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Strong Heritage Guiding 
Our Growth

ُتعتبر فيصل القابضة إحدى الشركـات
 اإلستثمارية الـرائدة ذات وجـود

 واسع النـطاق في الشـرق األوسط.

تراثنا القوي يوجه
 نمونا

Faisal Holding is a pioneering investment 
holding company with a widespread 
presence in the Middle East.
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Faisal Holding LLC was established by H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin 
Salem Al Qassimi, in Sharjah, and as a step to consolidate the various 
businesses that originated in 1975. 

 تأسســت فيصــل القابضــة ذ.م.م مــن قبــل ســمو الشــيخ فيصــل بــن ســلطان بــن ســالم
القاســمي فــي الشــارقة، وكخطــوة لتوحيــد الشــركات المختلفــة التــي بــدأت عــام ١٩٧٥.

ABOUT
FAISAL HOLDING

حول فيصل القابضة



Faisal Holding prides itself for its culture of integrity, sustainability, innovation, and value 
creation which allows Faisal Holding to maintain a strong and competitive position in the 
market where it operates.

Leveraging on our diversified experience in many industries and markets where we 
operate, we have expanded into property and real estate management, manufacturing, 
investments, retail, hospitality, healthcare, and integrated marketing services.

 تتميــز ثقافــة شــركة فيصــل القابضــة بالنزاهــة واإلســتدامة و اإلبتــكار ممــا يجعلهــا تحافــظ عــى مكانتهــا
كمنافــس قــوي فــي األســواق التــي تتواجــد فيهــا.

 وبحكــم خبرتنــا فــي مجــاالت عديــدة وفهمنــا العميــق لمتطلبــات الســوق، تمكّنــا مــن التوســع إىل مجــاالت
 إدارة الممتلــكات والعقــارات واإلســتثمارات وبيــع التجزئــة والضيافــة والرعايــة الطبيــة وخدمــات التســويق

المتكاملــة.
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OUR STORY
قصتنا
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Our professional reputation is based on deploying the right investment strategy resulting 
in long lasting investment returns for our investors and shareholders while remaining 
committed to our values.

We search relentlessly for the best opportunities that allow us to capitalize on a wide range 
of investment projects and also acquire significant stakes across a variety of high-growth 
companies in various industries.

 تنبــع قوتنــا المهنيــة مــن إســتخدام إســتراتيجيات إســتثمار صحيحــة ينتــج عنهــا عوائــد طويلــة األمــد
بقيمنــا. إلتزامنــا  إســتمرار  بينمــا تضمــن  والمســاهمين    للمســتثمرين 

 نســعى دومــًا إىل البحــث عــن أفضــل الفــرص التــي تســمح لنــا باإلســتفادة مــن مجموعــة واســعة مــن
ــي ــريع ف ــو س ــركات ذات نم ــي ش ــرة ف ــص كبي ــى حص ــتحواذ ع ــة إىل اإلس ــتثمارية باإلضاف ــاريع اإلس  المش

مختلــف القطاعــات.

OUR VISION
رؤيتنا



We continue to learn, improve and work harder to exceed our clients’ expectations.

By following our ethical value system and adhering to the highest quality 
standards, we live by company culture of creating wealth for both our customers 
and shareholders. We seek our mission by continuing our tradition of innovation, 
excellence and professionalism.

 تمتثــل ثقافــة شــركتنا فــي زيــادة ثــروة كل مــن عمالئنــا والمســاهمين عبــر إتبــاع منهــج القيــم األخالقيــة
لدينــا واإللتــزام بأعــى معاييــر الجــودة.

نحن نسعى لتحقيق هدفنا عبر مواصلة اإلبتكار والتميز المهني واإلحترافية.
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OUR MISSION
مهمتنا



Our values are the foundation to our success and we continuously strive to 
live by them.

Using ethics as our guiding principles, our values are:
Respect to our heritage  |  Diversity  |  Innovative thinking
Sustainable investments and businesses  |  Caring for the community

يكمن سر نجاحنا في قيمنا ونحن نسعى دائمًا لإلمتثال بها.

بإعتبار القيم األخالقية مبدئنا األساسي، فإن قيمنا هي:
   إحترام التراث   |   التنوع   |   التفكير اإلبتكاري   |   اإلستثمارات واألعمال التجارية المستدامة   |

   رعاية المجتمع
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OUR VALUES
قيمنا
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ــل ــركة فيص ــه ش ــذي تحقق ــتمر ال ــاح المس ــإن النج ــك ف ــريعًا، ولذل ــرًا س ــة تغي ــال العالمي ــاع األعم ــهد قط  يش
 القابضــة هــو مصــدر فخــر بالنســبة لنــا. عملنــا عــى مــدى أكثــر مــن أربعيــن عامــًا فــي مختلــف القطاعــات، ولكننــا
 كنــا دومــًا نركــز عــى هــدف واحــد محــدد وهــو اإللتــزام بالجــودة العاليــة. يســرني أن أرى أن المعايير التــي وضعناها
 منــذ بدايــات نشــاطاتنا حققــت كل التوقعــات بــل تفوقــت عليهــا أيضــًا. هــذا اإلنجــاز منحنــا الثقــة بأسســنا القويــة

 وأتــاح لنــا فــرص النمــو والتوســع والوصــول إىل صناعــات وقطاعــات مختلفــة.

 فيصــل القابضــة هــي مــن أوىل الشــركات فــي اإلمــارات العربية المتحــدة التي دخلت قطــاع العقــارات و الصناعات
 و الخدمــات المرتبطــة بــه. وإننــي أشــعر بفخــر كبيــر ألننــا نشــكل جــزءًا مــن نمــو الدولــة، وهــو األمــر الــذي منحنــا

 كذلــك فرصــًا متعــددة لتنويــع نشــاطاتنا وتحقيــق النجــاح فــي القطاعــات المختلفــة.

 و بمــا أن المشــهد التجــاري يتغيــر بإســتمرار، وخاصــة فــي الوقــت الحالــي. وبفضــل فريقنــا المتمكــن والمتخصص،
 وإلتزامنــا بأهدافنــا، وعالقاتنــا الوثيقــة بشــركائنا، فنحــن مســتعدون لتحديــات العالــم الجديــد. إننــا أيضــًا نتطلــع

اىل إقتنــاص الفــرص الجديــدة وتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات المميــزة.

