائمًا للسفر المتواصل لدراسة االتجاهات العالمية في
مجاالت التصميم ،وهذا يمكنهم بعد العودة الى دبي من االستلهام
من أحدث التصاميم ومزج التصاميم المحلية بالعالمية .كما تستثمر
 MDللتصميم الداخلي في استخدام أحدث وأرقى التقنيات والمعدات
الالزمة لتقديم أرقى الخدمات لعمالئها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :المهندس منذر درويش
البنك الرئيسي  :البنك التجاري الدولي
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”الغاية التي نصبو إليها هي الجودة
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”
محمد نصار

28

دبليو إم إس للصناعات المعدنية

نبذة تعريفية
تأسست شركة دبليو إم إس للصناعات المعدنية عام  2007كي تكون
الشركة الرائدة في السوق ولتتمكن من تقديم المنتجات العالية
الجودة واليوم تفخر الشركة بالعديد من النجاحات محليا وإقليميا.
تتميز الشركة بالولع الشديد بالتنويعز وروح االبتكار والقيادة
والطموحات الكبيرة بأن يردوا جميل المجتمع من خالل تقديم الحلول
الجديدة الصديقة للبيئة في السوق .من هذا المنطلق فقد قدمت
الشركة نظامًا مبتكرًا للمساعدة في إعادة التدوير في المنطقة وقد
حصل هذا المنتج على قدر كبير من االهتمام كجامعة األميرة نورة في
المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
وتعزو الشركة نجاحها إلى التزامها بتقديم معايير خدمة عمالء
إستثنائية إضافةً إلى السعي الدائم لتطوير جودة المنتج.

هذا وتعتزم الشركة أن تتوسع وتمد نفوذها إقليميًا ولتحقيق
ذلك سوف يبدأ فريق الشركة بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة ذات
قيمة عالية .إن إدارة الشركة تعتقد أن التركيز على الكفاءة واإلنتاج
االقتصادي وطرق التثبيت هي أساسيات توفر للشركة النجاح ويبعدها
عن المنافسة ويتحقق هذا من خالل الجمع بين تلك الصفات مع تركيز
على الجودة والعمل على تحقيق رضا العمالء .وقد نجحت الشركة في
القيام بذلك من خالل كسب شهادة الجودة آيزو ISO 9001:2008
تعتزم الشركة في المستقبل على تقديم االبتكار في العمل
والتنظيم الممتاز وسوف يتم إنشاء قسم مختص باألبحاث والتنمية
في المستقبل القريب.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد نصار
البنك الرئيسي  :بنك أم القيوين الوطني
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”نهدف للوصول إلى العالمية وأن نكون
مثا ًال يحتذى به بين رواد األعمال”
جاسم الشحي

29

الرقم  1للتجارة العامة

نبذة تعريفية
بدأ جاسم الشحي حياته المهنية كمصرفي ناجح وحين سنحت الفرصة
أحسن اغتنامها وبدأ بتجارة بعض السلع األساسية عبر شبكة معارفه
الواسعة ،ليمهد ذلك له الطريق لتأسيس شركة الرقم  1للتجارة العامة
في عام 2008
في البداية كانت نسبة المخاطر المحيطة بالتجارة كبيرة ولكن
محسوبة ،ورافق ذلك ساعات عمل شاقة وطويلة تم التعرف من
خاللها على فرص أعمال مختلفة ،تم االستثمار فيها وفقًا لرؤية محددة
استطاعت تحديد العوامل الرئيسة لنجاح الشركة .شيئًا فشيئًا أثبتت
تلك الرؤية وتلك االستراتيجية نجاعتها في وضع األعمال في الطريق
الصحيح نحو التصاعد والنجاح.

تعتبر الشركة نفسها اليوم مدانةً في نجاحاتها لعمالئها الذين
استطاعت الشركة بناء عالقة طويلة األمد معهم من خالل كسب
ثقتهم بخدماتها ومنتجاتها الممتازة ،وتجاهد الشركة لتتجاوز حدود
توقعات العمالء ،ولذلك فإنها تقدم خدمات ما بعد البيع .ومما تمتاز
به أيضًا هو تنافسية أسعارها كونها تتعامل مباشر ًة مع المصنعين
والمستوردين.
يطمح السيد الشحي إلى التوسع في عمله وشركته و يتطلع إلى وضع
استراتيجية عمل ديناميكية من شأنها إرضاء العمالء من خالل االرتقاء
بنوعية الخدمات وتنافسية السعر باإلضافة إلى االستثمار في أحدث
التقنيات واالستراتيجيات التنظيمية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جاسم الشحي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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”نؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي
المفتاح الحقيقي لتتويج التنمية في دبي إلى
نموذج حقيقي للتنمية اإلجتماعية”
محمد الهاشمي

30

عبر اإلمارات غرافيكس

نبذة تعريفية
تأسست شركة عبراإلمارات غرافيكس عام  2005بإشراف السيد
محمد الهاشمي .و مع أكثر من  25عامًا من الخبرة في مجال صناعة
المطبوعات فقد تمكن من تأسيس منظمة عالمية المستوى .مع تركز
إهتمامه على القراءة والرغبة في اكتساب المعرفة فقد كرس السيد
الهاشمي نفسه لهذه الصناعة من أجل رد الجميل للمجتمع.
وفهم متطلبات العمالء وتقديم الحلول المناسبة من خالل التجربة
والخبرة التي تمتلكها الشركة مما جعلها تنمو بشكل كبير في فترة
قصيرة من الزمن.
قطعت شركة  ETGأشواطًا إلى األمام في مجال المنافسة في
المنتجات القيمة وأضافة الخدمات المتميزة في قسم المال واألعمال
وصناعة الطباعة التجارية .وتشمل خطط التوسع تعيين مزيد من
موردي العالمة التجارية جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة االمدادات في

الشرق األوسط وأفريقيا.
تعتبر إدارة الشركة وشركاؤها روادًا في صناعة الطباعة ويتمتعون
بسمعة كبيرة في المنطقة .ويمتلكون تجربة وخبرة ال مثيل لها وقدرة
على فهم السوق ومتطلبات العمالء وخدمة ما بعد المبيعات وهذا
كله ساعد الشركة في المضي قدما حتى في األوقات العصيبة.
بهذا األساس القوي تعتزم الشركة تحقيق المزيد من النمو واالبتكار
من خالل استغالل الموقع الجغرافي لمدينة دبي وتشمل خطط
فورية لزيادة الصادرات من المنتجات والخدمات في جميع أنحاء الشرق
األوسط وأفريقيا والهند وإدخال أحدث التقنيات التكنولوجيا الرقمية
وحلول طباعة ومكاتب مبيعات إقليمية وتحقيق شراكات استراتيجية
وإقليمية تسهم بالتوسع واإلعتراف بها عالميًا.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد الهاشمي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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ً
شركة ليس عليها أية
”نفتخر بأننا
ديون ،وذلك بحد ذاته إنجاز لشركة تعمل
بنموذج عمل كأعمالنا”
محمد أحمد بن غليطة

31

سنترون لإللكترونيات

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة سنترون لإللكترونيات عام  2006لتتبنى استراتيجية
“بلو أوشن” من خالل الجمع بين التمويل الصغير الذي يستند على
الخدمات المصرفية اإلسالمية وتجارة االلكترونيات.
توجهت الشركة بمنتجاتها إلى السكان المحليين حيث عملت على
توفير االلكترونيات المنزلية بأقساط دون فوائد .لتكون بذلك الشركة
الوحيدة التي تقدم خطة تقسيط مريح بمدة  15شهر ،كما يجدر الذكر
أن الشركة تمتلك كل ما يحتاجه أي منزل من إلكترونيات.
نجحت الشركة في اختراق السوق عبر توظيف مواطني دولة اإلمارات

ممن هم فوق سن ال  30ومنذ ذلك الوقت نمت مبيعاتها بشكل واسع.
تطمح الشركة للمستقبل بفريقها المتحمس والطموح مع رؤية
واضحة بأن تكون خالية من الديون دائمًا وأن العام  2014سيكون عام
اإلنطالق مع خيار أوسع من العالمات التجارية ومجموعة أكبر وأفضل
من المنتجات بفوائد أفضل وخطط بدفعات وأقساط أفضل .وتثق
سنترون لإللكترونيات بقدرتها للوصول ألهدافها عبر تعزيز قدراتها
على جذب العمالء.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد أحمد بن غليطة
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي

58

”شغفي بالغوص هو العامل الرئيسي
في نجاحي على المستوى الشخصي
آن واحد”
والمهني في ٍ
هالل الشنقيطي

32

دولفين لخدمات الغوص

نبذة تعريفية
يعشق السيد هالل الشنقيطي الغوص كهواية ومهنة احترافية.
فخالل عمله كمدرب غوص بدأ بإدخار بعض رأس المال من أجل افتتاح
شركته الخاصة وليدخل سوق العمل بشكل فاعل وتصبح شركته
مؤهلة للعمل فقد أجرى السيد الشنقيطي العديد من الدورات
التدريبية في مجال الغوص التجاري وحصل على درجة البكالوريوس
في الهندسة البحرية من المملكة المتحدة .وبعد تخرجه عمل فورًا
على تأسيس شركة دولفين لخدمات الغوص وبدأ بها في عام 2003
انطالقًا منه نفسه حيث بدأ العمل من منزله وتوسع اآلن ليصبح لديه
عدد من الفروع في دبي فض ً
ال عن وجود خطط للتوسع تشمل هولندا.

يعيد السيد الشنقيطي سمات هذا النجاح إلى عدد من العوامل منها
مواكبة آخر وأحدث الكفاءات والتقنيات في هذا المجال للبقاء في
صدارة المنافسة.
ومع وجود فريق مدرب بشكل إحترافي من الغواصين والمهنيين مما
يضمن نتائج إيجابية وجيدة .تبدي الشركة اهتمامًا واسعًا بمالحظات
العمالء وتمنح كل عميل لديها فرصة لتبادل الخبرات من أجل ضمان
رضا هؤالء العمالء .تعتبر شركة الدولفين لخدمات الغوص مثاالً ممتازًا
على أن الحماسة واإلرادة هي مفتاح النجاح الحقيقي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :هالل الشنقيطي
البنك الرئيسي  :بنك المشرق  /بنك رأس الخيمة الوطني
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”نقدم ما نقدمه من دورات تعليمية ألننا
نؤمن بأن االستمرارية في التعلم هي
المسار الصحيح نحو النجاح”
سعد عباس

33

العالمية لإلستشارات اإلدارية

نبذة تعريفية
تم تسجيل شركة العالمية لإلستشارات اإلدارية في شهر سبتمبر لعام
 2000في دبي تحت رخصة خدمات األعمال اإلحترافية وهي مقسمة الى
ثالثة أقسام رئيسية هي :الخدمات الطبية ،الخدمات األمنية وخدمات
التدريب في مجال األعمال.
في المجال الطبي أصبحت الشركة المركز التدريبي الرئيسي المختص
في توفير التدريب في مجال الخدمات الطبية المثالية في حاالت
الطوارئ والمرخص من قبل دائرة الصحة (دبي)  ،وزارة الصحة (اإلمارات)
ومعتمدة من قبل هيئات دولية عديدة.
مع بدايات عام  2005أصبحت شركة  IBCالمنظم الرئيسي لألحداث
والمؤتمرات الطبية لممارسة الطب اإلحترافي .وجميع مناهجها
ومقرراتها المتبعة معتمدة من قبل برنامج التعليم الطبي المستمر

وهيئة الصحة في دبي .هذا وقد تم تدريب ما يزيد عن  4000شخص
سنويًا من الكوادر الطبية عبر تلك الفعاليات.
في عام  2007فازت الشركة بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ألفضل شركة للرعاية الصحية ،ومن الجدير بالذكر أن  IBCهو
معهد مستقل مختص بالتدريب وال يعتمد أي جهة طبية أو صيدالنية
بقصد الكفالة أو الرعاية كما أن جميع برامجه تدرس باللغة االنكليزية
من قبل خبراء دوليين مختصين جاءوا من جميع أنحاء العالم .كما
أنها تملك شركاء استراتيجيين رئيسيين في تقديم الدورات الطبية
مثل األكاديمية األميريكية للطب التجميلي حيث يمكن لجميع أطبائها
بغض النظر عن اختصاصهم الحصول على شهادات في مجال الطب
التجميلي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سعد عباس
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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”اخترنا دبي كمركز تنطلق منه أعمالنا
بسبب بنيتها التحتية الممتازة”
حازم الحجاج

34

مايكرو أوتوميشن اندستريز

نبذة تعريفية
تأسست الشركة عام  2002بهدف مواصلة تطوير وانتاج وتسويق
أنظمة حماية الطاقة المبتكرة في المنطقة وصوالً إلى أوروبا والواليات
المتحدة أيضا .وقد اختار القائمون على تلك الشركة مدينة دبي لتكون
نقطة اإلنطالق لنشاطاتهم الصناعية والتصميمية بسبب وجود
البنى التحتية ذات الجودة العالية والمميزة والتنظيم والذي تمتعت
به دبي عبر السنين .مع مرور الوقت تمكنت شركة مايكرو أوتوميشن
اندستريز من التوسيع و تصدير منتجاتها األخرى المنتجة محليا إلى
البلدان النامية والمتقدمة حول العالم .كما لعبت الشركة دورا كبيرا
في تعزيز التقدم التكنولوجي في مدينة دبي.
ويستند نجاح الشركة على عدد من العوامل الرئيسية كالبحوث

الدؤوبة وفريق التطوير في الشركة والذي ساهم في توفير مستمر
للمنتجات والعمليات الجديدة والمبتكرة ،وجعل الشركة في مكان
بعيد عن المنافسة كما تفخر الشركة بموظفيها وقواها العاملة التي
تمتلك خبرات عالمية في هذا المجال منذ عام  .1977كما لعب تفاني
موظفي الشركة وإخالصهم لمعايير الجودة والقيم األخالقية دورا هاما
في نجاحها ،وتجلى ذلك في تجاوز توقعات العمالء مرارًا وتكرارًا .تطمح
الشركة في المستقبل القريب إلى وضع خطط تطويرية مبتكرة من
أجل مواجهة تحديات “الطاقة من أجل الغد” من خالل االستثمار في
أحدث التقنيات لمساعدة وسائل انتاجها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :حازم الحجاج
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي
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”كلنا اعتزاز بماضينا والقيم التي تأسسنا
عليها ،وكلنا إصرار على الحفاظ عليها
وعلى شركائنا وعمالئنا”
كولديب جريوال

35

إلكوم العالمية

نبذة تعريفية
تعتبر شركة إلكوم العالمية شركة رائدة في مجال صناعة النقل البحري
في الشرق األوسط وتختص الشركة في مجال االتصاالت والمالحة ونظم
السالمة باإلضافة إلى الخرائط والمنشورات المختصة بالمالحة البحرية.
تأسست الشركة عام  1969عبر مكتب رئيسي في دبي ،لكنها اآلن
تمتلك شبكة دولية واسعة من المكاتب في أبوظبي ،الفجيرة،
البحرين ،الكويت ،عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،الهند
واليمن .وقد أنجزت الشركة العديد من المباني الحديثة المميزة
ومشاريع في أعماق البحر وخارجه واليخوت والسواحل وقطاعات حرس
السواحل .توفر الشركة خدمة متميزة وخاصة كما أنها حازت على
شهادة اآليزو  ،ISO 9001:2008وتعمل على توفير دورات تدريبية
للمهندسين والفنيين وتمتلك أكبر مخزون لقطع الغيار في المنطقة

كما توفر خدمة مميزة على مدار الساعة في جميع الموانئ في أنحاء
العالم بما يتعلق بالصناعات البحرية تعتبر شركة إلكوم العالمية مركز
خدمة معتمد لقوارب النجاة والعديد من الصناعات اآلخرى المتعلقة.
وحازت الشركة على جائزة “مركز خدمة ثران أون بورد وثران بيست
غلوبال” .
تمثل شركة إلكوم العديد من صناعات المعدات البحرية الرائدة في
العالم مثل أوترونيكا ،هاتيالند ،كودن ،شركة نورثروب غرومان سبيري
مارين ،بينسويسيكس ،براكسيس ،آر إف دي ،ساب ،سياتل كوبهام،
سكيبر ترانساس أند يو كي أتش أو وغيرها الكثير .وكقاعدة دائمة
للتوسع والتطور سوف تشهد الشركة المزيد من العمالء والتركيز هو
على “التفوق اإللكتروني الهندسي”

الرئيس التنفيذي  /المالك  :كولديب جريوال
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي

62

”نضع محط أولوياتنا خدمة عمالئنا،
فنجاحنا مقرون بكسبهم ليكونوا
معنا على المدى الطويل”
خالد الجودر
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الجودر العالمية للتجارة العامة

نبذة تعريفية
قطعت شركة الجودر العالمية للتجارة العامة أشواطًا من النجاح
وجذبت الكثير من الشركات المماثلة لها نظرًا لموقعها المتميز في
مدينة دبي ،وتقوم الشركة بأعمال مميزة فريدة من نوعها لتلبي
احتياجات القطاعات المختلفة لالقتصاد المحلي.
تحظى شركة الجودر بشراكات هامة مع أسماء عالمية مرموقة
مثل طابعات أتش دي ،ومنتجات ماجي كارد ،وكونسيومابلس
وغيرها وبهذا اكتسبت الشركة زخمًا كبيرًا وأصبحت اآلن هي
البوابة الرائدة في الشرق األوسط للموارد المتنوعة لمجموعة من
المنتجات والخدمات .تعمل شركة الجودر على تغطية العالم بأسره
بغربه وشرقه وتلبي متطلبات الصناعات المتنوعة بما في ذلك
قطاعات الضيافة والرعاية الصحية وإمدادات الطيران والمواد الصحية
والطباعية.

