
 الجمعة
  3 ديسمبر 2010  

 30 
 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

املؤشر 
السعري 

   إبراهيـم صالـح: ٦ مليـارات دوالر اسـتثمارات مجموعـة الخرافـي فـي أكثـر مـن ١٠٠ شـركة فـي مصـر 

 جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن فوز التحالف بعقد وكالة ميتسوبيشي في مصر 

 بدر اخلرافي وطالل املال خالل توقيع العقد مع يوشي هاسو 

 ..وطالل املال متحدثا لـ «األنباء» م.إبراهيم صالح متحدثا للزميلة هناء السيد

 لقطة جماعية تضم بدر اخلرافي وطالل املال ود.رشيد احلمد وم.إبراهيم صالح ويوشي هاسو عقب توقيع االتفاقية

 ..ومتبادلني وثائق العقد مع هاسو 

 خالل حفل كبير حضره العديد من الفعاليات االقتصادية والمستثمرين بمصر واليابان وسفيرنا بمصر د.رشيد الحمد

 تحالف «الخرافي» و«المال» و«سمارت كار» يوّقع عقد وكالة ميتسوبيشي 
في مصر ويعتزم ضخ ١٠٠ مليون دوالر استثمارات خالل ٣ سنوات

 القاهرة ـ هناء السيد
  وقعت مجموعة اخلرافي واملال 
وسمارت كار «داميوند موتورز» 
عقدها مع شركة ميتسوبيشي 
ـ موتـــورز العاملية، حيث وقع 
رئيـــس املجموعـــة فـــي مصر 
م.ابراهيـــم صالح واملدير العام 
لشركة ميتسوبيشي موتورز في 
اوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 

وريوشي هاسو.
  جـــاء ذلـــك بحضـــور عدد 
كبير من املستثمرين في مجال 
الســـيارات مبصـــر واليابـــان 
وقيادات من شـــركتي داميوند 
موتورز وميتسوبيشي وسفير 
القاهرة د.رشـــيد  الكويت لدى 
احلمد ورئيس القسم القنصلي 
والتجاري مشعل السعيد، ونائب 
رئيس مجموعـــة اخلرافي بدر 
اخلرافـــي، ورئيـــس مجموعة 
التجارة والصناعة مبجموعة املال 
طالل املال وعدد من الشخصيات 
العامة. وبهذه املناسبة، أكد نائب 
رئيس مجموعة اخلرافي للنشاط 
الصناعي وتكنولوجيا املعلومات 
بدر ناصر اخلرافي على ان االجناز 
احلقيقي هو عندما جند عمالء 
مليتسوبيشـــي ملسوا الفرق بني 
خدماتنا التي نقدمها واخلدمات 
التـــي كانت تقدم مـــن قبل من 

الوكيل السابق».
  وأوضح في تصريح خاص 
لـ «األنبـــاء»: «االحتفـــال يعد 
بدايـــة النطالقة اإلجناز خاصة 
ان املنافسة للحصول على وكالة 
ميتسوبيشي كانت شرسة جدا 
ومن خالل تعاون مجموعة اخلرافي 
ومجموعة املال ومجموعة سمارت 
كارد معا استطاع هذا التحالف 
ان يحصل على تلك الوكالة، ومن 
املؤكد ان مثل تلـــك التحالفات 
والشـــراكات عـــادة مـــا تكون 
قويـــة وحتقق اجنازات ضخمة 
في جميع مجاالت االســـتثمار، 
خاصة ان كانت شركات ناجحة 
ولها اســـمها في عالم االقتصاد 
واألعمـــال». وردا على ســـؤال 
لـ«األنباء» حول عدم استحواذ 
مجموعة اخلرافي مبفردها على 
التوكيل، أشار بدر ناصر اخلرافي 
الى ان مجموعة اخلرافي لديها 
استثمارات في مشاريع عدة منها 
تكنولوجيا املعلومات واالستثمار 
الصناعي والســـياحي، وللمرة 
األولى يكون لدينا اســـتثمارات 
في مجال الســـيارات، فكان البد 
من اختيار شريك له باع طويل 
في هذا املجال، مبينا ان مجموعة 
املال تعد من الشركات التي لديها 
خبرة كبيرة ومتميزة في مجال 
الســـيارات واإلدارة، وكذلـــك 
مجموعة سمارت كارد املتميزة 
في تسويق وبيع السيارات التي 
متلـــك خبرات جتـــاوزت الـ ٢٠ 
عاما بالسوق املصري». وأشار 
الى ســـعي املجموعة املســـتمر 
لتنويع االستثمارات، خاصة ان 
االسواق العاملية تشهد تغيرات 
مستمرة «فنجد التغير في قطاع 
االتصاالت اذا حدث له انخفاض 
يعوضه القطاع الغذائي او قطاع 
املقاوالت وغيرها من االستثمارات 
األخرى لذلك البد من التنوع في 

