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سؤال يخطر في ذهن أي شخص يرغب في دخول 
معترك العمل احلر، كما انه السبب الرئيسي الذي 
أتى بنا إلى كتابة هذا املقال، وستكون اإلجابة عن 
هذا السؤال هي التحدي الذي أخذناه على عاتقنا 

عندما أنشأنا آيديليتي.

وقد تتساءلون ما هو هذا التحدي؟

هو ببساطة التخلي عن راحة املعاش الشهري وان 
نلتحق باخواننا من أصحاب األعمال احلرة، وهم ما 

.Entrepreneurs يطلق عليهم باللغة االجنليزية

وباملناسبة.. لقد عجزنا عن إيجاد مفردة باللغة 
العربية تصف أصحاب العمل احلر كما هي موجودة 
باللغة االجنليزية، ولم جند سوى خمس مفردات 
هي: متعهد أو مقاول أو ملتزم أو مبادر أو منظم، 
إال اننا ال نرى في أي منها املعنى الكافي الذي يصف 

هؤالء أصحاب األعمال احلرة.

ألم يحن الوقت له���ؤالء للحصول على مفردة 
تصفهم؟ فهم املغامرون أصحاب الرؤى والعزمية 
على حتقيقها، منهم من شق قناة السويس ومنهم 
من برمج احلاسوب ومنهم »أول من أقدم على بيع 
الره���ش!«، كما ان هذا املفهوم ميثل روح األصالة 
في مجتمعنا الذي مت بن���اؤه على أكتاف »مثلهم 

وشرواهم«، وبالتالي فهم آباؤنا وأمهاتنا.

للعمل احلر أش���كال متعددة ولكن الذي يهمنا 
منها األعمال التي ال تتطلب خبرة كبيرة أو مؤهالت 
عالية كما انها ال تتطلب رأس���مال كبير ورمبا ال 
تتطلب أي رأسمال على االطالق، وهذه األشكال من 
األعمال احلرة منتشرة والباب مفتوح على مصراعيه 

ملزاولتها من قبل جميع فئات املجتمع.

هناك املئ���ات بل اآلالف من األعمال احلرة التي 
ميكن لكثير من األشخاص القيام بها، ما ينقصنا 
هو الرغب���ة في مزاولة العمل، ث���م اإلصرار على 
إنش���ائه، ومن ثم اإلخالص إلجناحه، وفي املقابل 
علينا احلذر من اليأس والشعور باإلحباط حيث 
ان النجاح يتولد من الفشل، كما انه من املمكن ان 

يتولد الفشل من النجاح.
...

وفي النهاية...
 دعوة مفتوحة من آيديليتي إلى العمل احلر.

»التحدي األكبر هو تحديد المشكلة في إطار يقود إلى حلها«
المحرر االقتصادي

»العمل احلر« مبا يتضمنه من تطوير واحتضان ورعاية املشاريع 
التجارية املجدية التي حتوز ش��غف كل انس��ان طموح واقتناص 
الفرص ومعاجلة القصور في االسواق الكويتية واخلليجية، ميثل 

حتديا تطرق شركة »آيديليتي« للخدمات االستشارية أبوابه.
»آيديليتي« ش��ركة كويتية ذات مس��ؤولية محدودة تأسس��ت 
في ديس��مبر 2009 على يد مجموعة من الش��باب املهنيني الذين 
يتمتع��ون فيما بينهم بخبرة تفوق 25 س��نة ف��ي مجال اخلدمات 

املالية. رس��الة الش��ركة كما يقدمه��ا القائمون عليه��ا هي توفير 
استش��ارات مهنية محايدة لعمالء الش��ركة وخدم��ة احتياجاتهم 
املالية واالس��تثمارية م��ع االلتزام التام بأخالقي��ات العمل املهنية 
لتحقيق اهدافهم املنشودة، وذلك عن طريق اسلوب العمل اخلاص 
بالشركة والذي يس��تهدف تقليل املخاطر وتنمية الفرص والعمل 
على معاجلة تضارب املصالح. وانطالقا من هذه املبادئ واس��تنادا 
لها تقدم الش��ركة خدماتها االستش��ارية، وبناء على هذه العناوين 
تخ��وض »األنباء« مع »آيديليتي« جتربة صحافية نقدمها في اطار 

زاوية اس��بوعية هادفة وموضوعية نتمن��ى ان حتمل الفائدة الى 
األوس��اط االقتصادية، الس��يما على الصعيد االداري، وذلك عبر 
مالقاته��ا اهتم��ام الق��ارئ مبا تطرح��ه من مش��اكل عملية تقوم 
بتش��خيصها وتقرنها باحللول بأسلوب س��هل ومباشر وواقعي. 
قال الفيلسوف البريطاني برتراند راسل يوما: »ان التحدي االكبر 
ألي مفكر هو حتديد املش��كلة في اط��ار يقود الى حلها«، وهذا ما 
ملسناه فيما تقدمه الينا »آيديليتي« وننقله الى القارئ، فإلى زاوية 

هذا االسبوع التي حتمل عنوان »ماذا لو ؟«.