يشغل العميل مركز اإلهتمام لدى شركة الجودر ويتجلى ذلك
بالشغف الكبير لدى الشركة لتحقيق هدف بسيط ولكنه ذو قيمة
كبيرة لديها :تحقيق رضا العمالء! هذا وتعمل فلسفة الشركة نحو
هيكلة الشراكات المتينة التي تضمن النجاح على المدى الطويل من
خالل أخالقيات العمل والقيم الثابتة .و تضع الشركة نصب عينيها أنه
وفي مدينة دبي التي تشهد تطورًا في كل لحظة ،ال يمكن لشركة
الجودر أن تكون متأخرة عن ركب التقدم هذا بل جزءًا ال يتجزء منه.
تتميز شركة الجودر بتقديم خدمات عالمية المستوى وأسعار فاعلة
ومرنة من حيث التكلفة وااللتزام بجداول زمن التسليم.
كل هذا ساعد الشركة على تقديم الكثير من المنتجات والصناعات
العالمية بكل راحة وفاعلية .كما وتفتخر الشركة بأنها حازت على جائزة
“العضو المميز” لعام  2005كإحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :خالد الجودر
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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”تقوقنا التقني هو جوهر الشركة
وأساسها”
ستيفان بيرنر

37

هيلب إيه جي ميدل إيست

نبذة تعريفية
تأسست شركة هيلب إيه جي ميدل إيست من قبل سويرن كروه
وكريستيان المبيردا عام  1995في المانيا ووضعت نصب عينيها
التركيز على الخدمات األمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وحلولها
وفي عام  2005انتقل كريستيان إلى دبي برفقة ستيفان بيرنر ونيكوالي
سولينغ ،لتشمل خططهم التركيز على تنمية األعمال والتوسع فيها.
واليوم تتمتع الشركة بمكانة فريدة من نوعها ألنها تستثمر بكثرة
في مجال الخبرات الفنية والتدريب .هذا وقد ساعد على أن تصبح
الشريك المفضل للعمالء والمؤسسات بيئة تقنية تعتبر األعقد في
الشرق األوسط .كما تقدم  ISMSتنفيذات وفقًا لمعايير اآليزو ISO
.27001
تعمل الشركة على خلق الوعي في السوق وكذلك اإلستثمار في
التجارب والبحوث في أفضل التكنولوجيات المتعلقة بسوق أمن
تكنولوجيا المعلومات حققت نجاحات واسعة في مجال إدخال تقنيات

جديدة في السوق مثل تطبيقات جدران الحماية (فاير وول) وبرامج
حماية متطورة ضد المواد والملفات الضارة.
في عام  2010قامت الشركة بتجديد استراتيجيتها المتعلقة بخدمة
العمالء لدعم نقص الميزات التي ال يستطيع البائع تقديمها وتقديم
الحلول المناسبة في هذا الشأن وإضافة الموارد التي تساعد على
تطوير تطبيقات للتغلب على القيود المطروحة والمستويات التقنية
التي ال تتالئم مع روح المهارة واإلحتراف واإلبتكار داخل عالم التجارة .هذا
وسوف يشهد العام  2011افتتاح مكتب ثالث له في الشرق األوسط في
الدوحة ،قطر.
كما أن تطور الجيل القادم من نظام الدعم الخاص بالشركة سيتيح
التعامل والدخول إلى عالم الهواتف الذكية وتقديم تطبيقات اآلي
فون .هذا سيسمح للعمالء بسهولة الدخول والتتبع واإلستفادة من
تلك التقنيات.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ستيفان بيرنر
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“نرغب أن نعزز أعمالنا من أجل دعم
رؤية دبي”
فينيش بيماني
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كيموها المحدودة

نبذة تعريفية
بدأت الحكاية منذ عام  1988عندما كانت دبي ما تزال مدينة ناشئة
نسبيًا ،في هذا العام تأسست شركة كيموها المحدودة المختصة
بالتعامل في التعبئة والتغليف والطباعة .وكان كبار المديرين
التنفيذيين في الشركة قد أدركوا منذ ذلك الوقت بال أدنى شك
المقدرات واإلحتماالت التي كانت تنتظر مدينة دبي وأرادوا منذ ذلك
الوقت أن يكونوا جزءًا منها ،ولذلك ومن أجل تلبية الطلب المتزايد
في السوق ،تخصصت كيموها المحدودة في تلك الصناعة.
يكمن سر تفرد شركة كيموها في قدرتها واستعدادها إلرضاء جميع
طلبات عمالئها بغض النظر عن كيفية التحدي ونوعه .لقد أثبتت
الشركة مثابرة موظفيها عبر أكثر من عقدين في هذا المجال و
تسعى اليوم جاهدة لتوفير المنتجات األكثر ابتكارًا وأفضل الحلول
لعمالئها ويعود السبب في نجاح شركة كيموها إلى العديد من

األسباب والمبادئ منها هو وجود مناخ اقتصادي ال مثيل له في دبي،
وتشمل العوامل األخرى التركيز القوي على رفع الروح المعنوية ،وزيادة
مستوى التفكير االبتكاري ،فضال عن احترام القيم األخالقية كالصدق
والنزاهة والبساطة .هذه الصفات تساعد الشركة على التطور
إلى مركز مرموق وموثوق يمنح عمالءها راحة البال واإلطمئنان في
تجربتهم مع الشركة.
عالوة على ذلك ،تنوي الشركة لتحقيق المزيد من النجاح من خالل
العمل عن كثب مع عمالئها وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات
وتقديم الحلول لكسب المزيد منهم مما يزيد الطلب عليها محليًا
ودوليًا .وسوف تسعى الشركة لإلستثمار في أحدث وأرقى التقنيات
لدعم اإلستثمار في الدولة عبر العمل على تطوير عالقات أقوى مع
الجهات الحكومية نفسها حتى تضمن مزيدًا من النمو في دبي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :فينيش بيماني ،كيران أشر
بيرنيما فينيش بيماني
		
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي
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“ال يمكن أبدا أن تكون هناك مكافأة أكبر
من فرصة لخدمة المجتمع”
إبراهيم علي بن شاهين
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دي جي تي

نبذة تعريفية
عندما سمع السيد إبراهيم بن شاهين باإلحصاءات المتعلقة بعدد
األشخاص المتضررين من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم دهش
مشروع من
تمامًا وقرر أن يفعل شيئًا ،فكان ذلك المحفز له ببدء
ِ
شأنه توفير المياه الصحية والغذاء المالئم والتوصيات الالزمة للتوعية
الصحية للمجتمع .وكانت تلك نقطة اإلنطالق في عام  2003حيث تم
تأسيس شركة دي جي تي.
تستورد شركة دي جي تي ميا ًه نقيةً وصحيةً وطبيعية تمامًا من ينابيع
تركيا .تتميز هذه المياه بوجود نسبة منخفضة من الصوديوم وتحتوي
على الكثير من الفوائد الصحية .وبعد نجاح الشركة إقليميا تهدف اآلن

إلى الوصول إلى العالمية.
هدف واحد وهو توفير جودة عالية ومنتجات
تعمل دي جي تي لتحقيق
ٍ
صحية ويعود سر نجاحها ونموها المتزايد إلى عالقاتها المتميزة مع
مورديها وقدرتها على انتقاء وتوظيف أفضل المواهب .كما أن شركة
دي جي تي تعمل على الدوام على تشجيع ودعم مختلف المنظمات
غير الربحية التي تسعى ألهداف خيرية .عندما تمتلك الشركة قاعدة
جيدة تبنى على النوايا الحسنة فال يوجد أي شك في أنها ستكون
مزدهرة في مدينة مثل دبي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :إبراهيم علي بن شاهين
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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”حين يكون الشخص المناسب في المكان
المناسب ،و ُيتوج ذلك بروح العمل الجماعي فأنه
حتمًا ستكون للشركة ميزات تنافسية عالية
وليد جمالي
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ثري دبليو نتوركس

نبذة تعريفية
تأسست شركة ثري دبليو نتوركس في العام  2000في مدينة ملبورن
باستراليا بدافع من رغبة قوية بأن تصبح الشركة رائدة عالميا في مجال
االتصاالت والسالمة ومجال الحلول األمنية التي يتم تصميمها ودعمها
محليا ً.وسرعان ما انتقلت إلى دبي وتحديدًا في المنطقة الحرة بجبل
علي ،وأوجدت بسرعة كبيرة فرصًا حقيقية وإمكانات تجارية في
األسواق الناشئة .وقد مهد المناخ االقتصادي لمدينة دبي كل عوامل
النجاح لشركة ثري دبليو نتوركس وأتاح لها النمو والتوسع ،فقد
استطاعت الشركة من خالل مقرها بدبي التوسع إلى أسواق أفريقيا
وآسيا والمحيط الهادئ ،وتمتلك اليوم مكاتب مبيعات محلية في
أكثر من تسعة بلدان وقد أثبتت وجودها من خالل مشاريع مشتركة

في المملكة العربية السعودية واألسواق األلمانية وللشركة خططًا
فوريةً بالتوسع وتشمل عمليات أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا
وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ باإلضافة إلى فرص جديدة في ايران
والعراق .كما تخطط الشركة إلطالق خطها الخاص من األلياف والكابالت
واالكسسوارات تحت إسم “”C3إن االبتكار المستمر في توفير الحلول
المحلية والمبتكرة للعمالء وتدريب القوى العاملة وتوفير الخبرات
وتوفير المرافق المتكاملة العديدة وتوفير مراكز التدريب في جميع
أنحاء العالم هي أسباب النجاح وأولى الخطوات على طريق طويل
ويتكلل بالنجاح.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :وليد جمالي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني ،إتش أس بي سي
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“الطلب على مثل هذا التراث الرائع لن
يتوقف أبدًا”
فتحية أحمد
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التراث للحناء

نبذة تعريفية
حكاية هذه الشركة مميزة بدأت في خيمة صغيرة في فندق جميرا
بيتش في دبي ،حيث حققت نجاحًا كبيرا مع الزوار واألجانب مما جعل
صاحبة الشركة السيدة فتحية أحمد تتوسع في أعمالها ويصبح لها
أسوقًا كبيرة خارج المنطقة.تم تأسيس الشركة في عام  2002لتنمو
بسرعة وتوفر أنواع الحناء المعاصرة حسب اختيار ذوق العمالء وذلك
باستخدام مادة الحناء الطبيعية الحديثة والنقية والتي من شأنها أن
تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا دون أن يتالشى اللون أو بدون أن تسبب
بأي حساسية لجسم اإلنسان .ومن الجدير بالذكر أن جميع المنتجات
مختبرة جيدًا ومصدقة من قبل حكومة دبي فيما يتعلق بالحساسية،

والتهيج  ،والندبات الدائمة .وأما اليوم  ،فمع وجود أكثر من  28فرع
تنتشر في أكثر المواقع أناقةً في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.
هذا اإلنجاز المدهش يؤكد الجدوى التجارية والتميز للتراث للحناء وأن
تسويق هذا الفن بطريقة حديثة يفتح األبواب أمام التوسع العالمي مع
شركاء يمتلكون رؤية طموحة.
وألن شركة التراث للحناء تدرك أن لكل زيون من زبائنها ذوق فريد
ومميز ،فإنها توفر مجموعة ال حصر لها من التصاميم البسيطة إلى
التصاميم المبتكرة والجديدة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :فتحية أحمد
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري
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“لكل شركة رؤيتها الخاصة بها ،وفي ذلك يكمن التصميم
البصري لعالمتها التجارية .مهمتنا هي الغوص في أغوار
تلك الرؤية والبحث عن التصميم وإخراجه للواقع”
تونيت توماس
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تونيت للتصميم واإلعالن

نبذة تعريفية
تونيت للتصميم واإلعالن هي وكالة لإلعالنات والتصميم اإلبداعي،
وتتكون المجموعة العاملة فيه من مجموعة أفراد يؤمنون بفكرة أنه
يمكن تغير كل شيء ويؤمنون بالعمل العظيم و بمجموع القوى
التي تتشارك هذا اإلعتقاد .منذ أن تم تأسيس تلك الشركة منذ 3
سنوات عملت مع أرقى العالمات التجارية المرموقة مثل مركز برجمان
للتسوق ،جوتن ،لو ميريديان ،مصدر ،معهد مصدر للعلوم ،شركة
خدمات إلدارة المرافق (تابعة لمبادلة) ،كلية اإلمارات للتعليم المتقدم،
أبوظبي ،شركة قرقاش ،بنك دبي اإلسالمي ،جافزا ،أدوبي الشرق
األوسط ،فيريتي بيرشينج لليخوت ،وزارة الصحة ،وزارة التربية والتعليم،
جيش اإلمارات العربية المتحدة ،مكتب رئيس الوزراء 94.7 ،كول إف إم،
مجوهرات داماس ،مجوهرات سكاي ،دانا جيتس ،نت جتس ،غولد أند
جيولري غروب ،إمبر للعطور ،مجموعة الذهب والمجوهرات والعطور

وحصلت مؤخرًا على العمل مع عدد من الماركات الفاخرة في الكويت
مثل مول  ،360والكوت مول وقد تم االعتراف بشركة تونيت من قبل
شركات إعالن عالمية في العديد من المناسبات.
وتمكنت تلك الشركة من الحصول على جائزة “وورلد الكجري أوردس”
في موناكو عن العمل المنجز فيما يتعلق بيخوت فيريتي .باإلضافة إلى
ذلك ،تم التسليط على ثالثة من أعمالهم حول مركز برجمان مؤخرًا
في مجلة لويرزرس آركيف (واحدة من أهم مجالت اإلعالن في العالم)
وتم التصويت لها كثالث أكثر وكالة إعالنية إبداعًا في اإلمارات العربية
المتحدة.
توفر شركة تونيت للتصميم واإلعالن مجموعة متنوعة و خالقة من
خدمات التصميم اإلعالني و حلوالً استباقية رقمية من أجل تلبية
المتطلبات الجديدة وتطوير األعمال.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :تونيت توماس
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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“جوهر النمو في الشركة هو القدرة على
ابتكار وتطوير منتوجات السكر واالرتقاء
بها إلى أعلى المستويات”
خالد محمد الشامي
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الشامي لتعبئة السكر والحبوب

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة الشامي لتعبئة السكر والحبوب عام  1999على
خطى اليابان وألمانيا لتكون جهة موردة للسكر في منطقة الشرق
األوسط بأسرها .وقد واجهت في بدايتها بعض المشاكل لكن
العزيمة والتركيز على النوعية َضمن الخروج من تلك المشاكل.
تحرص الشركة على تقديم المنتج الجديد والجودة الفائقة وأفضل
المواد الخام كما تدعم عمليات التعبئة والتغليف بما يتوافق مع
البيئة وقد ظهر هذا في القدرة على تنظيم المبيعات واإلختصاص
في مجال التسويق والمراقبة الصارمة للجودة وتنظيم اإلجراءات
وتعيين القوى العاملة المحترفة .هذا وقد زادت الشركة من قيمة
العالمة التجارية من خالل إدخال أصناف جديدة من السكر ومشتقاته
ألغراض اإلستخدام التجارية والشخصية وقد ارتفعت الصادرات
لتغطي بلدانًا مثل الكويت ،قطر ،السعودية ،عمان ،البحرين ،األردن،
إيران وأفريقيا .وهناك خطط للتوسع الفوري في السوق وسوف

تشهد الشركة عام  2011تقديم أول محليات هرمية الشكل منخفضة
السعرات الحرارية وتخطط الشركة على مدى السنوات المقبلة
لالستثمار في أكبر المصانع وبأرقى التقنيات واآلالت المختصة لتلبية
الطلبات المتزايدة كما تسعى إلى توسيع صادراتها أيضا بوصفها
استراتيجية هامة للتوسع فضال عن توسيع األبحاث والتطوير التي
تركز على أذواق الجنسيات العربية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة الشامي لتعبئة السكر والحبوب هي
شركة رائدة في صناعة السكر من عدة منطلقات مثل االستمرار في
الحفاظ على أسعارها التنافسية وأنظمتها اإلجرائية .وقد استثمرت
الشركة في بحوث السوق بشكل واسع وأطلقت مبادرات لتحديد
أولويات العمالء في األسواق المربحة حيث ستستخدم الشركة تلك
البيانات إلضافة حصة السوق في تطوير منتجات تلبي احتياجات
األسواق المتخصصة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :الدكتور محمد الشامي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“نسعى لتدليل حاسة التذوق لدى
العالم أجمع”
جستين كالرك

44

أوربيس فودز

نبذة تعريفية
جاد افتتاح محمصة أوربيس فود عام  2007لتلبية الطلب المتزايد على
مثل تلك الخدمات الراقية ،وأصبحت بذلك أوربيس فود أول محمصة
من نوعها في الشرق االوسط وشمال إفريقيا .وضعت الشركة منذ
تأسيسها أهدافًا مميزة وطموحات كبيرة ،فكان أول عمالئها أبراج
اإلمارات (مجموعة جميرا) .منذ ذلك الحين كان التركيز لديهم على
الحفاظ على دعم قطاع الضيافة الراقية وقد توسعت منجاتها لتشمل
منتجات الشاي القادمة من مزارع شركائهم في نيبال ومالوي باإلضافة
إلى المكسرات المحمصة الطازجة .كما تقوم الشركة أيضًا بتوزيع
عصائر إيغر ،بورديز ،سال مارينا وجوتا للمياه المعدنية باإلضافة إلى
قائمة طويلة من العمالء ذوي السمعة الطيبة مثل سوق دبي الحرة،
سبينس ،ويتروس ،إيماريتس ،برج العرب ،ذا آيفي ريستوران ،ذا

كابيتال كلوب و ذا بانيان تري ،هذا ويجري تسليم أكثر من مئة موقع
من المواقع ،كما تطمح أوربيس فودز إلفتتاح محامص جديدة في
أبوظبي وقطر.
يعود سر تفوق الشركة إلى نجاحها مع جميع عمالئها ومناقشتهم
حول احتياجاتهم وميزانياتهم كما أنها توفر حلول بديلة للعمالء
الغير راضين عن عروض منتجاتها .وتهدف الشركة إلى تغيير مفهوم
خدمة العمالء عن طريق السماح بوجود واجهة تفاعلية متكاملة وذكية
عبرالهاتف والبريد اإللكتروني واإلنترنت والتبادل االلكتروني للبيانات.
تتبع محامص ومستودعات أوربيس فودز سياسة “الباب المفتوح” مع
عمالئها بحيث يمكنهم زيارتها لمشاهدة عمليات التعبئة والتوزيع في
أي وقت من األوقات.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جستين كالرك
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي الوطني
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“ندرك مقدار الثقة التي يضعها عمالؤنا فينا،
ونحن نسعى جاهدين للحفاظ عليها”
أسماء هالل لوتاه

