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حصل على جائزة »أفضل برنامج والء« من »بانكر ميدل إيست«

يقام بأرض المعارض ويستمر حتى 10 الجاري

»الخليج« يقدم برنامج مكافآت مميزة إلى عمالئه

األربش: »الكويت للزراعة« تطرح مجموعة 
متنوعة من منتجاتها في معرض الغذاء الرمضاني 

أعلن بنك اخلليج عن طرح برنامج مكافآت 
اخلليج املبتكر، وهو البرنامج األقوى من نوعه 
واألكثر شمولية في الكويت، مجموعة واسعة 
من العروض التي تتضمن خصومات مغرية 
وقسائم شرائية مقدمة من أكثر من 120 تاجرا 

في 300 محل في الكويت.
وأوض����ح البنك في بي����ان صحافي أنه مت 
تصميم برنامج مكافآت اخلليج لتزويد العمالء 
مبجموعة متنوعة م����ن املكافآت، تبعا لنوع 
حسابهم، وتش����مل هذه املكافآت خصما على 
عدد من اإلجراءات الطبية احملددة في مستشفى 

 TONI&GUY رويال حي����اة، صالون التزي����ن
 Costaو J.W. Marriot املش����هور عامليا، فنادق
Coffee، باإلضاف����ة إلى مجموعة واس����عة من 
العروض واخلصومات في كل من نادي بالتينوم 
الصحي، ال سنزا، شول، إيلمينت سبا، ذا أثليت 
فوت، ولوفات، االربش، ، الصايغ للمجوهرات، 
أطياب املرشود والعديد من احملالت األخرى.

ويقدم بنك اخلليج حاليا مجموعة مميزة 
من العروض الصيفية التي تبدأ بخصم ألي 
من بطاقات البنك ف����ي محل األلعاب الضخم 
فانتسي ورلد، اش����تراك مجاني ملدة شهرين 

.)OSN( بقناة أوربيت شوتامي نتورك
ويلتزم بن����ك اخلليج بتوفي����ر مزيد من 
التسهيالت لعمالئه لضمان استخدامهم املتواصل 
لبطاقاتهم واالستفادة من اخلصومات والعروض 
الهائلة التي تقدمها مجموعة متنوعة من احملالت 
التجارية. كما يش����جع البن����ك جميع حاملي 
البطاقات االئتمانية الصادرة عن البنوك األخرى 
بفتح حسابات لديه واالستمتاع باخلصومات 

احلصرية والفوائد املميزة التي يقدمها. 
هذا وقد حصل البنك على جائزة »أفضل 

برنامج والء« من »بانكر ميدل ايست«.

اعلنت شركة الكويت للزراعة رعايتها ملعرض 
الغذاء الرمضاني الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من 29 يوليو الى العاشر من أغسطس 
اجلاري، وبهذه املناسبة، اعلن رئيس مجلس ادارة 
الشركة جواد االربش ان رعاية شركة الكويت للزراعة 
للمعرض تأتي انطالقا من حرص الشركة على التواصل 
مع عمالئها حيث تس����عى الشركة دوما للفوز بثقة 
العمالء وبناء عالقة طيب����ة دائمة معهم، مؤكدا ان 
مشاركة الشركة في معرض الغذاء الرمضاني عبر 
ارض املعارض الدولية سيمكن الشركة من ايصال 

رسالتها بكل شفافية الى جمهور عمالئها.
 وشدد: »لقد نذرنا انفسنا خلدمة املستهلك الكويتي 
والفوز برضاه وثقته حيث جنحنا خالل السنوات 

املاضية في الوصول الى العمالء والفوز بثقتهم الغالية وذلك من خالل 
قدرة الشركة الفائقة على تقدمي افضل املنتجات واعالها جودة، حيث 
تكمن مهمة الشركة في االس����تمرار في تقدمي املنتجات فائقة اجلودة 
من جميع انحاء العالم«. ولفت الى أن الش����ركة خصصت فريق عمل 
على أعلى مستوى لكل نشاط من االنشطة التجارية املتنوعة باالضافة 
الى مساحات تخزين حديثة هائلة احلجم مرتبطة بنظم اجلرد ووفق 
احدث املقاييس العاملية، عالوة على اسطول ضخم من سيارات التوزيع 
واملجهزة بأجهزة التبريد عالية اجلودة لتحافظ على جودة املنتجات 
خالل عملية التوزيع، مش����يرا الى ان ش����ركة الكويت للزراعة متتلك 
ادارة مهنية تتمتع بخبرات واس����عة وكفاءة عالية مما اكسبها التمتع 
بعالق����ات وثيقة ألكثر من ثالثن عاما مع اكبر املوردين وكس����ب ثقة 

