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تفويض السلطة واعطاء املوظف او املدير حرية ادارة املشروع او الشركة بالطريقة 
التي يراها مناسبة يعتبر احدى العالمات الفارقة في االدارة واحدى الركائز االساسية 

التي يعتمد عليها مالك ومدراء اكثر الشركات جناحا في العالم.
لعل اكبر وافضل مثال لنجاح اس����لوب التفويض في العالم هو السيد وارن بفت 
)Warren Buffet( احد اغنى رجال العالم حيث ميلك السيد بفت ما يقارب 88 شركة 
تعمل في انشطة مختلفة، فهل مبقدور السيد بفت ادارة كل هذه الشركات مبفرده:

بالطبع ال!
إذن كيف يقوم بادارة تلك الشركات؟

اجلواب ببساطة.. بالتفويض.
يعتمد السيد بفت على 88 مديرا تنفيذيا يقومون بادارة تلك الشركات بعد قيام 
السيد بفت بايجاد املدير التنفيذي املناسب الدارة الشركة )النشاط( يقوم بالتالي:

1- اعطاء املدير حرية التصرف بادارة الشركة بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- دعم املدير واقناعه بانه من مالك الشركة.

3- حتفيز املدير معنويا وماديا للقيام بدوره بكل نزاهة.
4- متابعة العمل سنويا ومحاسبة املدير على ادائه في ظل معطيات السوق.

»... يعني بالكويتي عط اخلباز خبزه«
برأين����ا ان التفويض في الكويت يجب ان يبدأ بس����ن مبك����رة »بداية التوظيف« 
فعل����ى صاحب العمل ان ينتقي املوظ����ف او املدير بعناية فائقة، ليقوم هذا املوظف 
او املدير باستخدام مهاراته »سواء تقنية او ادارية« في السعي الجناح املشروع او 
الش����ركة، كما ان التفويض يحدد املسؤولية ويساهم في ابراز من هو جدير بتحمل 

هذه املسؤولية مما يعود بالنفع على الشركة وصاحب العمل.
لنتجرد م����ن بعض املفاهيم اخلاطئ����ة مثل التركيز عل����ى »دق الكرت« واهمال 

االنتاجية بالعمل!
املوظ����ف حديث التخ����رج عادة ما يقدم على العمل في القطاع اخلاص الس����باب 
كثي����رة، لعل اهمها هو فرصة االعتماد على النفس وخلق اس����لوب جديد في ادارة 
االمور، ولكن عادة ما يصطدم حديث التخرج بان عمله اجلديد هو امتداد للجامعة 

او الكلية! حيث الواجبات والفروض كثيرة وفرص االبداع قليلة.
عزيزي رب العمل وصاحب الشركة او املؤسسة..

لقد قمت بجهد كبير بانشاء الشركة وتقوية جذورها، كما قمت بالبحث عن مدير 
او موظف للقيام بأدوار رئيس����ية في الشركة واملساعدة في حتقيق النجاح املرجو، 
اما حان الوقت لتفويض هذا الشخص واعطائه املجال للقيام بدوره الرئيسي؟ »ما 

تبيه يحلل معاشه«؟

وفي النهاية

 دعوة صادقة من آيديلتي لتفويض السلطة

زاوية أس��بوعية 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.
*

التفويض
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ستيوارت لوكي

خالد الهاجري متوسطا املوظفني املكرمني في »زين«

فادي مطر يسلم الشيك ملارجريت الساير 

الهاجري: قطاع الموارد البشرية في »زين«
يطرح برامج تطويرية لتعزيز إستراتيجية الشركة

»األهلي« يطلق حملته الجديدة
تحت شعار »جائزتك مع األهلي«

»I am a Zainer« الشركة تكّرم موظفيها المتميزين ضمن برنامج

لتشجيع عمالء البنك على التوفير 

أعلن البنك األهلي الكويتي عن بدء حملته 
اجلديدة حتت شعار »جائزتك مع األهلي«، 
وهذه احلملة مصممة لتقدمي حوافز لعمالء 
البنك األهلي لتشجيعهم على التوفير وكسب 
العديد من اجلوائز الرائعة. وتركز هذه احلملة 
على ترويج العديد من منتجات البنك التي 
تقدم مكافآت ألصحاب اإليداعات اجلديدة في 

حساباتهم بالبنك األهلي الكويتي.
وفي تعليقه على احلملة اجلديدة أكد مدير 
عام اخلدم���ات املصرفية لألفراد )بالوكالة( 
ستيوارت لوكي أن احلملة الترويجية تهدف 
إلى مكافأة العميل باحلصول مقدما على فائدة 
الوديعة في حس���اب املنال، واالستفادة من 

معدالت فائدة عالية بحسب رصيد العميل 
في حساب التوفير املميز. واإلجراء البسيط 
الذي يقوم به العميل هو فتح حساب جديد 
أو إيداع األموال في حس���اباته احلالية من 
الي���وم وحتى 30 يونيو 2010، مع احملافظة 
على احلد األدنى من الرصيد املطلوب لدخول 
السحب، وسيحصل العميل على نقاط وفرص 
تؤهله لدخول السحب للفوز بسيارة جي إم 