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

فيصل القابضة

The global business scene is rapidly changing, and it gives me great pleasure to see the 
continuing success of Faisal Holding. For the past 40 years we have been engaged in many 
different sectors, but there has been one constant goal that we have always have aimed for, 
and that is consistent quality. I am proud to say that the quality standards we have set when we 
have first started operating have been reached and surpassed all expectations. This allowed 
us also to grow and expand into different industries knowing that our foundation is very strong.

Faisal Holding is one of the first companies in the United Arab Emirates to step into real estate 
and its complementing industries and services. It gives me great pride to see that we are a 
part of the growth of the United Arab Emirates, which also gave us opportunities to diversify 
and succeed in other industries.
The business landscape is constantly changing, and particularly now. Through our competent 
team, commitment to our goals, understanding and working with our partners, we are equipped 
to meet the challenges of the new world. We are looking forward to new opportunities and 
sharing with you further successes.

Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi
Chairman
Faisal Holding

CHAIRMAN’S
MESSAGE

رسالة رئيس
مجلس اإلدارة
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H.H. Sheikh Abdulla bin Faisal bin Sultan Al Qassimi is a graduate from the UAE’s military school 
and has pursued further courses at the University of Colorado Denver.

H.H. Sheikh Abdulla owns various companies in diversified industries such as Real Estate, Food 
Processing, and Manufacturing. H.H. Sheikh Abdulla was also the co-founder of National Taxi in 
Abu Dhabi and Dubai.

H.H. Sheikh Abdulla is the HAM radio association founder and chairman the founder and chairman 
of emirates motorsport club, and the former vice president of emirates motorsport association.

H.H. Sheikh Abdulla is a renowned rally driver, which is a sport he still enjoys, along with fishing and 
using the HAM radio.

ــة ــارات العربي ــة اإلم ــكرية لدول ــة العس ــن المدرس ــمي م ــلطان القاس ــن س ــل ب ــن فيص ــه ب ــد الل ــيخ عب ــعادة الش ــّرج س  تخ
ــر. ــورادو دنف ــة كول ــي جامع ــدورات ف ــن ال ــد م ــى المزي ــدة وتلق المتح

 يملــك ســعادة الشــيخ عبــد اللــه شــركات مختلفــة فــي عــدة مجــاالت مثــل العقــارات وصناعــة ومعالجــة األغذيــة والتصنيــع.
وكان أيضــًا شــريك -مؤســس لشــركة التاكســي الوطنــي فــي أبــو ظبــي ودبــي.

 ســعادة الشــيخ عبــد اللــه هــو مؤســس ومديــر جمعيــة اإلمــارات لهــواة الالســلكي، وهــو مؤســس ورئيــس نــادي اإلمــارات
 لرياضــة الســيارات، ونائــب الرئيــس الســابق لجمعيــة اإلمــارات لرياضــة الســيارات.

ــماك ــد األس ــب صي ــا، إىل جان ــتمتع به ــزال يس ــة ال ي ــي رياض ــهور، وه ــي مش ــائق رال ــه س ــد الل ــيخ عب ــعادة الش ــا أن س  كم
ــواة . ــو اله ــتخدام رادي  وإس

H.H. Sheikh Abdulla bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR

سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi, the first chairman of Faisal Holding, launched 
the company in 1975 with a strong vision to diversify the investment portfolio of Faisal Holding.

Following his graduation from the Jordanian Officer Cadet School and the Mons Officer Cadet 
School in the United Kingdom, H.H. Sheikh Faisal served in the United Arab Emirates Armed Forces 
in different capacities prior to retiring at the rank of a Major General including Under Secretary of 
the Ministry of Defense, Chief of Staff, and Chairman of the Court of the Crown Prince at the time – 
H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

As an influential figure, H.H. Sheikh Faisal was decorated with several medals including the 
Jordanian Star 1st Class by the late King Hussein; 1st Class Medal of Merit by the President of 
Egypt; Superior Order Staff General by the King of Morocco; Nilein Medal by the President of Sudan; 
and 1st Class Emirates Military Medal by the President of United Arab Emirates H.H. the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan.

 قــام ســعادة الشــيخ فيصــل بــن ســلطان بــن ســالم القاســمي، أول رئيــس لمجلــس إدارة فيصــل القابضــة، بإطالق الشــركة
فــي عــام ١٩٧٥ بهــدف تنويــع محفظة اإلســتثمارات.

 بعــد تخرجــه مــن األكاديميــة العســكرية األردنيــة واألكاديميــة العســكرية الملكيــة فــي المملكــة المتحــدة، إنضــم ســعادة
 الشــيخ فيصــل إىل القــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــارك فــي مناصــب مختلفــة قبــل تقاعــده برتبــة
 لــواء، مــن ضمنهــا وكيــل وزارة الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان ورئيــس محكمــة ولــي العهــد والــذي كان فــي ذلــك الوقــت -

ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.

 وبصفتــه شــخصية مؤثــرة، تقَلــد ســعادة الشــيخ فيصــل عــدة ميداليــات مــن ضمنهــا وســام النجمــة األردنــي مــن الدرجــة
 األوىل مــن قبــل الملــك الراحــل الحســين، و وســام اإلســتحقاق مــن الدرجــة األوىل مــن قبــل رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة؛
 ووســام رئيــس األركان للمشــاركة المتفوقــة مــن قبــل ملــك المغــرب، ووســام النيــل مــن قبــل رئيــس الســودان، ووســام
ــن ــد ب ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الراحــل ســمو الشــيخ زاي ــل رئيــس دول  اإلمــارات العســكري مــن الدرجــة األوىل مــن قب

ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه.

BOARD OF
DIRECTORS

مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi

CHAIRMAN

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة
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H.H. Sheikh Mohammed bin Faisal bin Sultan Al Qassimi is a graduate from the Webster University 
in Business Administration and Accounting and a member of the CMA and the Society of Technical 
Analysts of the United Kingdom.

H.H. Sheikh Mohammed is the chairman of Manafa, a holding company and investment house with 
diversified activities in the fields of hospitality, real estate investment and asset management, and 
investments in capital markets, listed equities, fixed income instruments, Forex and private equity.

H.H. Sheikh Mohammed also holds key directorship and senior positions at various business groups 
and associations including the Italian Chamber of Commerce in the GCC and the United Arab Emirates.

