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 بـمـذاق عـربـي...خـبـرة سـويـسـريـة
SWISS EXPERIENCE WITH ARABIC TASTE

عالم الشوكوال
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World of chocolates

عمالءنــا الكــرام  ..لــو نظرتــم حولكم لوجدتم أنفســكم
ـف بعاداتــه وتقاليــده وأعراقــه،
تعيشــون فــي عالــم مختلـ ٍ
ولكــن إذا تفحصتــم النظــر أكثــر لرأيتــم الــكل يبحــث
ويتســابق لكــي يحوزعلــى ذات الطعــم اللذيــذ أال وهــي
الشــوكوال .ومــن هنــا تعــد الشــوكوال الرابــط الجامــع
بينهــم لطعمهــا الشــهي وأشــكالها وأصنافهــا وطريقــة
عملهــا المتعــددة.

Our valued customers, if you look around you will
find yourselves living in a different world by customs,
traditions and ethnicities. But if you look more closely,
you see everyone looking and racing to get the taste
of chocolate. Hence chocolate is the link between
them for their delicious taste and forms and varieties
and the way they work.

ً
رغبــة بيــن
إذًا الشــوكوال؛ مــن أكثــر المأكــوالت الشــعبية
الشــعوب .إن مكونــات صناعــة الشــوكوال لــدى كــرز
شــوكليت لهــا طابــع خــاص نابــع مــن المهنيــة والعنايــة
واالهتمــام بــأدق التفاصيــل للوصــول إلــى الطعــم المميــز
واللذيــذ.

Chocolate is one of the most popular foods of all
people’s desire. The chocolate ingredients of Karaz
Chocolate have a special character that stems from
professionalism, care and attention to detail to reach
the taste.

نحــن فــي كــرز شــوكليت نفتخــر بعالمتنــا التجاريــة
مــن الشــوكوال والتــي نحــرص علــى تقديمهــا لعمالئنــا
مــن خــال اختيــار أفضــل المكونــات وطريقــة إعدادهــا
وصناعتهــا و تغليفهــا لتلقــى استحســان ورضــى كل
مــن يتناولهــا ،ولذلــك كنــا الس ـبّاقين فــي الحصــول علــى
الجوائــز العديــدة والتــي هــي مصــدر فخــر واعتــزاز لنــا.

We at Karaz Chocolate are proud of our brand of
chocolate which we are keen to provide to our
customers by choosing the best ingredients and the
way they are prepared, manufactured and packaged
to receive the satisfaction of everyone who deals with
them, and therefore we were the first to win the many
awards which are a source of pride for us.
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من نحن؟
منــذ عقــد مــن الزمــن كانــت انطالقــة كــرز شــوكليت
مــن العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي ،ومنــذ افتتــاح أولــى
معارضنــا فــي عــام  2007وضعنــا نصــب أعيننــا الوصــول
رصنــا علــى
إلــى متعاملينــا فــي أنحــاء اإلمــارات كافــةِ ،ح ُ
االنتشــار والتوســع لــم يبعدنــا للحظــة عــن هدفنــا
األســمى وهــو تقديــم منتجــات متميــزة مــن الشــوكوال،
والبيتــي فــور والفواكــه المجففــة ،وهــذا مــا جعلنــا
بحمــد اهلل مقصــدًا دائمــً ألصحــاب الــذوق الرفيــع ،الذيــن
تأكــدوا أن منتجاتنــا هــي مــا يبحثــون عنــه ،ويتطلعــون
للحصــول عليــه ،لهــم ولضيوفهــم ،لتكــون منتجــات كــرز
شــوكليت الخيــار األول ،والرفيــق الدائــم لهــم فــي جميــع
مناســباتهم الســعيدة.
نهتــم بــأدق التفاصيــل ،ونعتنــي بــكل جزئيــة ،لنقــدم
لعشــاق الشــوكوال فــي دولــة اإلمــارات أرقــى أنــواع
الشــوكوال فــي العالــم ،فالمختصــون العاملــون لــدى
كــرز شــوكليت مــن أفضــل صنــاع الشــوكوال ،فريــق
متعــدد الثقافــات ،يمتلــك خبــرات بــارزة ،يتلقــى التدريــب
المســتمر ،ويتمتــع بالطاقــة اإليجابيــة ،ويحــرص علــى
إســعاد المتعامليــن ،ويقــدم للذواقــة خالصــة تجاربــه
فــي صناعــة الشــوكوال.

