حُت رِض مجموعة رشاكت ايريكس لأكرب توسعة أأعامل ،يف اترخيها ،يف دوةل الإمارات العربية املتحدة .وختطط اإدارة اجملموعة لتطوير
أأعاملها يف اإمارة ديب وتوس يعها لتشمل بقية الإمارات.
تأأيت هذه اخلطوات بعد أأن اس تمكلت اجملموعة خطة حومكة الرشكة ،و أأصبحت جاهزة لتتوسع بأأمان بعد أأن جتاوزت العقبات
الإدارية اليت اكنت تسبب ُتجمي نشاط الرشكة وحرصها مضن نطاقات حمددة .
من أأمه القرارات اليت اختذهتا اإدارة اجملموعة خالل العام املنرصم والربعني ا ألول والثاين من هذا العام يه غربةل الرشاكت حبيث مت
اإيقاف الرشاكت اليت ثبت عدم جدواها ومالمئهتا للمرحةل ،وهذا شلك اإيقافًا للزنيف املايل ومسح بإعادة توظيف كوادر اجملموعة
املمتزية يف الرشاكت الأكرث اإنتا ًجا وجنا ًحا مما عزز من فرص منافس هتا واس متراريهتا .
يف بداية الربع ا ألول من العام القادم ،س تقوم اجملموعة بفتتاح أأنشطة ورشاكت جديدة تعمل يف عدة جمالت جتارية وعقارية
وصناعية ،مس تفيدة من التجارب املتعددة اليت خاضهتا ،ومن ادلراسات الاحرتافية املتأأنية جلدوى هذه املشاريع املزمع اإضافهتا
ألنشطهتا.
وكام يعمل امجليع ،فاإن الرشكة قد قامت بفتتاح فروع لرشاكهتا يف مجهورية مرص العربية ،وذكل لكون السوق املرصي كبري وواعد
كبريا لضامن جناح أأعاملها يف الإمارات ومرص .
حافزا ودا ًمعا ً
بلكثري من ال حفرص ،وتتوقع اإدارة اجملموعة أأن تشلك تكل الفروع ً
نشد عىل أأيدي لك كوادر اجملموعة لشحذ اهلمم والاس تعداد لبذل املزيد من اجلهود املمثرة ملواكبة هذه اخملططات وتعزيزها ودمعها .
نبارك للجميع ونمتىن هلم التوفيق يف لك أأعامهلم.
حسن الكاهلي
الرئيس التنفيذي

Yearex Group of Companies is preparing for the largest business expansion, in its history, in
United Arab Emirates. The group's management plans to develop its business in the Emirate of
Dubai and expand it to include the rest of the Emirates.
These steps are following the implementation of company's corporate governance project, to
expand safely after it has overcome the administrative obstacles that were scaling down the
company's plans.
One of the most important decisions taken by the group’s management during the past year, the
first and second quarters of this year is the re-structuring of its companies so that companies
proven ineffective and non-suitable for the stage have been suspended. These steps reduced the
financial draining and re-enrolled our distinguished cadres into the most productive and
successful companies, which enhanced the sustainability and competitiveness indications.
At the beginning of the first quarter of next year, the group will open new companies operating in
several commercial, real estate and industrial fields, benefiting from the multiple experiences it
has undergone, and from professional studies of the feasibility of these projects.
It’s well known that the Group has started branches for its companies in the Arab Republic of
Egypt, as the Egyptian market is large and full of opportunities. The group's management expects
these branches to be a great incentive and support to support the success of its business in the
UAE and Egypt.
We urge all the group's cadres to get ready to apply more fruitful efforts towards strengthening
and supporting these plans.
We congratulate everyone and wish them success in all their endeavors.

Hassan Alkahily
CEO