H.H. Sheikh Khalid bin Faisal bin Sultan Al Qassimi has a Business Management degree from the South 
Eastern University.
 
H.H. Sheikh Khalid is the 2017 World Champion for the Cross Country 2W, the United Arab Emirates & 
Middle East Rally champion, the winner of the Abu Dhabi Desert Challenge and the 6th position holder 
in the DAKAR rally. He has been associated with many leading international brands and represented 
them as a Sports Ambassador.
 
H.H. Sheikh Khalid is the chairman of KBFQ LLC, which has its diversified business interest in Real 
Estate, Agency Representation, Consultancy, Event Management, and Insurance.
 
H. H. Sheikh Khalid is also the chairman of Abu Dhabi Racing, a company dedicated to reinforcing Abu 
Dhabi’s presence on a global motorsports level.

تخّرج سعادة الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي من جامعة ساوث إيسترن بتخصص إدارة األعمال.

ســعادة الشــيخ خالــد بــن فيصــل بــن ســلطان القاســمي هــو بطــل العالــم فــي ســباقات “كــروس كونتــري” )2W( لعــام ٢٠١٧، 
ــز عــى المركــز  ــي الصحــراوي والحائ ــز فــي تحــدي أبوظب ــة المتحــدة والشــرق األوســط، والفائ ــي اإلمــارات العربي وبطــل رال

الســادس فــي رالــي دكار. وقــد إرتبــط مــع العديــد مــن العالمــات التجاريــة الدوليــة الرائــدة ومثلهــم كســفير للرياضــة.

ــد هــو رئيــس مجلــس إدارة KBFQ LLC التــي تتشــعب أعمالهــا وتتنــوع فــي قطاعــات عــدة تشــمل  ســعادة الشــيخ خال
ــن. ــات والتأمي ــارات وإدارة الفعالي ــل واإلستش ــب التمثي ــارات ومكات العق

 
ســعادة الشــيخ خالــد يشــغل أيضــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي للســباقات. الشــركة التــي تكــرس جهودها 

وطاقاتهــا لتعزيــز مكانــة وحضــور أبوظبــي فــي مجــال رياضــة الســيارات عــى المســتوى العالمي.

 تخــّرج ســعادة الشــيخ محمــد بــن فيصــل بــن ســلطان القاســمي مــن جامعــة ويبســتر بتخصــص إدارة األعمــال و المحاســبة،
وهــو عضــو فــي هيئــة ســوق المــال وجمعيــة المحلليــن الفنييــن فــي المملكــة المتحــدة.

ــت إســتثمار  يشــغل ســعادة الشــيخ محمــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة منافــع ذ.م.م وهــي شــركة قابضــة وبي
 ذات أنشــطة متنوعــة فــي مجــاالت الضيافــة و اإلســتثمار العقــارى وإدارة األصــول واإلســتثمارات فــي أســواق رأس المــال

واألســهم المدرجــة والفوركــس واألســهم ذات الملكيــة الخاصــة.

 ويشــغل ســعادة الشــيخ محمــد أيضــًا مناصــب قياديــة ومناصــب عليــا فــي مختلــف المجموعــات التجاريــة والجمعيــات بمــا
فــي ذلــك غرفــة التجــارة اإليطاليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

BOARD OF
DIRECTORS

مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Mohammed bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

MANAGING DIRECTOR

سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي

العضو التنفيذي لمجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Khalid bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

VICE CHAIRMAN

سعادة الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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H.H. Sheikh Salem bin Faisal Al-Qassimi is the Founder and Principal of Fikra — a design-led educational 
platform, and Director of the Fikra Graphic Design Biennial.

H.H. Sheikh Salem is a multidisciplinary graphic designer, educator, and entrepreneur. H.H. Sheikh Salem 
served as an instructor at the Rhode Island School of Design, an Assistant Professor of Design at the 
American University of Sharjah, and currently Adjunct Assistant Professor of Design at the New York 
University Abu Dhabi.

H.H. Sheikh Salem has participated in a number of exhibitions both in the UAE and abroad. He has 
published numerous articles, reviews, and essays on Arabic typography, culture, design and design 
education. He has also won several international awards, namely the Type Directors Club )TDC(, the Young 
Creative Entrepreneur Culture Award by the British Council, protoType at Typecon2016, ShjSeen Startup 
award, and has been featured in Forbes Middle East ranking list ”The Leading Young Entrepreneurs in 
the UAE.“

H.H. Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi holds a bachelor’s degree in Business Administration from 
the Ajman University of Science and Technology. H.H. Sheikh Saoud began his career in banking 
and investments with the United Arab Bank, where he has spent many years and gained extensive 
experience. 

Currently, H.H. Sheikh Saoud is the Secretary-General of the Intergovernmental Collaborative Action 
Fund for Excellence )ICAFE(, is on the advisory board of the World Association of Former United Nations 
Internes and Fellows )WAFUNIF(, an official United Nations Peace Messenger since 2016, and is also a 
member of the Asian Federation of Bodybuilding and Fitness. 

 يحمــل ســعادة الشــيخ ســعود بــن فيصــل القاســمي شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة عجمــان للعلــوم
ــك ــع البن ــتثمار م ــة واإلس ــال المصرفي ــال األعم ــي مج ــعود ف ــيخ س ــعادة الش ــة لس ــيرة المهني ــدأت المس ــا. ب  والتكنولوجي

العربــي المتحــد حيــث أمضــى ســنوات عديــدة إكتســب فــي خاللهــا خبــرة واســعة.

 يشــغل ســعادة الشــيخ ســعود حاليــًا منصــب األميــن العــام للمنظمــة الحكوميــة الدوليــة لصنــدوق دعــم التعليــم )ايــكاف(،
ــن والزمــالء الســابقين فــي األمــم المتحــدة، ورســول ــة للمتدربي  وهــو عضــو فــي المجلــس اإلستشــاري للرابطــة العالمي

األمــم المتحــدة للســالم منــذ عــام ٢٠١٦، وعضــو أيضــًا فــي اإلتحــاد اآلســيوي لكمــال األجســام واللياقــة البدنيــة.

 ســعادة الشــيخ ســالم بــن فيصــل بــن ســلطان القاســمي هــو مؤســس ومديــر “فكــرة” وهــي منصــة تعليميــة فــي مجــال
التصميــم، ومديــر “بينالــي فكــرة للتصميــم الجرافيكــي”.