45

ذا هندرد بيالتيس أستوديو

نبذة تعريفية
تأسست شركة ذا هندرد بيالتيس أستوديو في عام  2007بهدف
توفير تطبيق تقنية “بايليتس” اإلحترافي المختص بتلبية االحتياجات
الفريدة للمرأة .ركزت السيدة أسماء هالل لوتاه مؤسسة الشركة
على دراسة الجدوى والسوق على نطاق واسع من خالل إجراء البحوث
المناسبة قبل البحث عن الموقع االستراتيجي للشركة ليصل األمر
بها إلى اإلستقرار في المكان المناسب والمريح ،مدينة دبي.
عملت الشركة على تعيين عدد من الموظفين المؤهلين لتثبيت
معدات تقنية “بيالتيس” في االستوديو .ثم انطلقت في حملة
تسويقية فعالة وشاملة واإلعالن عن إنشاء الشركة وتلك التقنية من
خالل وسائل االعالم االجتماعية.
تعمل شركة ذا هندرد بيالتيس أستوديو على تزويد النساء ببيئة
مريحة وخاصة ويقوم المدربون ببذل اإلهتمام األساسي في العمالء

ولكن في الوقت نفسه يضمنون وجود الحرية الالزمة لتنمو األعمال
وتتطور بشكل مريح لهم .يشمل االستوديو تشكيلة واسعة من
الفئات التي تعمل بشكل وثيق مع كل عميل للتأكد من أنهم
يشعرون باالرتياح بالجدول الزمني المحدد ومن الجدير بالذكر أن
شركة ذا هندرد بيالتيس أستوديوهي الوحيدة في الشرق األوسط
التي تقدم تقنية “غيروكينيسيس غيروتونيك” التدريبية ولديها
مخططات اآلن للتوسيع عبر افتتاح مركزين اثنين جديدين لهما.
كل واحد منها بحجم ثالث مرات من مساحة االستوديو الطبيعي
وهي بمثابة مقهى متخصص بالغذاء واستشارات التغذية،
باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة تخطط باستمرار إلى توفير الفرصة
للتعلم ولحضور الدورات التدريبية ،وتهدف إلى أن تصبح عالمية في
المستقبل القريب.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :أسماء هالل لوتاه
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي
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“نود تصدير معرفتنا المكتسبة
للمنطقة بأسرها”
نارام نصار

46

أوتال

نبذة تعريفية
تأسست شركة أوتال عام  1996برؤية بسيطة وقوية وهي الوصول إلى
القمة ،وكان هدفها منذ البداية أن يكون لها اسم رائد في مجالها في
المنطقة بأسرها ،كما أن أوتال هي أول شركة مختصة بنظام إعادة
تدوير مياه غسل السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
منذ نشأتها ،فقد حرصت الشركة على تسويق منتجات جديدة
ومبتكرة كسبت من ورائها سمعة مرموقة وعملت على تقديم حلول
مبتكرة ومصصمة خصيصًا لتناسب األسواق .كما أن التفكير المتقدم
والروح اإلبداعية والذوق المميز ساعد الشركة على إظهار صورة النجاح
التي تتمتع بها اليوم .يعتقد مؤسسها السيد نارام نصار أن النجاح
الذي حققته شركته يعود إلى العالقة بين الموظفين والرضا عن جودة
الخدمات وأنه عندما يتم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حماس الموظفين

وتحقيق سعادتهم في عملهم والبيئة حولهم فإن هذا سينعكس
بالتميز والكفاءة بشكل طبيعي .وبالتالي ومن خالل اتخاذ تدابير من
هذا القبيل  ،وقد أوصل السيد نصار الشركة لتحقيق الهدف النهائي
لها من رضا العمالء والوالء.
من الجدير بالذكر أن خدمة العمالء ليست الشيء الوحيد الذي يركز
عليه السيد نصار فقد وضع معايير معنوية عالية وأخالقية لشركته،
وفي محاولة لترقى شركته إلى مستوى هذه المعايير فقد وضع عددًا
من الخطط لتنفيذها.
وتخطط أوتال حاليًا لتوسيع قاعدة منتجاتها ،واالتجاه نحو المنتجات
الصديقة للبيئة بهدف االلتزام بمسؤولياتها البيئية والمجتمعية
وضمان رضا عمالئها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :نارام نصار
البنك الرئيسي  :بنك بلوم ،فرنسا
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“أحسنا اإلستفادة من كون مدينة
دبي مقصد سياحي عالمي”
علي عبداهلل حسن الزرعوني

47

مذنب هالي للسفر والسياحة

نبذة تعريفية
أحالم السيد علي عبداهلل الزرعوني هي بحجم الفضاء فقد استوحى
فكرة افتتاح شركة سياحية من مدينة حالمة هي دبي نفسها
وسمعتها المتنامية بوصفها وجهة سياحية رائدة في العالم ،ولهذا
فقد قرر افتتاح شركة أطلق عليها مذنب هالي للسفر والسياحة وكله
عزم وإرادة على تطبيق خبرته نحو النجاح لنفسه وشركته وتحقيق
األكثر بكثير ،وهذا ما حدث حقًا مع األيام.
تعمل شركة مذنب هالي للسفر والسياحة بشكل وثيق مع شركات
عالمية باسماء مرموقة حيث تعمل على بناء عالقات متينة طويلة
األمد .وقد قامت الشركة على مبادئ وصفات اساسية في عملها

تركز على الخدمة والخبرة ،المصداقية ،والقيمة مقابل المال ،النزاهة
وااللتزام والتميز في العمل.
على مر السنين ،اكتسبت الشركة شهر ًة وإسمًا في عالم السفر لكل
من الشركات واألفراد ومتطلبات السياحة.
تتجه شركة مذنب هالي للسياحة والسفر نحو النمو من خالل تنفيذ
حلول مصممة خصيصا لذلك وكإستجابة مباشرة الحتياجات العمالء
والتحديات في المنطقة .وكجزء من العمل فإنهم يدعونكم إللقاء
نظرة عن كثب مع إدارة السفر لنهج وخطط الشركة الجديدة .إنها
مثال آخر للفرص التي ال تنتهي لرجال األعمال في مدينة دبي .

الرئيس التنفيذي  /المالك  :علي عبداهلل حسن الزرعوني
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي الوطني
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“نجاحنا اعتمد على سواعد فريق عمل
من المتخصصين ذوي القدرة الفائقة
على استيعاب أحدث التقنيات”
هشام األنصاري

48

هورايزون ساتاليت سيرفيسز

نبذة تعريفية
كانت الفرص الواعدة في الشرق األوسط وخاصةً دبي هي النواة
التي بنيت عليها رؤية هورايزون ساتياليت سيرفيسز ،وعلى ذلك
تأسست الشركة في عام  .٢٠٠٤ومنذ البداية عملت على تلبية حاجة
السوق في الخدمات المتعلقة باألقمار الصناعية .وقد بدأت كشركة
صغيرة ولكنها و من خالل استراتيجياتها واهتمامها بالعمل الجماعي
وفهم احتياجات العمالء نمت بسرعة لتصبح واحدة من أهم الشركات
المختصة بتقديم الخدمات المتعلقة باألقمار الصناعية في المنطقة.

ويعود نجاح الشركة بهذا الشكل لوجود أشخاص فيها من ذوي
المهارات العالية والقدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة والتي
تضفي قيمة مميزة على منتجاتها وخدماتها.
وألنها تحرص على الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة يثق بها
عمالؤها ،فإنها تسابق الزمن اليوم وتستمثر جديًا في الجيل القادم
من تقنيات األقمار الصناعية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :هشام األنصاري
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي
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“المخاوف بشأن الوجبات السريعة وتأثيرها
على الصحة العامة ،كان لها عندنا الحل األمثل:
آن واحد”
وجبات سريعة صحية وشهية في ٍ
فادي ملص

49

جست فالفل

نبذة تعريفية
لحكاية هذه الشركة قصة برائحة زكية وطعم مختلف ،ألنها عن
الفالفل! تأسست شركة جست فالفل عام  2007من قبل ثالثة أشخاص
شرقيين يفخرون أنهم يحبون هذا الصنف التقليدي من الطعام وأرادوا
تحديثه عبر إدخال نكهات عالمية عليها إضافة إلى الطعم التقليدي
لها وتقديمها إلى العمالء على شكل سندويشات لذيذة مميزة.
هذه الفكرة جديدة تماما ويعتبر أسلوبًا مبتكرًا لنمط الوجبات الجاهزة.
وتعتبر قائمة الطعام بحد ذاتها رواية تتحدث عن نكهة بالدها وتمنح
الشعور بمذاق طعامهم .تجدر اإلشارة أن السندويشات نباتية ٪ 100
ولذيذة وصحية ومغذية.
ومن ميزات محالت تلك الشركة أنها تمنح المتعة ذاتها للفالفل وبمزايا
غذائية مميزة .هذا ويعود النجاح لهذ الشركة أن منتجاتها لذيذة
ومغذية وصحية وفكرتها مدهشة فضال عن االلتزام المطلق بالجودة

واإللتزام بأعلى المعايير.
يستخدم جست فالفل مكونات متميزة وكل فرد يعمل فيها هو من
الموظفين المدربين تدريبا جيدا والذين اختبروا مقاييس التشغيل
المثالية وهذا يضمن خبرة مميزة وذوق عالي وجودة عالية لألغذية
وخدمة لطيفة ومستمرة على الدوام لدى شركة جست فالفل خططًا
مستقبلية طموحة للتوسع على الصعيدين المحلي و الدولي عبر
اتباع منهج منح حقوق اإلمتياز .كما تملك الشركة أيضا مواقع رئيسية
في جميع أنحاء البالد وخارجها وأما الخطوة التالية فهي االستفادة من
شعبيته من خالل تقديم أعلى مستويات لخدمة وافتتاح المزيد من
الفروع في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة والعالم.
إنها شركة إبتكارية حقًا وتضيف على قائمتها أيضًا الحرص على
تحقيق أفضل مستوى لرضا العمالء.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :فادي ملص
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي الوطني
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“أتوق للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لجعل
دبي مدينة رائدة في السياحة العالجية”
د .شورونغ جيانغ

50

مركز اإلمارات الطبي المتكامل

نبذة تعريفية
عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن افتتاح
مدينة دبي الطبية لم تتردد الدكتورة شورونغ جيانغ في االستفادة من
الفرص الطبية الكبيرة التي أتيحت للعاملين في هذا المجال والحرية
المطللقة التي توفرها مدينة دبي للمستثمرين فقد استطاعت
الدكتورة جيانغ تأسيس عيادة في عام  2006وأصبحت شريكا مؤسسًا
في مدينة دبي الطبية.
تمت تسمية العيادة بمركز اإلمارات الطبي المتكامل وتطرح مفاهيم
بديلة من الطب الغربي والشرقي لعالج مجموعة من األعراض كاإلجهاد،
األرق والعقم .هذا ويجدر الذكر أن الدكتورة جيانغ التي انطلقت برؤية
طموحة لبناء عالمة تجارية فريدة من نوعها تعمل اآلن لجعل EIMC
عامل جذب للسياحة الطبية في دبي.

تدرك الدكتورة جيانغ تدعي أن دبي هي المكان األفضل إلنشاء واختبار
منتجات الشركة وهي تخطط اآلن لتصديرها الى الواليات المتحدة
وأوروبا والصين وستتجه مستقب ً
ال إلى اتباع المعايير الدولية .هذا
وسوف تتبع الدكتورة جيانغ إدارة قوية وابتكارية لتوجيه شركتها
لتحقيق النجاح .وعالوة على ذلك فإنها تخطط الستضافة األحداث
الطبية واالجتماعية لزيادة الوعي العام حول الطب البديل كما ستقوم
و بالشراكة مع مدينة دبي الطبية بنشر كتب في الطب المتكامل.
الدكتورة جيانغ شخصية فريدة من نوعها من الناحية الطبية
والشخصية ،وتعزو نجاح شركتها إلى الجهود المبذولة ليس منها
فقط بل من الجميع حولها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .شورونغ جيانغ
البنك الرئيسي للعيادة  :بنك المشرق
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ً
نتيجة
“كوننا في المقدمة هو ببساطة
لسعينا الحثيث في الوصول والمحافظة
على أرقى مستوى في خدمة العمالء”
سيف عبداهلل

51

هاي فون تيليكوم

نبذة تعريفية
حين تقاعد السيد سيف عبد اهلل باكرًا في أوائل عام  2004كانت تملؤه
الرغبة في بدء أعماله الخاصة بنموذج تجاري يحقق االستدامة والربح
على المدى الطويل ،وانتهى به المطاف بأن بدأ أعماله في عوالم
الهواتف النقالة لتكون بدايةً لفكرة تجارية كبيرة .وهكذا ،تأسست
شركة هاي فون بمكان ال تتجازو مساحته  300قدم مربع وراس مال
اليتجاوز  25،000درهم واختصت في بيع ملحقات الهاتف المحمول.
ركزت الشركة على تلبية احتياجات العمالء من خالل تحليل دقيق
للمبيعات والتخزين ألحدث وأفضل نوعية البضائع .استغرقت شركة
هاي فون بعض الوقت لجعل منتجاتها متاحة بسهولة عبر مواقع
رئيسية في أرجاء المدينة وفي داخل مراكز التسوق.
تتطلع الشركة اليوم لتصبح المفضلة لدى الموزعين للماركات
المشهورة عالميا ،وتتطلع أيضًا إلى إدخال عالمات تجارية غير معروفة

بعد من الشركات المصنعة مباشرة .ومن األفكار التي تسعى الشركة
لتحقيقها في القريب العاجل هي البدء في توزيع منتجات تروج تحت
اسم هاي فون.
وتحرص الشركة كل الحرص على الحفاظ على مستويات عالية من
الجودة من خالل رصد ك ً
ال من المبيعات وطلبات الخدمة بإلضافة إلى
إدخال خدمات مبتكرة في مراكز الخدمة .وتفخر الشركة بامتالكها
إدارة سلسلة امدادات وتوريد متمكنة وقادرة على توفية متطلبات
زبائنها ،هذا باإلضافة إلى توفيرها خطوط مساعدة فورية عبر الهاتف
واالنترنت .وتعمل حاليًا على إنشاء بوابة إلكترونية مختصة بالهواتف
النقالة ،حيث ستسهل هذه البوابة الوصول لخطوط المساعدة من أي
مكان وفي أي وقت.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سيف عبداهلل
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“منطقة الشرق األوسط تزخر بالفرص الهائلة
التي نخطط لالستفادة منها”
بانكاج جاين

52

راديانت إنجينيرينغ

نبذة تعريفية
تأسست الشركة في دبي عام  2005في محاولة لملئ الفجوة في صناعة
الطاقة في منطقة الخليج العربي.
ومن خالل العمل الجاد والحرص على توظيف الكفاءات ،فإن الشركة
قادرة على بناء عالقات دائمة مع كل من العمالء والموردين الذين
تتعامل معهم ،كما أن فريق العمل في الشركة يعمل بحماس لتقديم
خدمة مميزة للعمالء وتقديم الدعم في أعلى مستوياته ،كما تعطي
الشركة خدمة ما بعد البيع أهمية قصوى لتضمن استجابة الشركة
بسرعة وكفاءة وللرد على أي شكوى من أي عميل.
منذ نشأتها استخدمت الشركة تصاميمًا خاصة وقدرات هندسية
مبتكرة لتقديم حلول خاصة بكل عميل حسب متطلباتهم وكذلك
تقديم خدمات إضافية لتعزيز تجربة العمالء بشكل عام هذا وتركز

الشركة على تطوير المنتجات من خالل تقييم مالحظات العمالء
واإلعتماد المستمر لالبتكار والتطوير لتحقيق زيادة النمو في مجال
المبيعات واكتساب العمالء ليس فقط في الشرق األوسط وإنما في
كثير من المناطق من بينها سريالنكا و بنغالديش.
من الجدير بالذكر أن الشركة تسعى بنشاط للحصول على فرصة
مشروع مشترك في السعودية وتخطط للتوسع إلى غيرها من دول
المنطقة في المستقبل القريب.
هذا وقد اتخذت الشركة تدابير إضافية في العمل من أجل زيادة الطاقة
والقدرة على بناء شركة تتمكن من التعامل مع المشاريع الكبيرة
وتوفير أفضل خدمة للعمالء.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :بانكاج جاين
البنك الرئيسي  :بنك ستاندرد تشارترد
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« نجحنا في كسب ثقة عمالئنا من خالل الشفافية
الكاملة في معامالتنا ،وعالمية التصاميم والمواد
التي نستخدمها»
أحمد عبد الباري محمد الزبيدي
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الزبيدي ألنظمة الديكور الحديثة

نبذة تعريفية
تعد هذه الشركة مثاالً رائعًا عن كيفية استفادة أي مشروع من مدينة
اقتصادية متنوعة ومدهشة مثل دبي .تأسست تلك الشركة في عام
 1995وبدأت بالتعامل مع األعمال الزخرفية التي تأتي من الموردين
المحليين ومن ثم تم دعهما الحقًا من اإلقتصاد المزدهر الذي شهدته
مدينة دبي مما شكل فرصة رائعة وأجواء عمل مناسبة لتعلم المهنة
واكتساب الخبرات الالزمة من أجل النمو.
ثم استخدمت الشركة تلك المعرفة لكسب ثقة العديد من الشركات
الدولية الكبرى العاملة في منطقة الشرق األوسط واشتملت تلك

الشركات على أسماء عالية مرموقة مثل آرموركوت ،باندوما ،إنتركلر.
منذ تأسيس الشركة يؤمن السيد الزبيدي ببناء شعور قوي من الثقة
من خالل الشفافية المطلقة في التعامل مع العمالء وكذلك هي السر
والطريق الذي يوصل إلى النجاح.
تتلخص رؤية السيد الزبيدي بأن الشركة تنمو بشكل أكبر من خالل
البحث و التحديث المستمر والتدريب من الموردين الموجودين في
الواليات المتحدة وأوروبا ،وتخطط الشركة للتوسع في أعمالها لتشمل
آسيا وافريقيا في المستقبل القريب.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :عبدالباري محمد ،خالد عبد الباري
أحمد عبد الباري محمد الزبيدي
		
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي
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“ال بد من االستثمار في التقنيات
والوسائل الحديثة لتتويج اسم
الشركة كعالمة تجارية مميزة”
د .جيهان عبدالقادر

54

مستشفى األكاديمية األمريكية للجراحة التجميلية

نبذة تعريفية
تأسس في عام  2008ليشمل اختصصات طبية تجميلية متعددة في
المنطقة .وربما في العالم كله!
يركز المستشفى أساسًا على التفوق في معاينة الحاالت السريرية
ويهدف لتحقيق نتائج كبيرة ويشدد على ضرورة سالمة المرضى
أوالً .هذا ويتم اختيار األطباء المؤهلين وذوي الخبرة من مختلف أنحاء
العالم لينضموا إليه بعد تدريب دقيق وإجراءات مكثفة واحترافية
واتباع عدة تخصصات تجتمع جميعها تحت سقف واحد وعنوان واحد

هو مستشفى األكاديمية األميريكية للجراحة التجميلية.
يعمل الجميع في المستشفى على تعزيز نقاط القوة فيه وبالتالي
تأسيس منشأة راقية بعالمة تجارية التضاهى ،كما يدرك القائمون عليه
أيضا أهمية التسويق في إنشاء اسم العالمة التجارية الناجحة ،وقد تم
وضع تصور مستقبلي ليكون عالمة تجارية دولية أو أن يكون أكبر من
ذلك بكثير في المستقبل القريب .هذا ويهدف إلى التوسع ليشمل
افتتاح العديد من الفروع في جميع أنحاء دبي والشرق األوسط وغيرها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :د .جيهان عبدالقادر
البنك الرئيسي  :بنك المشرق
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“رؤيتنا ُبنيت على القدرة الكامنة لما ستصل إليه
مدينة دبي في رحلة نموها التي تسابق الزمن “
المهندس سالم حمد العامري

55

قلعة الخور للمقاوالت العامة

نبذة تعريفية
تأسست قلعة الخور لمقاوالت العامة في عام  2007وكانت تطمح منذ
البدء للعب دور حيوي وفاعل في تطوير مدينة دبي والنمو جنبًا إلى
جنب مع دبي .وأثبتت الشركة مع مرور الوقت أنها لم تكن فقط حبرًا
على ورق فقد استطاعت أن تنطلق بأعمالها لتسهم في تطوير
البنية التحتية لمدينة دبي وفي ذلك المشوار قامت بتوفير أكبر قدر
من فرص العمل مقدمةً بذلك خدمةً جليلة للمجتمع بأسره ،كل ذلك
فض ً
ال عن عملها جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للعمالء وجميع
االستشاريين والمقاولين والموزعين.

