ها حنن يف مجموعة رشكة ايريكس نس تعد الس تقبال عام
جديد ،عام نواصل فيه حتدي الصعوابت وحتقيق اإلجنازات
الالفتة.
حسن الكاهلي
رئيس جملس اإلدارة
خالل العام الذي نعيش آخر ساعاته ،حققنا معًا إنجازات كبيرة ،وفي الوقت الذي كان الكثيرون يغلقون أبوابهم
ويستسلمون للظروف ،كنا في ياريكس نتجاوز التحدي تلو التحدي ،ونوسع فريقنا ليضم مبدعين جدد ،أصبحوا
خالل فترة قصيرة أعضاء فاعلين ومنتجين ومتوحدين مع روح الفريق التي تسود كل المجموعة منذ تأسيسها.
ونحن نفتح عقولنا وأرواحنا وادرعتنا الستقبال العام الجديد ،فإننا في إدارة المجموعة نؤكد على مايلي:
 تعزيز مفهوم الوالء لعالمتنا التجارية وبيتنا الكبير الذي من خاللها نحقق ذواتنا وننطلق لتحويل
طموحاتنا إلى وآمالنا إلى واقع ملموس و ُمعاش لكل فرد في مجموعتنا.
 اإلخالص في العمل واتقانه ،هو السر الكبير الذي يضمن استمرار تفوقنا ونمونا وازدهارنا .باتقان
أعمالنا المتنوعة وبذل قصارى جهودنا فيها نصنع الفارق الذي يثبت أقدامنا في هذا السوق التنافسي
الصعب ويجعلنا دائ ًما في المقدمة.
 بما أننا أفراد عائلة واحدة ،فإن كل فرد منا يجب أن يلتزم قيم المجموعة ويكون ً
مثاال يحتذى به في
ال ُخلق وحسن التعامل والصدق واألمانة والجدية واإلخالص والنزاهة.
نثق ،في إدارة المجموعة ،بكل فرد في عائلتنا الكبيرة ،ونؤكد أننا لن نقصر أبدًا في دعم الجميع والعمل دون
كلل أو ملل لرفع مستوى كل فرد منكم وتمكينه من تقديم أفضل مايمكنه لمصلحة العمل ولمصلحته الشخصية.

ً
حافال بالنجاح واإلبداع.
مثمرا سعيدًا
نتمنى لكم جميعًا ،فردًا فردًا ،عا ًما
ً

Here we are in Yearex Group, preparing for a new year,
a year to continue challenging difficulties and achieve
remarkable goals and targets.
Hassan Alkahily
CEO

During the year, in which we live its last hours, we achieved great accomplishments together,
and at a time when many companies closed their doors and surrendered to circumstances,
we were in Yearex exceeding challenge after challenge, expanding our team to include new
innovators, who became, within a short period, effective and productive members united with
the team spirit that prevails the group since its inception.
As we open our minds, our souls and our arms to welcome the new year, we in the Group
management, emphasizing the following:





Promoting the loyalty our great home where we retreat ourselves and set out to
transform our aspirations and hopes into a tangible and lived reality.
Sincerity in work and perfection is the great secret that guarantees the continuation
of our excellence, growth and prosperity. By mastering our varied businesses and
doing our best in them, we make the difference that strengthens our feet in this
difficult competitive market and keeps us always ahead.
Since we are members of one family, each of us should adhere to the group's values
and be an example to be followed in character, good treatment, honesty, seriousness,
sincerity and integrity.

In the group head management, We trust everyone in our large family, and we promise that
we will never fail to support everyone and work tirelessly to raise the level of each of you and
enable him to provide the best he can for the benefit of work and his personal interest.
Wishing you a happy fruitful year, full of success and creativity.