 ســعادة الشــيخ ســالم مصمــم جرافيكــي متعــدد التخصصــات، معلــم، ورائــد أعمــال. عمــل ســعادة الشــيخ ســالم كأســتاذ
 فــي جامعــة رود آيالنــد للتصميــم، وبروفيســور مســاعد فــي التصميــم فــي الجامعــة األميركيــة فــي الشــارقة، ويشــغل حاليــًا

منصــب بروفيســور مســاعد فــي التصميــم فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي.

ــاالت، ــر مق ــا نش ــا. كم ــدة وخارجه ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــارض ف ــن المع ــد م ــي العدي ــالم ف ــيخ س ــعادة الش ــارك س  ش
 مراجعــات، ودراســات حــول الخــط والثقافــة العربيــة، التصميــم وتعليــم التصميــم. وحــاز ســعادته عــى العديــد مــن
 الجوائــز العالميــة مثــل “تايــب دايريكتــرز كلــوب”، جائــزة المجلــس الثقافــي البريطانــي لصاحــب المشــروع الشــاب المبــدع،
 “بروتوتايــب” فــي مســابقة تايبكــون ٢٠١٦، وجائــزة “الشــارقة س للمشــاريع الناشــئة”. كمــا تــم إدراجــه فــي قائمــة فوربــس

الشــرق األوســط لـــ“رّواد األعمــال الشــباب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة”.

BOARD OF
DIRECTORS

مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Salem bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR

سعادة الشيخ سالم بن فيصل بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Saoud bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR

سعادة الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة
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H.H. Sheikh Sultan bin Faisal Al Qassimi holds a Masters in Business Administration with a concentration 
in Entrepreneurship from the Abu Dhabi School of Management - affiliated with the Imperial College 
of London. H.H. Sheikh Sultan’s Business Management degree is from the Sawyer Business School at 
the Suffolk University, Boston, USA.

H.H. Sheikh Sultan has worked for the Government of the United Arab Emirates for over 6 years in 
various positions, including Borouge and the Abu Dhabi Motor Sports Management )ADMM( in the 
procurements department of the Yas Marina F1 circuit.

H.H. Sheikh Sultan grew up loving horse racing and sailing the Arabian Gulf, and is now equally an 
enthusiast for football and motor sports.

BOARD OF
DIRECTORS

مجلس اإلدارة

H.H. Sheikh Sultan bin Faisal bin Sultan Al Qassimi

BOARD DIRECTOR

سعادة الشيخ سلطان بن فيصل بن سلطان القاسمي

عضو مجلس اإلدارة

 يحمـل سـعادة الشـيخ سـلطان بـن فيصـل القاسـمي درجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـع تخصـص فـي ريـادة األعمـال
 مـــن كليـــة أبوظبـــي لإلدارة - التابعـــة لكليـــة إمبيريـــل - لنـدن. ويحمـل ســـعادة الشـيخ سـلطان درجـــة الماجسـتير فـي إدارة

األعمـــال مـــن كليـــة سـاوير لألعمـال فـي جامعـة سـوفولك - بوسـطن، الواليـات المتحـدة األمريكيـة.

  عمـل سـعادة الشـيخ سـلطان لـدى حكومـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ألكثـر مـن ٦ سـنوات فـي عـدة مناصـب منهـا
 شـــركة بـــروج وشـــركة أبوظبـي إلدارة رياضـة الســـيارات وفـي قسـم المشـتريات لحلبـة مرسـى يـاس لسـباقات الفورمـوال ١.
 نشــــأ ســــعادة الشــــيخ ســــلطان عـلـــى حــب ســباقات الخيــل واإلبحــــار فــي الخليــج العربــي، ولديــــه أيضــا إهتمــام بكــرة

القــدم ورياضــة الســيارات.
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Our Industries
 تشــمل محفظــة فيصــل القابضــة شــركات
 فــي قطاعــات متنوعــة مــن خــالل شــركاتها
 التابعــة وشــراكاتها فــي مجــاالت التصنيــع
ــة ــع بالتجزئ ــارات والبي ــتثمارات والعق  و اإلس

ــويق. ــة والتس ــة الطبي ــة، الرعاي والضياف

القطاعات واألعمال
Faisal Holding’s portfolio of companies 
in diverse sectors through its associate 
companies and subsidiaries include 
manufacturing, investments, real estate, 
retail, hospitality, healthcare and marketing.



Following the formation of the United Arab Emirates, GIBCA was founded in 1975. GIBCA is 
set out to become a major entrepreneurial and business force in the region.

 تأسســت جيبــكا فــي عــام ١٩٧٥ بعــد تأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وإنطلقــت لتصبــح مــن إحــدى
أكبــر الشــركات فــي المنطقة.

14

MANUFACTURING
التصنيع
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GIBCA 
GIBCA’s activities lie in the areas of manufacturing, contracting, project development, 
overseas investment, and distribution.

GIBCA has become a major entrepreneurial and business force in the various industries 
it operates in.

GIBCA is continuously expanding and diversifying its activities within the growing industrial 
sector of the United Arab Emirates and the region. This is through its holding company, 
subsidiaries and joint partnerships in the manufacturing and trading sector, while covering 
a wide range of products.

جيبكا
 تمــارس جيبــكا أنشــطتها فــي مجــاالت الصناعــة والمقــاوالت و تطويــر المشــاريع و اإلســتثمار فــي الخــارج

والتوزيــع.

أصبحت جيبكا إحدى أقوى الشركات في مختلف القطاعات.

 تعمــل جيبــكا بإســتمرار عــى توســيع وتنويــع أنشــطتها ضمــن القطــاع الصناعــي لدولــة اإلمــارات العربيــة
 المتحــدة والمنطقــة مــن خــالل شــركتها القابضــة وشــركات تابعــة وشــراكات فــي قطــاع التصنيــع والتجــارة

التــي تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات.



Faisal Holding Investment strategy is to create and manage a diversified 
investment portfolio dedicated to generating stable returns.