وسرعان ما حصلت الشركة على شهادة اآليزو  ISOالمتخصصة
بشهادة معايير السالمة والجودة .وتم تعيين عدد من الموظفين
المؤهلين واإلحترافيين والمتعلمين بهدف توسيع نطاق الخدمات.
هذا وتضع الشركة في محط اهتمامها حاليًا المثابرة والعمل بروح
الفريق الواحد للنمو بشكل أكبر من خالل الرقي بمستوى الجودة إلى
العالمية واالرتقاء بالخدمات المقدمة .ويصب طموح الشركة في النمو
المتسارع لتحقيق رؤيتها بأن تكون شريكًا فاع ً
ال في تطوير البنى
التحتية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :المهندس سالم حمد العامري
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي اإلسالمي
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“ نفخر أننا جزء من رحلة التطور
اإليجابي في دبي”
ستيوارت كرتس

56

لينكس جروب

نبذة تعريفية
تأسست شركة لينكس جروب في دبي في أواخر عام  2002من قبل
رجلي أعمال بريطانيين أرادا مساعدة األفراد أو الشركات في تأسيس
قانون الوجود التجاري في دبي .وما كان في البداية عبارة عن شراكة
سرعان ما تحول إلى هيكل قوي لشركة تتألف من عدد من مجلس
الرؤساء التنفيذيين والقوى العاملة التي تعمل من مكاتبها في دبي
وأبو ظبي والدوحة.
عاما بعد عام حققت المجموعة نموا كبيرًا و تمكنت من البقاء بعيدا
عن الديون وركزت على تشكيل ثقافة خدمة تحسد عليها سرعان ما
سمحت بوضع الشركة بين الشركات الرائدة من نوعها.
من الجدير بالذكر أن أحد الفرق العديدة التي اختارتها لينكس جروب
في شراكتها هي حكومة دبي ،وعملت معهم لمساعدة ترويج

المدينة كمركز عمل”هابينينغ” في المنطقة و يتحقق ذلك من خالل
مجموعة شراكات مبتكرة للقطاعين العام والخاص مع االستثمار
األجنبي المباشر.
تبلغ المساهمة السنوية لالقتصاد اإلقليمي للشركة  5مليار دوالر
أمريكي تقريبًا كما تفتخر الشركة بقدرتها على توفير فرص العمل
والحفاظ على التركيز ووفاء الموظفين الذين يعملون بشكل جماعي
لتحقيق نتائج رائعة عبر اإللتزام بفلسفة تتلخص في األمن والثقة
والكفاءة المهنية والخبرة وكل هذا ساهم في وقد سمح هذا لشركة
لينكس جروب ببقائها متقدمة بخطوة واحدة على بقية الشركات
المنافسة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جون مارتن فالري
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“القاعدة األساس في أعملنا هي العناية
الكاملة بعمالئنا”
الدكتور خالد غالم منيار

57

كرو هوروث

نبذة تعريفية
الدكتور خالد منيار هو عضو زميل في جمعية المحاسبين القانونيين
المعتمدين (المملكة المتحدة) وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة
واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية في عام  ،1981قام بتأسيس قطاع
المحاسبة القانونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومنذ البداية
فقد تركزت رؤيته على منطلق “العناية الكاملة لرعاية العمالء” لتعلن
والدة شركة كرو هوروث.
تمكنت الشركة من تأسيس مجموعة فرق فنية محترفة ومؤهلة
تأهي ً
ال عاليًا تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك مراجعة
الحسابات و إدارة االستشارات والتوظيف من خالل شبكة تمتد على
نطاق واسع من الفروع في جميع أنحاء البالد كما أسست تحالفًا
مع تاسع أكبر شركة مهنية في العالم وقد ثبت أنها تقدم قيمة
حقيقية فعالة و قد ساعدتها الشركة في توسيع نطاق خدماتها

في عدة مجاالت مثل مراجعة الحسابات والضمان والخدمات التجارية
وتمويل الشركات وإدارة الشركات ،باإلضافة إلى إدارة المخاطر واإلدارة
والضرائب والتكنولوجيا.
وقد طبقت شركة كرو هوروث الدولية أفضل المعايير وأعلى
مستويات الجودة وأفضل الممارسات بشأن عمليات التنظيم المختلفة
والعمليات التشغيلية كما يتم تدريب أعضاء الفريق المنتسبين
بالشكل المناسب ليكونوا ملمين بأحدث التطورات واالبتكارات في
مجال المحاسبة الدولية وإعداد التقارير وفقًا معايير االيزو والدولية.
في غضون السنوات الخمس المقبلة تخطط الشركة للتوسع
في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي عبر مكاتب في
قطر والكويت ومن المتوقع أيضا أن يرتفع حجم مبيعاتها إلى
 25مليون درهم.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :الدكتور خالد غالم منيار
البنك الرئيسي  :حبيب بنك إيه جي زيورخ

84

“ نسعى حثيثًا لتقديم أفضل الخدمات يومًا
بعد يوم ،فعمالؤنا هم مركز اهتمامنا”
مريم عبداهلل المال

58

كونيكت فور للطباعة الرقمية

نبذة تعريفية
ولدت فكرة الطباعة الرقمية في رأس مريم المال ونمت لتصبح
مشروعًا متكام ً
ال عبر الشراكة مع السيد عمر بن عيد لتكتمل عام
 2004وذلك من خالل االستفادة الكاملة من الحلول المثالية وبأسعار
معقولة وبالتعامل مع أحدث التقنيات المعتمدة في الطباعة لتخدم
اآلن أهم الشركات المرموقة في هذا المجال وعددًا من المنظمات
الحكومية.
تسعى الشركة الى تزويد العمالء بكل أنواع المساعدة المهنية

اإلحترافية وااللتزام الصارم بالجداول الزمنية كما تقدم حلوال متخصصة
دون المساومة على الجودة وتحرص الشركة على خلق األجواء الودية
بين الموظفين وعلى العمل المتواصل على مدار الساعة لضمان توفير
الراحة الكاملة للعميل ،أما اليوم فقد قطعت الشركة شوطا كبيرًا في
استمرار تقديم الدعم والتعاون من حكومة دبي.
وهكذا وبوجود كل تلك األعمال التجارية وبزمن قياسي فإن الشركة
هي مثال لإللتزام بتوفير أحدث التقنيات لعمالئها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :مريم عبداهلل المال
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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“نطمح أن نكون جزءًا فاع ً
ال في
مسيرة التطورة بدبي”
مانوج أغراوال

59

المرحالت الستشارات الهندسة

نبذة تعريفية
إن الفرص الالمتناهية في مجال المقاوالت في مدينة دبي أوحت
للسيد طالل الحريبي بإنشاء شركة استشارات هندسية في عام
 2007وتخصصت في توفير المواد الصلبة ودعم مختلف المشاريع،
لتلعب بذلك دورًا حيويًا في مسيرة التنمية بدبي .ومنذ البداية سعى
المدير التنفيذي للشركة للسيد مانوج أغراوال إلى تعيين موظفين
مميزين في الشركة من خالل اتباع نهج انتقائي دقيق استطاع من
خالله جمع فريق من المهندسين من ذوي الخبرة العالية في المجاالت

الكهربائية والميكانيكية والمدنية والمعمارية الهندسية وااللتزام
الصارم بالمعايير والمواصفات العالمية .كما يسعى المستشارون في
الشركة لضمان تقديم أفضل الخدمات ومساعدة العمالء ويعتقد
المستشارون في الشركة أنه عندما يتم العثور على حلول مناسبة
لعمالئهم ،فإن ذلك اليضمن كسب ثقة عمالئهم فحسب بل يضمن
لهم أيضًا أن تكون الشركة جزءًا فاع ً
ال في مسيرة التطور بدبي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :طالل الحريبي ،مانوج أغراوال
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني ،بنك رأس الخيمة الوطني
بنك أبوظبي التجاري
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“نسعى دائمًا لتقوية وتطويرعالقاتنا
مع عمالئنا”
مارك هيرست

60

بلو بيتل

نبذة تعريفية
طالما كان للسيد مارك هيرست رؤية أراد أن يحولها إلى حقيقة ملموسة
وقدعمل جاهدًا لتحقيقها .والنتيجة هي والدة شركة بلو بيتل عام
 2004التي جاءت لتلبي احتياجات السوق المتزايدة حول الخدمات التي
تتمتع بالجودة واألسعار المعقولة وبالتالي فقد تأسست الشركة على
مبدأ الجودة في كل شيء ،وهذا ما فعلته حقًا فقد بنت الشركة ثقافة
خاصة بها لخدمة العمالء وراعت الجودة بشكل كبير فبينما كانت
هناك مصانع تبني مواقع لها بسرعة كبيرة أصر السيد هيرست أال
يتسرع وأن يجعل شركته تنمو بمراحل مدروسة فهي تسعى في
كل خطوة إلنتاج حلول مفصلة تلبي احتياجات العمالء المميزين
وهكذا نجح في بناء شركة ذات سمعة مرموقة اكتسبت بسرعة
االعتراف الدولي وحازت على لقب “الخبير” فيما يتعلق بمتطلبات

المواقع اإللكترونية.
منذا البداية قامت شركة بلو بيتل بقدر كبير من العمل الشاق
لتمكين المشاريع الصغيرة من تطوير قاعدة عمالء قوية متنامية
ولضمان استمرار المساهمة الفاعلة في الشركة حيث اشترك السيد
مارك هيرست مؤخرا في برنامج “إي موث ماستيري” الذي يختص
بتدريب أصحاب المشاريع على األساليب التي تساعد على تحقيق
النمو والنجاح في األعمال .تخطط الشركة للنمو وزيادة عائداتها
ومضاعفة حجمها في السنوات الثالث المقبلة وزيادة إيراداتها إلى
10مليون درهم ،أي أن حوالي نصف لكل منها سيكون ربحًا صافيًا.
إنها قصة نجاح أخرى في مجال األعمال ذات المستوى العالمي في
وجهة تليق بهذا النجاح ..من غيرها مدينة دبي!

الرئيس التنفيذي  /المالك  :مارك هيرست
البنك الرئيسي  :إتش إس بي سي
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“ال نعمل إال مع التقنيات الصديقة للبيئة
عبد الرزاق مالك

61

رويال سيتي للمقاوالت

نبذة تعريفية
تأسست شركة رويال سيتي للمقاوالت في عام  2006وهدفت منذ
البداية ألن تكون بمثابة شركة مقاوالت تقليدية في دبي ،بعد مرور سنة
رأت الشركة في إعالن حكومة دبي المتعلق بتنفيذ لوائح المقاوالت
التي تعمل لصالح البيئة فرصةً لالنطالق في هذا المجال وتتوافق مع
تطلعات السيد مالك التي تطمح ببناء أنظمة صديقة للبيئة.
لقد كرس السيد مالك وبقية القوى العاملة في شركة رويال سيتي
للمقاوالت وقتهم ومعرفتهم لتحويل الشركة إلى شركة خضراء بكل
ما تعنيه الكلمة والسعي لتطوير وتنفيذ التقنيات الخضراء فيها.
وسرعان ما أصبحت الشركة رائدة في مجال إدخال واستخدام تقنية

 ICFفي دبي لتصبح بذلك شركة المقاوالت الوحيدة المعتمدة في
المنطقة.
ومن منطلق وجود طلب كبير على البنى المستدامة في الشرق
مخططات
األوسط والمنطقة ،وضعت شركة رويال سيتي للمقاوالت
ٍ
للتوسع عن طريق إدخال و تنفيذ مفاهيم إضافية صديقة للبيئة مثل
استخدام طاقة الرياح ،كما ستعمل الشركة على إدخال تقنيات ICF
إلى بقية مناطق اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط
بأكملها من أجل تلبية الطلب المتزايد على البناء المستدام في هذا
الجزء من العالم.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد سمي اهلل مالك
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي اإلسالمي
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“كلنا اعتزاز بماضينا والقيم التي
تأسسنا عليها ،وكلنا إصرار للحفاظ
عليها وعلى شركائنا وعمالئنا”
جواشيم لينينجر

62

هيما الشرق األوسط

نبذة تعريفية
تأسست هيما الشرق األوسط في عام  2001من قبل مهندس واحد
فقط لتغطية الخدمات الميدانية و تقديم الدعم بغض النظر عن
قوتها العاملة الصغيرة  ،ولكنها سرعان ما شهدت نموا سريعا وفاع ً
ال
وبدأت تتعامل في مجال أنظمة السالمة المتكاملة الخاصة بعمليات
اإلنتاج والبتروكيماويات وغيرها.
اليوم وصلت شركة هيما لمرحلة اصبحت تلبي فيها متطلبات منطقة
الشرق األوسط برمتها باإلضافة إلى تركيا ومصر والهند وباكستان
كما أنها هي الشركة الوحيدة المستقلة المتخصصة في جميع أنحاء
العالم بأنظمة السالمة ذات الصلة بصناعة النفط والغاز وتنسب لها
سرعة وتيرة النمو والتنمية الذكية الستراتيجيات المبيعات وارتفاع
مستويات الهندسة واالهتمام بخدمة العمالء وهذا ما شدد عليه

القائمون على تلك الشركة.
استفادت شركة هيما من تركيبتها الفريدة من نوعها في مجال
تكنولوجيا السالمة وسالمة الخدمات االستشارية باإلضافة إلى الخدمات
مابعد البيع المميزة .هذا وتستخدم الشركة التقنيات التي تم
تطويرها بواسطة األبحاث الخاصة بها والعمل على تطويرها والذي
يقع مقرها األساسي في ألمانيا.
تشمل الخطط المستقبلية خطة خمسية تشمل استراتيجية قام
بوضعها مدير الشركة السيد جواشيم لينينجر الذي يتوقع مضاعفة
إيرادات الشركة ومضاعفة عدد الموظفين في الشركة.
ومن الجدير بالذكر أن نظم وميزات شركة هيما الجديدة في طريقها
لتحتل المرتبة الرابعة بين شركات أنظمة السالمة على مستوى العالم.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جواشيم لينينجر
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“ساهمت دبي -بنموها الذي توجها
كمدينة عالمية -في نمو أعمالي”
ثيكيداتو جوزيف بول

63

إيه إيه إيه رود سايد أسيستانس

نبذة تعريفية
تم استيحاء تلك الشركة من الرابطة األميركية للسيارات التي تأسست
عام  1990عندما قرر السيد بول إقامة شركة مماثلة في دبي لتصبح رائدة
في تقديم هذ المفهوم إلى منطقة الشرق األوسط ورغم أن الشركة
فقدت ملكية هذه السبق في سنوات الحقة ،لكن هذا لم يضعف رؤية
الشركة ولم تسمح للفشل بعرقلة مسيرتها وهكذا تأسست الشركة
في بيئة مستقرة ومثالية هي مدينة دبي وازدهرت عن طريق العمل
الثابت واتباع استراتيجيات سليمة و سياسة توظيف انتقائية و خدمات
مهنية .كما أن المعرفة والخبرة الواسعة التي اكتسبها السيد بول
لتلك المهنة على مر الزمن وجاءت بحماس للعمل والتطوير حاولت
جاهدًا البقاء في صدارة المنافسة ومن خالل إبراز خدمة عمالء ممتازة
عالية الجودة أيضًا.