?Who we are
The Karaz Chocolate fairytale started a decade ago in
Abu Dhabi, despite the fact we were keen to spread
out around the UAE and even of all that growth
this has never been on the account of quality and
improvement, that is why we remain number-one
companion for all chocolate lovers.
We care about every little detail when it comes to make
chocolate, we have chosen the best cosmopolitan
team who is expert in making chocolate, a team who
receives a constant training and development, and
always have a positive attitude towards customers.
Many elements meet to reach the same goal,
best international ingredients, the state-of-art
manufactory, modern sale-shops all around the
country, reasonable price, and beautiful packaging,
all combined to present tempting delicious chocolate
for all chocolate lovers.

عناصــر عــدة تتضافــر مــن أجــل هــدف واحــد؛ فمــن
أجــود أنــواع المــواد األوليــة العالميــة ،وفريــق العمــل
المؤهــل وفقــً ألعلــى المعاييــر ،ومعــارض البيــع األنيقــة،
ذات الديكــورات الجذابــة ،والمنتشــرة فــي عــدة مواقــع
بــارزة مــن دولــة اإلمــارات ،واألســعار المناســبة ،والمصنــع
المتخصــص ،المجهــز بأحــدث األجهــزة ،وجميــع
مســتلزمات الشــوكوال الخاصــة بالتغليــف والتعليــب،
كل هــذه العناصــر مجتمعــة هدفهــا تقديــم شــوكوال
مميــزة وبمــذاق فريــد ،ترضــي الجميــع.
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تاريخنا اإلحصائي
Our Statistical History
since 2007 منذ
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Total Products

136

إجمالي المنتجات

Total Workers

50

إجمالي العاملين

Working Years

12

Total Branches

09

سنوات العمل

عدد الفروع
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 لمسات من األناقة،كرز شوكليت
KARAZ Chocolate, Touches Of Elegance
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رؤيتنا
أن نكــون الشــركة الرائــدة والقائــدة فــي مجــال صناعــة
وعمــل أفخــم وأجــود أنــواع الشــوكوال فــي دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة .وهــذا يعطينــا مصداقيــة لــدى كافــة
العمــاء ومتذوقــي كــرز شــوكليت المميــزة والفريــدة مــن
نوعهــا وذات الطعــم اللذيــذ.
ومــن هــذا المنطلــق نعمــل ضمــن نخبــة مــن أمهــر
الخبــراء فــي عالــم الشــوكوال لنقــدم أفضــل مــا صنــع
فــي مجــال الشــوكوال.
إن تقديــم أفضــل المنتجــات وفــق مــا تتطلبــه المقاييــس
العالميــة مــن خــال جــودة المنتــج ومواصفــات التغليــف
وبأفضــل طــرق التقديــم الحضاريــة والجماليــة التــي
تحافــظ علــى البيئــة مــع ســهولة التنــاول مــن أولــى
اهتماماتنــا.
نتطلــع إلــى أن نكــون المنافــس الرئيــس فــي الســوق
وذلــك باســتخدام أفضــل طــرق التســويق وأســعار تناســب
الجميــع وخدمــة راقيــة مــن خــال فريــق تســويق مــدرب
ومهنــي ألن ســعادتكم بتنــاول منتجاتنــا هــذا مــا نســعى
إليــه.

Our Vision
To be the pioneering leader in the high quality
chocolate industry in the UAE, and this will establish
our credibility with all clients of the delicious Karaz
Chocolate, which has a unique taste.
In order to achieve this, we employ the elite of most
skilful experts in the world of chocolate to enable us
to provide the best chocolate products.
We always strive to produce the best quality
chocolate presented in the best packaging style
that meets international standards and preserve the
environment and that falls within our most concerns.
We look forward to becoming the main competitor in
the market by adopting the best marketing methods
and through a professional and well trained team and
affordable prices, since our main objective is feel your
happiness as you consume our products.

ماذا نعدكم بتقديمه؟
?What we promise to serve
نحــرص فــي كــرز شــوكليت علــى أن نالمــس توقعاتكــم ،ونقــدم لكــم خالصــة تجــارب فريقنــا المحتــرف ،لتكــون تجربتكــم
فــي متاجرنــا ،ومــع منتجاتنــا تجربــة ال تنســى.
Our first target is to meet your expectation precisely, the constant improvement of our products and services will
always depend on your feedback and the experience of our experts.