 تهــدف إســتراتيجية إســتثمارات فيصــل القابضــة إلنشــاء وإدارة إســتثمارات متنوعــة
ــتقرة. ــد مس ــق عوائ ــرض تحقي لغ

16

INVESTMENTS
اإلستثمارات
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المشاريع المستقبلية
 

 بنــاء عــى إســتراتيجية التنويــع، بحثــت شــركة فيصــل القابضــة لســنوات عــدة للتعــرف
 عــى صناعــة جديــدة مــن شــأنها أن توســع شــركة فيصــل القابضــة نشــاطها فــي خدمــة
 المجتمــع. وبنــاء عــى ذلــك، تــم إتخــاذ قــرار باإلســتثمار فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي
ــة المتحــدة. الخطــة تهــدف إىل وجــود منشــآت حديثــة ومتطــورة ــة اإلمــارات العربي  دول

عــى جميــع المســتويات.

Future Projects
Following its diversification strategy, Faisal Holding has been seeking to 
expand into a new industry that equally serves the community.

The new selected industry falls under the umbrella of healthcare services 
in the United Arab Emirates. The plan is set for medical related facilities 
that are considered a state of the art at all levels.

Faisal Holding Investments
Faisal Holding Investments is the arm of Faisal Holding dedicated to 
finding lucrative investment opportunities in various sectors that represent 
positive and sustainable returns.

Our conservative approach is built on patience and cautiousness. All 
the investment opportunities are considered following an extensive risk-
return analysis to determine the feasibility of the investment opportunity 
reviewed.

Our investment portfolio includes manufacturing, trading, real estate, 
banking and financial services, insurance, public and private equity, 
shares and securities, foreign exchange, commodities, precious metals, 
and much more.

 

إستثمارات فيصل القابضة
ــة ــة المكرس ــل القابض ــركة فيص ــذراع لش ــي ال ــة ه ــل القابض ــتثمارات فيص ــركة إس  ش
 إليجــاد حلــول إســتثمارية مربحــة فــي القطاعــات التــي تــدر عوائــد إيجابيــة وتتماشــى مــع

 إســتراتيجية الشــركة.

ــر والحــذر والعمــل عــى دراســة الفــرص اإلســتثمارية ــا المحافــظ عــى الصب  يقــوم نهجن
ــد جــدوى فرصــة اإلســتثمار. ــد لتحدي ــل المخاطــر والعوائ مــن خــالل تحلي

 تشــمل محفظــة اإلســتثمار لدينــا مجــاالت متعــددة منهــا التجــارة والعقــارات والخدمــات
 الماليــة والمصرفيــة والتأميــن واألســهم العامــة والخاصــة واألوراق الماليــة والعمــالت

األجنبيــة والســلع والمعــادن الثمينــة وغيرهــا.



Faisal Holding real estate subsidiary and associate companies, enjoy a history of property 
development throughout the United Arab Emirates spanning over 4 decades and covering 
commercial, residential, and hospitality sectors.

 تتمتــع الشــركات التابعــة والزميلــة لفيصــل القابضــة بتاريــخ حافــل مــن مشــاريع تطويــر العقــارات فــي جميع
 أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عــى مــدى أكثــر مــن ٤ عقــود شــاملًة القطاعــات التجاريــة والســكنية

والضيافة.

18

REAL ESTATE
العقارات
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ركايز للعقارات
 تبنــي ركايــز عقــارات لتثــري حيــاة النــاس كل يــوم بمــا تمتلكــه مــن فــرص تناســب الجميــع

   فــي كافــة المتطلبــات الســكنية والمحــالت التجاريــة والضيافــة واألعمــال.

ــركة ــل ش ــة، تمث ــل القابض ــة فيص ــة لمجموع ــركات التابع ــدى الش ــارات، إح ــز للعق  ركاي
 عقــارات متخصصــة فــي مســاعدة األفــراد و المؤسســات فــي العثــور عــى مــا يلبــي

ــه. ــارات كاف ــة اإلم ــاء دول ــي أنح ــة ف ــكنية و تجاري ــارات س ــن عق ــم م   احتياجاته
 يعمــل فريقنــا العالــي اإلحترافيــة المــزود بتكنولوجيــا رائــدة ومبدعــة صممــت خصيصــًا

 لترتقــي بتجربــة العميــل إىل مســتوى أبعــد.

Rakayez Properties
Rakayez Properties builds places that enrich people’s everyday lives 
through a diversified portfolio of residential, retail, hospitality and 
commercial opportunities.

Rakayez Properties is a real estate subsidiary of Faisal Holding. Rakayez 
Properties assists individuals and organizations in finding residential and 
commercial locations across the United Arab Emirates.

Our team of highly experienced professionals is equipped with innovative 
technology designed to enhance the customer experience. 
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RSO - Reef Serviced Offices
RSO is the largest flexible workplace in the region, operating more than 
hundred thousand of square feet at Reef Tower.

Founded in Dubai in 2009, RSO enables people to work more productively 
by providing them a choice of professional, inspiring and collaborative 
workspaces. RSO services all type of businesses from start-ups to fortune 
500 companies.

From multinationals to SMEs to single entrepreneur businesses, RSO’s 
service offer is built around giving you flexible and adaptable office space 
equipped to the highest standards and giving your business a powerful 
head start.

Reef Real Estate
Based in the United Arab Emirates, Reef Real Estate Investment Company 
is a diverse company that started in 2004 with a range of activities 
including real estate investment, property management and property 
development.

Real estate development is the centre of Reef’s strategic objective and is 
the basis for successful projects in line with the market requirements and 
consumers’ needs. 

Reef specialises in design, development, construction, and management 
of real estate properties.

شركة ريف لإلستثمار العقاري
 
 شـــركة ريـــف لإلستثمار العقـــاري هـــي شـــركة متنوعـة بـــدأت فـي عـام ٢٠٠٤ فـــي اإلمـارات
 العربيـــة المتحـــدة بمجموعـــة مـن األنشـطة منهـــا اإلستثمار العقـــاري وإدارة الممتلـكات

العقـارات.  وتطويـر 

 ترتكــز إســتراتجية شــركة ريــف لإلســتثمار العقــاري عــى التطويــر العقــاري وهــو أســاس
نجــاح مشــاريعها التــي تتماشــى مــع متطلبــات الســوق و إحتياجــات المســتهلكين.

وإدارة وإنشــاء  وتطويــر  تصميــم  فــي  العقــاري  لإلســتثمار  ريــف  شــركة   تتخصــص 
العقاريــة. أر أس أو - مكاتب ريف المجهزةالممتلــكات 

 ُتعـــد أر أس أو مـــن أكبـــر أماكـــن العمـل المرنـة فـي المنطقـة، حيـــث تشـغل أكثـر مـن ١٠٠
 ألـــف قـــدم مربـع فـي بـرج ريـف.

