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إنه���ا مدعاة للفخر أن يش���هد 
تاريخ الكويت التجاري اإلجنازات 
التي حققتها الشركات واملجاميع 
العائلي���ة، فقد بني هذا البلد على 
أكتاف عوائله ومنهم استمد كيانه 
قبل أن يس���رقه النفط. فقد كانت 
و- إن شاء اهلل التزال - أهم ثروة 
للكويت هي الكويتيني سواء كانوا 

أفرادًا أو عوائل.
ولك���ن ش���تان ب���ني احلاضر 

واملاضي...
ففي أيام س���وق التجار كانت 
الكويت مفتوحة على العالم وتعتبر 
مرك���زًا إقليميًا مهمًا لالس���تيراد 
والتصدير وذلك ألن »جون الكويت« 
يوفر أفضل ميناء بحري طبيعي 
في ش���مال اخلليج، إال أن التجارة 
كانت حكرًا على أقلية من العوائل 
التجارية التي باستطاعتها توفير 
رأس املال املطل���وب في التجارة، 
وفي املقابل كانت الفرص التجارية 
احمللي���ة مح���دودة أو »باألحرى 
معدومة« وذلك حملدودية االقتصاد 
احمللي فاعتمد التجار على االستيراد 
الش���طارة  والتصدير، كما كانت 
تعتمد على احتكار التاجر لسلعة 

أو خدمة ما.
أم���ا في أيامنا ه���ذه فقد فقدت 
دولتنا العزيزة طبيعتها التجارية 
وأصبح���ت دولة موظفني و»صار 
هذا ممنوعًا وذاك ممنوعًا« كما انه 
في ليلة وضحاها »إيقولك الوزير 
التراخيص وجمد هذه  وقف هذه 
التراخي���ص...«، ولكن في نفس 

الوقت فقد مت فت���ح باب التجارة 
إلى أكبر درجة »ميكن بعد أكثر من 
الالزم« فقد أصبح عند خالتي غنيمة 
مصبغة وبقالة وخياط ودوبي... 
الخ، كما ان النمو االجتماعي الهائل 
التي شهدته الكويت في السنوات 
العش���رين السابقة أوجد مجتمعًا 
اس���تهالكيًا م���ن الدرج���ة األولى 
متعطشًا لكل ما هو جديد ومّلاعًا، 
ومع توافر التمويل االس���تهالكي 
وانتش���ار »الكين���ت« والبطاقات 
االئتمانية »صار في شغل«، وفي 
هذا العصر »عصر اإلنترنت.. ما عاد 

في احتكار وال هم يحزنون«.
فما حال الشركات العائلية في 

هذا احلاضر الذي نعيشه؟
العافية«  إال  »ال احتاتون ماكو 
فهي في أغلب احلاالت التزال »احتلب 
الفلوس من الوكاالت التي جابوها 
األجداد واآلباء وصاروا يوزعون 
الزايد ما بني العقارات واألس���هم 
)العاملية واحمللية( وعند اجلماعة 
لبيسة البدل )سواء كانوا من أميركا 
أو لندن أو سويسرا أو البحرين... 
إلخ(«، إال أنه ب���ني احلني واآلخر 
تبرز إحدى هذه الشركات العائلية 
وتفاجئ اجلمي���ع بتحقيق إجناز 
يعود بن���ا الى تلك األيام اخلوالي 
التجارة فنًا وليست  عندما كانت 

علمًا.

و في النهاية...

الى  إيديلتي للعودة  دعوة من 
عبق املاضي اجلميل.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستش��ارات في إطار 
تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 

الفرص أو معاجلة القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.
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الشركة توسع قاعدة عمالئها إلى 7 ماليين 

»زين ـ السعودية« ترفع إيراداتها 107% للربع الثاني
واألرباح تقفز 357% لتتجاوز 608 ماليين ريال

أعلنت شركة زين السعودية 
عن وصولها إلى محطة مهمة في 
مسيرتها االس���تثمارية بالسوق 
السعودي، وكشفت عن نجاحها 
في الوصول إل���ى نقطة التعادل 
على مس���توى الربح قبل خصم 
تكاليف قرض المرابحة والضرائب 
واالهالكات للربع الثاني من 2010، 
بعد أن أظه���رت النتائج المالية 
للشركة عن الفترة المنتهية في 
ارتفاع  30 يونيو 2010 استمرار 

اإليرادات بشكل كبير.
 وأوضحت الش���ركة في بيان 
صحاف���ي أن نتائجها المالية عن 
فترة الربع الثاني من السنة المالية 
الحالي���ة 2010 فاق���ت التوقعات 
ألدائه���ا عن هذه الفت���رة، والتي 
سجلت خاللها نسبة نمو مرتفعة 
في حجم اإلي���رادات بنحو %107 
لتصل إلى أكثر من 1450 مليون 
ريال مقارنة ب� 702 مليون ريال 
للفترة المماثلة من العام الماضي، 
كما أظهرت النتائج تحقيق نسبة 
نمو كبيرة في إجمالي الربح الذي 
قفز بأكثر من 357% بعد أن تجاوز 
608 ماليي���ن ريال مقارنة ب� 133 
مليون للرب���ع المماثل من العام 

السابق.