اليوم  ،تفخر الشركة بتقديم أحدث معدات و أنظمة االتصاالت وتقنية
المعلومات ،كما أن لديها الكثير من خطط التوسع السريع وهذا أدى
إلى افتتاح مكاتب في عمان ،الكويت ،قطر والبحرين ،باإلضافة عن
مشاريع مشتركة في لبنان ،سوريا،األردن ،الهند ،باكستان ومصر .كما
أن هناك خطط لتقديم خدمة الطوارئ للمساعدة على الطرقات على
مدار الساعة في المنطقة وثالثة فروع في المملكة العربية السعودية.
وفي محاولة لحماية أجيال المستقبل فقد اعتمدت الشركة نمط دبي
المحفز لتطوير حياة صديقة للبيئة من خالل التحالفات مع الشركات
“الخضراء” والوكاالت الحكومية كما تساعد الشركة على تعزيز الوعي
بالسالمة المرورية في سن مبكرة ،وتخطط إلطالق المنتجات الصديقة
للبيئة في المستقبل القريب.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ثيكيداتو جوزيف بول
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي التجاري
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“موظفونا هم أهم أصول شركتنا”
جلبرت أشرم

64

إنكون لمقاوالت البنى التحتية

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة إنكون لمقاوالت البنى التحتية عام  2008وقد عملت
ابتداء من طلبات المشاريع صغيرة
تدريجيًا لشق طريقهًا صعودًا
ً
ووصوالً إلى شركات كبرى مثل جي تي مترو جي في ،دو ،هيئة كهرباء
ومياه دبي وبلدية دبي .كما تعاقدت الشركة مع نظام فريد للعمل
وقد قسمت خدماتها إلى مجموعة أقسام وهي :الكهربائية ،االتصاالت
السلكية والالسلكية والدوائر الميكانيكية.
هذا ويتم تزويد كل رئيس قسم بالموارد الكافية و الموارد والسلطات
الكافية التخاذ قرارات مستقلة وقد ساعدت هذه البنية التي عززت
مبدأ الالمركزية على رفع مستوى الجودة والكفاءة فيما يتعلق بخدمة
العمالء وخصوصا خالل “حاالت الطوارئ” لدى العميل وقد ساهمت تلك
الخدمة في زيادة طلب العمالء كما سمح بتوفير مجموعة واسعة من

الخدمات تحت سقف واحد و منح الشركة ميزة تجعلها بعيدة عن
منافسيها.
يعتقد مالك الشركة السيد جلبرت أن أهم عامل وراء نجاحها هو
موظفو الشركة سواء كانوا من العمال العاديين أو المشرفين
والمهندسين والفنيين والمديرين فكل عضو في الشركة يساهم
بقيمة كبيرة وهو يعتقد أن كل عضو في الشركة يجلب لها كمية
فريدة من المعرفة و التفاني وااللتزام و يساهم إلى حد كبير في
نجاحها.
تخطط الشركة لمزيد من االستثمارات في قواها العاملة وتهدف إلى
تحقيق ذلك من خالل برامج التدريب المتخصصة ،وتقديم أعلى جودة
في الخدمات والحلول.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جلبرت أشرم
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي الوطني
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“نحن لسنا فقط شغوفون بما نقوم به بل
نحن نتفانى في كل تفصيل أعمالنا”
ستيفان جاك

65

مطعم ليمونغراس التايالندي

نبذة تعريفية
من خبرة السيدان “ستيفان جاك” و “بورنتيب بونشام” الواسعة في
السفر ،وبعد أن تنقال في عدد كبير من بلدان العالم،
فقد حصلوا على تصور كاف وجيد حول الصناعة الغذائية واألعمال
التجارية بشكل عام.
ومع حرصهم على أدق التفاصيل ودراستهم لصناعة المواد الغذائية
فقد سارعوا لتحقيق فرصة تجارية حقيقة في دبي ،كما أنهما الحظا
أن المطاعم المستقلة تقدم أصنافًا عالمية من الطعام ،ولكن
اليوجد مطعم يقدم مأكوالت تايالندية عالية الجودة من بين مجموعة
المطاعم في دبي.
ومن هذا كله فقد تم إنشاء مطعم ليمونغراس التايالندي ويهدف
إلى توفير نوعية مميزة من الماكوالت التايالندية ضمن أجواء ممتعة
وخدمة حقيقية مكرسة للعمالء وكان شعار المطعم منذ تأسيسه
ببساطة “يطبخه التايالنديون ،يقدمه التايالنديون” ولهذا فقد قام

القائمون على المطعم بتوظيف طباخين وعمال تايالنديين من أجل
استكمال تحقيق هذا المفهوم .ويتميز المطعم بأنه يقدم لعمالئه
تجربة طعام متكاملة ونوعية غذاء مميزة و خدمات راقية وأسعارًا
مقبولة.
كما وضع أصحاب المطعم في اعتبارهم أيضًا بعد امتالك وتشغيل
المطعم المسؤولية الصحية الكاملة فيما يتعلق بالعمالء ولذلك فقد
حرص المطعم على استخدام الوصفات التايالندية األصيلة والنكهات
والمكونات االساسية فيها ،واالمتناع عن استخدام منكهات MSG
كمواد محسنة للطعم.
وقد تسارع نمو المطعم من خالل وضع برامج مميزة في عام  2009وأما
اليوم فهناك ثالثة فروع ناجحة للمطعم في دبي ،وبعد ثالث سنوات
فروع جديدة في دبي وأبو ظبي.
أخرى يعتزم المطعم قريبًا افتتاح
ٍ

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ستيفان جاك
البنك الرئيسي  :بنك المشرق
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“أسست أعمالي لوجود الفرصة المناسبة ،وألنني
أردت أن اختبر قدراتي على اخترق الحواجز“
نانيت فيرلي

66

اإلبتكار لحلول الموارد البشرية

نبذة تعريفية
الحظت السيدة نانيت فيرلي عدم وجود جهة تنظم مجموعة
علماء النفس في السوق مما شجعها لتستغل الفرصة وتعمل
على تأسيس شركة اإلبتكار لحلول الموارد البشرية مع فريق مميز
من المهنيين المختصين الذين يقدمون أفضل الخدمات المبتكرة
للعمالء ضمن المستوى المتفق عليه.
وتعتمد الشركة على استراتيجية ديناميكية مميزة مهدت الطريق
للتوسع واستكشاف أسواق جديدة مثل قطر والمملكة العربية
السعودية كما أن لها شريك في لبنان يقدم الدعم للشركة بتسويق
وتشجيع وتسهيل عقد الدورات ،هذا وقد تركت الشركة بصماتها
الخاصة كشركة إقليمية في القياس النفسي وجميع أشكال التقييم
وتنمية المهارات السلوكية ويحرص الجميع في الشركة على الحفاظ
على الموضوعية في توصياتها وضمان الرضا الكامل للعمالء.
هذا وتعقد الشركة مع ريغيوالر بروفيشنال ديفيلوبمينت بريكفاست
للموارد البشرية اإلحترافية و  MBTIاجتماعات منتظمة للتواصل

ومناقشة أدوات ومفاهيم جديدة في األعمال التجارية.
تسعى شركة اإلبتكار لحلول الموارد البشرية إلحداث فرق كبير
لعمالئهم وأعمالهم وتمكنهم من تحقيق مزيد من النجاح من
خالل موظفيها وتعمل الشركة على تطوير فريقها الخاص والحرص
على العمل الجماعي في كل ما يفعلونه .كما يوجد مديرو حسابات
ومستشارون مميزون وكلهم يساهمون في تميز الشركة ودفعها
قدما للمنافسة المتخصصين في هذا المجال.
هذا ويعمل قسم “أون كول بروسيس” على التأكد من ان
المستشارين متواجدين على الهاتف لخدمة العمالء على الدوام لحل
قضاياهم.
ورغم أنه مر عقد من الزمان في مجال األعمال التجارية ،فإن الشركة
تسعى باستمرار لتحسين أدوات وتقنيات جديدة وهذا يساعدهم
للمضي قدمًا في السوق ويضمن أيضًا منح عمالئهم أفضل الخدمات
والمنتجات.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :نانيت فيرلي
البنك الرئيسي  :لويدز تي إس بي
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“إن صممت وعملت على تحقيق حلمك ،ستزول
الحواجز كلها”
جورج بربري

67

دي سي برو الهندسية

نبذة تعريفية
عندما أنشأ السيد جورج برباري شركة دي سي برو الهندسية عام
 2006فقد عزم على تحويلها إلى شركة عالمية رائدة في قسم الطاقة
وتصميم األبنية الخضراء  MEPوفي سعيه لتحقيق أحالمه فقد جمع
السيد برباري العديد من المواهب المتنوعة بإحساس قوي للعمل
الجماعي ويتكون فريقه من مجموعة من المهنيين المحترفين الذين
يمتلكون سنوات خبرة واسعة وسجل حافل في مجال اإلستشارات
الهندسية الكهربائية والميكانيكية وقد اختار هو نفسه أيضا عددًا
من المهندسين ذوي الشهادات والعضويات المميزة.
منذ نشأتها حصلت الشركة على العديد من الجوائز وشهادات
التقدير كما تم تكريمها من جانب بعض المؤسسات العالمية
الشهيرة والهيئات الدولية.

هذا وتفخر شركة دي سي برو الهندسية بأنها صممت  1.6مليون
وحدة من أنظمة التبريد باإلضافة إلى  3ماليين متر من  .BUAباإلضافة
إلى ذلك فقد أدخلت العديد من التطبيقات الرائدة في التقنيات إلى
المنطقة وغيرها الكثير باإلضافة إلى التطبيقات الجديدة والمبتكرة
لإلرتقاء بمستوى األهداف التي وضعها السيد برباري.
اعتمدت شركة دي سي برو الهندسية على اإلبتكار والبحث
لضمان نجاحها باإلضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة في اختيار
الموردين والتأكيد على إيالء اهتمام خاص بالعالقات مع الموظفين
وتشجيعهم.
يقترب حلم السيد جورج برباري من النجاح حيث أن الشركة نالت
سمعة ممتازة على نحو متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جورج بربري
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“إن عملت بشغف واخترت الجودة منهجًا فأنك
حتمًا ستُ حلق عاليًا”
ستيفان ميلشوير

68

ويلسون ليرنينج

نبذة تعريفية
تأسست شركة ويلسون ليرنينج نتيجة الحاجة لعروض تعليمية بجودة
عالية ،وتهدف الشركة لتغيير صورة صناعة التدريب من كونها مهنة
وحرفة إلى كونها استثمار بدخل بال حدود .ويعتقد القائمون على شركة
ويلسون أن سر النجاح في العمل هو االستمرار وتقديم نوعية كاملة غير
منقوصة وارتفاع قيمة األعمال والتفوق في التركيز على خدمة العمالء.
وتخطط الشركة للتوسع الفوري والدخول في أسواق جديدة
في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أوالً ثم دولة قطر

في عام .2012
وحرصًا من شركة ويلسون ليرنينج على توفير أفضل وأبسط الحلول
الناجعة لعمالئها ،فإنها تحرص على الجودة والتخصص في دوراتها
التدريبية ،وتتبع منهاج  HPIوتعمل باستمرار على إجراء البحوث
والدراسات التي من شأنها أن ترتقي بالخدمات المقدمة .وبفضل
ذلك كله فإن الخبراء في فريق العمل في ويلسون ليرنينج قد وصلوا
للعالمية ويعدون اليوم من األفضل في مجالهم التخصصي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ستيفان ميلشوير
البنك الرئيسي  :بنك اإلتحاد الوطني
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“ نتطلع للتوسع في خدماتنا واالنطالق في
األسواق”
المزيد من
ً
ديباك فيرما

69

ثينك سوفت وير سيرفسز

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة ثينك سوفت وير سيرفسز عام  2001عندما كانت
صناعة تقنية المعلومات في أوجها وقد ركزت الشركة منذ سنواتها
األولى على النمو والتوسع وركزت على استحواذ الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،باإلضافة إلى تقليل النفقات العامة والشفافية الكاملة
في عمليات المراجعة المالية .وقد أثبت التخطيط اإلستراتيجي
للسنوات األولى نجاحها وحقق عائدات كبيرة وواصلت النمو على نحو
مستمر تقريبًا بنسبة وصلت إلى  ٪ 100سنويًا وحتى خالل فترة األزمة
اإلقتصادية.
واآلن تخطط الشركة للتوسع في مجال تقنية المعلومات في المجاالت
التي تغطي األمن والبنى التحتية والتخزين واالفتراضية واإلستعانة
بمصادر خارجية .لقد زادوا تواجدهم في األسواق بما في ذلك الشرق

األوسط وأفريقيا والهند عبر المبيعات ،الدعم ودعم قدرات .RIMS
واصلت الشركة تركيزها منذ قيامها على المجاالت األمنية وقاموا
بتقسيم العمالء والفرق في فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة
 MM / ENT /ثم توسعت شركة ثينك سوفت وير سيرفسز في
المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع المزيد من مكاتب المساعدة ونقاط
االتصال مع كل زيادة في كل عميل ونتيجة لذلك فإن الشركة تفخر بأن
لديها قائمة عمالء طويل تصل إلى اآلالف.
لدى شركة ثينك سوفت وير سيرفسز خطط فورية لتوسيع نطاق
برامجها وقدراتها في األسواق .افتتاح فروع  BFCIفي أفريقيا وفتح
مراكز اتصال في الهند كما تجري الشركة تحالفات تجارية استراتيجية
الستحداث خطوط ومصادر دخل إضافية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ديباك فيرما
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“نراهن على بناء عالقات بنّ اءة وطويلة
األمد مع عمالئنا”
حسين علي الطاهري

70

الوجدانية ترانسبورت سوليوشينز

نبذة تعريفية
أدرك السيد حسين علي الطاهري في وقت مبكر اإلمكانات الهائلة
المحتملة للبنية التحتية في دبي والتي تنموا نموًا سريعًا في مجال
وبناء على هذا فقد تم تأسيس شركة الوجدانية
صناعة المواصالت
ً
ترانسبورت سوليوشينز في عام  1997والتي تختص بحلول النقل
والمواصالت مع إدخال الخدمات و أسطول ضخم من الطراز العالمي
للحافالت.
ما بدا كمجرد رؤية بسيطة حينها تطور اآلن لتصبح الشركة واحداة
من أهم الشركات الرائدة في المنطقة حسث أنها توفر خدمات
متكاملة من تأجير أفضل موديالت السيارات وتوظيف أحدث التقنيات
وتأمين الصيانة ،كما أسست لتغييرات تنظيمية وعملت على مواكبة
التغييرات وفقا ألحدث التقنيات وقد ساعدت تلك التطورات على زرع

بذور النمو بشكل آمن في تربة خصبة وواعدة ،مدينة دبي.
تسعى الشركة للتقدم على غيرها على الدوام وقد نجحت بسرعة
في تحسين تجربة التأجير الشاملة حسب الطلب كما أنها استحضرت
أرقى التقنيات التي تعمل على مراقبة ورصد جميع عملياتها اليومية
وعلى مدار الساعة وقد ساعد هذا على الفور على تحسين النوعية
والكفاءة في العمل.
تفخر شركة الوجدانية على التزامها بنظامها ووجود فريق عمل متميز
يعمل بشكل وثيق مع العمالء وتوفير الراحة والخدمات الشخصية
لهم ،وقد تم اختيار السائقين بعناية من ذوي الخبرة والتدريب لضمان
تحقيق سالمة ورضا العمالء.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :حسين علي الطاهري
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي التجاري
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“معاييرنا في المنتجات والخدمات
مستوحاة من كرم الضيافة الحقيقية”
محمد شريف

71

ديمارا العالمية

نبذة تعريفية
تأسست شركة ديمارا عام  2005بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي في
مدينة يزداد فيها عدد السكان باستمرار وهي مدينة دبي ،وتسعى
الشركة إلى توفير منتجات صحية فاخرة يتم إنتاجها وتكريرها
باستخدام األساليب الطبيعية.
عقدت الشركة العزم على تحقيق الهدف المباشر تجاه عمالئها من
خالل استهداف سوق وشرائح معينة والوصول إليها وقد القى هذا
التقدير في المنطقة بأسرها ،وفاق توقعات العمالء مما ساهم أن
يكون عامال رئيسيا في نجاح الشركة.
كل هذه األسباب مع التركيز على الصدق والشفافية والكفاءة المهنية
واإلحتراف التي تمتعت به شركة ديمارا ساهم في كسب شعبية

كبيرة للشركة.
تفتخر شركة ديمارا اآلن بوجود فريق متخصص من المهنيين ووجود
أربعة مكاتب في جميع أنحاء الخليج مع وجود مخزن للبضائع مزود
بأجهزة تعطي درجات الحرارة المالئمة تمامًا وينتشر على مساحة
قدرها  12ألف متر مربع باإلضافة إلى مختبرات ومراكز لألبحاث المخبرية
الخاضعة لمعايير اإلتحاد األوروبي الصارمة.
هكذا وعبر السنين اكتسبت الشركة شهرة واسعة بكونها الشركة
الرائدة المزودة واإلستشارية التي تقدم مستلزمات العناية بالجسم،
السرير ،الحمام واكسسوارات الألثاث الناعمة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد شريف
البنك الرئيسي  :مصرف اإلمارات اإلسالمي
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“خيار الجودة هو الخيار األوحد”
عرفان فريد

72

برنتباك الشرق األوسط

نبذة تعريفية
تم تأسيس شركة برنتباك الشرق األوسط في عام  2006وكان اسمها
في البداية ديرة برينتغ بريس وعندما أراد مؤسسوا الشركة لها
ان تنمو وتزدهر قاموا بنقل موقعها إلى مكان أكثر اتساعا وهي
المنطقة العالمية لإلنتاج اإلعالمي في دبي .كما غيروا كلمة “ديرة” في
اسم الشركة إلى “الشرق األوسط” حيث أن هذا اإلسم الجديد يعكس
فكرة نمو الشركة فضال عن رؤية أصحابها لقيامها في دولة رائدة في
المنطقة من خالل تطور تدريجي بهدف التوسع على الدوام.
منذ البداية حافظت الشركة على مستويات عالية من خدمة العمالء
وركزت على إيجاد طرق تتجاوز توقعات العمالء كما أنها تنطلق من
فلسفة فريدة من نوعها تتلخص بأنها وعلى الرغم من النتائج
الملموسة المميزة ،فإنهم مستمرون في الخدمات وينظرون إلى

أنفسهم كجزء ينتمي إلى قطاع الخدمات .ولهذا فإن الشركة توفر
قيمة إضافية لمنتجاتها من خالل تقديم اإلستشارات المميزة لكل
عميل والمشاركة معه في دراسة متطلباته وتحقيق أهدافه.
هذا وتعمل الشركة من خالل االستثمارات في التكنولوجيا والبرمجيات
على خلق أساليب فعالة التكلفة لإلنتاج من أجل تمكين الشركة من
الحفاظ على أسعار أقل نسبيًا ضمن خدمات عالية الجودة.
كما تتواجد خطط نمو على المدى القريب تتضمن إضافة 25000
قدم مربع من مساحة المصنع وإضافة عدة خطوط جديدة للتعبئة
والتغليف ،وزيادة التركيز على التكيف مع أنماط عمل صديقة للبيئة.
هذا و تحرص الشركة على استخدام الحبر والمواد الكيميائية التي ال
تضر بالبيئة وتتبع تقنية تدوير جميع نفايات الورق.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :شفيق بيرمحمد ،عاصم بير محمد
منير بير محمد
		
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“عندما تجد نفسك في منافسة العمالقة العالميين ،فالطريق
الوحيد للوقوف جنبًا إلى جنب معهم هو االبتكار”
سهيل بن أحمد