  تأسسـت أر أس أو فـي دبـي عـام ٢٠٠٩، وهـي تتيـح لألشـخاص العمل بشـكل أكثـر إنتاجية
 مـــن خـــالل فتـــح بـــاب الخيـــارات أمامهـــم إلنتقـــاء أماكن العمـــل المحترفـــة والملهمـــة.
 تقدم الشــــركة خدماتهــــا إىل جميــــع أنــــواع الشــــركات مــن الشــــركات الناشــئة وحتــى

 الشــــركات الحاصلـة عـــى شـهادات فورتشـن ٥٠٠.

 مـن الشـركات متعـددة الجنسـيات إىل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة وحتـى شـركات
 المقاوالت الفرديـــة، يتمحـــور عـــرض خدماتنـا حـول منحـك مســـاحة مكتـب مرنـة وقابلـة

للتكيـــف ومجهـــزة بأعـى المعاييـر، لتحصـل شـركتك عـى بدايـة قويـة ومتميـزة.



Toyworld and Grand Stores focus on high quality through their diversified offerings that 
cater to different consumer needs and age groups.

 تهــدف دنيــا األلعــاب والمحــالت الكبــرى لتوفيــر أعــى معاييــر الجــودة مــن خــالل تقديــم منتجــات متنوعــة
تلبــي كافــة إحتياجــات المســتهلكين مــن الفئــات العمريــة المختلفــة.
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RETAIL
البيع بالتجزئة
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Toyworld
Toyworld is the home to many prestigious brands that value the 
international child safety standards.

Established in 1980, Toyworld offers a wide range of cheerful, exciting, 
fun-loving indoor and outdoor toys and games.

دنيا األلعاب للتوزيع
 تقــدم دنيــا األلعــاب للتوزيــع عــددًا كبيــرًا مــن أهــم العالمــات التجاريــة التــي تلبــي المعاييــر

العالميــة لســالمة األطفال.

ــاب ــن األلع ــعة م ــة واس ــع مجموع ــاب للتوزي ــا األلع ــر دني ــام ١٩٨٠، توف ــها ع ــذ تأسيس  من
ــة. ــة والمبهج ــة الممتع ــة والخارجي الداخلي

Grand Stores
Grand Stores is a leading distributor and retailer in products from the 
technology, luggage, beauty and home sectors since its establishment in 
1981 in the United Arab Emirates.

The wide variety of world-class products offered include imaging & 
information technology, consumer electronics, medical systems, 
perfumes, cosmetics, skincare, luggage, linen, dinnerware, and gifts.

Headquartered in Dubai with retail and distribution facilities across the 
region, Grand Stores currently operates over 45 retail showrooms in the 
United Arab Emirates. With its dedication to quality, Grand Stores has 
launched various retail concepts within the United Arab Emirates in the 
last decade in addition to its flagship multi-brand showrooms.

المحالت الكبرى
 المحـالت الكبـرى هـي ضمـن الشـركات الرائـدة فـي مجـال توزيـع وتجـارة المنتجـات فـي
 قطاعــــات التكنولوجيــــا واألمتعــــة والتجميــــل والمســــتلزمات المنزليــة منــــذ إنشــائها

فــــي عـــام ١٩٨١ فـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

  تتضمــن مجموعــة واســعة مــن المنتجــات ذات الجــودة العالميــة فى تقنيــات التصويــر
 والمعلومــــات واإللكترونيــــات اإلستهالكية واألنظمــة الطبيــة والعطــور ومســتحضرات

التجميــل والعنايــة بالبشــرة والحقائــب والبياضــات وأطقــم الســفرة والهدايــا.

  تتمتـــع المحــالت الكبـــرى بقـــوة البيـــع بالتجزئـــة والتوزيـــع فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة
 مـــن خــــالل مقرهــــا الرئيســــي فــــي دبــــي. تشــــغل المحــالت الكبــــرى حاليــــًا أكثــر مــن
 ٤٥ صالــــة عــــرض للتجزئــة فــــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وبفضــــل تفانيهــا الكبيــر
 لتوفيــــر أعــــى معاييــــر الجــودة، أطلقــت المحــالت الكبــرى العديــد مــن محــالت البيــع
 بالتجزئــــة داخــــل اإلمــــارات العربيــــة المتحــدة فــي العقــد الماضــــي بمــا فيهــا صــاالت

عــــرض متعــددة العالمــــات التجاريــة.



Our portfolio of properties developed by Faisal Holding Hotels & Investments and managed 
by HMH - Hospitality Management Holding, range from luxury city hotels to beautiful 
award-winning resorts, lifestyle hotel apartments, corporate hotels and budget properties.
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 تشــمل محفظــة عقــارات فيصــل القابضــة للفنــادق، والتــي تديرها أتــش أم أتــش – إدارة الضيافــة القابضة،
 فنــادق فاخــرة ومنتجعــات حائــزة عــى العديــد مــن الجوائــز، شــقق فندقيــة مصممــة عــى الطــراز الحديــث

وأيضــًا مجموعــة مــن الفنــادق المجهــزة لخدمــة الشــركات.

HOSPITALITY
إدارة الضيافة



Hospitality Management Holding
Founded in 2003 in Dubai, HMH – Hospitality Management Holding is a 
fully integrated hotel management company that prides itself for being the 
largest operator in the dry sector within the region. HMH provides hotel 
owners and developers a broad spectrum of world-class management 
solutions with five distinct, yet complementary, hotel brands catering to 
varied market segments from luxury to lifestyle. These include Bahi Hotels 
& Resorts, Coral Hotels & Resorts, Corp Hotels, EWA Hotel Apartments 
and ECOS Hotels.

HMH’s strategic expansion in the Middle East and North Africa has been 
successful in unlocking a world of opportunities while creating value for 
its stakeholders, associates, staff members and customers. The existing 
portfolio is located in some of the most desirable destinations across the 
MENA region, with a pipeline of hotels under development to grow HMH’s 
regional footprint even further.

