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»ريتيل« تختار »مايكروسوفت دايناميكس«
لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية

أعلنت »مايكروس����وفت اخلليج« اليوم أن شركة »م. س ريتيل«، 
)سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في الكويت( اختارت برنامج »دايناميكس 
نافيجن« لتخطيط موارد املش����اريع بهدف تعزي����ز كفاءة عملياتها 
الداخلية. ومنذ تأسيسها، حافظت الشركة على التزامها املتواصل جتاه 
توفير جتربة تسوق عاملية املس����توى عبر جميع متاجرها املتميزة 
حتت عالمة »بروي«. وسيتيح تطبيق هذه املنصة التقنية املتطورة 
واملرنة للشركة النهاء جميع إجراءات أعمالها، وتبني أحدث التقنيات 
ضم����ن متاجرها، وبالتالي إثراء جتربة العم����الء وتعزيز اإلنتاجية. 
وباإلضافة إلى ذلك، يوفر اختيار »م.س ريتيل« لبرنامج »مايكروسوفت 
دايناميكس« حتسينات تقنية ذات قيمة مضافة، وتكامال واسعا مع 
تقنيات »مايكروس����وفت« األخرى، األمر الذي سيس����هم في تقليص 
الكلفة اإلجمالية المتالك التقنيات بالنسبة للشركة. وسيتم استبدال 
التقنيات القدمية بالتعاون مع »شركة الهندسة والتقنيات املتعددة«، 
شريك »مايكروسوفت« الذهبي املعتمد، وشركة االستشارات الرائدة 

في مجال »تخطيط موارد املشاريع« في الدولة.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة »م.س ريتيل« محمد 
الساير: »اخترنا برنامج »مايكروسوفت دايناميكس« بعد بحث طويل 
عن منصة تقنية مبتكرة تتيح لنا تلبية متطلبات أعمالنا بس����رعة 
وكفاءة، وتتسم بإمكانية تطويرها لدعم منونا وتوسعنا على املدى 
الطويل. ويتميز هذا البرنامج بكفاءته من حيث التكاليف، وفعاليته 
في تلبية جميع متطلباتنا بفضل قدرته على التنسيق بني عملياتنا 
التجارية واإلدارية. وبفضل استخدامنا لنظام »دايناميكس نافيجن«، 
نتوقع أن نشهد زيادة ملحوظة في اإلنتاجية، وانخفاضا في تكاليفنا 
التشغيلية، وقدرة أكبر على اتخاذ قرارات أكثر دقة، فضال عن إثراء 

جتربة التسوق لعمالئنا«. 
من جانبه، قال مدير مايكروسوفت الكويت إيهاب مصطفى: »نحن 
على ثقة بأن »دايناميكس نافيجن« سيلبي احتياجات »م.س ريتيل« 
التي كانت تبحث عن برنامج يساعدها على تسريع عملياتها، ويحقق 
لها كفاءة أعلى في استخدام مواردها وتطبيقاتها ذات الصلة بتجارة 
التجزئة. ويشكل هذا النظام حال مبتكرا وسهل االستخدام لتخطيط 
موارد املشاريع، حيث يوفر لتجار التجزئة حلوال شاملة لنقاط البيع، 
ميكن تطبيقها بس����هولة لتلبية متطلباتها على اختالفها. وباإلضافة 
إلى ذلك، س����يتيح البرنامج لش����ركة »م.س ريتيل« االرتقاء بكفاءة 
ممارساتها وتوسيع عملياتها وتعزيز مزاياها التنافسية. وبفضل ما 
يوفره من مزايا املرونة وسهولة التطبيق وتعزيز اإلنتاجية، سيسهم 
»دايناميكس« بدور كبير في االنتقال بأسلوب عمل الشركة ومكانتها 

املنافسة في السوق إلى آفاق جديدة«.