»األنباء« تقدم زاوية أسبوعية هادفة إلى األوساط االقتصادية بالتعاون مع شركة »آيديليتي«

الشركاء وفريق العمل
عبداللطيف عبدالوهاب التمار

س��بق لعبداللطيف التمار أن ش��غل منصب املدير العام لالستثمارات الدولية لدى 
شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار )كميفك(.

وقد بدأ مش��واره املهني س��نة 1996 مع مؤسس��ة اخلليج لالس��تثمار )املؤسسة( 
التي عمل لديها ملدة 9 س��نوات بداية لدى قط��اع املصرفية التجارية ومن ثم في إدارة 
املشاريع املتعددة حيث تدرج ملنصب مساعد نائب الرئيس. ومن ثم التحق بقطاع إدارة 
األصول لشركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.م )الصفاة( كنائب الرئيس لتطوير املنتجات 
واألعمال. كما يش��غل حاليا عضوية اللجنة اإلدارية واالستثمارية لصندوق يونيكورن 

للملكية اخلاصة في مملكة البحرين.
حصل التمار على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة الكويت 

سنة 1996.

عبدالوهاب أحمد املفلح
سبق لعبدالوهاب املفلح أن شغل منصب رئيس إدارة هيكلة الصفقات واالستشارات 

في شركة الصفاة لالستثمار ش.م.ك.م )الصفاة(.
بدأ حياته املهنية في الهيئة العامة لالستثمار )الهيئة( حيث أمت بنجاح برنامج التدريب 
للخريج��ني، وصاحبت تلك الفترة حصول عبدالوهاب على خبرة دولية من خالل عمله 

لدى مورغان ستانلي في اململكة املتحدة.
التحق املفلح بالشركة األهلية لالس��تثمار ش.م.ك.م )أهلية( كمحلل مالي في إدارة 
االس��تثمار املباش��ر ومتويل الشركات، ومن ثم مت اس��تقطابه من قبل »الصفاة« حيث 
تدرج حتى بلغ منصب رئيس إدارة هيكلة الصفقات واالستش��ارات في الش��ركة. كما 
يشغل حاليا عضوية مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية في »الصفاة«. تخرج املفلح سنة 
2001 من جامعة باسفك لوثران في والية واشنطن األميركية، وحصل على بكالوريوس 

في إدارة األعمال.

بدر محمود العكيلي
سبق لبدر العكيلي أن ش��غل منصب مدير االستثمارات لدى إدارة تطوير األعمال 
ف��ي بيت التمويل الكويت��ي »بيتك«. وقد بدأ مش��واره املهني عام 2003 مع الش��ركة 
اخلليجية الدولية لالس��تثمار ش.م.ك.م »غلف إنفست« كمحلل مالي في إدارة األسواق 
احمللية والعاملية، ومن ثم التحق مبؤسس��ة اخلليج لالس��تثمار )املؤسسة( كمحلل مالي 
في قطاع املش��اريع الصناعية والبتروكيماوية. كما يشغل حاليا عضوية مجلس إدارة 

شركة اخلليج لالستثمار الصناعي ش.م.ب.م. في مملكة البحرين.
حصل العكيلي على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال في تخصص متويل واستثمار 
من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت سنة 2003، كما انه حاليا بصدد احلصول على 
ماجس��تير إدارة أعمال من جامعة ستراثكاليد اململكة املتحدة في صيف 2010 واجلدير 
بالذك��ر ان العكيلي مؤهل للحصول على الدرجة الثالثة من ش��هادة محلل مالي معتمد 

.Candidate CFA® Level3 العاملية

يقدم القائمون على شركة »آيديليتي« 
صياغة خاصة ملنهجيتهم لتطوير املشاريع 

وهي ترتكز على العناصر األربعة التالية:
� اإلنش���اء: االجتهاد في عملية تكوين األفكار 
التجاري���ة املبدئي���ة بن���اء عل���ى مب���ادئ الطلب 

والعرض.
� التطوير: االلتزام مببادئ العمل وأساليب 
التحليل املهنية في عملية انشاء املشاريع 
والتحقق من مدى جدوى الفرصة 
االس���تثمارية 

التجارية  الفكرة  املستهدفة بناء على 
التي مت التعرف عليها.