 تعزيز الحصة

وكشفت »زين السعودية« أنها 
نجحت في تعزي���ز حصتها في 
السوق السعودية بشكل الفت، بعد 
أن توسعت قاعدة عمالئها لتصل 
إلى أكثر من 7 ماليين عميل، مبينة 
أن الخس���ارة التشغيلية سجلت 
انخفاضا بأكثر من 55% حيث لم 
تتجاوز 314 مليون ريال مقارنة 
ب� 706 ماليين ريال للفترة نفسها 

من العام الماضي.
وفي هذا الص���دد، أكد رئيس 
مجلس إدارة »زين الس���عودية« 

األمير د. حس���ام بن س���عود بن 
عبدالعزي���ز، أن النتائج المالية 
للربع الثاني من العام الحالي 2010 
تأتي بمثابة دليل قاطع على مدى 
قدرة الش���ركة على بناء مركزها 
وشق طريقها بكل كفاءة في السوق 
السعودي الذي يتسم بمستويات 
عالية من المنافسة والتشبع، مبينا 
أن المضمون اإليجابي الذي حملته 
نتائج هذه الفترة، والتي كسرت 
سقف التوقعات، يعكس مستوى 
التميز وروح اإلبداع الذي تتحلى 
به الشركة في أنشطتها التشغيلية 
التقنية  والتسويقية وعملياتها 
التي كانت وراء الوصول إلى هذه 

المحطة التاريخية.
وشدد على أن الشركة تبرهن 
يوما بعد يوم على نجاح مسيرتها 
وفق الخطط المعتمدة للوصول 

إلى األهداف المرسومة في وقتها 
المحدد، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد 
العمالء بهذه السرعة ووصولهم 
إلى أكثر من 7 ماليين عميل في أقل 
من 22 شهرا يعد مؤشرا صريحا 
لنجاح الشركة في رفع حصتها 
الس���وقية وكس���ب ثقة العمالء 

الكرام.

مؤشرات تقدم ونمو

من جانبه، ذكر العضو المنتدب 
الرئيس التنفيذي لش���ركة زين 
البراك أن  الس���عودية د.س���عد 
النتائج المالية للربع الثاني من 
العام الحالي 2010 تحمل في طياتها 
الكثير من مؤشرات التقدم والنمو 
المتسارع، مؤكدا أن الربع الثاني من 
2010 كان فترة حافلة باالنجازات، 
حيث نجحت الشركة في توسيع 

قاعدة عمالئها، وتخفيض تكلفة 
التجوال المحلي، ورفع حجم إجراء 
المكالمات داخل شبكتها الخاصة 
بشكل كبير، األمر الذي كان وراء 
انخفاض صافي الخسارة بأكثر من 
26% حيث لم يتجاوز 632 مليون 
ريال مقارنة ب� 857 مليون ريال 
للفترة المماثلة من العام السابق 
2009، باإلضافة إلى نمو هامش 
الربح اإلجمالي بشكل كبير ليصل 
إلى 42% مقارنة ب���� 19% للفترة 

المماثلة من العام السابق.

نقطة التعادل

 وبين أن هذه العوامل مجتمعة 
أس���همت في نجاح الش���ركة في 
الوص���ول إل���ى نقط���ة التعادل 
على مس���توى الربح قبل خصم 
تكاليف قرض المرابحة والضرائب 

واالهالكات للربع الثاني من عام 
2010 وذلك في وقت قياسي باعتبار 
أن جمي���ع التوقع���ات والخطط 
اإلستراتيجية للشركة كانت تشير 
إلى أن الوصول إلى هذه النقطة 
لن يكون قبل نهاية الربع الثالث 

من 2010 على اقل تقدير.