إدارة الضيافة القابضة
 أسســت أتــش أم أتــش - إدارة الضيافــة القابضــة عــام ٢٠٠٣ فــي دبــي، وهــي شــركة إدارة
ــي ــة ف ــة، المتخصص ــي المنطق ــركات ف ــر الش ــدى أكب ــا إح ــر بأنه ــة تفخ ــادق متكامل  فن
 قطــاع الفنــادق الخاليــة مــن الكحــول. تقــدم أتــش أم أتــش لمالكــي الفنــادق والمطورين
 العقارييــن مجموعــة واســعة مــن الحلــول عالميــة المســتوى لــإلدارة الشــاملة مع خمس
ــن ــة م ــات متنوع ــات قطاع ــي احتياج ــة تلب ــك متكامل ــع ذل ــزة وم ــة متمي ــماء فندقي  أس
ــادق ــادق ومنتجعــات باهــي، فن ــة إىل الفاخــرة .وتشــمل فن ــاة العصري  الســوق مــن الحي

ومنتجعــات كــورال، فنــادق كــورب، شــقق ايــوا الفندقيــة وفنــادق ايكــوس.

ــا ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــي الش ــتراتيجي ف ــعها اإلس ــش بتوس ــش أم أت ــت أت  نجح
 فــي فتــح أبــواب عالــم مــن الفــرص وفــي الوقــت نفســه خلــق قيمــة لشــركائها، العامليــن
 فيهــا وعمالئهــا. قائمــة أعمالهــا الحاليــة تشــمل فنــادق رائعــة تقــع فــي بعــض مــن أكثــر
 الوجهــات المطلوبــة فــي أرجــاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، باإلضافــة إىل مجموعة
 متميــزة مــن الفنــادق تحــت التطويــر لزيــادة تواجــد أتــش أم أتــش فــي المنطقــة بصــورة

أوســع.
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Faisal Holding Hotels 
Faisal Holding Hotels  ultimate goal is to continue to own and develop 
hotels across the Middle East and North Africa at very high standards that 
are reflective of consumer expectations in various regions.

Working closely with our partners, we offer intimate knowledge of the 
industry and aid in developing revenue making properties that perform to 
the highest of standards, satisfying guests and partners alike.

From an owners’ investment perspective, we manage our facilities to 
deliver outstanding services and create exceptional experiences.

 فيصل القابضة للفنادق
 يكمــن الهــدف الرئيســي لشــركة فنــادق فيصــل القابضــة فــي مواصلــة إمتــالك وتطويــر
 الفنــادق فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ذات المعاييــر العاليــة التــي

ــف المناطــق. تعكــس توقعــات المســتهلكين فــي مختل

ــى ــاعد ع ــركائنا ونس ــع ش ــق م ــا الوثي ــي عملن ــاع ف ــة للقط ــة المتخصص ــدم المعرف  نق
 تطويــر مشــاريع فندقيــة ذات إيــرادات عاليــة ومســتقرة تمثــل أفضــل المعاييــر، بحيــث

ترضــي الضيــوف والشــركاء عــى حــد ســواء.

 مــن وجهــة نظــر مالكــي اإلســتثمارات، نديــر مرافقنــا لتوفيــر خدمــات متميــزة ومنــح
تجــارب إســتثنائية.
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Faisal Holding have a joint venture with Asisa Group, the largest medical corporation in 
Spain with over 40 years of market presence and also listed as the world’s 4th top group. 
Asisa Group has one of Europe’s leading dental networks of solely owned clinics – Asisa 
Dental. Asisa Dental prides itself on maintaining patient satisfaction as its top priority 
along with the integration of the highest quality treatments.

 تمتلــــك فيصــــل القابضــــة شــركة محاصــة مــع مجموعــة أسيســــا، وهــي من أكبــر مجموعــة طبيــة فــي
 إســــبانيا ورابـــع أفضــل مجموعـــة فـــي العالـــم.  تواجـــدت مجموعـــة أسيســـا ألكثـــر مـــن ٤٠ عامــا فــي الســـوق
 اإلسـباني وأنشـأت واحـدة مـن أهـم شـبكات عيـادات األسـنان فـي أوروبـا- أسيسـا دنتـال. تفخـر أسيسـا دنتـال
بالحفـاظ علـى رضـى مرضاهـا كأولويـة قصـوى باإلضافـة إىل توفيـر جـودة عاليـة فـي كافـة العالجـات الطبيـة.

HEALTHCARE
الرعاية الطبية
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ترو سمايل وركس لطب األسنان
 تــم إطــالق تــرو ســمايل وركــس لطــب األســنان فــي أبــو ظبــي ودبــي فــي عــام ٢٠١٩، وهــي
ــاء المؤهليــن. ــرات األطب ــات ومعــدات التعقيــم باإلضافــة إىل خب  مجهــزة بأحــدث التقني
 وســتتبع أول عيادتيــن تــم إطالقهمــا فــي الوقــت ذاتــه، عــدد من العيــادات حــول اإلمارات

 العربيــة المتحــدة.

 تقــدم العيــادات الخدمــات التاليــة: طــب األســنان العــام، زراعــة األســنان، تقويــم األســنان،
اللثــة، طــب أســنان األطفــال، عالجــات  عالجــات جــذور األســنان، األشــعة، عالجــات 

ــوارئ. ــاالت الط ــات ح ــة و عالج تجميلي

True Smile Works Dental Network

Launched in 2019, the True Smile Works Dental Network Clinics in Abu 
Dhabi and Dubai are equipped with the most qualified doctors, state-
of-the-art sterilized equipment, and the latest technology. The two 
simultaneously launched clinics will be followed by a number of clinics 
across the UAE.  

The Clinics will offer the following services:  General Dentistry, Implantology, 
Orthodontics, Endodontics, Radiology, Periodontics, Pediatric Dentistry, 
Cosmetic treatments and Emergency related treatments.

True Smile Works Dental Network LLC  

Faisal Holding and Asisa Group have a joint venture named True Smile 
Works Dental Network LLC.

The joint venture will operate a network of dental clinics across the UAE. 
The clinics network was named True Smile Works Dental Network. The 
clinics will cater to the residents of the UAE, by offering international 
dental care focusing on quality, integrity and world-class service. The first 
clinics were launched simultaneously in Abu Dhabi and in Dubai.

The True Smile Works Dental Network guarantees the highest quality 
of dental treatments offered by specialized international and certified 
doctors with a successful performance history due to Asisa Dental’s track 
record of more than 20 years of patient satisfaction.

