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 بداية نود أن نشكر كل من تفاعل معنا ومتنى لنا التوفيق بعد اللقاء الصحافي الذي نشر في 
جريدة «األنباء» في يوم االثنني ٢٠١٠/١٢/١٣ من خالل االتصال بنا أو إرسال رسالة عبر النقال، وايضا 
ردود األفعال من خالل الصفحة اإللكترونية للجريدة، فهذه املشــــاعر الصادقة هي دفعة معنوية 

ووسام على صدورنا.
  نعود الى موضوعنا لهذا االسبوع، فمن خالل اطالعنا على السياسات اإلدارية في بعض الشركات 
العائلية وجدنا نوعا من الروتني الســــلبي واالتكالية في العمل تصل في بعض األحيان الى درجة 
الالمباالة، فعادة ما جند مجموعة معينة (حوالي ٢٠٪) من املوظفني هم من يقومون بـ ٨٠٪ من العمل، 

و٨٠٪ من املوظفني يقومون بـ  ٢٠٪ من العمل فأين السياسات اإلدارية من هذا اخللل الواضح؟ 
  أمثلة حية متمثلة في عدم وضوح الرؤية لدى املوظفني فيما يخص حقوقهم ومســــؤولياتهم 
وواجباتهم جتاه الشركة، حيث ان عددا قليال من املوظفني «مستولون» على اجلزء األكبر من العمل 
مما يســــاهم في تساؤل البعض «ليش هذا ماخذ بونس أكثر مني وليش ذاك معاشه أكثر مني؟!». 
ولكن ال يتوقف اجلدل والتساؤل عند هذا احلد، بل يتعداه ليصل إلى أصحاب العمل واملسؤولني عن 

هؤالء املوظفني الذين يجدون الصعوبة في شرح أسباب «ليش هذا يأخذ أكثر وذاك يأخذ أقل؟».
  كل هذه املشــــاكل تتراكم بسبب أمور بســــيطة و«قدمية» ونقصد هنا أن الشركة تطورت عبر 
السنني بزيادة العوائد وزيادة عدد املوظفني ولكن لم تغير ساكنا في اجلانب اإلداري. إدارة ٥ موظفني 
ومبيعات ال تتعدى «الكم ألف» ال تقارن بإدارة قطاعات مختلفة، وكل قطاع يحتوي على عدد من 

اإلدارات، واإلدارات لديها عدد من املوظفني، ومبيعات الشركة «عّدت املاليني».
  

  من خالل املتابعة وجدنا أن الشركات تغفل هذا اجلانب وتعاني من التذمر وعدم الوضوح من 
قبل املوظفني. فمن أبرز النواقص في بعض الشركات العائلية:

  - عدم وجود سلم وظيفي وبدرجات حتدد السقف األعلى للراتب واملزايا.
  - عدم وجود آلية حتدد املسؤول عن العمل والفريق املساند له.

  - اختفاء سياسة الثواب والعقاب في العمل.
  - ضعف قنوات االتصال فيما بني اإلدارات املختلفة.

  - غياب العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد.
  - عدم وجود «كتّيب» يبني للموظف مهامه وواجباته وحقوقه في الشركة.

  وأمور كثيرة ال ميكن حصرها في مقال واحد.
  تكون احلاجة ملّحة لتغيير وإعادة هيكلة إدارية والعمل على رســــم سياسات للشركة في ظل 
وجود هذه النواقص، فباستطاعة اإلدارة العليا للشركة أن تقوم بإعادة الهيكلة لترتيب الصفوف 
والوصول بالشركة الى مرتفع جديد، فإن استطاع املوظف فهم ما هو متطلب فانه يستطيع الوصول 

إلى نتائج إيجابية. 
  عدم الوضوح والضبابية هو بداية السقوط اإلداري في أي شركة.

  في النهاية..

  دعوة من آيديليتي لهيكل إداري صلب. 

 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. 

 * 

 متى نكون بحاجة إلعادة هيكلة إدارية؟؟؟ 

Info@idealiti.com 
 www.idealiti.com  

 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

 الشركة افتتحت فندق «الجال» وبرج «نسيمة» في دبي

 «أسيكو» تدرس تنفيذ استثمارات في عمان وسورية 
وتطمح لمشاريع في قطر.. والشركة لم تتأثر بأزمة دبي

مقارنة بالفنادق ذات الـ ٥ جنوم 
املتواجدة في دبي، مشـــيرا إلى 
أن «جال» يتألف من ٤٧١ غرفة 
وجناحـــا و٤ مطاعـــم، بدايـــة 
من الطعـــام البحري اخلليجي 
إلى  املهلب وصوال  األصيل في 
مـــا يقدمـــه Benkay من أفضل 
الشـــرق  اليابانية في  املطابخ 
األوســـط، وناد صحي وســـبا 
وحمام ســـباحة- روح اليابان 

في قلب دبي.
  وتابع: «أصبح برج نسيمة 
والتوأم املجاور لفندق «اجلال» 
مبا يتمتع به من هندسة معمارية 
حديثة جدا وحس مدني- منزال 
للعديد من مستأجريه السكنيني 
الذين يستمتعون  والتجاريني 
بأماكن انتظار السيارات املجانية 

اخلاصة». 

