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نوال الدرويش

يوسف الراشد محمود عفيفي

يمتد على مدار 3 أيام ويغطي 3 محاور إيذانًا بتحولها لشركة قابضة 

»االمتياز« تعقد مؤتمرها اإلستراتيجي األول في لندن: 
عمل جماعي.. نمو مستقبلي.. وعوائد 

االقتصادية العاملية، وحجم التغيير اجلوهري 
الناجت عن تداعياتها وس���يكون ذلك مقدمة 

لفهم الوضع القائم.

المحور الثاني

اما احمل���ور الثان���ي فس���يغطي مالمح 
االستراتيجية اجلديدة ملجموعة »االمتياز« 
مبا يتطلبه ذلك من تغيير جوهري في منوذج 
عمل الشركة االم »االمتياز« وبالتبعية مناذج 
اعمال كل الش���ركات التابعة والزميلة بعد 
غربلتها، وسيتضمن برنامج امللتقى محاضرات 

وحلقات نقاش ومناقشات مفتوحة.

المحور الثالث

في حني يخص���ص احملور الثالث لتلقي 
تعليقات وآراء املشاركني، وسيتم االستماع 
بتمعن اليها وقبول املناسب منها، وقرار تنفيذ 
اي فكرة وطريقة التنفيذ وتوقيته في نهاية 

املطاف سيكون ل� »االمتياز«.

ملالكها او مساهمي »االمتياز«، ومن ضمنها 
شركة مالية مرخصة من بنك الكويت املركزي 
وهيئة س���وق املال بحي���ث تغطي اجلانب 
االحترافي املالي ملجموعة الش���ركات، بينما 
جميعها ترفع تقاريرها الدارات مالية وادارية 
لدى الشركة األم »االمتياز« وكل ذلك يحتاج 
الجهزة بشرية متفوقة الدارة شركات كبرى، 
لديها القدرة للتعامل والتعاون االيجابي مع 
شركات زميلة ضمن املجموعة لتعظيم القدرات 
واملوقع التفاوضي لكامل املجموعة في الوقت 
الذي تعتقد فيه »االمتياز« ان سوقها سيمتد 
الكثر من بلد ويحتاج الى تقدمي عمل متكامل 
ومحترف ومنافس، والنجاح فيه سيكون فيه 

لالقوى واالكثر تنظيما.

المحور األول

وعليه فإن امللتقى االس���تراتيجي االول 
الذي تعقده »امتياز« في لندن سيطرح ثالثة 
محاور للبحث االول وسيغطي اسباب االزمة 

بغربلة ملكياتها في جميع 
شركاتها التابعة والزميلة 
بحيث تعزز ملكيتها في 
بعضها وتخفض ملكياتها 
او التخل���ص من ملكية 

البعض اآلخر.
ولتركيز االختصاص 
ستتولى »االمتياز« القيام 
بعمليات دمج للشركات 
ذات االغراض املتشابهة، 
الى  في سبيل حتويلها 
حجم اقتصادي مبا يعنيه 
من زيادة قدرتها وخفض 

تكاليفها.
وبذلك س���يقع حتت 
مظلة »االمتياز« ما بني 
4 و7 ش���ركات كبيرة تابعة، تعمل جميعها 
بتكامل وتناغم وتعاون مع بعضها البعض، 
مبعنى انها تعمل وفق املنظور االستراتيجي 

له فري���ق عمل االمتياز 
ومستشاروها العامليون 
لتحقيق النمو املستقبلي 
املأم�����ول والعوائ������د 

املرجوة. 
ه����ذا وستش���م��ل 
عملي���ة التغيي���ر نحو 
االستراتيجية اجلديدة 

عدة محاور. 
أول هذه احملاور هو 
حتويل نشاط »االمتياز« 
الى  من شركة استثمار 
منوذج »شركة قابضة« 
ادارة لصيقة  ومدي���رة 
وفاعلة ملجموعة الشركات 
التابعة لها بحيث تخضع 

جميع هذه الشركات ملنظومة عمل متكاملة 
ومتجانسة حتت مظلة الشركة القابضة. 

ولتحقيق هذه الغاية ستقوم »االمتياز« 

الكويت واملنطقة. 
وعزا العويد الدافع لوضع هذه االستراتيجية 
الى املتغيرات التي فرضتها االزمة العاملية، 
حيث أثبت���ت أن الكيانات الكبيرة هي التي 
جنحت بتجاوز االزمة من خالل توحيد الرؤى 
االستراتيجية في حني أن الكثير من الكيانات 
الصغيرة مازالت تعاني تداعياتها. يضاف 
الى ذلك النجاح الذي حققته االستراتيجية 
السابقة والتأسيس عليها لبناء استراتيجية 
متطورة تناسب متطلبات املستقبل واجتاهات 
االقتصاد العامل���ي لتصبح »االمتياز« كيانا 
كبيرا ناجحا وقاب���ال للتكيف مع متطلبات 

املرحلة املقبلة.