� االحتض���ان: االهتمام بعملي���ة التخطيط 
والصياغة واإلش���راف على تطبيق خطة العمل 

املتفق عليها لترجمة األف���كار التجارية إلى واقع 
عملي بصورة مشاريع جتارية مستقلة.

� الرعاي���ة: احل���رص على توفي���ر البعد 
االس���تراتيجي املطل���وب واملتابع���ة 

اللصيقة ألي مش���روع جتاري 
يتم إنشاؤه.

منهجية العمل

فلسفة العمل
تقضي فلسفة العمل في شركة »آيديليتي« على احلرص باستمرار على:

� االلتزام بأفضل املمارسات ألخالقيات العمل.
� التمسك بأعلى معايير الكفاءة املهنية والشفافية وااللتزام باملواعيد.

� معرفة ما ميكننا حتقيقه من أجل ضمان امتثالنا للتوقعات ومعايير اجلودة.
� احلفاظ على نهج متفتح لكل االحتماالت.

� تفهم أنه ال توجد إجابات مطلقة لكل األسئلة.
� غرس ثقافة العمل التعاوني من أجل تعزيز فعاليتنا.

� العم���ل مع ش���ركاء أهل ثقة ف���ي قطاع امل���ال واألعمال لتحقي���ق أهدافنا 
املرجوة.

الخدمات االستشارية
ل������خدم���ات  ا
الت���ي  االستش���ارية 

تقدمها »آيديليتي« هي:
- حماية الثروة وحتقيق 

النمو
� تقدمي االستش���ارة لألفراد 
كيفي���ة  ع���ن  والش���ركات 
احملافظ���ة عل���ى األص���ول 
وتنميتها، وحتقيق عوائد 

مستدمية.
إستراتيجية 

األعمال

القي����ام بدراس����ة ش����املة   �
العم����ل إليجاد،  الس����تراتيجية 
تصميم وتطبي����ق احللول التي 
تهدف إلى تطوي����ر نقاط القوة 
ومعاجل����ة نق����اط الضعف لدى 

العميل.
الفرص  تقيي���م وحتلي���ل 

االستثمارية
� القي���ام بتحلي���ل الفرص 
االستثمارية بناء على متطلبات 
العميل وذل���ك بتطبيق أفضل 

األساليب املهنية املتبعة.
متويل  الشركات

مساعدة األفراد 
والش������ركات عل���ى 

حتديد وتقدي���ر وإيجاد 
أنس���ب احلل���ول التمويلية 

ملتطلباتهم.
تقييم وإدارة املخاطر

� تقدمي وجهة نظر مستقلة 
عن تقييم املخاطر املصاحبة لألنشط 

التجارية واالستثمارية التي يقوم 
بها العميل واقتراح السياسة 

امل���ناس���بة إلدارة 
املخاطر.

Info@idealiti.com

»اتحاد الشركات االستثمارية« و»ناسداك دبي« 
يفتتحان دورة عن إدارة عالقات المستثمرين

يفتتح احتاد الشركات االستثمارية في مركز 
الدراسات االس���تثمارية واخلدمات املالية أولى 
دوراته في العام اجلديد بالتنسيق مع أكادميية 
ناس���داك دبي � في الكويت � حول إدارة عالقات 
املس���تثمرين والعالقات العامة في املؤسسات 
املالية 15 - 17 فبراير اجلاري، وأعلنت أكادميية 
ناسداك دبي امس عن أول برامجها في الكويت 
حول إدارة عالقات املستثمرين والعالقات العامة 
في املؤسسات املالية، وذلك بالتعاون مع شركة 
التدريب املتخصصة »فاينانس توكينغ«، وبينت 
مدير املركز بالوكالة فدوى درويش ان هذا البرنامج 
يهدف إلى توسيع إطار تطبيق أفضل املمارسات 

من قبل الشركات املدرجة في املنطقة.
ويجري تنظيم الدورات التدريبية في الكويت 
بالتعاون مع مركز الدراسات االستثمارية واخلدمات 

املالية باحتاد الشركات االستثمارية.
ويتضمن البرنامج 3 دورات تدريبية متهيدية 
ملدة يوم واحد لكل دورة تنظم خالل الفترة من 
15 الى  16 فبراير، يليها دورة متقدمة ملدة يوم 
واح���د في 17 فبراير وه���ي دورة متقدمة حول 
إدارة عالقات املستثمرين والعالقات العامة في 