الوزير االسترالي في ضيافة مجموعة الساير

.. ويتوسطان فريقي عمل الشركتني أثناء توقيع العقود محمد ناصر الساير يتبادل وثائق العقد مع بزاد فردوس

..وزير الصناعة والعلوم والبحوث واالبتكار األسترالي 
يقوم بزيارة شرفية إلى مجموعة الساير

قام وزير الصناعة والعلوم والبحوث واالبتكار 
عضو مجلس الشيوخ االسترالي كيم هون كار بزيارة 
ش����رفية ملجموعة الس����اير، يرافقه كل من السفير 
االس����ترالي لدى الكويت غلني مايلز، ورئيس قسم 
الصناعة والعلوم والبحوث واالبتكار مارك باترسون، 
واملستشار الوزاري جو بيرك، والقنصل العام واملفوض 
التجاري جيف راي، وموظف العالقات السياس����ية 
بالسفارة االسترالية بالكويت اسمر منصور، ومدير 

تطوير األعمال االسترالي محمد عمران.
 حيث مت اس����تقبال الضيوف الفخريني من قبل 
مجموعة الس����اير ممثلة في رئي����س مجلس اإلدارة 
ناصر الس����اير، ونائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل 
الساير، واملدير التنفيذي للمجموعة مبارك الساير، 
وعضو مجلس اإلدارة مساعد الساير، باالضافة إلى 
املديرين التنفيذيني، وممثلني عن شركة تويوتا موتور 
كوربوريشن في دول مجلس التعاون اخلليجي هما 
أندرو ويليس، ومدير مراقبة اإلنتاج الشعبي جون 

دوكرتي.
وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز العالقات بني تويوتا 
االسترالية ومجموعة الس����اير، حيث تقوم تويوتا 
استراليا بانتاج املودلني املفضلني واملباعني في الكويت 
وهما: تويوتا كامري وأوريون، وقد متت االستفادة 
من تش����ابه الظروف املناخية بني بعض املناطق في 
اس����تراليا والكويت من اجل انتاج سيارات تتناسب 

وظروف الطقس احلارة بالكويت.

اجلدير بالذكر أن تويوتا موتور كوربوريش����ن 
أستراليا TMCA، أو املعروفة ب� »تويوتا استراليا«، هي 
إحدى الشركات التابعة لتويوتا موتور كوربوريشن، 

والتي يوجد مقرها في اليابان.
تويوتا موتور كوربوريشن أستراليا TMCAتسوق 
منتجات تويوتا وتدير رياضة السيارات، واإلعالن، 
والعمليات التجارية لش����ركة تويوتا في اس����تراليا 
)TMCA(، كما انها مسؤولة أيضا عن سيارات لكزس 

في أستراليا.
 ويقع املقر الرئيسي لتويوتا موتور كوربوريشن 
استراليا في كرينغبه، وهي ضاحية في جنوب سيدني، 
في والية نيو ساوث ويلز � أستراليا. وتقع على بعد 
24 كيلومترا جن����وب كرينغبه في املنطقة املركزية 
لألعمال في منطقة احلكومة احمللية في س����اذرالند 

شاير � سيدني.
ومنذ منتصف سنة 1980 تستخدم تويوتا أستراليا 
في وسائل اإلعالم شعار الوصف املعروف »أوه.. يا له 
من شعور«. يرافقه صورة شخص يقفز في الهواء.

وحتظى تويوتا موتور كوربوريش����ن استراليا 
حاليا على أكبر حصة س����وقية من سوق السيارات 
اجلديدة في أستراليا في الفترة 2003-2004، متغلبة 
بذلك على منافستها هولدن، وفي الفترة 2007-2006، 
أصبحت »تويوتا أستراليا« أول شركة سيارات منذ 
الع����ام 1978 رائدة في إجمال����ي املبيعات، ومبيعات 

سيارات الركاب والسيارات التجارية.

ممثلة بقطاع اإلنشاءات لالستفادة من خبراتها في مجال صناعة المباني الحديدية سابقة الهندسة

»ناصر محمد الساير« توقع اتفاقية الموزع الحصري مع »ماموت« ألنظمة األبنية 
على تسليم أكثر من 3000 مشروع 
في اخلليج العربي وأفريقيا وأوروبا 
العمالء. ومع  وشرق آسيا لكبار 
جناح العقود املشتركة التي نفذتها 
في منطقة اخلليج العربي وشبه 
القارة الهندية، تعمل ماموت ألنظمة 
األبنية على وضع اللمسات األخيرة 
على خطط إلنشاء منشآت إنتاجية 
تلبي االحتياجات املتزايدة لألسواق 