73

هابي يامي لألغذية والمشروبات

نبذة تعريفية
انطلقت شركة هابي يامي لألغذية والمشروبات بامتياز لعالمة تجارية
أمركية مع حد أدنى لرأس المال وثالثة أكشاك فقط ،لكن السيد
سهيل بن أحمد كان لديه خططًا أخرى بتوسيعها لتكون موجود ًة
في جميع أنحاء البالد وخارجها مع منتجات حصرية من صنعهم
هم فقط.
قدمت دبي الفرصة الحقيقية لتحقيق أهداف السيد بن أحمد وجعلها
تزدهر وفرصة جديدة للعاملين فيها لإلنطالق ،وهكذا نمت الشركة
بسرعة لتصبح عالمة تجارية معترف بها ومتواجدة في أكثر من 26
موقعا في مختلف أنحاء البلد.
هذا وقد حصلت الشركة على عدد من الجوائز مثل جائزة سمو الشيخ
محمد بن راشد ألفضل األعمال الناشئة وبدء المشاريع الصغيرة

والمتوسطة كما منحت في العام  2004جائزة اإلبتكار الخاصة بكرات
اآليس كريم الصغيرة كما أن شركة هابي يامي هي أول من أدخل
“عربات اطفال” في السوق.
هذا ومن الجدير بالذكر أن خطط التوسع الخاصة بالشركة ال تنتهي هنا
حيث أن الشركة تخطط لتعزيز اختصاصاتها األساسية وحتى تقديم
المزيد من منتجات مبتكرة لضمان بقائهم متقدمين ومنافسين.
ولهذا يدرك السيد سهيل بن أحمد أن المنافسة في السوق مع
األسماء الدولية تتطلب المزيد من المنتجات المبتكرة التي تسمح
بالنمو واالستقرار.
وبالتالي ،فإن الشركة تسعى جاهدة للبحث وتطوير أحدث األفكار
لعمالئها وهذا ال يختلف عن مبادئ مدينة معروفة بابتكاراتها الخالقة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :سهيل بن أحمد
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي التجاري
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“ما نتميز ونتفوق به عن منافسينا هو
جودة منتجاتنا العالية وخدماتتنا التي
ليس لها مثيل“
عبداهلل إبراهيم عبداهلل جنكان

74

جلف بمبس

نبذة تعريفية
تم إنشاء شركة جلف بمبس عام  2005كشركة مختصة بتزويد حلول
الضخ المائي عالية الجودة بهدف النمو السريع لصناعة البناء في البالد.
وتفخر الشركة في ارتباطها بمتطلبات البنى التحتية المتنامية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا وتشارك الشركة على نطاق واسع
في تصميم وتجميع وتسويق أنظمة الضخ ذات التكنولوجيا العالية
و تزويد الخدمات المميزة للهيئات المزودة بالمياه والكهرباء في البالد
مثل هيئة مياه وكهرباء دبي وهيئة مياه وكهرباء الشارقة والبلديات
المحلية.
تصر شركة جلف بمبس دائما على الحفاظ على سجالتها المتفوقة في
مصداقية منتجاتها ومتانتها وفقا ألعلى معايير التصميم والتصنيع
كما سعت بنشاط لجلب المزيد من الموردين الذين يقدمون الخيارات
المتنوعة ،كما أن الشركة تتشارك مع كبرى الشركات ذات السمعة

المرموقة والمعروفة بالخبرة العريقة واإللتزام بالجودة واإلبتكار
وبسنوات من البحث والتطوير واالختبار هذا و تفتخر شركة جلف
بمبس بوجود فريق من المهنيين الموهوبين الذين تلقوا تدريبات
منتظمة وبرامج تنموية متنوعة بما فيهم الموظفين الفنيين
ذوي المهارات العالية كما توفر خدمة مميزة على مدار الساعة هذا
وتستخدم الشركة أرقى المنتجات المصنعة بحرفية عالية وبأحدث
التقنيات لضمان رضا العمالء كما أنها منتجات فعالة من حيث األسعار.
تخطط شركة جلف بمبس الخليج إلى مزيد من التطور والتوسع من
خالل التركيزعلى الكفاءة العالية والتكلفة الفعالة وإدخال تقنيات
صديقة للبيئة في مجال أنظمة إدارة المياه .وتدريجيا سوف تزداد في
خط االنتاج لتمكينها من زيادة خدمة العمالء في مختلف القطاعات كما
يشتمل مستقبل مصالح الشركة على البنى التحتية وإدارة النفايات.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :عبداهلل ابراهيم عبداهلل جنكان
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني

101

“نهدف للنجاح على كل األصعدة ”
راكيش بورا

75

ترينيتي أنفوتيك

نبذة تعريفية
تعتبر شركة ترينيتي أنفوتيك جزءًا من مجموعة من شركات ترينيتي
التي تتخذ من تايوان وهونغ كونغ والصين والواليات المتحدة مقرات
لها كما تمتلك خبرة في التجارة امتدت على أكثر من  17عاما في أعمال
تكنولوجيا المعلومات.
يأتي نجاح شركة ترينيتي أنفوتيك بعد ثالث سنوات من العمل
المتواصل في مجال االستيراد وشبكات التوزيع في المنطقة وعبر
استخدام أفضل الخبرات والمهارات المتوافرة فإن شركة “ترينيتي
أنفوتيك” تهدف إلى أن تصبح محط اختيار المستهلكين في المنطقة
لكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات االلكترونيات.
للشركة محل هام “كمبيوتر بالزا” يقع على شارع الكمبيوترات ،بر
دبي ،يجذب جميع السياح والزوار في المنطقة على نطاق واسع عبر
مجموعة من المنتجات والخدمات الحصرية وبأسعار تنافسية.

تعتقد شركة “ترينيتي أنفوتيك” أن أفضل طريقة للحصول على
المزيد من العمالء عبر الدعاية المباشرة لكسب رضا العمالء .لهذا
السبب فقد خففت التركيز على استخدام وسائل اإلعالم بوصفها
عامل ثانوي للدعاية.
إن مهندسي المبيعات المؤهلين تقنيًا بشكل كبير وتوافر أحدث
المنتجات مع وجود مجموعة واسعة من الموظفين المؤهلين
والمتعاونين هي العوامل الرئيسية التي تميز الشركة وتبعدها عن
المنافسة.
تستعد الشركة اآلن للوقوف في وجه الشركات المنافسة وأكبر
الالعبين وإلثبات أن االختالف يمكن أن يكون من خالل استخدام التقنية
والمعرفة المتخصصة و تقديم الحلول.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :راكيش بورا
البنك الرئيسي  :بنك المشرق
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“نعتبر أنفسنا الرفيق المثالي لعمالئنا
في خطاهم نحو التميز”
أحمد تهلك

76

ليفين بيرت لإلستشارات

نبذة تعريفية
ليفين بيرت لإلستشارات هي شركة استشارية تعمل مع العمالء
المحليين واإلقليميين والعالميين عبر مجموعة من العمالء وتشكيلة
واسعة من الصناعات كما تساعد المنظمات في وضع وتنفيذ القرارات
االستراتيجية وإيجاد حلول وظيفية دائمة مصممة خصيصا لتناسب
احتياجاتهم الفريدة.
يعتقد فريق الشركة أن خدماتهم ليست مجرد توصيات نظرية فمن
ابتداء
واجب كل خبير استشاري متابعة عمالء الشركة حتى النهاية
ً
من البحوث إلى التخطيط ومن ثم إلى التنفيذ والنتائج وتمشي
الشركة يدًا بيد مع عمالئها على زرع الشعور باألمن وضمان رضاهم
وتقديم الدعم لهم.
يطبق االستشاريون في الشركة اساليب مبتكرة ومتفائلة في نهج
تفكيرهم ويرفضون وجود كلمة “المستحيل” كما أنهم يفخرون

بقدراتهم الخاصة على تقديم الخبرة والمهارة الجماعية ووضعها في
متناول العميل وجعل المعرفة واإلبتكار بالحدود.
تعمل الشركة على فلسفة متعددة األبعاد ويتطلب تنفيذها إيجاد
الحلول المتعددة من أجل تحقيق النجاح ولتنفيذ تلك الفلسفة يعمل
االستشاريون في الشركة مع العمالء لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات من
خالل إعادة الهندسة وتصميم النماذج وأتمتة عمليات األعمال التجارية
في النظام للحصول على “صورة أكبر” ونظرة ثاقبة أكثر وفقا للمعايير
والممارسات العالمية مع إضفاء الطابع المحلي .هذا وتسعى جاهدة
لتحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال االستشارات
في المنطقة بأسرها من خالل تحقيق النجاح ،وقد تمكنت من تحقيق
ذلك بالفعل.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :أحمد تهلك
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“مبادرات دبي تضع دائمًا معايير االمتياز التي
تصبو لها المنطقة بأسرها”
أحمد محمد الرفيع

77

دبي للتكنولوجيا

نبذة تعريفية
كانت حكومة دبي دائما وماتزال السباقة في المنطقة للمبادرة
في تقديم أنظمة نقل عام أكثر راحة لمواطنيها والمقيمين فيها.
وجاءت شركة دبي للتكنولوجيا في الوقت المناسب وعقدت شراكة
إستراتيجية مع حكومة دبي للمساهمة في ذلك.
وعندما بدأت الحكومة في تنظيم أنظمة النقل العام شقت الشركة
موقعها في الصدارة من خالل توفير جميع حلول النقل والخدمات
الخاصة بالحكومة عبر جميع الحلول والخدمات الضرورية لنجاح المشروع.
اليوم وعبر منتجاتها التقنية المتواجدة عبر النت والتي تتمتع

بالسهولة المطلقة تخطط الشركة للتوسع وخلق مكان لها في
السوق اإلقليمية .وقد كان العمل لحساب عميل كبير كحكومة دبي
الدور الكبير بوضع أعلى المعايير المتعلقة بتوقعات العمالء والرقي
بها ومن أجل تحقيق هذا عملت الشركة على على تطوير فريقها
الداخلي وأبحاثها المتخصصة .كل ذلك أدى إلى توفير شركة دبي
للتكنولوجيا خدمات ومنتجات فريدة لعمالئها .هذا واستفادت الشركة
من النمو الذي شهدته كما استفادت منه مدينة دبي أيضًا لتعطي
كلمة “نجاح” معنى جديد بالكامل.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :أحمد محمد الرفيع
البنك الرئيسي  :اإلمارات بنك دبي الوطني
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“ما يجعلنا في المقدمة هو نهجنا :نتخيل ما نريد
قطافه في المستقبل ،ثم نعمل جاهدين لتحقيقه”
سوزي كروفت

78

أبيتايت لخدمات التموين

نبذة تعريفية
ن منار الجيوشي وسوزي كروفت وجود فرصة في مجال
أدرك كل م 
خدمات التموين في دبي وقررا معًا العمل جاهدًا الغتنام هذه الفرصة
فكانت النتيجة هي إنشاء شركة أبيتايت لخدمات التموين عام .2005
إنه من المثير للدهشة فع ً
ال أن تلك الشركة المختصة بالمواد الغذائية
الطازجة والعالية الجودة قد بدأت بشخصين فقط! أما اليوم تفخر
الشركة بوجود  120شخص يعملون في تقديم طعام عالي الجودة
في منشأة حديثة في مدينة دبي .تعتمد سياسة الشركة على مبدأ
بسيط :تقديم منتجات مبتكرة دون المساومة على الجودة وتقديم
رعاية صادقة وخدمة مميزة للعمالء .توسعت شركة أبيتايت لتشمل

عددًا من المحالت المختصة بالسندويشات اللذيذة وتم افتتاح أول فرع
لها في مركز دبي المالي العالمي في سبتمبر عام .2011هذا وتعتقد
الشركة أن موقعها االستراتيجي القريب من المراكز التجارية الراقية
يساعد في خلق تواجد مباشرة في األسواق المستهدفة وهذا من
شأنه تعرفة الناس الحقًا بتلك الماركة التجارية بشكل أوسع للعمالء
الحاليين والمحتملين.
ومن المدهش أيضًا في هذه الشركة أن هذا النمو الكبير الذي شهدته
هو نتيجة للوعود والتوصيات التي أخذتها على عاتقها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :منار الجيوشي وسوزي كروفت
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي
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“تقديم الخدمات المتخصصة هو بطاقتنا
الرابحة لتحقيق النجاح”
إشوار جودها

79

التاج الثالثي للشحن واإلمداد

نبذة تعريفية
تم تأسيس تلك الشركة في شهر نوفمبر عام  2004من السيد
إشوار جودها الذي يمتلك تجربة كبيرة في مجال صناعة النقل البحري
والتي تزيد على ثالثة عقود من الزمن ،وقد استفادت الشركة من النمو
الهائل في قطاع الخدمات اللوجستية في دبي وكذلك شبكة المعارف
التي حصل عليها السيد جودها من تجاربه السابقة.
يكمن نجاح الشركة في عالقاتها المتينة مع شبكة شركائها
الرئيسيين في جميع أنحاء العالم كما تفخر الشركة بحقوقها
التمثيلية الحصرية في دبي لعدد من الصناعات المشهورة الحاصلة
على عضوية الميدالية الذهبية للمنظمة الدولية  .WCAوكونها
شركة صغيرة نسبيًا تفخر شركة التاج الثالثي بتقديم مستويات عالية

من الخدمات التي تقدمها لعمالئها المخلصين.
منذ البداية ،ركزت الشركة على مجاالت متخصصة بما في ذلك توجيه
المشاريع وهي تتطلع إلى التخصص في مناطق مماثلة لتقديم
مجموعة واسعة من الخدمات لعمالئها المحليين والدوليين.
إنه إنجاز نادر بالنسبة لشركة بحجم التاج الثالثي ألن تصبح الممثلة
الحصرية لعدد من شبكات الصناعات الشعبية وهذا يسمح لها
بتقديم خدمات محددة للشركات الصغيرة مع التطور والرغبة بالتوسع
العالمي عبر شبكة من الشركاء في جميع أنحاء العالم هذا وتتطلع
الشركة للتوسع في األسواق الناشئة مثل أفريقيا والترويج لدبي
كمركز إلعادة شحن البضائع إلى العراق وأفغانستان.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :إشوار جودها
البنك الرئيسي  :بنك راس الخيمة
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“نعتبر عمالءنا شركاء في أعمالنا”
ساي راتان

80

سناتا للسفريات والسياحة

نبذة تعريفية
تأسست سناتا للسفريات والسياحة عام  1987وكان مصدر اإللهام وراء
إنشائها هو إدراك جميع الفرص المتاحة في مجال السفر والسياحة في
مدينة دبي التي أصبحت مقصدا سياحيًا و شعبيًا على نحو متزايد.
وهكذا جاءت الشركة لتطوير األعمال واستكمال للبيئة المتنامية
بسرعة في دبي وتقديم مستويات عالية من الخدمات من خالل زيادة
قدرة العمل الفعال .تسعى سناتا للسفريات إليجاد حلول مبتكرة توفر
الحلول لقاعدة عمالئها المتنامية ،كما تسعى لتقديم الجودة واألصالة
والتحسين المستمر والتفكير االبتكاري مما يجعلها تفخر بمنجزاتها
ومن الجدير بالذكر أن شركة سناتا هي الشركة السياحية األولى التي
حصلت على شهادة اآليزو في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأيضًا في
مجموعة دبي للجودة.
تخطط سناتا للتماشي مع أحدث التقنيات من أجل التفوق على
منافسيها كما أنها تركز أيضاعلى تطوير الموظفين من خالل

تدريبهم المستمر و تقديم الفرص لهم من أجل النمو وزرع الشعور
العالي والدوافع الذاتية لدى موظفيها كما تخطط للتوسع في جميع
أنحاء الشرق األوسط.
كما تخطط شركة سناتا إلى إنشاء وتطوير وتفعيل وجودها على
اإلنترنت من أجل التوصل إلى أكبر قدر ممكن من السوق المستهدف،
كما أنها ستدرس أيضا فرص المشاريع المشتركة في المستقبل
القريب وتعزو شركة سناتا نجاحها إلى الرؤية التي انطلقت منها فض ً
ال
عن المناخ االقتصادي الذي توفره مدينة دبي تحت القيادة الحكيمة
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
إن قيم الشركة األساسية ترتكز بشكل كبير على عمالئها وموظفيها
وشركائها ألنها تؤمن أنهم يشكلون األسباب التي تخلق صورة النجاح
التي تتمتع بها الشركة اآلن.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ظفر إمام
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“ابذلوا كل ما في وسعكم
الكتشاف العبقرية بداخلكم”
منير عجم

81

سوكاد

نبذة تعريفية
تخرج السيد منير عجم مع مرتبة الشرف من جامعة هيوستن بدرجة
الماجستير في مجال العلوم من جامعة كاليفورنيا  -بيركلي في
الواليات المتحدة .سافر بعدها من الواليات المتحدة إلى المملكة
المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط ليكتسب بهذا خبرة
عالمية واسعة.
اليوم و بعد  20عاما اكتسب السيد عجم خبرة كبيرة ودرجة احترافية
عالية في مجال الهندسة والبناء والصناعات العملية (النفط ،الغاز،
البتروكيماويات والمرافق العامة  ..الخ) باإلضافة إلى إدارة المشاريع.
في عام  ،2004أنشأ السيد عجم شركة سوكاد لتكون “مشروع إدارة
التدريب واالستشارات“ التي تهدف لتلبية الحاجة المتزايدة على
الممارسات العالمية إلدارة المشاريع المخصصة لمنطقة الشرق األوسط
ولتكون الكيان التعليمي واإلستشاري األول من نوعه في المنطقة
والمخصص لغاية البحث واالبتكار كما تعتبر شركة سوكاد من أول

الشركات التي تم منحها درجة مزود التعليم المرخص ( )REPحسب
تصنيفات شركة ( )PMIفي المنطقة ،كما أن هناك مجموعة كبيرة من
البرامج المعترف بها عالميا والشهادات المختصة في إدارة المشاريع
تسعى سوكاد إلبرام شراكات عالمية معها .وتسعى شركة سوكاد
ضمن رؤيتها إلنشاء منصة متكاملة إلدارة المشاريع المتكاملة مما
يسمح للشركات بتطبيق تجربتها واختبار منهجيات جديدة ومبتكرة
لتحسين االنتاج.
في ظل اإلدارة الناجحة والمميزة للسيد منير عجم والذي يشغل اآلن
الرئيس التنفيذي والمستشار األول لشركة سوكاد .ومن ضمن الخطط
المستقبلية لشركة سوكاد التوسع الفوري و تكثيف العمل لتصل
عملياتها الحالية إلى أعلى مستوى جنبًا إلى جنب مع نموذج إدارة
المشاريع النموذجية المحلية ( )CAM2Pإقليميًا وعالميًا.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :منير عجم
البنك الرئيسي  :بنك رأس الخيمة
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“ديفا هي قصة حقيقية عن
التحول من الفقر إلى الثراء”
نيكول رودريجز

82

ديفا موديلنغ آند إيفينتس

نبذة تعريفية
كل شيء انطلق من نقطة الصفر في هذه الشركة ،حيث تأسست عام
 2003بموظف واحد ،هاتف واحد وكمبيوتر واحد ورؤية جادة تهدف إلى
تغيير صناعة وكاالت عروض األزياءفي المنطقة بأسرها.
حينئذ تفتقر إلى
وترى السيدة نيكول أن منطقة الشرق األوسط كانت
ٍ
وكالة عروض أزياء جديرة بالثقة ،لذلك فإنها وباالسنتاد إلى خبرتها في
هذا المجال انطلقت لتسد تلك الفجوة.
وهكذا ،واعتمادًا على الخبرة التي اكتسبتها السيدة نيكول في
الهند،البحرين وكوبنهاغن فقد أصبحت ديفا أول وكالة إقليمية تدخل
نظامًا ممنهجًا بمعايير دولية يضمن حقوق التأليف واإلبداع .كما تتولى
الوكالة أيضًا تدريب وجوه جديدة في تلك المهنة.