توسيع البنية التحتية

وأش���ار البراك إل���ى أن »زين 
الس���عودية« تمكن���ت من خالل 
توس���يع البني���ة التحتية ورفع 
إلى جانب  مس���تويات كفاءتها، 
تميزها في تقديم خدمات النطاق 
العريض »البرودباند«، وابتكار 
الباقات التسويقية بقيمتها العالية 
الثمي���ن، تمكنت من  ومحتواها 
تقليص حجم اإلنفاق التشغيلي 
ورفع مس���تويات العوائد بشكل 
كبير، مؤكدا أن الشركة تستهدف 
في خططها التوس���عية الجديدة 
الوصول إلى تغطية أكثر من %93 
من مساحة المناطق السكانية في 
المملكة بنهاية العام الحالي 2010 
بع���د إتمام المرحلة التوس���عية 

الثانية. 

توسيع الخدمات

الش���ركة تمكنت  أن  وأضاف 
خالل هذه الفترة من توسيع نطاق 
خدماتها الدولية لعمالئها من خالل 
إبرام أكثر م���ن 735 اتفاقية مع 
مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة 
حول العالم تشمل خدمات التجوال 
الدول���ي للمكالم���ات الصوتية 
القصيرة  والمرئية، والرس���ائل 
ومتع���ددة الوس���ائط، وخدمات 
النطاق العريض، معتبرا أن جودة 
تقديم الخدمات وكفاءة أداء الشبكة 
كانتا من أبرز األسباب في كسب 
الثقة الغالية للعمالء ونيل رضاهم 

واستحسانهم.

تحقيق نقطة التعادل على مستوى الربح قبل خصم تكاليف قرض المرابحة والضرائب واإلهالكات

د.سعد البراكاألمير حسام بن سعود آل سعود

»بوبيان« يستعرض خدماته ومنتجاته اإلسالمية في »زين«

تحت شعارها الدائم »الجودة الحقيقية«

الشعار: »إيكيا« ملتزمة بالجودة والمتانة في منتجاتها
أعلنت شركة ايكيا عن التزامها على الدوام 
باملعنى احلقيقي للجودة في كل تفاصيل إنتاجها 
وخدمتها، وقالت انها استطاعت أن حترز مكانة 
قوية ومتقدمة مبنتجاتها ذات السعر األقل تقريبا، 
بينما حافظت عل���ى التزامها املبني على أعلى 
معايير اجلودة بدءا م���ن اختيار املواد األولية 
وصوال إلى تسليم املنتج النهائي للعميل، مشيرة 
الى أن »اجلودة احلقيقية« وبكل بساطة: تبنتها 
ايكيا منذ انطالقتها التزاما منها نحو احتياجات 

عمالئها.
وفي توضيح حول املغزى الدقيق »للجودة 
احلقيقية« قال مدير معرض ايكيا الكويت اميل 
الشعار: »إن العامل املؤثر والفعال هنا هو الطريقة 
التي سيتم فيها اس���تخدام هذا املنتج. وتعمل 

ايكيا ضمن هذا املجال على التأكد الكامل من أن جميع منتجاتها 
تلبي ليس فقط احتياجات العمالء في حياتهم اليومية، بل وتلبي 
أيضا املعايير الصارمة في عملية اإلنتاج«، مضيفا: »ولهذا الغرض 
تقوم الشركة باختبار عملي وحياتي جلميع منتجاتها في بيئة 
حتاكي احلياة اليومية في أي بيت. وتتم عمليات االختبار الدائمة 

في مختبرات ايكيا املخصصة لهذا الغرض«.
مش���يرا الى ان الش���ركة تدير لهذا الهدف مختبرا ضخما في 
مدينة أملهولت بالسويد حيث تتم فيه عمليات اختبار وجتريب 
قطع األثاث وكذلك األقمش���ة املس���تخدمة في صناعة األثاث أو 
األقمشة األخرى كالستائر وغيرها. ويقوم فريق العمل في هذا 
املختب���ر بأكثر من 500 ألف عملية اختب���ار وجتريب في العام 
الواح���د لضمان مطابقة املنتجات ملواصف���ات ومعايير اجلودة 

احلقيقية في ايكيا.