التي تنفذ عملياتها فيها.
ألنظم����ة  مام����وت  وتتب����ع 
املمارسات  األبنية أفضل معايير 
والتصميم األميركية، وتستخدم 
البرامج تطورا حرصا منها  أكثر 
على اإلتيان بتصاميم دقيقة ميكن 
وضع أساساتها في وقت قصير. 
وتخضع أنظمة الشركة ومنتجاتها 
لعمليات فحص وتدقيق عميقني، 
وأصبحت شركة ماموت ألنظمة 
األبني����ة، كنتيجة لذلك، أحد أكبر 
مصنعي األلواح العازلة احملقونة 
الش����ركات  بالبوليوريثني، وأول 
احلاصلة على موافقة مختبر دبي 
املركزي عل����ى منتجاتها املقاومة 
لالشتعال، واملتوافقة مع الشروط 

البيئية السليمة.
وحازت الشركة اعتماد اآليزو 
9001 ألنظمة إدارة اجلودة واعتماد 
اآلي���زو 14001 ألنظم���ة اإلدارة 
البيئي���ة في نف���س الوقت على 
نطاق »تصميم، تصنيع وتوريد 
املباني احلديدية سابقة الهندسة 
واكساءات األلواح العازلة احملقونة 
بالبوليوريثني« لتصنيع وإنشاء 
املباني احلديدية سابقة الهندسة، 
ومباني الهياكل احلديدية االنشائية 
العازل���ة احملقون���ة  واألل���واح 

بالبوليوريثني.

خاص بتصنيع الهياكل احلديدية 
اإلنشائية.

تتخص����ص مجموعة ماموت 
املواد واملس����تلزمات  إنت����اج  في 
الصناعية، وتبلغ عائداتها نحو 
520 مليون دوالر، وهي املجموعة 
القابضة لثالث شركات أساسية 

تابعة لها.
وتعتبر املباني احلديدية سابقة 
الهندسة االكثر مرونة واقتصادية 
في وسائل إنشاء املباني التي يصل 
ارتفاعها إل����ى ثالثة طوابق، وقد 
الش����ركة خالل السنوات  حققت 
اخلمس املاضية منوا متسارعا جعل 
منها اح����د أهم رواد قطاع األبنية 
سابقة الهندسة في منطقة اخلليج 
العربي. وعملت الشركة حتى اليوم 

سابقة الهندسة في املنطقة.
يقع مصنع الشركة، الذي ميتد 
على مساحة 30 ألف متر مربع، في 
منطق����ة احلمرية احلرة في امارة 
الشارقة، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية 
للمصنع نحو 6 آالف طن شهريا 
من احلدي����د، و180 ألف متر مربع 
العازل����ة احملقونة  األل����واح  من 

بالبوليوريثني.
وكانت شركة إعمار للصناعة 
واالس����تثمار قد وقع����ت اتفاقية 
تعاون اس����تراتيجي مع ماموت 
ألنظمة األبنية ف����ي ابريل 2007، 
ستعمل من خاللها على دعم خطط 
الشركة الهادفة إلى زيادة طاقتها 
اإلنتاجي����ة من 6 آالف إلى 12 ألف 
طن من احلديد شهريا، وبناء قسم 

الشرق األوس����ط كافة«، وأضاف 
أن »مثل ه����ذا التعاون املثمر بني 
املجموعتني املبني على ثقة املستهلك 
التي  العالية  باخلدمات واجلودة 
يقدمها الطرفان، سيكون من شأنه 
تطوير ه����ذا التعاون مس����تقبال 
القتحام س����وق اخلرسانة سابقة 
الصب واإلجهاز بني املجموعتني في 

املستقبل القريب بعون اهلل«.