على قدر المسؤولية
Responsibility
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فريق عمل ماهر
Skilled Growers

إنتاج باحتراف
Professionally

معايير عالية
High Standards
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معايير عملنا
Our Work Standards
Guaranteed Quality 100% جودة مضمونة
Tradition

Quality, Excellence, Creativity and Innovation.
These are the meanings of originality that
characterize our products and that are felt by
the gourmet in the world of chocolate.

Quality

We offer our products according to the
highest international quality standards and
put the quality of our products and services
at the forefront of our priorities.

Creativity

Excellence and creativity are important
foundations of work in Karaz Chocolate. Our
professional team is always keen to excel and
deliver products that exceed our customers.

Passion

Our passion for the chocolate industry created
our creativity, inspiration and enthusiasm,
which generated unique chocolate products.
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األصالة

 هــذه هــي. واالبتــكار، اإلبــداع، التميــز،الجــودة
معانــي األصالــة التــي تميــز منتجاتنــا والتي تشــعر
.بهــا الذواقــة فــي عالــم الشــوكوال

الجودة

نقــدم منتجاتنــا وفقــً ألعلــى معاييــر الجــودة
العالميــة ونضــع جــودة منتجاتنــا وخدماتنــا فــي
.مقدمــة أولوياتنــا

اإلبداع

التميــز واإلبــداع أســس مهمــة مــن أساســيات
 فريقنــا المحتــرف.العمــل فــي كــرز شــوكليت
المبــدع يحــرص دائمــً علــى التميــز وتقديــم
.منتجــات تتجــاوز توقعــات متعاملينــا

الشغف

شــغفنا بصناعــة الشــوكوال خلــق لدينــا اإلبــداع
واإللهــام والحمــاس الــذي و ّلــد منتجــات متميــزة
.مــن أصنــاف الشــوكوال
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مصنعنا

Professional Producing

إنتاج باحترافية

يتــم تصنيــع جميــع منتجاتنــا فــي المصانــع الخاصــة
 إذ لديهــا مصانــع خاصــة لجميــع.التابعــة لكــرز شــوكليت
 البيتــي، الفواكــه المجففــة،المنتجــات مــن الشــوكوال
 و الصوانــي،والســال
 وعلــب الحفــظ، ورق التغليــف،فــور
ّ
المميــزة والحصريــة التــي تنفــرد بهــا كــرز شــوكليت
وتحــرص علــى تقديــم كل مــا يلــزم للمتعامليــن
.بمواصفــات خاصــة وحســب طلبهــم

Our Factory
All of our products are manufactured in the special
factories of Karaz Chocolate. It has special factories
for all the products of chocolate, dried fruits, petit
four, wrapping paper, storage boxes and baskets, and
exclusive and exclusive trays that are unique to Karaz
Chocolate and is keen to provide all necessary to the
special specifications and according to their request.

التزيين بواسطة الطباعة على الشوكوال
Decorations with transfer sheets
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التزيين بواسطة الشوكة
Decorations with forks

وضع المكسرات
Placement of nuts
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منتجاتنا
نقــدم العديــد مــن أنــواع الشــوكوال :الكالســيكية منهــا
والخاصــة (سبيشــل) التــي نوليهــا عنايــة فائقــة إذ يتــم
إنتاجهــا يدويــً فــي جميــع مراحــل اإلنتــاج ،لتتذوقــوا
طعــم الشــوكوال المختلــف كليــً .تمتــاز منتجــات كــرز
شــوكليت بالحشــوة الخاصــة ،التــي المثيــل لهــا ،وال
يمكــن أن تجدهــا فــي مــكان آخــر ،فهــي حصريــة لكــرز
شــوكليت ،يتــم اختيارهــا لترضــي أصحــاب الــذوق الرفيــع.
منتجاتنــا متنوعــة وترضــي أذواقكــم وكل صنــف يحتــوي
علــى العشــرات مــن أنــواع الشــوكوال المختلفــة ليصــل
مجمــوع المنتجــات إلــى مــا يزيــد علــى  100منتــج ،نحصــل
علــى الشــوكوال الخــام التــي نســتخدمها فــي تصنيــع
منتجاتنــا مــن أبــرز دول العالــم المنتجــة للشــوكوال مثــل
بجليــكا ،وفرنســا ،وإيطاليــا ،وسويســرا ،إذ لــكل بلــد مذاقــه
الخــاص وتوليفتــه الفريــدة؛ فنحــن نهتــم بــأدق التفاصيــل
ونأخــذ بعيــن االعتبــار كل المقاييــس فــي خياراتنــا للمــواد
األوليــة مــن حبــات الكاكــو إلــى بقيــة المكونــات بحيــث
نربــط عالمتنــا التجاريــة بالجــودة العاليــة والتميــز.
منتجاتنــا حصريــة ،متنوعــة ،بمذاقــات مختلفــة ،لترضــى
كل األذواق .الشــوكوال الكالســيك ،تأخــذك إلــى عالــم مــن
األصالــة وتتذوقهــا كمــا تتــذوق الموســيقى التقليديــة
األصيلــة ،التــي تعــود بــك إلــى أيــام الطــرب األصيــل .أمــا
شــوكوال السبيشــل ،ذات الطعــم المتميــز الــذي ال مثيــل
لــه ،تتفــرد بــه كــرز شــوكليت ،خاصــة ومتميــزة كمــا أنــت.
البيتــي فــور مــن كــرز شــوكليت ،حجــم صغيــر بطعــم
عظيــم ،اســتمتع بمذاقاتــه الجذابــة والمتنوعــة .الفواكــه
المجففــة مفعمــة باألناقــة والــذوق الرفيــع والفائــدة
الكبيــرة ،نحــن نجففهــا فقــط كــي تســتمتع بهــا أنــت.