وتؤمن السيدة نيكول أن مدينة دبي سهلت سير عمل الشركة
وقدمت بروحها المدينة بروحها المتجددة أفكارا جديدة وجعلتها
حقيقة واقعة وقد سمح ذلك لزيادة العمل الشاق والتركيز واالجتهاد
في الشركة للوصول إلى أهدافها ،وتعتقد هي أن الخبرة الدولية
والمعرفة المحلية والتواصل هم أشياء أساسية في نجاح شركتها.
اليوم تمتلك الشركة عددًا من صالونات التجميل والسبا في دبي
وتتطلع إلى المزيد من التوسع في الشرق األوسط في المستقبل
القريب كما تؤمن الشركة بفكرة “التحديث وليس اتباع المدارس
الغربية” ،مع األخذ بأفضل ما في العالمين و إدماجه في نمط واحد ناجح
نافع يجمع بين جميع تلك القيم.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :نيكول رودريجز
البنك الرئيسي  :بنك ستاندرد تشارترد
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“كون دبي مدينة عالمية مركزية ساعد
في تطوير أعمالنا بشكل كبير جدًا”
علي عبداهلل محمد سليمان

83

البدر والمعيني للتجارة العامة

نبذة تعريفية
تعتبر شركة البدر والمعيني للتجارة العامة واحدة من الشركات
العالمية الرائدة في مجال االستيراد والتصدير .تأسست في عام 2006
في دبي ثم اندمجت وتشاركت مع عدد من الشركات القوية العالمية
لتتضاعف قوتها تقريبًا فقد اندمجت مع شركة بدر تاالي آسيا في
إيران والتي كانت في وقتها أكبر عملية اندماج في الشرق األوسط.
أما اليوم فشركة البدر والمعيني للتجارة العامة تدعم محالت للبيع
وحدات للتصنيع الزراعي
في القارات الست فضال عن وجود سبع
ٍ
تابعة لها كما أن العاملين في شركة البدر والمعيني للتجارة العامة

موهوبين ويمتلكون قدرات متنوعة ويصل عددهم إلى حوالي 36
موظف لتشغيل مكاتب الشرق األوسط ،آسيا وأفريقيا الجنوبية.
هذا وتعزو الشركة نجاحها إلى موظفيها الذين يركزون على تحقيق
النتائج الصحيحة من خالل التشغيل بطريقة مسؤولة مع امتياز
تنفيذ وتطبيق آخر تقنيات التكنولوجية .ولم تتردد الشركة في
اغتنام الفرص الجديدة لتحقيق النمو والربح حيث تشارك قي كل ما
يتعلق بالصناعات الزراعية كما تقوم بتوفير مجموعة من المنتجات
المطاطية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :علي عبداهلل محمد سليمان
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“لدينا تاريخ مشرف من اإلنجازات”
عارف أختر

84

لؤلؤة اإلمارات للتجارة العامة

نبذة تعريفية
أنشأ السيدعارف أختر شركة لؤلؤة اإلمارات للتجارة العامة عام 1981
برأسمال محدود جدًا وتعاملت فقط مع بعض الواردات وتجارة الجملة
في السوق المحلية .ولكن السيد أختر صمم على تنمية الشركة
وجعلها تكبر عبر تنسيق فرق من الخبراء المهنيين من مختلف
التخصصات من أجل مستقبل أفضل.
وبغية تحقيق هدف الشركة ولمزيد من التطور والنمو سرعان ما
كثفت الشركة جهودها على العمل في مجال البتروكيماويات
وصادرات المعادن وأثناء نموها تمكنت الشركة من كسب العديد
من المعارف التي ساعدت على خلق شبكة منظمة وواسعة النطاق
في منطقة الشرق األوسط .هذا وتفخر شركة لؤلؤة اإلمارات للتجارة

العامة بالحفاظ على جودة عالية المستوى في عمليات المراقبة وعدم
السماح بالمساومة حتى على أصغر العيوب كما تضمن الشركة
توصيل خدماتها في الوقت المحدد ،والحد من مخاطر عدم الرضا لها
ولعمالئها.
مع األيام اكتسبت الشركة موقعًا قويًا في السوق وأسست نظام إدارة
لسلسلة توريد مختصة بشراء وتصدير المنتجات إلى أجزاء مختلفة
من العالم .ويتواجد أكبر عمالئها في الهند ،تونس ،سريالنكا ،إيران،
البرازيل والصين.
وتشمل خطط التوسع الفورية مجموعة من األفكار و المنتجات التي
تنتظر الشركة إطالقها .إنه حقًا مستقبل واعد لمشروع واعد.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :عارف أختر
البنك الرئيسي  :بنك رأس الخيمة الوطني
بنك حبيب إيه جي زيوريخ
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“يقضى الناس جزءًا كبيرًا من يومهم في
العمل ،ونحن نسعى لخدمتهم عن طريق توفير
تصاميم مكتبية عملية ومريحة “
عاصم فكري
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ريتمو لتجارة المفروشات

نبذة تعريفية
تأسست شركة ريتمو لتجارة المفروشات  1994بشكل متواضع لتبدأ
بتجارة األثاث المنزلي والمكتبي الراقي ذو النوعية الممتازة.
وبعد ذلك ومنذ البداية أدرك السيد عاصم فكري ،الشريك اإلداري
للشركة منذ البداية وجود فراغ في مجال صناعة األثاث المكتبي في
دبي بينما تنمو صناعة األثاث المنزلي بسرعة كبيرة على حساب
صناعة األثاث المكتبي التي بقيت على حالها.
أدركت شركة ريتمو لتجارة المفروشات الحاجة المتنامية لتلك الصناعة
في األسواق الغير مكتشفة ،والحاجة الكبيرة لصناعة األثاث المكتبي
والتصميم الداخلي و توفير التصاميم والحلول لعمالئها .ولهذا
تسعى الشركة الى توفير الخدمات المبتكرة في مجال تكنولوجيا
المكاتب بما في ذلك نظم التحكم في الدخول ،العرض والتسهيالت
التقنية العالية الجودة والتي تعمل بالتحكم عن بعد وغيرها الكثير.
تشمل مشاريع الشركة عمالء ذوي سمعة مرموقة مثل مشاريع في
أبراج اإلمارات ،بنك دبي التجاري ،بنك المشرق  ،بنك دبي اإلسالمي،
المقر الرئيسي للمنطقة الحرة في مطار دبي وشرطة دبي ،بلدية

دبي ،ومكاتب الشركات لدبي سيليكون أواسيس ،شركة نخيل،
إعمار وأتالنتس.
هذا وتستثمر شركة ريتمو لتجارة المفروشات قدرا كبيرا من الوقت
والمال في السوق وإجراء البحوث لفهم طبيعة ومتطلبات مختلف
الشركات وتقديم حلول تنافسية تلبي المتطلبات المحددة للعمالء
كما تبدي الشركة اهتمامًا خاصًا في الحفاظ على هوية عمالئها
ومرتكزين في تصاميمهم على الوظيفة والكفاءة.
تعتبر شركة ريتمو اليوم واحدة من أكثر الشركات المرموقة في عالم
األعمال كما أن لديهم شراكات مع أسماء ماركات تجارية عالمية رائدة
في عالم األثاث العالم كالشركات اإلسبانية واإليطالية مثل استيل ،آي
سي إف ،فانتوني ،بيدرادي ،برالكو ،تاسشيني.
يؤمن السيد فكري برؤية دبي وهوعلى ثقة كاملة أن المتطلبات
المتنامية التي تشهدها مدينة دبي ستسهم بشكل كبير في نمو
أعمال شركته.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :عاصم فكري ،أمين فكري
البنك الرئيسي  :بنك دبي التجاري

112

ٌ
لشرف عظيم أن أساهم في
“إنه
مسيرة الفنون والثقافة في دبي”
هيتال باواني
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ذا جام جار

نبذة تعريفية
تأسست تلك الشركة عام  2005على شكل استوديو ومعرض مساحته
 4000قدم مربع ومقره مدينة دبي ليكون بذلك األول من نوعه كاستوديو
للتصوير ومعرض رسم إلى جانب تقويم زمني لألحداث على مدار
الساعة .وجد استوديو ذا جام جار ليجلب الفن إلى الحياة ضمن بيئة
مريحة وتوفير منبر لمن يرغب أن يطلق العنان إلبداعاته عبر إمدادات
غير محدودة من الرسم على القماش .تعتمد برامجها على قوة الفن
كأداة للحوار والتفاعل من أجل تعزيز الوحدة في مكان العمل كما أن
التعليم اإلبداعي والبرنامج التي تشجع على التفاهم والمشاركة في
ممارسة الفنون المعاصرة هي جزء ال يتجزأ من جوهر عمل ستوديو ذا
جام جار وذلك من خالل دعم الفعاليات المنتجة محليًا.
تسعى الشركة في المساعدة على تطوير الفنون و توفير منبر

للتعاون والتفاعل والترقية والتعامل مع جمهور أوسع مهتم بالفنون
والثقافة كما تعمل على تقديم استشارات فنية تساعد العمالء على
تحقيق بيئات فنية من خالل توفير الجودة لألعمال الفنية والمنحوتات
وتصميم المشاريع بما في ذلك المكاتب والفنادق والمساكن الخاصة
والعامة والمبادرات الفنية كما كانت شركة ذا جام جار هي القوة
المبدعة والدافعة وراء إنشاء آرت إن ذا سيتي.
إن شركة ذا جام جار هي مبادرة ملتزمة تشجع الفنون في المنطقة،
وتشمل آرت باس ،موقع  ،www.artinthecity.comونشر الخرائط
الفنية في اإلمارات العربية المتحدة وقد انصب اهتمام ذا جام جار على
احتياجات المجتمع وتفخر بجعل الفن في متناول الجميع من خالل خلق
منبر للحوار والتفاعل بين المفكرين والفنانين والكتاب والمبدعين.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :هيتال باواني
البنك الرئيسي  :بنك بارودا
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“كلما قدمنا خدمات أفضل ،كلما حققنا
نموًا أسرع”
المهندسة عائشة حسن
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القصر لإلستشارات الهندسية

نبذة تعريفية
تم إنشاء شركة القصر لالستشارات الهندسية عام  1996من قبل
عائشة حسن والتي تتمتع بخبرة تمتد على أكثر من عقدين من
اإلحتراف المتواصل في مجال التصميم المعماري واإلستشارات
الهندسية.
هذا وتقدم الشركة التي يقع مقرها في مدينة دبي مجموعة من
الخدمات الهندسية واالستشارية ويتركز اإلهتمام الرئيسي لشركة
القصر لالستشارات الهندسية دائمًا على العمالء واستثماراتهم.
ولذلك فهي مهتمة بشكل خاص بتوفير دراسة الجدوى اإلقتصادية
من أجل ضمان عائدات اإلستثمارات.

منذ البداية ،كان الصدق واإلخالص في العمل هو الدافع الرئيسي
للشركة كما اكتسبت والء وثقة عمالئها من خالل الحفاظ على
مستويات اتصاالت فاعلة ودائمة معهم .هذا وتخطط الشركة لمواصلة
النمو من خالل تحديد األهداف األهم لها كما تطمح لتصبح واحدة من
أكبر عشر شركات استشارات هندسية في المنطقة وقد استندت
األرباح إلى االستفادة من ظروف السوق الحالية وإنشاء عالقات ممتازة
مع العمالء والشركاء وتعزيز سياسة العمل الجماعي واستقطاب
أفضل المواهب المتوافرة في المنطقة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :المهندسة عائشة حسن
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي
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“نريد أن نصبح
قادةً
االعالمالصدارة في
لوسائلمركز
نكون في
“نطمح أن
عام ”.2015
بحلول
االلكترونية
الرقمي بحلول عام ”٢٠١٥
اإلعالم
مجال
حذيفة بوناواال
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حذيفة بوناواال

فيرست اليت

نبذة تعريفية
تأسست شركة فيرست اليت عام  2008وتعاملت في البداية مع
برنامج مختص بمطوري العقارات و السماسرة ونتيجة لطفرة غير
مسبوقة في العقارات في مدينة دبي فقد حققت الشركة عائدات
رائعة في السنة األولى من عملها في هذا المجال و استخدمت تلك
العائدات في توسيع نفوذها ولهذا نمت الشركة لتتمكن فيما بعد
من تقديم منتجات عديدة أخرى وتشمل تلك الخدمات تطوير المواقع
واالستشارات ،و تدريجيا تحول تركيز شركة فيرست اليت في المقام
األول إلى اإلعالم الرقمي حيث بدأت بتحقيق نسبة نجاح البأس بها
في هذا المجال .كما عملت على تقديم مجموعة حلول مبتكرة لعدد
من الماركات العالمية التي ساعدتها بسرعة على اكتساب سمعة
طيبة بين العمالء.
هذا وقد عمل الفريق في شركة فيرست اليت على فهم الفضاء

الرقمي بشكل جيد ،وعملوا مع العديد من العالمات التجارية مما
جعلها تكتسب خبرة تتجاوز التوقعات .وفي أثناء التنافس مع
الشركات الشبيهة األخرى وتقديم عدد من الخدمات المتعلقة
بالوسائط الرقمية فإن شركة فيرست اليت اختارت التخصص في
مجال اإلعالم الرقمي فقط من أجل تقديم خدمات استثمارية أكبر
تفوق توقعات عمالئها.
تمتلك شركة فيرست اليت أول مركز للتنمية في الهند حيث تقع
منازل بعض الموظفين الموهوبين فيها كما تعمل على رفع نسبة
األرباح من خالل تقديم حلول مبتكرة في األسواق الهندية بما يتعلق
بوسائل اإلعالم الرقمية .ومن أجل تحقيق المزيد من النجاح ،تخطط
فيرست اليت لإلستفادة من المزيد من القوى العاملة لمواكبة الطلب
المتزايد على خدماتها في الشرق األوسط.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :حذيفة بوناواال
البنك الرئيسي للعيادة  :بنك أبوظبي التجاري
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“ االستمرارية في االبتكار هي جزء
ال يتجزأ من أعمالنا”
أندرو بورو

89

فايف كابيتالز لإلستشارات البيئية واإلدارية

نبذة تعريفية
تم إنشاء شركة فايف كابيتال لإلستشارات البيئية واإلدارية عام 2007
من قبل ثالثة من مدرائها في محاولة لتوسيع نفوذها على مستوى
عالمي عبر تقديم الخبرة وإنشاء العالقات المميزة في المنطقة
بأسرها .كانت الفكرة األساسية باالستفادة من األسواق الناشئة
بالمنطقة وتحديد المجاالت المتخصصة الناشئة حيث تزدهر الشركات
ثم شرعت الشركة بتطوير عالقاتها على مدى سنوات للمساعدة في
استغالل هذه االستراتيجية التجارية.
تسعى الشركة إلمتالك القدرة على تصور وتقديم الخدمات المناسبة
في األسواق المناسبة وفي الوقت المالئم لتترافق بنظام تجاري
متكامل من العمالء والشركاء وتقوية العالقة مع الموردين واألسماء

الالمعة في هذا المجال.
هذا وقد شهدت الشركة بدايات عديدة في المنطقة واتبعت طرقًا
متنوعة لتكيف نفسها مع األسواق المتواجدة فيها.
وانطلقت الشركة من مكونات رئيسية هي اإلبتكار ،جودة المنتج
والناس ،العالقات المتميزة مع العمالء باإلضافة إلى األسعار التنافسية.
يبدو المستقبل مشرقًا لتلك الشركة مع تطور عروض الخدمات
في األسواق الحالية ،وتحديد الفرص في مواقع جديدة والوصول إلى
النمو مع زيادة رأس المال هذا وتسعى الشركة إلى مواصلة االبتكار
وتسعى إلى استكشاف فرص مماثلة جديدة في األسواق.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :أندرو بورو
البنك الرئيسي  :بنك دبي اإلسالمي

116

“إنها اإلثارة كل اإلثارة أن تعيش في أجواء
رؤية دبي بكل مافيها من أفكار مبتكرة”
صفاء خليلي
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سات لصناعة المواد العازلة

نبذة تعريفية
استقرأ السيد صفاء حكيم خليلي مستقب ً
ال مشرقًا في مدينة
دبي فقد كان معجبًا بالتطور الذي شهدته المدينة حينها وازداد
إعجابه بها مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لها ولهذا فقد كان حريصًا على أن تصبح شركته جزءا اليتجزأ من
المدينة لصناعة مستقبل مجيد ،أما اليوم يعتبر مصنع سات لصناعة
المواد العازلة هو أول مصنع من نوعه في الشرق األوسط.
ومع زيادة قدرة اإلنتاج بين جميع المصانع المشابهة فقد تم بناء
المصنع على مساحة  95000قدمًا مربعًا في منطقة جبل علي
الصناعية ليلبي احتياجات المنطقة بأكاملها .ينتج المعمل أنظمة

لوائح العزل المتخصصة المزودة بطبقات إسفنجية ،وهو المصنع
الوحيد الذي ينتج نوعين من األلواح العازلة الفينولية والتي تسمى