االستثمارات».

  استثمارات ضخمة

  بدوره، أعلن رئيس مجموعة 
اخلرافي في مصر م.إبراهيم صالح 
عن إنشاء شبكة تعد من اكبر ٣ 
شبكات في مصر لتقدمي اخلدمات 
املميزة واملتكاملة للبيع والصيانة 
وقطع الغيار في معظم احملافظات 
وضخ استثمارات تصل الى ١٠٠ 
مليون دوالر خالل السنوات الـ 
٣ املقبلة، حيث تصل استثمارات 
العام األول الى ٦٥ مليون دوالر 
إلنشاء شـــبكة مراكز اخلدمات 

املتكاملة.

  الكوادر البشرية

  وأشـــار صالح الـــى اختيار 
املجموعة ألفضل الكوادر البشرية 

وإدارة املطـــارات، حيث يعمل 
بتلك الشركات اكثر من ٧٠ ألف 

موظف.

  االستثمارات الكويتية

  من جانبه، أشـــاد الســـفير 
القاهرة د.رشيد  الكويتي لدى 
احلمد مبا تشهده  االستثمارات 
الكويتية من منـــو متزايد في 

مصـــر، خاصـــة ان مجموعة 
اخلرافي من الشـــركات القوية 
والرائدة في مجال االســـتثمار، 
وكذلك مجموعـــة املال التي لها 
باع طويل في مجال السيارات، 
كما تعد شركة داميوند موتورز 
من الشركات املشهورة في بلد 
حضاري مثل مصـــر، ما ميثل 
مؤشـــرا جيدا لنجاح الشراكة 

بينها، مشـــيرا الى ان عالقات 
مجموعة اخلرافـــي القوية مع 
مصر ســـتمنحها فرصة كبرى 
للنجاح، مشيدا بتعاون املسؤولني 
املصريني الذي ساهم في زيادة 

حجم االستثمارات الكويتية.
  وفي سياق متصل، أكد رئيس 
القنصلي والتجاري  القســـم 
بالسفارة الكويتية لدى القاهرة 

مشعل السعيد ان استثمارات 
مجموعـــة اخلرافي تعد فخرا 
لالســـتثمارات الكويتية التي 
حققت حجم استثمارات رائع 
في مصـــر في جميع املجاالت 
والصناعيـــة  الســـياحية 
وتكنولوجيا املعلومات، مشيدا 
مبجموعة املـــال التي تعد من 
أقدم الشركات املستثمرة في 

التي تتمتع بدرجـــة عالية من 
الكفاءة وذات أسماء مرموقة في 
مجال السيارات في مصر والعالم 
العربي لتساهم بشكل اساسي 
في زيـــادة القدرة التنافســـية 
للشركة، مؤكدا حرص الشركة 
على العمالة املصرية التي ستعمل 
وفق خطط إستراتيجية طموحة 
املتبعة  اإلدارة  وأحدث أساليب 