الفتا الى ان هذا املختبر اس���تطاع على مدى 
أعوام عديدة نيل أعلى اجلوائز وشهادات االعتماد 
للجودة وخاصة من هيئة املواصفات القياسية 
العاملية ضمن فئة »ISO 17 025«، ومت كذلك في 
بعض األحيان، إن ل���م تكن املعايير األوروبية 
موج���ودة، اعتماد املواصفات التي يعمل وفقها 
معهد بحوث األثاث السويدي )موبلفاكتا( كبديل 
عن معايير ISO. ويقوم مختبر ايكيا بعمليات 
فحص واختبار جلميع منتجات ايكيا وموادها 
األولية ليحدد اجلودة احلقيقية لعدة عوامل في 
بعض املنتجات كاالستخدام العملي لها ومطابقتها 
ملواصفات السالمة بحيث تطابق جميع املعايير 
العاملية مبا فيها املواصفات القياسية السويدية 
لس���المة املنتجات وهو األم���ر الذي تنظر إليه 
ايكيا باعتباره جوهر عملها لتكون فلس���فتها التسويقية مبنية 
على اجلاذبية الكبرى ليس فقط للس���عر املنخفض، بل وأيضا 
للجودة احلقيقية والقيمة العملية لكل منتج في معارض »ايكيا« 
حول العالم.وبنّي أن جميع منتجات »ايكيا« تلبي طلب وتوقعات 
العمي���ل ليس فقط من حيث التصميم والس���عر، بل وأيضا من 
حيث الس���المة واملتانة والعمر الطويل للمنت���ج، مضيفا: »إذا 
أردنا أن نأخذ مثاال على هذا فإنه ميكننا النظر إلى وجه الطاولة 
باعتباره أكثر عرضة لالستخدام واحلك ووضع األشياء بشكل 
متغير ودائم عليها وهو ما يختلف عن الرفوف املس���تخدمة في 
صناعة املكتبات وخزائن الكتب مثال، ولهذا فإن صناعة وإنتاج 
أوجه الطاوالت يتطلب اختيار ألواح خشبية أقوى ومعاجلتها 
بشكل أفضل باستخدام مواد حماية من طالء خاص وغيرها أكثر 

مما حتتاجه أرفف الكتب«. 

في إطار خططه التسويقية قام بنك بوبيان 
بعرض خدمات��ه املصرفية املختلفة ومنتجاته 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي 
يقدمها ملختلف شرائح املجتمع وذلك في مقر 

شركة زين لالتصاالت املتنقلة.
واس��تعرض عدد من موظف��ي البنك ابرز 
هذه اخلدمات واملنتجات وقاموا بشرح جميع 
التفاصي��ل املتعلقة بها ملوظفي ش��ركة زين 
باعتبارها ضمن ابرز شركات القطاع اخلاص 
في الكويت كما مت تقدمي العرض اخلاص للعمالء 

املميزين.
وبهذه املناسبة، قال املدير اإلقليمي للخدمات 
املصرفية في بنك بوبيان جاس��م العوضي ان 
هذه الزيارة التي ق��ام بها موظفو البنك تأتي 

في إط��ار خطة البنك للوصول الى اكبر ع��دد ممكن من العمالء 
املس��تهدفني في ظل التنامي امللحوظ عل��ى طلب اخلدمات املالية 

اإلسالمية خالل السنوات االخيرة.
واض��اف ان بن��ك بوبيان يقدم لعمالئ��ه مجموعة مميزة من 
اخلدمات الشخصية التمويلية واالستثمارية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية ومنها حساب الراتب مبزاياه العديدة التي متنح 
العميل خدمة الرس��ائل القصيرة مدى احلياة واخلدمة املصرفية 
عبر االنترنت وإعفاء من رس��وم احلد األدنى للرصيد، باإلضافة 

إلى برنامج اخلصومات والعروض املميزة على 
العديد من احملالت التجارية واملطاعم.

كما يقدم لهم ايضا حس��اب التوفير الذي 
مينح العمالء أرباحا شهرية تنافسية وودائع بنك 
بوبيان الثابتة التي متنح العميل اختيار ما يالئمه 
من بني وديع��ة الوكالة العالية املرونة ووديعة 
املضاربة ذات األرباح التنافسية، باإلضافة إلى 
أدوات التمويل اإلس��المية املتعددة التي متنح 
العميل وتوفر له جميع احتياجاته املختلفة سواء 
كانت مواد إنش��ائية او سيارات او قوارب او 

معدات بحرية او أثاث أو الكترونيات.
كما مت تقدمي عروض خاصة بعمالء »زين« 
املتميزين والتي تتمثل بباقة مميزة من اخلدمات 
تشمل بطاقة فيزا بالتينيوم مبزاياها العديدة 
وعروض السفر اخلاصة وخدمة برايورتي باس التي متنح العميل 
أولوية الدخول إلى قاعات كبار الزوار في مختلف مطارات العالم، 
وتأمني السفر املقدم بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمني التكافلي، 
باإلضافة إل��ى أفضل العروض واخلصومات ف��ي أفخم الفنادق 

واملطاعم واحملالت في الكويت ومختلف دول العالم.
اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان كان قد حصل مؤخرا على جائزة 
أفضل بنك إس��المي ف��ي الكويت لعام 2010 م��ن مجلة »اربيان 

بزنس«.

جاسم العوضي

إميل الشعار