السوق الكويتي مستهلكن وعمالء.
وبن: »كما تضمن ش����بكتنا اخلاصة باملبيعات والتوزيع التغطية 
الكاملة جلميع االسواق واجلمعيات التعاونية، ومنافذ بيع التجزئة، 
ومحالت الس����وبر ماركت، والبقاالت، ومحالت بيع اجلملة، والفنادق 

وشركات التجهيزات الغذائية، واملطاعم«.
واضاف: »كما توفر شركة الكويت للزراعة أفضل املنتجات وأعالها 
جودة ضمن سلسلة من املاركات املعروفة التي تغطي كافة القطاعات 

من مختلف انواع االغذية املجمدة واملعلبة من الدجاج 
واخلضراوات، واألس����ماك املجمدة، األرز، منتجات 
األلبان، املعكرونة، املياه املعدنية، زيت الطهي، السكر، 

احلبوب، البقول، واملنتجات االستهالكية.
واوضح أن شركة الكويت للزراعة متثل مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من املاركات العاملية الشهيرة بالسوق 
الكويتي ومنه����ا عالمات: دو، بيت����اس، بيردكس، 
اندياجيت، هاي ماركت، بتلر، صحة، مالينج، ثري 
هورس����ز، بنزاني، فوكس����ي، أميريكان، هيريتيج، 
روضة فقية، دومتي، مونتانا، ق.م، مارتكسبو، ريفي، 
حلوة، زالل، هارت، وزينة والتي يتم استيرادها من 

أكثر من خمس وعشرين دولة.
واكد: »وألننا معنيون فقط باستيراد املنتجات 
فائقة اجلودة من أش����هر املوردي����ن العاملين فاننا 
نحظى بثقة املستهلكن وحتقيق أعلى مستوى من رضا العمالء على 
األصعدة كافة«. وبن أن مبشاركة شركة الكويت للزراعة في »معرض 
األطعمة الرمضانية« الس����نوي، ميث����ل فرصة جيدة للوصول الى كل 
ش����رائح املس����تهلكن في املجتمع الكويتي، وأن تكون الشركة من بن 

الرعاة الرئيسين العام احلالي.
واوضح االربش أن الشركة ستقوم بتقدمي أفضل العروض الترويجية 
وغير املسبوقة على بعض منتجاتنا � ماركتنا املشهورة واملعروفة لدى 
املستهلكن الكرام ومن هذه املنتجات، وهي: ماركة فقيه )دجاج سعودي 
من مزارع الفقيه، مت ذبحه في مكة املكرمة(، وماركة بيردكس )دجاج 
برازيلي فائق اجلودة حالل باالضافة الى مصنعات الدجاج، وتش����مل 
قطع الدجاج � الناجيت(، والبوب كورن، والهمبورجر، وأجبان ماركة 
»أميركان هيريتيج« جنب من الواليات املتحدة األميركية شرائح جنب، 
جنب موزاريال مبشور، مكعبات جبنة »شيدر«، وماركة »دومتي« )أجبان 
مصرية فيتا أسطنبولي باكيتات(، وهاي ماركت )اخليار األول في عالم 
اخلضراوات املجم����دة من نيوزيالندا ذرة مجمدة، بازيالء، خضراوات 
مشكلة، فول حب، وفاصوليا خضراء مقطعة(، وماركة »هارت« )مناديل 
ورقية ممتازة ولفات ورق كبيرة احلجم(، وماركة »ريفي« )مجموعة 

ممتازة من احلالوة، واملربات، واملعجون(.

جواد االربش

سعدون علي

سليمان اخلالد

تستمد الشركات العائلية أهميتها في مجتمعاتنا العربية من أهمية ومكانة العائلة 
لدينا في سياق حياتنا اليومية وتعريفنا لذاتنا كأشخاص واملكون الرئيسي ملجتمعاتنا، 
حيث إن���ه مع مرور الزمن في البالد الغربية قّلت أهمي���ة العائلة لدى هذه املجتمعات 
وأصبح املكون الرئيسي لها هو الفرد، وبالتالي »اندثرت« الشركات العائلية وحتولت 
الى مؤسسات مهنية بحتة ال تسعى إال الى الربح وتعظيم ثروة املساهمن، وفي سعيها 
الى الربح، خسرت هذه الشركات عنصر اإلنسانية الذي باتت تستعيض عنه باتباع ما 
يس���مى في علم اإلدارة احلديثة مبدأ »املسؤولية االجتماعية للمؤسسة«، وهي محاولة 

جادة وعلمية إلكساب املؤسسات املهنية بعضا من طابع الشركات العائلية.
إال أن الش���ركات العائلية العربية تواجه مس���تقبال غير واضح املعالم، فهل تلحق 

مبثيالتها الغربية وتتجرد من هويتها العائلية في سعيها نحو الربح؟
اهلل وحده يعلم الغيب والجواب لهذا السؤال.. إال أننا نأمل أال يحدث ذلك.