في العالم.
التدريب  الى أهميـــة    ولفت 
والتطوير الذي يعد من أولويات 
التقنيات  الشركة وذلك ملواكبة 
احلديثة التي تصب في النهاية 
من أجل مصلحة العميل لتقدمي 
جودة وخدمة أفضل عن طريق 
إنشاء مراكز الصيانة في معظم 
محافظـــات مصـــر وخدمـــة ما 
البيع بأعلـــى جودة وأقل  بعد 

األسعار.
  واستعرض مسيرة املجموعة، 
مشيرا الى ان مجموعة اخلرافي 
أكبر املســـتثمرين في  تعد من 
مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها 
٦ مليارات دوالر، تضم أكثر من 
١٠٠ شـــركة تعمل فـــي مجاالت 
التصنيع: الســـياحة والتجارة 
والبترول والغاز وتكنولوجيا 
املعلومات والتنمية والتطوير 
العقاري وكذلك األغذية وتشغيل 

مجال السيارات.

  أول وكيل بالشرق األوسط

  ن جانبه أشار رئيس مجموعة 
التجـــارة والصناعة بشـــركة 
مجموعـــة املـــال القابضة طالل 
أنور املال إلى ان الشـــركة لديها 
توكيل ميتسوبيشـــي منذ عام 
١٩٧٢ وكانت أول وكيل باخلليج 
العربي، الفتا إلى حصول الشركة 
وملدة ٦ سنوات على التوالي على 
اكبر حصة ســـوقية في الشرق 
األوسط، وقال: نحن عن طريق 
وكالة أخرى بالعراق نتطلع إلى 
شـــراكات أخرى للحصول على 
التوكيل في معظم الدول العربية 

ومنطقة الشرق األوسط.
  وأشار إلى ان «مجموعة املال» 
«تأسســـت عام ١٩٣٨ وبها أكثر 
من ٩ االف موظـــف ولديها ٢٧ 
شركة تعمل في مجاالت الصناعة 
والتجارة واالستثمار والتمويل 
والسيارات والهندسة، كما لديها 
العديد من األنشـــطة التجارية 
األخرى وهي تعد ضمن اكبر ٤ 
شركات بالكويت وتعمل في مجال 

السيارات منذ عام ١٩٤٨.
  وذكر ان «توكيل ميتسوبيشي 
يعد أول مشروع للشركة في مصر 
لذلك مت اختيار شركاء أقوياء مثل 

التي تربطنا  مجموعة اخلرافي 
بها عالقات وطيدة ولهم خبرات 
وباع طويل لالستثمار في مصر 
كذلك شـــركة سمارت كارد التي 
تعمـــل منذ ٢٠ عامـــا في مجال 
السيارات لذلك تعد تلك الشراكة 
من الشراكات االقتصادية القوية 
التي نستطيع ان نتنافس فيها 
على سوق السيارات املصري».

  وأشـــار الى تطلع املجموعة 
لالســـتثمار في مجاالت أخرى 
في مصر، موضحا أن املجموعة 
لديها وكالة لـ ٩ موديالت ملاركات 
ســـيارات عاملية أخـــرى منها: 
كرايزر ـ ميتسوبيشي ـ فيات ـ 
ميتسوبيشي فوسوـ  جيب وجاك 
ـ سي ام سي، الفتا الى ان مصر 
تعد اكبر سوق مستهلك للسيارات 
بنمو متوقع بنسبة ٢٠٪ في حني 
يشهد سوق السيارات بالكويت 
انخفاضا ملحوظا بنسبة ٥٪ لذلك 
يعد السوق املصري واعدا وجذابا 
وجند ان االقتصاد املصري يشهد 

منوا هائال. 