املؤسسات املالية من خالل فريق متخصص ضمن 
الش���ركة او باالعتماد على شركات متخصصة 

في هذا املجال.
وقالت مدير أول � تطوير االعمال في ناسداك 
دبي، سارة كمال: »ستوفر هذه البرامج معلومات 
قيمة حول كيفية إعداد تقارير دقيقة والتوقيت 
األمثل لإلعالن عنها، وتفهم االلتزامات القانونية 
والتنظيمية، ومس���اعدة الشركات على حتديد 

اجلهات املعنية بأعمالها«.
وأضافت: »ال شك ان اإلدارة الناجحة لعالقات 
املستثمرين تساعد على بناء الثقة لدى اجلمهور 
باألسواق املالية، كما متكن الشركات من الوصول 
الى قيمة عادلة ألسهمها، وقد مت اتخاذ خطوات 
مهمة في املنطقة لتعزيز معايير إدارة عالقات 
املستثمرين، ولكن اليزال هناك مجاالت واسعة 
للمزيد من التقدم والتطوي���ر في هذا اإلطار«.

وسيش���رف على البرنامج املدرس في ش���ركة 
فاينانس توكين���غ ديڤيد ييتس، والذي ميتلك 
خبرة واس���عة متتد ألكثر من 30 عاما كمحامي 
ش���ركات، وخبير في املصارف االس���تثمارية، 

واخصائي في العالقات العامة املالية.

يعيد للعميل نسبة من قيمة مشترياته تصل إلى 1% ألسواق »جيان« في مجمع 360

الرجعان: »األهلي المتحد« يرفع حصته من %35.3
إلى 79.6% في »األهلي المتحد ـ مصر«

»األهلي« يطرح بطاقات ـ »جيان الكارت« االئتمانية
وّقع البنك األهلي الكويتي وس���وق 
»جيان« عقد ش���راكة إلصدار بطاقات 
األهل���ي � »جي���ان الكارت« االئتمانية 
وبطاقات مس���بقة الدفع توفر العديد 
من المزايا والفائدة لمستخدميها وهي 
أول بطاقة تصدر باالش���تراك مع أكبر 
األس���واق التجارية في الكويت، حيث 
تقدم هذه البطاقة الجديدة لعمالء البنك 
المزايا والتسهيالت  األهلي الكثير من 
المريحة والمناسبة ألسلوب حياتهم، كما 
تؤهلهم لالشتراك في برنامج »جيان« 
لرد ج���زء من مدفوعاته���م في صورة 

كوبونات شراء.
وفي تعقيبه على هذه البطاقة صرح 
مدير ع���ام الخدمات المصرفية لألفراد 
)بالوكال���ة( يوجين جاليج���ان قائال: 

»يس���رنا أن نعلن عن تأسيس عالقة 
شراكة إس���تراتيجية مع أسواق جيان 
الكبرى في الكويت ومع ماس���تركارد 
على مستوى العالم لكي نقدم لعمالئنا 
في الكويت أول بطاقة مشتركة مع أكبر 

سوق تجاري في الكويت. 
ونحن نسعى دائما لكي نقدم لعمالئنا 
الحلول المالية المريحة التي تس���هل 
عليهم أمور حياته���م اليومية. وطرح 
هذه البطاق���ة تعتبر خطوة لألمام في 
هذا االتجاه، فه�����ي تحق��ق لهم قيمة 
أكبر مع كل دينار ينفقونه في أسواق 

»جيان«.
وتأتي أس���واق جيان ف���ي المرتبة 
الثالثة في قائمة المتاجر الكبرى على 
مس���توى العالم، ويس���تطيع العمالء 

الكرام االس���تفادة من بطاقات األهلي � 
جي���ان االئتمانية )الكارت( أو بطاقات 
الدفع المسبق لكي ينضموا إلى برنامج 
)الكارت( الذي تطبقه أس���واق جيان، 
وهذا البرنامج يعيد للعميل نسبة من 
قيمة مش���ترياته تصل إلى 1% في أي 
متجر من أسواق جيان في مجمع 360، 
وبالطبع، يمكن استخدام البطاقات في 
أي منف���ذ من المنافذ التي يصل عددها 
إلى 29.4مليون منفذ على مستوى العالم 

والتي تقبل بطاقات ماستركارد.
وأض���اف قائال: يس���تطيع العمالء 
اس���تخدام بطاقاتهم في أسواق جيان 
في مجمع 360 وسيكون لديهم مجموعة 
واسعة من المنتجات التي يطبق عليها 
خصم خاص لعمالء األهلي، وفضال عن 