Our Products
Although we have the state-of-art machinery and a
variety of products, even though all products get a
final human touch from our experts to make sure, high
quality and food-safety standards are guaranteed.
KARAZ Chocolate products distinguished from others
in the special and unique filling. We import the best
fine materials from well-recognized countries in this
business such as Swiss, Belgium, France and Italy. All
efforts unite to supply the right choice of flavor for
each individual consumer and customer. The total
number of our products reach around a hundred
types.
Various exclusive items to suit all tastes. The Classic
products, take you to old days so you feel them as
classic as music. The Special products, which taste as
special as you. The Petite Four, small in size great in
taste, for you to enjoy. The dried fruits, we dry them
elegant and yummy for to enjoy.
Those are only few out of our delightful and discrete
menus.

هنــاك المزيــد مــن المنتجــات الحصريــة التــي تقدمهــا
لكــم كــرز شــوكليت لترضــي أذواقكــم وتأخذكــم إلــى
أبعــد ممــا تتوقعــون.
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ضمان الجودة
هــي عمليــة متابعــة وتقييــم مســتمرة ،تهــدف
للوصــول بمنتجاتنــا إلــى العالميــة مــن خــال مطابقتهــا
للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة مــن قبــل الجهــات
ا لمختصــة .

Is a process of continuous follow-up and evaluation,
aimed at bringing our products to the world through
their conformity with the specifications and standards
adopted by the competent authorities.

نحــن فــي كــرز شــوكليت حريصــون علــى تحقيــق مــا
نســعى إليــه مــن حيــازة العالمــات التجاريــة العالميــة مثــل
آيــزو ،والتــي تتطلــب شــروطًا وأحكامــً نعمــل مــن خــال
فريقنــا المــدرب والمهنــي علــى تحقيقهــا.

We at Karaz Chocolate are keen to achieve our global
brand acquisition, such as ISO, which requires terms
and conditions that we work through our professional
and trained team to achieve.

إن جــودة المنتــج الــذي يدخــل فــي تكويــن وصناعــة
الشــوكوال نأتــي بــه مــن مصــادره الطبيعيــة ويكــون
مطابقــً للمقاييــس والمواصفــات؛ ولذلــك اســتطعنا
أن نحــوز علــى ثقــة العمــاء مــن خــال متابعتنــا لحركــة
البيــع المتصاعــدة لمنتجاتنــا والخدمــة المتميــزة التــي
يقدمهــا فريــق العمــل لدينــا.

The quality of the product that comes into the
composition and manufacture of chocolate comes
from its natural sources and in accordance with
international standards and specifications. Therefore,
we were able to gain our customers trust by
following up the raising sales of our products and the
outstanding service provided by our team.

ومــن هــذا المنطلــق حصلنــا فــي كــرز شــوكليت علــى
العديــد مــن العالمــات التجاريــة العالميــة ونتطلــع لنصبــح
الرقــم واحــد بيــن منافســينا لمــا نتميــز بــه مــن المصداقية
فــي التعامــل والمهنيــة فــي اإلنتــاج والثقــة لــدى العمــاء.
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Quality Assurance

From this point of view we at Karaz Chocolate have
acquired many international brands and look forward
to become the first among our competitors for trust
and credibility in dealing with our customers and
professionalism in production.
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Appreciations
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الشكر والتقدير
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شرطة دبي
Dubai Police

