
 
 

 

 

 

 

 

جنازات مجموعة   التصاعد الاس تثنايئ الالفت يف مكية ونوعية ا 

ايريكس، القوة  رشاكت  هجود  تظافر  أ ن  ىل  ا  بوضوح  يشري 

امتلكهتا اليت  اجلبارة  النوعية  دفعها  البرشية  قد  اجملموعة 

أ ننا   نظن  ماكنا  حواجز  لتتخطى  ال مام  ىل  ا  كبري  بتسارع 

 .من حتقيقها هبذه الرسعة والكفاءة سنمتكن

 

ن ما ال جنازات  مت حتقيقه فقط يف عامنا هذا اذلي نس تعد لتوديعه بعد بضعة أ ايم، يفوق جحم  ا 

 .اليت مت حتقيقها منذ البداية ال وىل للمجموعة حىت بداية هذا العام

ىليتناىم شعور اب واقع ُمعاش عىل  لفخر دلى ال دارة العليا للمجموعة ويه ترى ال حالم تتحول ا 

والولء، ال خالص  بقمي  املعززين  ال كفاء،  وشاابهتا  ش باهبا  واملعرفة  أ يدي  ابلعمل  واملتسلحني 

 .الالزمة حلرق املراحل واختصار الزمن

حققهبسبب   ول  ما  اجملموعة،  هذه  يف  فرد  أ حًدا،   لك  مهنم  أ كربنس تثين  بثقة  ننظر  ىل  بتنا  ا 

 .القادم واذلي يليه نتحدث عن املس تقبل البعيد، بل عن عامنا مس تقبل تطور اجملموعة؛ وهنا ل

 

ل أ ن  العام نتوقع  جنازات  ا  ترس يخ  فرتة  من٢٠٢٢تتجاوز  ال وىل  الثالثة  القادم،  الشهور  العام 

ال رقام ميني  عىل  أ صفار  عدة  وضع  ىل  ا  مبارشة ً  بعدها  س ننتقل  تص   حيث  املايل اليت  ال داء  ف 

 .وال داري للمجموعة



لزراعة ا  بذوًر  مهنا  ونلتقط  جننهيا  عديدة  ومثار  وأ غصان  فروع  ال صل  عن  من  س ينتج  املزيد 

 .التجارب الناحجة

 

اذلي العام  هذا  خالل  جناحات  من  اجملموعة  ماحققته  بعض  جامل  ا  هنا  أ خر  س نحاول  يطوي 

كبري وتفان ٍ  جبارة  جمهودات  مهنا  سطر  لك  وراء  أ ن  ندرك  وحنن  عائةل  أ ايمه،  أ فراد  لك  من 

الفريق بروح  يتقدمون  الذلين  الكبرية،  ُمدركني  ايريكس  اللبنات  الواحد،  وضع  مرحةل  يف  أ هنم 

بنا يف  توشكال وىل  كبرية  جتارية  مجموعة  رصح  الكبرية   ء  "العاملية"  ال سامء  بني  نفسها  تضع  أ ن 

حتققها رشكة ايريكس ترافل مرص، كوريث متطور   جناحات متواصهل خالل فرتة قصرية من الزمن

 داخل اجملموعة من رشاكت يف جمال السفرايت والس ياحة مع افتتاح مكتهبا اجلديد ملا س بقها

 .يف منطقة ادليق

 

وتغليف وتسويق أ كرث - املنتجات   افتتاح أ ول فرع لرشكة "زراكش"، الرشكة املعنية بتصنيع 

هذا الفرع املمتزي يف  المينية متزًي ا وشهرة ً عىل مس توى العامل، اكلعسل والنب الميين. ومت افتتاح

لنشاط كبداية  التجاري"  الغرير  "مركز  ديب  مولت  أ كرب  الرشكة أ حد  وتعزتم  افتتاح   الرشكة. 

ضافية يف لك ٍ من ديب مول والرمي مول يف  .أ بوظيب، والتوسع يف الرايض وادلوحة فروع ا 

 

مرص احلبيبة،  افتتاح أ ول فرع ملطامع يك ان يك للوجبات الرسيعة خارج دوةل ال مارات، يف -

سلسةل يف  ال ول  الفرع  وهو  وازدحاًما.  حياة ً  شوارعها  أ كرث  أ حد  برس  ويف  تتواىل  أ ن  عة نتوقع 

ضافية يف ىل افتتاح أ ربعة فروع ا   .وصنعاء يف ديب  ينجديد القاهرة وفرعني لفتة. اخلطط تشري ا 

 

خارج ديب  افتتاح الفرع ال ول يف مرص، مدينة الش يخ زايد، ملطامع سقطرى، وهو أ ول فرع -