  تاريخ طويل

  مـــن ناحية أخرى، أكد املدير 
العام لشـــركة ميتسوبيشي في 
أوروبا والشرق االوسط وأفريقيا 
يوشي هاسو، ان الشركة لديها 
تاريخ طويل بالســـوق املصري 
منذ عام ١٩٨٣ وهو من األسواق 
الواعدة واملستهلكة، مشيرا الى 
اختيار موزع جديد مبصر، ممثال 
في داميوند موتوروز، والذي يضم 
ثالث شركات كبرى تعد كيانات 
اقتصادية متميزة وهى مجموعة 
اخلرافي ومجموعة املال وسمارت 
كارد وجميعها أسماء المعة في 
مجال األعمال واالستثمار في مصر. 
وأشار الى تعامل ميتسوبيشي مع 
مجموعة املال منذ عام ١٩٧٢ كموزع 
للشركة بالكويت والتي استطاعت 
بجدارة ان حتقق مكانة متميزة 
مليتسوبيشي في سوق السيارات 
بالكويت، وكذلك مجموعة اخلرافي 
التي لديها باع طويل من االستثمار 
فـــي مصر وســـمارت كارد ذات 
خبرة تزيد عن ٢٠ عاما في مجال 
السيارات. وأعلن هاسو عن إطالق 
حمالت تسويقية وتقدمي مجموعة 
متنوعة ومتميزة من اخلدمات 
تستهدف ٧ آالف سيارة في العام 
األول و١٦ ألف سيارة في األعوام 
التالية، مشيرا الى تواجد شركة 
القوي في الصني  ميتسوبيشي 
والبرازيل والهند، باإلضافة الى 
اإلنتاج املشـــترك مـــع PSA في 

روسيا.
  وأشـــار املديـــر التنفيـــذي 
لشـــركة املال م.مصطفى حسني 
إلى ان مركـــز اخلدمات لعمالء 
اكبر ٣  ميتسوبيشـــي يعد من 
مراكـــز خدمة فـــي مصر، وهو 
يقع في منطقة أبورواش وتبلغ 
مساحته ١٢٠٠متر، مشيرا الى انه 
سيتم خالل املرحلة املقبلة افتتاح 
مركز آخر يستقبل ١٠٠سيارة على 
مساحة ١١٣ الف متر باإلضافة الى 
مخزن لقطع الغيـــار، الفتا الى 
اهتمام الشركة بتلبية احتياجات 
السوق املصري واختيار أفضل 
شبكة من املوزعني من اجل تقدمي 

أفضل خدمة للعمالء. 

   بـدر الخرافي لـ «األنباء»: اإلنجاز الحقيقي هو ما سيشـعر به عمالء ميتسوبيشـي من اختالف في مسـتوى الخدمة

   طـالل المـال: التوكيـل هـو األول للمجموعة في مصـر واختيار شـركاء أقويـاء يدفعنـا لتحقيق نجاحـات كبيرة 

   رشـيد الحمد: نمـو ملحوظ لالسـتثمارات الكويتيـة في مصـر و«الخرافي» 
السـيارات  فـي  كبيـر  بـاع  لهـا  و«المـال»  والرائـدة  القويـة  الشـركات  مـن 

 قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان شركة املدار للتمويل 
واالستثمار «املدار» افادته بأنه بناء على اجتماع مجلس االدارة 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٣ فإنه قد متت اعادة تشـــكيل مجلس االدارة 
علـــى النحو التالي:  بدر خالد البحـــر (رئيس مجلس االدارة) 
ونبيل احمد محمد امني (نائب الرئيس) وعضوية كل من نادر 
حمد السلطان، فواز عبداهللا السعيد، مبارك ناصر املجروب، 

مبارك فالح قويضي وفاروق عثمان العصفور. 

 بدر البحر رئيساً لمجلس إدارة «المدار للتمويل واالستثمار» 

٦٨١٨٫٣
بتغير قدره

-٣٢٫٣

 (ناصر عبدالسيد) جانب من احلضور يتقدمهم السفير د.رشيد احلمد