).PIR (Polyisocyanurate

وتعد هذه المنتجات هي مثال للمواد ذات الجودة العالية في مجال
صناعة األلواح العازلة وتتجاوز معايير الجودة العالمية ،كما أن لشركة
سات لصناعة المواد العازلة خطط كبيرة للمستقبل باتجاه التوسع
العالمي باإلضافة إلى تطوير وتحسين خط االنتاج الحالي واستحداث
منتجات جديدة من خالل إجراء البحوث وعمليات التنمية.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :صفاء خليلي
البنك الرئيسي للعيادة  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“رؤيتنا هي باختصار السير جنبًا إلى جنب مع
دبي لبناء اقتصاد قوي ومتين”
محمد بن مسعود
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المحرك الذهبي

نبذة تعريفية
تأسست شركة المحرك الذهبي عام  1985وهي عضو في مجموعة
محمد بن مسعود .ونمت لتصبح واحدة من المؤسسات الرائدة في
صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية في المنطقة.
وحتى عام  1997كانت شركة المحرك الذهبي هي الموزع الرسمي
ومزودة خدمة الهواتف النقالة (ألكاتيل) في جميع أنحاء مجلس التعاون
الخليجي ،أما اليوم فإن الشركة تمتلك فروعًا في أبو ظبي ،دبي،
الشارقة والعين وتعزو نجاحها لمؤسسها السيد محمد بن مسعود.
يعتقد السيد محمد أنه من الضروري لمالك الشركة أن يلعب دورًا فاع ً
ال
و نشطًا في الشركة ليس فقط لضمان أن الشركة تملك قيادة مباشرة

وحسب ،بل لتوفير الدعم المعنوي القوي و لتحفيز الموظفين فيها من
خالل تشجيع العمل الجماعي بينهم.
يراقب السيد محمد شركته عن كثب ويتابع جميع تفاصيلها ويعمل
على تقديم المشورة والنقد عند الضرورة ،كما أنه يضمن زيارة المكاتب
يوميا لتشجيع الموظفين ولتلبية رغبة أي عميل من العمالء الذين
يرغبون في لقاءه.
ولضمان أعلى المستويات في خدمة العمالء فإن الشركة تحرص كل
الحرص على تدريب الموظفين ،وتوفير مناخ مشجع يميزه الشفافية
وااللتزام والتفاني في العمل.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :محمد بن مسعود
البنك الرئيسي  :بنك أبوظبي التجاري

118

“اغتنام الفرص المناسبة هو
أساس لنمو األعمال”
ٌ
راجيف بيمايا

92

سبانتك سوليوشنز

نبذة تعريفية
تأسست شركة سبانتيك سوليوشنز في أوائل عام  2007لتلبية
احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وقد ساهم تحديد الفرص المتاحة في األسواق المستهدفة
مع وجود فريق مدرب ومتحمس على بقاء الشركة وصمودها في
األوقات الصعبة.
في سنواتها التأسيسية األولى ،أدركت شركة سبانتيك سوليوشنز
أن المرونة والعملية هي الصفات الرئيسية التي تسهم في نمو

لمستقبل واعد
واتساع الشركة في السوق .هذا وتخطط الشركة
ٍ
مع تركيز واضح على اكتساب الخبرات في مجال الرعاية الصحية،
التعليم والضيافة وهي تتطلع إلى التوسع داخل أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي وكذلك التوسع في أفريقيا من خالل إنشاء الشراكات
وتحديد الفرص المتاحة ،كما أن الحلول التي تقدمها شركة سبانتيك
سوليوشنز تضيف قيمةً إضافية لها عن طريق اإللتزام بتصميم
الخدمات وتوفيرها وفقًا لما تعلن عنه.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :راجيف بيمايا
البنك الرئيسي  :بنك ستاندرد تشارترد

119

“يتمحور تركيزنا األساسي على تقديم
خدمة ممتازة لعمالئنا وكسب رضاهم”
جميلة الفهيم

93

الفهيم لتجارة السجاد والستائر

نبذة تعريفية
أسست السيدة جميلة الفهيم شركة الفهيم لتجارة السجاد والستائر
بسبب حبها للتصميم الداخلي ورغبتها في ممارسة عمل يتعلق
باألثاث .بدأت العمليات برأس مال صغير جدأً واثنين من الموظفين
فقط ،وسرعان ما شهدت الشركة نموًا متواص ً
ال ومستدامًا باإلضافة
إلى التركيز على عدم التساهل في مسألة الخدمة والجودة والحصول
على رضا العمالء .بمرور الوقت ،تم توظيف المزيد من الموظفين كما
تم تخصيص وحدة خاصة بهم باإلضافة إلى استثمار المزيد من رأس
المال الستخدام أحدث طراز لآلالت فيها كما رفعت الشركة مع عدد

الفرق المدربة والخبيرة مع الحرص على تسليم المنتجات في الوقت
المحدد وتقديم خدمة ما بعد البيع لتصبح تلك المعايير من سمات
الشركة األساسية ،وتعمل شركة الفهيم عن كثب مع عمالئها لفهم
متطلباتهم مما يساعد في تقديم األفكار التي تناسب أذواقهم
وديكوراتهم الداخلية باإلضافة إلى تقديم الحلول المتعلقة باألثاث.
هذا وتخطط الشركة اآلن لتوسيع نطاق عملياتها والعمل من أجل
تحديد األسواق المربحة.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جميلة الفهيم
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني

120

“تميز الرؤية لدى القيادة في دبي سيجعلها
ُ
بال شك مدينة المستقبل”
راجان إسراني

94

كايستور أسوسييتس

نبذة تعريفية
حكاية تلك الشركة تعني التصميم ،ففي الوقت الذي أجبرت فيه أكبر
الشركات المطورة الى المماطلة بمشاريعها استمرت شركة كايستور
بالعمل ونجحت في تقديم منتجاتها وتسليم التزاماتها للحكومة
شيء يستحق
ومن هذا فإن هذه اإلنجازات من شركة بهذا الحجم
ٌ
الثناء فع ً
ال.
تم إنشاء الشركة في عام  2005وهي جزء من مجموعة مطوري سن
آند ساند وهي اتحاد بين ثالثة أفراد من عائالت صديقة وهم بودرانيز،
أوتامشاندانيس ،إسرانيس .هذا وقد أثبتت الشركة جدارتها في
أصعب األوقات منطلقة من مبدأ “الحاجة أم االختراع'.
لدى الشركة إيمان كبير برؤية دبي و تعتقد أنها قدوة لكثير من المدن

في العالم عبر اقتصادها القوي باإلضافة إلى بنيتها التحتية الهائلة
ومناطقها الحرة المتخصصة وألن دبي هي مدينة المستقبل وقد
ساعدت اإلستراجيات المتبعة في الشركة على دفعها قدمًا في طريق
أراض مناسبة وبدء
النجاح ،ومن تلك اإلستراتيجيات البحث الدائم عن
ٍ
العمل فيها فقط حين ترتفع الكثافة السكانية حولها وبذلك تزداد
قيمة األرض مقارنة بالقيمة األصلية .ولضمان أعلى معايير الجودة فإن
كايستور أسوسييتس ،تعمل على كل مشروع على حدة وال تتولى
آن واحد.
أكثر من مشروع ضخم في ٍ
كما تخطط شركة كايستور آسوشيتسللتوسع في العقد المقبل
جنبا إلى جنب مع تحقيق اإلستقالل المالي.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :راجان إسراني
البنك الرئيسي  :حبيب بنك إيه جي زيوريخ
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مقرون بنجاح كل من نتعامل معهم
“نجاحنا
ٌ
من منظمات وفرق وأفراد”
وينسم جين إيلسنر

95

دايناميك ليرنينج  -سيكس سيكوندز

نبذة تعريفية
بدأت قصة الشركة مع السيدة وينسوم جين إلسنر التي جاءت إلى
دبي كي تدرس اللغة اإلنجليزية ل”مجموعة جميرا” في تلك الفترة
استطاعت السيدة ألسنير أن تتعرف بسرعة على األعمال التجارية
المحتملة التي تنمو بسرعة في تلك المدينة وكانت النتيجة هي
تأسيس شركة دايناميك ليرنينغ في عام .2003
تعتقد السيدة ألسينر أن مفتاح النجاح ألي مشروع تجاري هو إنشاء
عالقة قوية مع العمالء والتخطيط للنمو االستراتيجي والفهم الشامل
لحالة السوق .تعمل شركة دايناميك ليرنينج بمناهج متخصصة

وبرامج تدريبية معينة تم تصميمها وفقًا الحتياجات وأهداف العميل
وتعتمد في ذلك على فريق من األفراد المؤهلين والمدربين تدريبًا
احترافيًا والذين قطعوا أشواطًا إلى األمام لضمان خدمة عمالئهم
على أفضل وجه.
هذا وتسعى الشركة لتجاوز توقعات العمالء ومواكبة اتجاهات
السوق واحتياجاته باإلضافة إلى وضع برامج جديدة لتلبية متطلبات
السوق وتحقيق النجاح الكبير.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :وينسم جين إيلسنر
البنك الرئيسي  :إتش أس بي سي

122

نجاح لنا”
“نجاح عمالئنا هو
ٌ
جانين كروفت

96

إكسبيرت ليرنينغ

نبذة تعريفية
تأسست شركة إكسبيرت ليرنينغ في عام  2003من قبل جانين
كروفت وبول مايكل غليدهيل وهي شركة خاصة ترتكزعلى توفير
حلول التعليم ومحتويات التعليم للشركات والقطاعات األكاديمية
والحكومية.
أصبحت الشركة في وقت قصير واحدة من أهم مقدمي خدمات
التعليم اإللكتروني في منطقة الشرق األوسط كما حققت نموًا كبيرًا
لعوائدها وأرباحها منذ تأسيسها .مع تلك الخدمات المتنوعة تهدف
الشركة ألن تصبح بمثابة مركز شامل للتوظيف لتعزيز المكاسب
المتبادلة مع الموظفين أنفسهم ومع منظماتهم.
تأمل الشركة في تشكيل شراكات دائمة مع عمالئهم وتسعى
لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطويرالقوى العاملة لمواجهة
تحديات العالم المتغير ومساعدتهم على مواكبة التطور أكثر من

أي وقت مضى عبر استخدام أحدث التقنيات ،هذا وتفخر الشركة
بامتالكها أكبر محتوى مكتبة في الشرق األوسط ،كما توفر الشركة
اآلالف من الحلول التعليمية بدءًا من دورات التعلم اإللكتروني ،الكتب،
أشرطة الفيديو ،التقييمات على االنترنت وخدمة اللغة اإلنجليزية
التجارية لقاعدة عمالئها الواسعة ،فضال عن توفير حلول إدارة المعرفة
لتطوير أداء الموظفين.
هذا ويكرس فريق إكسبيرت ليرنينغ نفسه لتوفير الحلول التقنية
لتعزيز األداء الفردي الذي يقود إلى التميز المؤسسي ويشكل هذا
دافعًا للموظفين من خالل قياس النتائج وزيادة العائدات في االستثمار.
ألبحاث إقليمية قائمة على سوق التعليم
تقدم شركة ليرنينغ مناهج
ٍ
اإللكتروني وتأمل في مواصلة تقديم األفكار واالستفادة من الخبرات
الكبيرة إلضافة قيمة حقيقية لعمالئها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جانين كروفت ،بول مايكل جليدهيل
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“قدرتنا على التعرف على فرص األعمال المربحة
في عدة أسواق هو سر نجاحنا”
جاكيشان مورداني

97

آرت إنديا لألقمشة

نبذة تعريفية
للسيد جاكي شان مورداني خبرة قديمة في صناعة النسيج العالمية
فقد التحق بالعمل مع والده في هذا المجال بعد تخرجه مباشر ًة
وسافر على نطاق واسع عبرالهند لتعلم المزيد والتطور في تلك
التجارة.
في عام  1992أسس السيد مورداني شركة آرت إنديا لألقمشة
لتتوسع بسرعة وتدخل سوق المالبس الجاهزة تحت اسم “دينيم
هاوس” .ومع اإلستفادة من الطفرة الروسية قام السيد مورداني
بتنمية عالمته التجارية،
وطرح جينزات تحت إسم هاردوير جينز في جميع أنحاء روسيا والشرق
األوسط ،وماتزال تلك العالمة التجارية تتمتع بسمعة ممتازة في جميع

أنحاء الشرق األوسط  ،ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك مجال للعودة
إلى الوراء ودخلت المؤسسة السوق الروسية بقوة لتلبية حاجات
العمالء الذين اليتكلمون اإلنكليزية وتوفير أفضل خدمات األقمشة
الكورية والصينية المستوردة إليهم .وبعد هذا بوقت قليل فقط،
غامرت الشركة بتجارة المجوهرات المعاصرة الغربية.
وكانت صادرات المالبس هي الخطوة التالية للمضي قدما حيث بدأت
الشركة عملية تصدير واسعة تشمل دولة اإلمارات العربية المتحدة،
المملكة العربية السعودية ،المملكة المتحدة ،كندا من الهند.
وتمتلك الشركة اليوم حضورًا قويًا في سوق أمريكا الجنوبية و
تحديدا البرازيل وباراغواي عبر المتاجرة باإللكترونيات والمالبس.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :جاكيشان مورداني
البنك الرئيسي  :حبيب بنك إيه جي زيوريخ
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“نجاحنا هو ثمرة المثابرة”
منى صالح

98

دبليو إس آي نيت باور

نبذة تعريفية
أنشأت منى صالح شركة دبليو إس آي نيت باور عبر مكتب أساسي
لها في دبي .وبدأت باستخدام الموارد المالية الخاصة بها كما أبقت
مراقبة مشددة على الميزانيات ليتسنى لها تحقيق رؤيتها في بناء
ونجاح المؤسسة و سرعان ما انطلقت السيدة صالح بمشاريعها عبر
افتتاح مكتب في قلب دبي ليصبح حلمها واقعًا ملموسا .وعلى الرغم
من أن األعمال األولى التي إنطلقت بها الشركة كانت بطيئة بسبب
األزمة االقتصادية فقد استفادت الشركة من وجود عدد من العمالء ذوي
السمعة الطيبة ومن بعض المشاريع الكبرى و التي يتوقع زيادتها في
السنوات القادمة كما أن العمالء الحاليين يعودون إلى الشركة من أجل
المزيد من المشاريع ويوصون غيرهم بها أيضًا.

في البداية تم التسويق الشركة باعتبارها مختصة بتصميم اإلنترنت،
مما أسهم في انتشارها في مختلف أنشطة التسويق عبر اإلنترنت
والتكنولوجيا الرقمية باإلضافة إلى العمل في مواقع شهيرة مثل
غوغل ،ياهو ،بينغ ،الخ...
هذا وتستمر الشركة بعملية التحديث واستكشاف التطورات الجديدة
واإلمكانيات المتاحة كما يعتبر تقديم الخدمات المتخصصة هي أساس
العمل في الشركة التي تستخدم كل وسائل اإلعالم المتاحة لتحقيق
متطلبات العمالء كما تسعى جاهدة لخلق عالمة تجارية مميزة في
السوق من خالل خدماتها وعروضها.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :منى صالح
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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“دبي هي المكان األمثل لتحقيق
األحالم وجعلها واقعًا ملموسًا”
ماجد السويدي

99

برو ديزاين للدعاية واإلعالن

نبذة تعريفية
بدأت فكرة شركة برو ديزاين لإلعالن من شخصين مبدعين أرادا
االستفادة من الفرصة السانحة لهم وتحقيق طموحاتهم ،وفي عام
 2000تحققت أحالمهم وأصبحت حقيقة ملموسة وقد ساعد في هذا
اإلنطالق الطاقة والحماس من خريجين جدد والرغبة بتنفيذ ما تعلموه
نظريًا على أرض الواقع ليكون نقطة انطالق لهم في عالم األعمال،
وهكذا تطور العمل قدمًا بسبب العمل الجاد وخدمة العمالء الممتازة
التي فاقت التوقعات و مع تطور األعمال تخطط الشركة للتركيز على
المزيد من الفرص التجارية الجديدة الناشئة.
تتبع شركة برو ديزاين سياسة الحفاظ على عمالئها والتركيز على

خطة تطوير عالقات تجارية جديدة مع كل من القطاعين الخاص
والجهات الحكومية لزيادة تنوع عمالئهم .هذا وتركز الشركة على
قوتها الحالية وتستفيد منها كما أنها تسعى لتنمية أعمالها من
خالل التفاعل القوي مع العمالء وتقديم خدمة عمالء مميزة ،كما أنها
تسعى باستمرار لتجاوز توقعات العمالء هذا وتتطلع الشركة الى
مستقبل مشرق أفضل عن طريق خلق طرق تكيف جديدة وزيادة
الممارسات الفاعلة من خالل فهم متطلبات السوق المحتملة وإجراء
البحوث واسعة النطاق.

الرئيس التنفيذي  /المالك  :ماجد السويدي
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات اإلسالمي
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“شغفنا بالسفر كان السبب في
إنشاء هذه الشركة”
رياض قاضي

100

عيسى للسفريات

نبذة تعريفية
في عام  ١٩٩٧أسس عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال وكالة
عيسى للسفريات ،وكان دافعه حين ذاك هو شغفه وحبه للسفر
والطيران .ومنذ البداية عمل عيسى جاهدًا لوضع أساس قوي ومتين
للشركة ،حيث سعى جاهدًا ليكون وكيال سفريات معتمد من قبل
شركات الطيران المختلفة .وبالفعل نجح في ذلك خين أصبح بادئ
ذي بدء وكيل سفر معتمد للخطوط الجوية األفغانية (آريانا) والطيران
النيبالي.
تبع ذلك اإلنجاز زيادة رأس المال وبالتالي توظيف عدد أكبر من

الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة العالية ،وكانت تلك هي نقطة اإلنطالق
لشراكات استرتيجية على مستوى أكبر لتمثيل شركات طيران عالمية.
ويصب تركيز عيسى للسفريات حاليًا على النمو والتوسع ولذلك فإن
فريق العمل يعمل ليل نهار جاهدًا للإلرتقاء بجودة الخدمات المقدمة،
باإلضافة إلى الحرص على تنمية المعرفة في مجالهم التخصصي
من خالل دورات وبرامج تدريبية مكثفة ،بهدف تطويع وتسخير تلك
المعرفة المكتسبة لتوفير الدعم المثالي لجميع عمالئهم

الرئيس التنفيذي  /المالك  :عبد المنعم بن عيسى السركال
البنك الرئيسي  :بنك اإلمارات دبي الوطني
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