ويجدر بنا ان نشير الى إحدى الظواهر اجلديدة التي بدأت تبرز لدى الشركات العائلية 
في إطار تطورها ومنوها املؤسس���ي، وهي استحداث مستوين إدارين في شكل إنشاء 
مجلس اإلدارة التنفيذي وهو مكون من »شباب العائلة« وتكون مسؤوليته اإلدارة اليومية 
لنش���اط الشركة أو ش���ركات املجموعة في إطار السياسات والتوجيهات التي يصدرها 
مجلس اإلدارة اإلستراتيجي، وهو مجلس مكون من »كبار العائلة« وتكون مسؤوليته 
حتديد الوجهة االستراتيجية لشركة العائلة ومتابعة العمل بشكل دوري، حيث تتيح 
هذه التركيبة التوليف بن »حماس الش���باب وخبرة الشّياب« في إطار مهني فعال، مما 

يسمح باالستفادة من كليهما وتقليل فرص املواجهة وصراع األجيال.
ال تكم���ن الصعوبة في تطبيق هذه املعادلة اإلدارية وإمنا تكمن الصعوبة في اتخاذ 

القرار للعمل وااللتزام به.
اننا نتمنى للجميع وباألخص للشركات العائلية في مجتمعاتنا النجاح والربح الوافر 
إن ش���اء اهلل، إال أننا نحذر من جعل الربح هو املعيار الوحيد إلدارة الش���ركة )س���واء 
كانت عائلية أو مؤسسية( وباألخص في الشركات العائلية، وذلك كي ال نخسر � نحن 
املجتمع � أحد أهم الروافد الرئيسية في اقتصادنا، وهي الثقة واأللفة والراحة النفسية 
التي تتولد من التعامل املريح املستمر بن هذه الشركات العائلية وعمالئها أو شركائها 
أو مورديها، ففي التعامل مع من »تعودنا عليهم« راحة نفسية لنا ولهم حيث إننا على 

يقن بأن »الثقة في مكانها«.
وتقع املس���ؤولية في احملافظة على إرث املاضي على عاتقنا نحن الشباب، فالنجاح 
في حتقيق موازن���ة بن تراث املاضي وواقع احلاضر ومتطلبات املس���تقبل هو هدفنا 

»واهلل املستعان«.
دعوة من ايديليتي للحفاظ على شركاتنا العائلية.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

تحديات المستقبل للشركات العائلية 

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

أكد أن النتائج المالية انعكاس لتقديم خدمات مالية وفرص استثمارية فريدة من نوعها

األولى من نوعها في الكويت

سعدون علي: 1.32 مليون دينار أرباح »كامكو« للنصف األول 
بواقع 5.52 فلوس وإجمالي إيرادات 5.6 ماليين دينار

»بيتك«: قاعتان خاصتان بالعمالء المميزين 
من الرجال والسيدات في برج »بيتك«

أعلنت شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( عن نتائجها املالية 
للنصف األول من 2010، حيث حققت صافي 
ربح يقدر ب� 1.32 مليون دينار خالل الستة 
أشهر األولى من العام احلالي، وبلغت ربحية 
الس���هم الواحد 5.52 فلوس وبلغ إجمالي 

اإليرادات 5.6 مالين دينار.
وبهذه املناس���بة، قال العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: 
»إن نتائج كامكو نصف السنوية تأتي نتيجة 
لعوامل اقتصادية عديدة منها ما هو محلي 
ومنها ما هو عاملي، كما عملنا جاهدين طوال 
العام على تركيز جهودنا على تقدمي خدمات 

مالية وفرص استثمارية فريدة من نوعها 
تتماش���ى مع مرحلة االنتعاش املتواضع 

الذي طرأ على االقتصاد العاملي«.
واش���ار الى أن هذه اخلدمات تش���تمل 
على إع���ادة هيكلة الش���ركات، وعمليات 
الدمج واالس���تحواذ، وتقدمي االستشارات 

االستثمارية وتوزيع األصول املتنوعة.
وقال: »نود أن نؤك���د على قيام فريق 
عمل كامكو املهني بتعزيز وتطوير طريقة 
عمله بنظرة ثاقبة للعام 2010 والسنوات 