النجاح االستراتيجي

وأوضح العويد ان توحيد العمل يوحد 
النجاح االس���تراتيجي ويقلل الكلفة ويزيد 
من قوة الكيان. خاصة أن النتائج املرجوة ال 
تتحقق اال بالعمل اجلماعي الذي سيتصدى 

تأسيس���ا على النجاح الذي حققته في 
الس���نوات اخلمس االولى من عمرها، وبعد 
جتاوزها تداعيات االزمة املالية العاملية السيما 
العام 2009 االشد ضررا، تعقد شركة االمتياز 
لالستثمار وألول مرة ملتقاها االستراتيجي 
االول ف���ي لندن في الفترة م���ن 24 الى 26 
اجلاري، الطالق استراتيجيتها اجلديدة مبا 
يتالءم مع متطلبات املرحلة ويحقق األهداف 

املستقبلية املرجوة.
وحول امللتقى أوضح سالم سليمان العويد 
مس���اعد الرئيس التنفيذي لشركة االمتياز 
ف���ي تصريح صحافي، أنه يهدف الى اطالق 
استراتيجية الشركة اجلديدة ابتداء من العام 
املقبل والتي تسعى الى توحيد عمل جميع 
الش���ركات التابعة حتت مظلة عمل واحدة 
وانطالقا من فكر واحد يستلهم مبدأ العمل 
اجلماعي وفق القيم والسياسات واالجتاهات 
التي تضعها الش���ركة في ظل مهنية عالية 
حتقق للشركة مكانتها الرائدة واملميزة في 

العويد: نتائج األزمة المالية العالمية أظهرت نجاح الكيانات االقتصادية الكبيرة من خالل توحيد الرؤى اإلستراتيجية

»هيونداي« تمّد يد العون تضامنًا 
مع ضحايا زلزال إندونيسيا

»األولى للوقود« مستمرة في سياسة 
تطوير وتحديث المحطات التابعة لها

اعلنت شركة هيونداي للسيارات، أكبر شركة لتصنيع السيارات 
في كوريا اجلنوبية، عن انضمامها إلى قافلة جهود اإلغاثة التي 
يبذلها املجتمع الدولي إلى املنكوبني في إندونيسيا، تلك الدولة 
التي تضررت بشكل بالغ جراء الكوارث الطبيعية التي تعرضت 

لها مؤخرا.
وأعلنت هيونداي عبر القناة التلفزيونية اإلندونيسية )مترو 
تي في( عن التبرع مببلغ 100 ألف دوالر لضحايا الزلزال الذي 
ض����رب تلك البالد، عل����ى أمل أن تتعافى من آث����ار تلك الكارثة 
سريعا، وسيتم توزيع األموال املتبرع بها على منظمات اإلغاثة 
احمللية لتقدميها كمس����اعدات إنسانية للمنكوبني األكثر تضررا 

من الكارثة.
اجلدير بالذكر أن شركة هيونداي ظلت تقدم يد العون بشكل 
ملحوظ لألماكن املنكوبة في العالم بأكمله، وذلك انطالقا من كونها 
شخصية اعتبارية عاملية مسؤولة، نذكر منها على سبيل املثال 
ال احلصر، الدعم الذي قدمته هيونداي في أعقاب زلزال إيران عام 
1999، وفي كارثة تسونامي عام 2004 في آسيا، وحرائق الغابات 
اليونانية في 2007، والزلزال الذي ضرب هاييتي في 2009، وشيلي 
في 2010، سواء في شكل منح نقدية أو توزيع مساعدات طارئة، 

أو من خالل املشاركة املباشرة في أنشطة اإلغاثة.
يذكر أن ش����ركة هيونداي موتور تأسس����ت عام 1967، حتى 
باتت مجموعة هيونداي اليوم إحدى أكبر شركات السيارات في 
العالم. وتعتبر املجموعة خامس أكبر شركة مصنعة للسيارات 
عاملي����ا إذ يقع حتت مظلتها أكثر من 24 ش����ركة تابعة وفرعية 

على املستوى الدولي. 
وتضم املجموعة نحو 75 ألف موظف حول العالم، حيث بلغ 
حجم مبيعاتها ما يقارب 3.1 ماليني سيارة على مستوى العالم 
ف����ي عام 2009، محققة مبيعات بلغت 41.8 مليار دوالر مبا فيها 
املصانع اخلارجية، وحتقق سيارات هيونداي شهرة واسعة عامليا 

حيث تباع في 193 بلدا من خالل 6000 وكيل ومعرض. 