لمحة موجزة عن »ماموت« ألنظمة 
األبنية

تأسست شركة ماموت ألنظمة 
األبنية ف����ي جبل عل����ي في دبي 
باالمارات العربية املتحدة عام 1997، 
وهي اليوم من أهم الشركات العاملة 
في مجال صناعة املباني احلديدية 

من املوارد، ونحن نؤمن بأن الكويت 
ستشهد نهضة اعمارية قادمة في 
ظل اخلطة اخلمس����ية التي اقرها 
مجلس األم����ة، ونعلم بأن الطلب 
سيكون هائال على هذا النوع من 
املنتج����ات، اال اننا نعلم ايضا أن 
الطريق وعرة ومليئة بالعقبات، 
ومع ذلك فإننا سنضع جهودنا معا 
لنحول هذا االتفاق الى عمل ناجح 

يتغلب على كل العقبات«.
أما املدير الفني لقطاع اإلنشاءات 
بالشركة م.أمين بدوي فقد أكد أن: 
»هذا االتفاق سيكون اللبنة األولى 
للتعاون املثمر في هذا املجال بني 
الشركتني في اجتاه السوق الكويتي 
بداية، كخطوة أولى نحو التوسع 
املس����تقبلي للشريكني في منطقة 

ب����دوره، قال رئي����س مجلس 
اإلدارة لش����ركة مجموعة الساير 
قطاع اإلنش����اءات ناص����ر محمد 
الساير: »تفخر شركة ناصر محمد 
الساير للتجارة العامة واملقاوالت 
- قطاع اإلنشاءات بجودة اخلدمات 
التي توفرها بالسوق  واملنتجات 
الكويتي«، مضيف����ا: »اننا نعمل 
وبجد لتطوير عملياتنا من خالل 
شراكات بناءة تعود بالنفع على 

السوق الكويتي«.
وأوضح الس����اير: »اتفاقنا مع 
شركة ماموت ألنظمة األبنية ما هو 
اال جوهرة اخرى في تاج الشركة، 
ونحن مسرورون للحصول على 
حق التوزيع احلصري ملنتجاتها 
في الكويت، وسندعمها بكل ما منلك 

للتجارة العامة واملقاوالت � قطاع 
اإلنشاءات، ميكننا أن نعدكم بأننا 
سنقدم نفس مس����توى اخلدمات 
الكويت ونضمن حتقيق هذا  في 
الوعد بامتياز، ونعتزم أن نبيع في 
الكويت بالقدر األعلى الستيعاب 
الس����وق من منتج����ات وكميات، 
متاش����يا مع خططن����ا الطموحة 
لزيادة طاقتنا اإلنتاجية الستيعاب 
األس����واق اجلديدة والتي نتوسع 

بها بقوة«.
وأضاف: »إن الش����راكة ما بني 
شركة ماموت ألنظمة األبنية وشركة 
ناصر محمد الساير للتجارة العامة 
واملقاوالت � قطاع اإلنشاءات تشكل 
عنصرا قويا سيستفيد العمالء من 

عمقه ونطاقه بجدارة«.

في س����عيها املس����تمر لتقدمي 
أفضل املنتجات في السوق الكويتي 
قامت شركة ناصر محمد الساير 
للتجارة العامة واملقاوالت � قطاع 
اإلنشاءات بالتوقيع على اتفاقية 
توزيع حصري مع شركة ماموت 
ألنظم����ة األبنية التي تعد من أهم 
الشركات العاملة في مجال صناعة 
املباني احلديدية سابقة الهندسة 

في املنطقة.
وقد مت توقيع االتفاقية بحضور 
رئي����س مجلس اإلدارة لش����ركة 
مجموعة الساير - قطاع اإلنشاءات 
الس����اير، واملدير  ناصر محم����د 
التنفيذي لشركة ماموت ألنظمة 
األبنية بزاد فردوس الذي حتدث 
قائال: »نحن نفخر بأننا في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة من أكبر 
مصنعي أنظمة الهياكل احلديدية 
املتكاملة وأول الشركات احلاصلة 
على موافقة مختبر دبي املركزي 
على منتجاتها املقاومة لالشتعال، 
واملتوافقة مع الش����روط البيئية 
الس����ليمة، كما أننا متخصصون 
بتصنيع وإنشاء املباني احلديدية 
س����ابقة الهندسة ومباني الهياكل 
واآلن  االنش����ائية،  احلديدي����ة 
وبالتعاون مع شريكنا اجلديد في 
الكويت شركة ناصر محمد الساير 