المجلس األعلى للبترول
Supreme Petroleum Council

بلدية دبي
Dubai municipality

القيادة العامة لشرطة أبوظبي
General Command of Abu Dhabi Police

هيئة كهرباء و مياه دبي
Dubai Electricity and Water Authority

)شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر
Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar)

غرفة دبي
Dubai Chamber

)مؤسسة االمارات لالتصاالت (اتصاالت
Emirates Telecommunications Corporation
(Etisalat)

 دبي- دائرة التنمية االقتصادية
Department of Economic Development - Dubai

بلدية أبوظبي
Abu Dhabi Municipality

 دبي- اإلدارة العامة لإلقامة و شؤون األجانب
General Directorate of Residency and Foreigners
Affairs - Dubai

غرفة تجارة و صناعة أبوظبي
Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry

الهالل األحمر االماراتي
UAE Red Crescent

شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
ADNEC

 رأس الخيمة- دائرة التنمية االقتصادية
Department of Economic Development
- Ras Al Khaimah

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
Abu Dhabi Food Control Authority

 رأس الخيمة- دائرة الجمارك
Customs Department - Ras Al Khaimah

جامعة االمارات
UAE University

القيادة العامة لشرطة راس الخيمة
General Directorate of Ras Al Khaimah Police

مستشفي توام
Tawam Hospital

غرفة تجارة و صناعة رأس الخيمة
Ras Al Khaimah Chamber of Commerce
and Industry

شركة العين للتوزيع
Al Ain Distribution Company

Our Clients

عمالؤنا

They represent a large elite and an important segment
of the community who seek to taste the best types of
chocolate and sweets that we are characterized by
the preparation and manufacture.

إنهــم يمثلــون نخبــة كبيــرة وشــريحة مهمــة مــن
المجتمــع الذيــن يســعون إلــى تــذوق أفضــل أنــواع
الشــوكوال والحلويــات والتــي نحــن ممــن يتميــزون فــي
.إعدادهــا وصناعتهــا

For them, we offer a range of our products made
by experts and teachers of our confectionery and
chocolate, we are in Karaz Chocolate, the most
outstanding in the chocolate industry.

ـاء لهــم نقــدم مجموعــة مــن منتجاتنا
ً مــن أجلهــم وإرضـ
التــي صنعــت بأيــدي خبــراء ومعلمــي صناعــة الحلويــات
 نحــن فــي كــرز شــوكليت المتميــزون،والشــوكوال لدينــا
.فــي صناعــة الشــوكوال

We believe in the importance of our customers and
work to fulfill their requirements by providing them
with what we produce because their satisfaction is
our goal and our happiness is our goal.

نؤمــن بأهميــة عمالئنــا ونعمــل علــى تحقيــق متطلباتهم
مــن خــال تزويدهــم بألــذ مــا ننتــج ألن إرضاءهــم هدفنــا
.وإســعادهم غايتنــا
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Our Stores

Dubai دبي
 الصفا- تعاونية االتحاد
Union Coop - Al Safa
+97143444408

معارضنا

Dubai دبي
 ند الشبا- تعاونية االتحاد
Union Coop - Nad Al Sheba
+97143333590

Ras Al Khaima رأس الخيمة
الظيت الشمالي
Al Dhait North
+97172222412

Abu Dhabi أبو ظبي
شارع هزاع بن زايد
Hazza Bin Zayed Street
+97126411116

Abu Dhabi أبو ظبي
مستشفى الكورنيش
Cornich Hospital

Abu Dhabi أبو ظبي
مدينة الشيخ خليفة الطبية
Shaikh Khalifa Medical City
+97128192056

Abu Dhabi أبو ظبي
بوابة الشرق مول
Bawabat Al Sharq Mall
+97125588882
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Abu Dhabi أبو ظبي
خور المقطع
Khor Al Maqtaa
+97125588881

Al Ain العين
شارع الشيخ خليفة بن زايد
Sh. Khalifa Bin Zayed Street
+97137646000
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نحن سعداء بتواصلكم معنا
We are glad to hear from you
P. O. Box: 5160 Abu Dhabi
United Arab Emirates
Hazza Bin Zayed Street
Tel: 02-6410099
Fax: 02-6411113
Email: info@karaz.ae

 أبو ظبي5160 :ص ب
اإلمارات العربية المتحدة
شارع هزاع بن زايد
02-6410099 :هاتف
02-6411113 :فاكس
info@karaz.ae :بريد الكتروني

www.karaz.ae
KarazChocolate
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www.karaz.ae
KarazChocolate