ن���وال  واإلع���الم بالش���ركة 
الدرويش بأن الشركة ستعمل 
على تدش���ني ه���ذه اخلدمات 
املتكاملة في جميع محطاتها 
السيما ان هناك طلبا متزايدا 
من قبل مستخدمي محطاتها 
والنقص سيزداد مع استحداث 
مناطق جديدة لذلك يجب ان 
تكون هناك خطط طموحة لسد 
ه���ذه االحتياجات، وما قامت 
به »االولى للوقود« مبحطاتها 
هو استبدال املضخات احلالية 
بأخرى حديثة متتاز بسرعة 
التعبئة واحتوائها على شاشة 
عرض كبيرة وتقدميها لعدد 

اكبر من املنتجات.

تعت���زم الش���ركة األول���ى 
للتس���ويق احملل���ي للوق���ود 
املضي قدما في سياسة تطوير 
التابعة لها  وحتديث احملطات 
لتصبح محطات منوذجية تقدم 
خدمات متكاملة من خالل البدء 
باحملطات األكثر تشغيال ثم األقل 
حتى يتم االنته���اء من جميع 
محطاتها بالكامل وستكون معظم 
محطاتها منوذجية، وذلك على 
حسب موقع ومساحة احملطة، 
وستضم سوقا مركزيا لبيع املواد 
االستهالكية اخلفيفة، و»كوفي 
ش���وب« ومطعم���ا للوجبات 
السريعة ومحال للهواتف النقالة 
ودفع الفواتير، وخدمة غسيل 
الس���يارات، وخدمة للبنش���ر 
وكهرباء السيارات، باإلضافة إلى 
محل لزينة السيارات، مع العلم 
بان هذه األنشطة ستدار من قبل 
مستثمرين لهم خبرة كبيرة في 
ه���ذا املجال، األمر الذي يضمن 
اجلودة في اخلدمات املقدمة وهو 
ما حترص عليه »األولى« دائما، 
لتطوي بذلك حقبة من تاريخ 
احملطات التقليدية وحتقق نقلة 
نوعية وغير مسبوقة بالسوق 

احمللي في قطاع بيع الوقود. 
وبهذه املناس���بة صرحت 
العامة  العالقات  إدارة  مديرة 

5 شركات تنضم لمعرض العقار والمال واالستثمار الثاني
احلر، ومشروع حجز الفنادق 
واملنتجعات السياحية ملختلف 

دول العالم.
وأوضح الراشد ان مشروع 
الش���ركة ف���ي مدين���ة صباح 
األحم���د البحري���ة عبارة عن 
مشروع سياحي عائلي بنظام 
االيجار باالنتفاع ملدة 25عاما 
بإطاللة مباش���رة على البحر 
وبنظام اخلدمات الفندقية، أما 
مشروع محافظة 6 أكتوبر في 
مصر فيتمثل في التملك احلر 
للڤلل اخلاصة بأسعار تنافسية 

ملساحات مختلفة.
وأضاف ان الش���ركة قامت 
بإنشاء ش���ركة سياحة وسفر 
تنفيذا الس���تراتيجية الشركة 
حول السياحة العائلية وسيتم 
تنفيذ رحالت سياحية طوال 
العام بأسعار تنافسية ملختلف 
دول العالم، مبينا ان ش���ركة 
االرجوان س���تعمل دائما على 
توفير أفضل املنتجات السياحية 
والعقاري���ة التي تعود بالنفع 
لصالح املشتري بالدرجة االولى 
املتعة واملرح  سواء من خالل 
لقضاء أفضل وأمتع اللحظات 
العائلية، أو من ناحية االستثمار 

املباشر وغير املباشر. 

متميز في منطقة بنيد القار، كما 
تعرض لشقق متليك متفرقة في 
عدة مناطق وذات عائد شهري 
فوري ملن يبحث عن االستثمار 
في مناط���ق حولي، اجلابرية، 
بنيد القار، الش���عب البحري، 

والساملية.
وأضافت أن الشركة تستكمل 
حملتها حتت ش���عار »سوق 
عقارك ويانا«، حيث تقدم من 
خاللها خدمة التسويق العقاري 
لكل انواع العقارات في الكويت 
التي تهدف لتسهيل وتيسير 
عرض وتسويق العقارات بشكل 
مدروس وبطرق متطورة، حيث 
النتائج للحملة ممتازة  كانت 
ومشجعة لالستمرار بها ملا القته 
من إقبال واستحسان العمالء 
ومالك العقارات من ش���ركات 

وأفراد.
 بدوره، قال مدير التطوير 
والتس���ويق لشركة األرجوان 
املتح���دة العقاري���ة يوس���ف 
الراشد ان الشركة ستطرح عدة 
مشاريع متنوعة في مشروع 
مدينة صباح األحمد البحرية 
حيث متعة السياحة العائلية، 
وكذل���ك مش���روع مبحافظة 
6 أكتوب���ر في مص���ر للتملك 

الذي يساند املشاريع العقارية 
والتنموية الكبرى.