القادمة«.
ولفت الى أن »كامكو« واصلت اجنازاتها 
وأداءها املدروس واملتوازن للعام 2010 على 

الرغم من الظروف االقتصادية الس���لبية 
التي سادت املناخ االقتصادي العاملي، ففي 
يونيو املاضي عينت الشركة كمدير إصدار 
مشترك مع شركة الوطني لالستثمار في 
عملية إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار 
لصالح شركة العقارات املتحدة، ومن جهة 
أخرى تابعت كامكو التزامها باملس���ؤولية 
االجتماعي���ة، فعمدت إلى تنظيم »برنامج 
كامكو للتداول االفتراضي« املخصص لطلبة 
جامعة الكويت وهو برنامج يس���اعد في 
تعريف وتدريب الطلبة على كيفية التداول 
االفتراضي لألسهم في سوق الكويت لألوراق 

املالية.

الشهادات املصرفية واحلصول 
أمان����ات مجانية،  على خزينة 
وخص����م 50% عل����ى بطاق����ات 
مجموع����ة التيس����ير الذهبية، 
ودفتر شيكات وكشف حساب 

مجانا.
كما تنفرد ش���ريحة عمالء 
التميز في بيتك بالتمتع مبجموعة 
البطاقات املاسية حصريا والتي 
املزايا  حت���وي مجموعة م���ن 

والعروض اخلاصة بها.
وذكر اخلالد أن »بيتك« سيعمم 
هذه املبادرة التي بدأت بفرعن، 
على نحو أربعة فروع أخرى في 
مناطق جغرافية مختلفة، مؤكدا 
أن االهتم���ام بالعمالء املميزين 
جانب أساسي من جودة اخلدمة 

في »بيتك«.

مديري ومديرات عالقات عمالء 
أكفاء خلدمة عمالء التميز حرصا 

على وقتهم الثمن.
وتابع اخلالد: باإلضافة لذلك 
نوفر في القاعات خدمات خاصة 
لرجال وسيدات األعمال من عمالء 
التميز، حيث تتاح لهم خدمات 
االتص���ال الس���ريعة من خالل 
االنترنت والفاكس، إضافة إلى 
قاعات مميزة لالجتماعات ميكن 
لهؤالء العمالء االس���تفادة منها 
في عقد اللقاءات مع مس���ؤولي 
»بيتك« والتواصل معهم، فضال 

عن خدمات الضيافة املميزة.
 وأش����ار اخلالد إلى أن هذه 
املزايا كافة تض����اف إلى املزايا 
األخرى التي يستفيد منها عمالء 
التميز حاليا ومن ضمنها إصدار 

القاعتن تأم���ن مواقف خاصة 
للس���يارات مجانا، وتقدمي كل 
اخلدمات املصرفية والتجارية 
والعقارية واالستثمارية بواسطة 

افتتاحهما رسميا في برج  يتم 
بيتك في غضون األيام املقبلة، 
مؤكدا في هذا الصدد أن تشغيل 
قاعتي التميز يتوج جهود »بيتك« 
وسعيه الدائم لتطوير الصناعة 
املصرفي���ة اإلس���المية وإميانا 
منه بدور وثقل هذه الشريحة 
الفاعلة في السوق احمللي، وهو 
الدور ال���ذي يتطلب توفير كل 
الرعاية واالهتمام لهؤالء  سبل 

العمالء.
وأض���اف: هات���ان القاعتان 
بتصميمهم���ا العص���ري وم���ا 
حتويانه من مزايا عديدة، توفران 
أعلى مستوى من جودة اخلدمة 
واخلصوصية والسرعة في اجناز 
املعامالت املصرفية، ومن ضمن 
املزاي���ا العدي���دة املتوافرة في 

أعلن مدير وحدة التميز في 
»بيتك« س���ليمان ناصر اخلالد 
عن تدشن قاعتن مخصصتن 
الرجال  املميزي���ن من  لعمالئه 
والسيدات كأول خدمة من نوعها 
في السوق احمللي، تأكيدا على 
اهتمام »بيتك« بهذه الشريحة 
العم���الء وتقدمي  املميزة م���ن 
أفضل خدمة له���م في إطار من 
اخلصوصية والسرعة واملرونة 
وبناء عالقات إستراتيجية طويلة 

األمد مع هؤالء العمالء.
وق���ال اخلالد ف���ي تصريح 
صحافي انه مت تش���غيل هاتن 
القاعتن فعليا، حيث خصصت 
واحدة الس���تقبال عمالء البنك 
املميزين م���ن الرجال واألخرى 
لعميالته من السيدات، على أن 