اجلوهرة التي تزين التاج الذي 
يعلو هامة «أسيكو» للصناعات، 
مشيرا إلى أن موقع الفندق يعتبر 

قلب دبي النابض.
  وأضاف ان برج نسيمة ميثل 
التـــوأم لفندق «اجلال»  البرج 
ويظهـــر هـــذا التطـــور أعظم 
إجنازاتنا، مشيرا إلى أن فندق 
الـ٥ جنوم يقدم معيارا ال نظير 
له من مناظر خالبة من الداخل 

واخلارج.
   واشار إلى أن فندق «اجلال» 
مت تصميمه مـــن قبل املهندس 
املعمـــاري األملانـــي BRT ومت 
إنشاؤه بواسطة شركة «أسيكو» 
للصناعات وتتم إدارته من خالل 
اليابانية  أوكـــورا  فنادق جال 

املشهورة.
  واستعرض مميزات الفندق 

إدارية فائقة األداء.
  وأكدت أن األداء املتميز لإلدارة 
العليا لـ «أســـيكو للصناعات» 
كان أحد أهم األسباب الرئيسية 

وراء جناح الشركة. 
إلى أن «أسيكو»    وأشـــارت 
تعاملت مع كل حتديات األزمة 
العاملية واســـتطاعت أن حتقق 
أرباحـــا وكثفت من مســـاعيها 
لغاية حتقيـــق طموحها الرائد 
مبا يتفـــق مع خطة الشـــركة 
اإلستراتيجية اخلاصة بالنمو 

والتوسع واالستثمار اآلمن.

  قلب دبي النابض

  من جهته قـــال مدير مدراء 
العمليات في «أسيكو عقارات» 
م. نبيل غسان اخلالد ان فندق 
«برج جـــال دبي»، ميثل نصف 

 دبي ـ منى الدغيمي 
  قالت مديرة مدراء العمليات 
في شركة «أســـيكو إنشاءات» 
م.غيـــداء غســـان اخلالـــد ان 
استثمارات «اسيكو» لم تتأثر 
كثيرا بأزمة دبـــي وعزت ذلك 
إلى املوقع االســـتراتيجي الذي 
مت اختياره لتشـــييد برجيهما 
(فندق اجلال وبرج نسيمة) في 
شارع الشيخ زايد الذي يعتبر 

القلب النابض لدبي.
  وكشفت على هامش املؤمتر 
الصحافي الفتتاح فندق اجلال 
في دبي عن أن «اسيكو» اعتمدت 
على التمويل الذاتي والتعامل مع 
بنوك كويتية وإماراتية لتشييد 
مشـــروع فندق «اجلال» وبرج 
«نسيمة»، متوقعة عوائد جيدة 
للمشروع مراهنة على موقعه 

االستراتيجي اجلذاب.
  وأكدت م.غيـــداء اخلالد أن 
حســـن اإلدارة التي تتمتع بها 
«اسيكو» ومالءتها املالية إضافة 
إلى تنوع نشاطها ساعدها على 
تخطـــي األزمة دون تســـجيل 

خسائر كبيرة.
  وصرحت بأن الشركة تعتزم 
التوســـع داخل منطقة الشرق 
الفنادق  األوســـط في قطـــاع 
إلى أن  والصناعـــة، مشـــيرة 
«اســـيكو» تدرس حاليا فرصا 
استثمارية في السوق العماني 
وسورية لبناء مصنع للخرسانة 
اخللوية واالستثمار في القطاع 

العقاري.
  وأضافت أن مصنع اخلرسانة 
اخللوية فـــي قطر قيد االنتهاء 
من تشـــييده، مشـــيرة إلى أن 
للشركة طموحا كبيرا للمشاركة 
في مشاريع املونديال املطروحة 

حاليا في املنطقة.
  وأوضحت أن عمان تتوافر 
فيها الكثير من الفرص بسبب 
نظام البناء األفقي فيها وقانونها 
الذي ال يسمح بالبناءات املرتفعة 
مما يتناسب مع النشاط الصناعي 