ذلك، يمكن للعمالء االستفادة أيضا من 
كاونترات الدف���ع المخصصة لهم بعد 
االنته���اء من مش���ترياتهم، مما يجعل 
تجربة تسوقهم في سوق جيان مليئة 

باالستمتاع والسهولة والراحة.
كما أن األهلي الكويتي بصدد إقامة 
كاونتر خ���اص به في س���وق جيان � 
مجمع 360، وس���يعمل في هذا المكتب 
موظفون من البنك لمس���اعدة العمالء 
في مشترياتهم وإعادة تعبئة بطاقاتهم. 
وسوف يستمتع العمالء بتجربة جديدة 
ومريحة في التسوق مع بطاقات جيان، 
حيث يستطيع العمالء تعبئة بطاقاتهم 
المسبقة الدفع لتكون وسيلة دفع آمنة 
لمش���ترياتهم. ونحن نتطلع دائما إلى 

توفير الجديد لعمالئنا الكرام.

البن���ك األهلي املتحد  أعلن 
الذي يتخذ من مملكة البحرين 
مقرا رئيسا له، عن زيادة حصته 
في البنك األهلي املتحد )مصر( 
ش.م.م، م���ن 35.3% إلى %79.6 
من خالل عرض شراء مختلط 
لالس���هم املتاحة للبي���ع مقدم 
جلميع مس���اهمي البنك األهلي 

املتحد )مصر(.
وفي تصريح له حول املوضوع 
أعرب رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي املتح���د والبنك األهلي 
املتحد )مصر( فهد الرجعان عن 
سعادته لزيادة حصة البنك، وقال 
إن هذه اخلطوة جرى إجنازها 
للمرة األولى في مصر وذلك من 
خالل عرض شراء مختلط والذي 
اشتمل على عرض شراء نقدي 

لألسهم وعرض مبادلة بأسهم 
وس���ندات ذات مرتب���ة ثانوية 
يصدره���ا البنك له���ذا الغرض 
بحيث مينح املساهمني الراغبني 
في بيع حصتهم حرية الختيار 
البديل االنسب لهم في إطار من 
الشفافية واملساواة الكاملة بني 
كل مساهمي البنك األهلي املتحد 

)مصر( ش.م.م.
أن  الرجع���ان  وأض���اف   
االستثمار اإلضافي للبنك الذي 
تبل���غ قيمته 985 مليون جنيه 
مصري )181مليون دوالر( يعكس 
ثقة البنك في مستقبل االقتصاد 
املصري، وكشف أن البنك سيتبع 
هذه اخلطوة باستثمارات أخرى 
مهمة لتعزيز إمكاناته في قطاع 
اخلدم���ات املصرفي���ة لألفراد 

والشركات في البنك األهلي املتحد 
)مصر( ش.م.م.

ويعد البنك األهلي املتحد 
أداء في  من أفضل املصارف 

دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وجنح في تعزي���ز وتقوية 
مكانته البارزة كمؤسسة مالية 
رائدة تعمل في منطقة اخلليج 
والش���رق األوس���ط، ويقدم 
مجموعة كاملة ومتنوعة من 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
والتقليدية للقاعدة العريضة 
من عمالئه في املنطقة، ومن 
خالل استراتيجيته التي تركز 
على »الشراكة لتحقيق النمو«، 
يستحوذ املصرف حاليا على 
شبكة تتألف من 7 مؤسسات 
تابعة وشقيقة لديها 118 فرعا 
ف���ي 7 دول، ويوفر خدماته 
لقاعدة عمالء تصل إلى 500 ألف 
عميل في البحرين والكويت 
وقطر وعمان والعراق ومصر 

واململكة املتحدة.
وفي عام 2009 منحت مجلة 
»جلوب���ال فينانس« املصرفية 
العاملي���ة املعروف���ة ومقره���ا 
نيوي���ورك البنك األهلي املتحد 
التوالي  الرابع عل���ى  وللع���ام 
لقب ب�»أفض���ل بنك في منطقة 
الشرق األوسط«، ويتمتع البنك 
بتصنيفات استثمارية مستقرة 
ويحظ���ى بأعل���ى إجماع حول 
مصرف مق���ره البحرين وذلك 
م���ن قب���ل وكاالت التصني���ف 
الدولية مثل »ستاندرد آند بورز« 
و»فيتش« و»كابيتال انتيليجس« 
على A- )مستقر( وA- )مستقر( 
وA )مستقر( على التوالي، كما 
تستشرف هذه الوكاالت مستقبال 

مستقرا للبنك.

فهد الرجعان

ستيوارت لوكي ومحمد اشفاق وغاري فلينشر عقب توقيع االتفاقية