ومطورة عن ال صلية يف  ودوةل ال مارات العربية املتحدة. وامتاز هذاالفرع بكونه نسخة فاخرة

يف افتتاح فروع أ خرى داخل وخارج  مدينة ديب، ونتوقع هل جناًحا كبرًي ا وأ يًضا تصاعًدا كبرًي ا

س يكون ابلتجمع اخلامس ابلقاهرة، مث الفرع ال ول يف  مجهورية مرص العربية. أ ول هذه الفروع

 .السعودية الرايض وابملثل يف العامصة القطريةادلوحة أ حد أ مه شوارع العامصة



 

 حصول مطعم سقطرى يف ديب عىل تصنيف ادلرجة اذلهبية من بدلية ديب نظًر ا -

 .لتطبيقه ل قىص معايري النظافة والصحة واخلدمة املمتزية

ال مر اذلي يفتح   حتقيق العديد من الصفقات التجارية املهمة لرشكة ايريكس التجارية يف ديب،-

 .جتارية هممة توكيالتأ فاق معل جديدة فيلك أ نشطهتا. واحلصول عىل عدة 

 

دوميت املرصية  حصول رشكة ايريكس التجارية عىل الواكةل احلرصية لتسويق وتوزيع منتجات -

واكلت غذائية جديدة مرصية   يف السوق المينية. ويف القريب العاجل سيمت ال عالن عن مخس

 .وتركية

 

ىل مس توى متقدم وترس يخ وجودها يف - املرصي مع    السوقالانتقال بنشاط رشكة "تعال" ا 

املكثفة مع الاس تعدادات  مرص،  يف  الرشاكت  أ مه  مع  تعاقداهتا  اليب تو  تثبيت  خدمة  ل طالق 

 .يس قريًبا

 

القطاعات - بعض  معل  تطوير  يف  البدء  عرب  المينية  السوق  يف  احلضور  هناك  تعزيز  التجارية 

والس ياحة للسفرايت  ايريكس  لرشكة  اكمتداد  جديدة  أ عامل  لواكةلعرب   وتأ سيس  فرع   افتتاح 

VFS  رشكة ايريكس التجارية يف المين وتوكيل سايرب. كام يمت عىل حنو مضطرد تطوير أ عامل. 

 

والفارهة واليت   تطور كبري يف أ سطول رشكة ايريكس اكر من الس يارات املتوسطة والفاخرة -

 .تقدم خدماهتا يف مدينة ديب ودوةل ال مارات العربية املتحدة

من التطورات  ونسلت "اذلراع الهنديس العاملي" جملموعة ايريكس العديدحققت رشكة ابد ك-

ك ثيوبيا أ فريقيا  يف  لعملها  جديدة  أ سواق  فتح  يف  متثلت  اليت  ىل  املهمة  ا  ابل ضافة  وزامبيا  وغاان 

 .أ عاملها السابقة يف الس نغال ومايل ونيجرياي والكونغو

مبدينة أ تالنتا،  وارشاف مرشوع معالق  فمتثلت يف حصولها عىل عقد تصممي  أ ما أ كرب ال جنازات

 .ولية جورجيا، يف الولايت املتحدة ال مريكية 



 

ولكننا  صفحات،  عدة  س يأ خذ  وهذا  ال خرى  ال جنازات  من  العديد  يف  الاسرتسال  يف  ميكننا 

التحقق يف  ويس متر  حتقق  اذلي  ال مه  ال جناز  أ ن  نعتقد  العليا  هذا  ال دارة  يمت  هو  اذلي  الفريق 

 .ترس يخه وتطويره خبطى ً متواصةل وواثقة وانحجة

عىل مايتحقق  ولك  احلقيقي،  النجاح  مه  ايريكس  رشاكت  مجموعة  فريق  فقط  أ فراد  هو  ال رض 

خالصهم ومعلهم بروح الفريق  بداعية، وتفانهيم وأ فاكرمه ال    وداهتم اجلبارة،هانعاكس حقيقي جمل  وا 

 .الواحد

 

أ رستنا أ فراد  وأ عزايئ  عزيزايت  مدحمك  يف  أ طنبنا  وهمام  العجاةل،  فهيذه  نفيمك   ليسعنا  أ ن  الرائعة 

 .حقمك من الشكر والتقدير

 

وأ عاملمك خطواتمك  دمع  يف  هو الاس مترار  لمك  نقدمه  أ ن  ميكن  وتقدير  شكر  أ فضل  ن  الناحجة،  ا 

 .ذليل لك العقبات أ ماممك لالنطالق حنو حتقيق املزيد من الاجنازات والنجاحاتوت

 

 جملس ال دارة  رئيس

 حسن الكاهلي 
 الرئيس التنفيذي

 
 
 

 