للشركة.
  وأشـــارت إلى أن توسعات 
«اســـيكو» مدروســـة ومتأنية 
تهدف إلى حتقيق عوائد جيدة، 
مشيرا إلى أن النجاحات الباهرة 
التي حتققت على مدار السنوات 
املاضية تعتبر ثمرة فكر يتسم 
ببعد النظـــر والعزمية القوية 
والتخطيط اجليد من قبل إدارة 
الشركة التي كانت حريصة على 
استخدام تقنيات حديثة وعمليات 
تنظيمية وتشغيلية وإجراءات 

 غيداء الخالد: اعتمدنا على التمويل الذاتي والتعامل مع بنوك محلية وإماراتية لتنفيذ المشروع
 نبيل الخالد: المشروع استثمار كويتي ناجح داخل القلب النابض لدبي

 مشاريع «أسيكو»
 قامت «أسيكو» بتنفيذ 
العديد من املشاريع املتميزة 
في دبي، مثل مركز الرعاية 
الصحية ومركز بورسعيد 
ــاري ومبنى األوقاف  التج
واجلامعة األميركية بدبي، 
ــة إلى عقدين  ذلك باإلضاف
قائمني مع مشروع النخيل 
في دبي و٩٥٠ ڤيال في اخلبر 
باململكة العربية السعودية.

ــركة أسيكو    وقامت ش
بتنمية عملها  ــات  للصناع
في قطاع التطوير السكني 
من خالل التعاون مع شركة 
العقاري،  ــر  للتطوي زميلة 
ــل في مجال  ــا أنها تعم كم
ــكنية وفق  بناء وحدات س
املعايير الدولية املتقدمة. هذا 
ــأنه ضمان  التعاون من ش
ــمعة  ــل املطلق لس التكام
الشركة واخلروج بشركات 
عقارية ذات خبرة متميزة 
وملموسة األمر الذي ساعد 
شركة أسيكو للصناعات على 
الدخول إلى السوق العقارية 
ــوة من خالل العديد من  بق
املشاريع العقارية والفندقية 
ــدق ومنتجع جال  مثل فن
ــرة وفندق برج جال  الفجي

وبرج نسيمة بدبي.
ــركة اسيكو    وتتميز ش
ــي  ــددة ف ــطة متع بأنش
ــاالت األعمال،  مختلف مج
ــال الصناعي  ــا: املج ومنه

واإلنشاءات. 

مبا يتمتع به من هندسة معمارية 
حديثة جدا وحس مدني- منزال 
للعديد من مستأجريه السكنيني 
الذين يستمتعون  والتجاريني 
بأماكن انتظار السيارات املجانية 

اخلاصة». 

املعمـــاري األملانـــي BRT ومت 
إنشاؤه بواسطة شركة «أسيكو» 
للصناعات وتتم إدارته من خالل 
اليابانية  أوكـــورا  فنادق جال 

املشهورة.
  واستعرض مميزات الفندق 

  قلب دبي النابض

  من جهته قـــال مدير مدراء 
العمليات في «أسيكو عقارات» 
م. نبيل غسان اخلالد ان فندق 
«برج جـــال دبي»، ميثل نصف 

املاضية تعتبر ثمرة فكر يتسم 
ببعد النظـــر والعزمية القوية 
والتخطيط اجليد من قبل إدارة 
الشركة التي كانت حريصة على 
استخدام تقنيات حديثة وعمليات 
تنظيمية وتشغيلية وإجراءات 

مبا يتمتع به من هندسة معمارية 
حديثة جدا وحس مدني- منزال 
للعديد من مستأجريه السكنيني 
الذين يستمتعون  والتجاريني 
بأماكن انتظار السيارات املجانية 

املعمـــاري األملانـــي BRT ومت  املاضية تعتبر ثمرة فكر يتسم 
ببعد النظـــر والعزمية القوية 

مبا يتمتع به من هندسة معمارية 
حديثة جدا وحس مدني- منزال 
للعديد من مستأجريه السكنيني 
الذين يستمتعون  والتجاريني 
بأماكن انتظار السيارات املجانية 

املعمـــاري األملانـــي BRT ومت  املاضية تعتبر ثمرة فكر يتسم 
ببعد النظـــر والعزمية القوية 
والتخطيط اجليد من قبل إدارة 
الشركة التي كانت حريصة على 
استخدام تقنيات حديثة وعمليات 
تنظيمية وتشغيلية وإجراءات 

 لقطة عامة لفندق «اجلال» وبرج «نسيمة» التابعني لـ «أسيكو» في دبي

 غيداء اخلالد ونبيل اخلالد يتوسطان مسؤولي الفندق والبرج خالل املؤمتر الصحافي في دبي 

 حضور إعالمي كويتي لإلعالن عن تدشني املشروع 