ترو سمايل وركس لطب األسنان ذ.م.م
تمتلــك فيصــل القابضــة ومجموعــة أسيســا شــركة محاصــة تحمــل إســم تــرو ســمايل 

وركــس لطــب األســنان ذ.م.م.

ــة اإلمــارات العربيــة   ســتدير الشــركة المحاصــة شــبكة مــن عيــادات األســنان حــول دول
المتحــدة. تــم تســمية شــبكات العيــادات: تــرو ســمايل وركــس لطــب األســنان.

ــودة  ــى الج ــز ع ــة ترك ــة دولي ــات رعاي ــارات خدم ــي اإلم ــن ف ــادات للمقيمي ــتقدم العي س
والنزاهــة و ذات مســتوى عالمــي. تــم إطــالق العيــادات األوىل،  وفــي الوقــت ذاتــه، فــي 

ــي. ــو ظبــي ودب أب

تضمــن شــبكة تــرو ســمايل وركــس لطــب األســنان أعــى جــودة فــي العالجــات الطبيــة 
التــي يقدمهــا أطبــاء مــن حــول العالــم، يمتلكون ســجالت مــن النجاحــات المرموقــة تعود 

إىل أكثــر مــن ٢٠  عامــًا مــن إرضــاء مرضــى عيــادات أسيســا دنتــال. 
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Faisal Holding has also initially leaped into the education industry through projects focused 
on experiential learning and personal student development and is also focusing in the 
future on early childhood education as well remedial education.

 دخلــت فيصــل القابضــة فــي قطــاع التعليــم مــن خــالل مشــاريع تركز عــى التعليــم التجريبــي وتنميــة المهارات
الشــخصية والتعليــم المبكــر و التربيــة العالجية للطفل.

EDUCATION
& ADVENTURE

التعليم و المغامرة
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Tadrib

Established in 2007, Tadrib has been dedicating its efforts towards 
integrating thoughtfully designed programs in outdoor camps that provide 
experiential learning and personal development for students, community 
groups, and corporate professionals.

Tadrib collaborates with reputed Corporate Coaches and School 
Curriculum providers to ensure quality learning that is equally full of fun.

Tadrib has set up 3 residential camps that can host between 160 to 
220 students or adults, with each focusing on offering learning skills for 
students and corporates - from developing teamwork, increasing self-
confidence, encouraging bonding, enhancing problem-solving skills to 
appreciating nature.

The 3 camps are named:
CAMP SAYH  |  CAMP BARIYA  |  CAMP SAHARA

تدريب
 تأسســت شــركة تدريــب عــام ٢٠٠٧ وكّرســت جهودهــا نحــو تضميــن برامــج مصممــة
 بعنايــة فــي المخيمــات الخارجيــة التــي توفــر التعليــم التجريبــي والتنميــة الشــخصية

للطــالب والمجموعــات وموظفــي الشــركات.

ــان ــية لضم ــج الدراس ــزودي المناه ــركات وم ــي الش ــهر مدرب ــع أش ــركة م ــاون الش  وتتع
ــلية. ــرح والتس ــزه بالم ــم وتعزي ــودة التعلي ج

 أسســت شــركة تدريب ٣ مخيمات ســكنية قادرة عى اســتيعاب ١٦٠ إىل ٢٢٠ طالب أو بالغ،
 وتركــز عــى توفيــر مهــارات التعلــم للطــالب والشــركات، مثــل تطويــر العمــل الجماعــي
ــط وتحســين مهــارات حــل المشــاكل والحفــاظ ــادة الثقــة بالنفــس وتشــجيع التراب  وزي

عــى الطبيعــة.

أسماء هذه المخيمات الثالثة هي:
مخيم السيح  |  مخيم البريه  |  مخيم الصحارى
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 تســاهم شــركة أم بــي جــي - ماركتنــج بروجنكشــن، والتــي تختــص فــي مجــاالت التســويق والعالقــات العامــة
ووســائل اإلعــالم، فــي ضمــان نجــاح عمالئهــا مــن خــالل إبــراز وإحيــاء عالماتهــم التجاريــة.

Known for their deep understanding of Marketing and PR related services and media, 
MPJ - Marketing Projunction successfully builds client profiles by cutting through the 
clutter and bringing brands to life.

MARKETING 
& ADVERTISING

التسويق واإلعالن
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MPJ - Marketing Projunction
A unique boutique one-stop-shop for advertising, digital media, PR and 
events management.

With its headquarters in Dubai, MPJ - Marketing Projunction is primarily a 
hospitality focused Marketing and PR agency offering renowned services 
across various communication mediums.

MPJ services include brand creation, brand building, advertising, PR, 
digital media, social media management, and events creation and 
management.

أم بي جي - ماركتنج بروجنكشن
 أم بــي جــي - ماركتنــج بروجنكشــن هــي شــركة متخصصــة توفــر كافــة خدمــات التســويق

واإلعــالن والعالقــات العامــة وإدارة الحفالت.

ــج بروجنكشــن، شــركة تســويق وعالقــات عامــة متخصصــة ــي جــي - ماركتن  تقــوم أم ب
فــي قطــاع الضيافــة ومقرهــا دبــي، بتقديــم خدماتهــا عبــر وســائل اإلتصــال المختلفــة.

 تشــمل خدمــات أم بــي جــي - ماركتنــج بروجنكشــن إنشــاء العالمــات واألســماء التجاريــة
 واإلعــالن والعالقــات العامــة ووســائل اإلعــالم الرقمية وإدارة وســائل اإلعــالم اإلجتماعية

وإنتــاج وإدارة الحفــالت.
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المسؤولية المجتمعية هي جوهر عملنا.

ــة المتحــدة ــة لشــعب اإلمــارات العربي ــاة اإلجتماعي ــادرات مختلفــة لتحســين الحي  نشــارك بإســتمرار فــي مب
 ومناطــق مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. المســؤولية اإلجتماعيــة هــي واحــدة مــن الركائــز التــي تمثــل

ــا وتتلقــى أهدافــًا واضحــة ســنويًا. قيــم منظمتن

Corporate responsibility is the very essence of our business.

We are continuously involved in various initiatives that improve the social well-being of 
the people of the United Arab Emirates and different regions around the world. Social 
responsibility is one of the pillars that represent our organisation’s values with clear yearly 
measurable goals.

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
(CSR)

المسؤولية المجتمعية
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