من جه���ة أخ���رى، أعربت 
املديرة التنفيذية لشركة الباحث 
الكويتي العقاري )كي بي.اف( 
الروضان عن سعادتها  عهود 
امل���ال  للمش���اركة مبع���رض 
واالستثمار، وأعلنت عن الرعاية 
املاسية للمعرض وأضافت أنه 
من خالل املشاركة في املعرض 
تطرح الشركة مشروع »برج آدم 
2« السكني وهو عبارة عن شقق 
سكنية فاخرة ومبواصفات عالية 
وذات إطاللة بحرية، مواصفات 
مطابقة لبنك التسليف وموقع 

ومدى الدور الفاعل في تطوير 
الصناعة املالية، والشك في ان 
الشركات االستثمارية واملالية 
وغيرها من الشركات ستنتقل 
الى مرحلة نوعية خالل الفترة 
املقبلة، خاصة بعد ان مت تشكيل 
هيئة أسواق املال التي جاءت 
بعد طول انتظار دام لسنوات 
عديدة مبينا ان القطاع العقاري 
يحظى بثقة املستثمرين، خاصة 
بعد التطورات االيجابية للسوق 
في الوقت الراهن التي يدعمها 
النشاط املتميز الذي يقوم به 
نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد 

األنسب منها ويعتبر املعرض 
حدثا مهما ويترقبه الكثير من 
املهتمني ملا يش���كله من قراءة 
دقيقة لواقع ومستقبل القطاع 
إقبال  العقاري وليقيس مدى 
املس���تثمرين على التعامل مع 
العقار محليا وإقليميا وعامليا 
ويبني دقة ومدى تعافي السوق 

العقاري.
وأشار الى انه مما الشك فيه 
ان القطاع العقاري ميرض وال 
ميوت وهذه الفترة أكبر دليل 
على ذلك كما ان املعرض فرصة 
كبيرة للعمالء وذلك بعد إعالن 
بعض الشركات املشاركة عن 
طرحها ملشاريع جديدة مغرية 
ألول مرة ف���ي املعرض والذي 
يساهم أيضا في انتعاش السوق 
العق���اري وإتاحة فرصة أكبر 
للعمالء الختيار أفضل الفرص 

العقارية واالستثمارية.
وأشار عفيفي الى ان معرض 
العقار واملال واالستثمار يعتبر 
احل���دث االقتصادي األبرز في 
الكويت، حيث يضم مجموعة 
من أقوى الش���ركات العقارية 
واالستثمارية في الكويت لعرض 
منتجاتها من مشاريع عقارية، 
وصكوك ومحافظ استثمارية 

أعلن���ت مجموعة اجلابرية 
لتنظيم املعارض عن انضمام 
5 ش���ركات جديدة ألنش���طة 
معرض العقار واملال واالستثمار 
الثاني وهي: الشركة الكويتية 
السويس���رية لتداول األوراق 
املالية وش���ركة أميال اخلليج 
العقارية  املرابح���ة  وش���ركة 
الكويتي واألرجوان  والباحث 

املتحدة العقارية.
املدير  املناسبة، قال  وبهذه 
التنفيذي مبجموعة اجلابرية 
محمود عفيفي ان املعرض يقام 
في توقيت مناسب ومع بداية 
النشاط العقاري املالحظ حاليا 
في السوق العقاري، الفتا الى 
ان املعرض ميثل فرصة حقيقية 
للشركات املشاركة فيه لعرض 
أفضل ما لديها من فرص واعدة، 
خاصة في ظل مشاركة مجموعة 
كبيرة من الشركات الرائدة في 

مجال العقار.
وب���ني ان إقام���ة املعارض 
العقارية متث���ل فرصة جيدة 
ملتابعة اكبر عدد من املشروعات 
العقارية مجتمعة حتت سقف 
واحد وه���ي فرص���ة مثالية 
للمقارنة بني جميع املشروعات 
العقاري���ة املطروحة واختيار 

منوذج ألحدث محطات الشركة في مشرف

سالم العويد