سي »إنفوي«.
وأضاف ان البنك األهلي الكويتي متواجد 
في املجمعات التجارية الراقية لتسويق حملته 
اجلديدة التي تقدم جوائز رائعة وهي حضور 
مباريات كأس العالم 2010، ولتعريف العمالء 

مبفاجآت جديدة وجوائز قيمة باإلضافة إلى 
عمل مسابقات داخل ركن البنك األهلي وتقدمي 
جوائز فورية، وتأتي هذه املبادرة إميانا من 
البن���ك األهلي بأهمية العميل وأهمية تقدمي 
أفضل اخلدمات له ألنه يعتبر من األولويات 
لذا تواجد موظفو البنك أصحاب اخلبرة داخل 
املجمعات لتلبية احتياجاتهم وتوفير جميع 

اخلدمات لهم.
كن م���ن بني الفائزين م���ع البنك األهلي 
الكويت���ي الذي يقدم عروضا مميزة وعالية 
القيمة لعمالئه، وشارك في احلملة الترويجية 
اجلديدة لتحقق أكبر االستفادة من مدخراتك 

وإيداعاتك.

كرمت شركة زين مجموعة من 
 موظفيها املميزين ضمن برنامج
I am a Zainer، وذلك ملبادراتهم 
التي تفوق التوقعات وكان لها االثر 
البالغ على الشركة، وهو التكرمي 
الذي باتت تتبعه الشركة بصفة 
دورية بعدم���ا اعتمدت برنامجا 
مطورا لتعزيز أهدافها وخططها 

التشغيلية.
وذكرت الش���ركة، ف���ي بيان 
صحافي، أنها تسعى إلى توفير 
بيئة عمل تنافس���ية في كل من 
هيكلها اإلداري والوظيفي، حتى 
تستطيع من خاللها أن تواصل 
املعه���ودة عنها، مبينة  ريادتها 
أن االرتقاء ف���ي العمل ضرورة 
ملح���ة، ولن يتحقق إال في حالة 

واحدة وهو البحث باستمرار عن 
أفضل الطرق لتقدميها بالصورة 

الكاملة.
وقال الرئي���س التنفيذي في 
الش���ركة خالد الهاجري »إن هذا 
التكرمي يهدف إلى خلق بيئة عمل 
متألقة ومنغمرة باالبداع يستطيع 
املوظفون من خاللها أن يطوروا 
أداءهم وأن يصبح���وا مخولني 
بشكل كبير لالستفادة من الفرص 
التي تسهم في رفع معيار ميزة 
زين التنافس���ية، والعمل بروح 

االنتماء لعائلة زين«.
وأضاف »من هذا املنطلق، فإن 
إدارة املوارد البشرية اعتمدت هذا 
البرنامج كحاف���ز لكل املوظفني 
والعاملني في الشركة، لالرتقاء 

حتفيز املوظفني والعاملني يخلق 
حالة منفردة من املنافسة الشريفة 
داخل منظومة العمل، والتي تصب 
في مصلحة تطوير أداء ومهارات 
العنصر البشري من جهة، ومن 
جهة أخرى تعزز من آلية العمل 

بصفة عامة.
وبني الهاجري أن شركة زين 
مستمرة في دعم وصقل مهارات 
إدارية وقيادية وتقنية تس���اعد 
موظفيها على الوصول لدرجات 
عالية من األداء واالحتراف، وهي 
في هذا اإلط���ار متتلك مجموعة 
كبي���رة من البرام���ج التدريبية 
التي تس���تثمر في  والتحفيزية 
املوظف وتندرج هذه البرامج حتت 
مظله االنتم���اء، فجميع البرامج 

باألداء العام «.
وأش���ار الهاج���ري إل���ى أن 
البش���ري هو االساس  العنصر 
الذي تعتمد عليها املؤسس���ات 
الكبرى في جناحه���ا وتخطيها 
اللبنة  لالهداف املرج���وة، وهو 
األولى في تأسيس الهيكل اإلداري 
للمؤسسات والذي حتتاجه في 
تخطي الصدمات والتحديات أثناء 

تنفيذها إلستراتيجيتها.
ومضى في قوله »نحن في زين 
الذي تقوم  الكبير  نؤمن بالدور 
به املوارد البشرية، خصوصا أنها 
أساس حركة التشغيل«، معتبرا أن 
االرتقاء بثقافة عمل الشركة ميثل 

اخلطوة االولى في النجاح. 
وأك���د عل���ى أن تنفيذ برامج 

مطابقة الس���تراتيجية زين في 
التميز بالري���ادة والتركيز على 

العميل.
وتابع »قطاع املوارد البشرية 
يعمل على تعزيز اس���تراتيجية 
الشركة من خالل تقدمي برامجه 
التطويري���ة للموظ���ف والت���ي 
تنعكس فيما بعد على االداء املميز 

للموظفني«.
وأكد ألهاجري أن زين تفخر 
إداريا ووظيفيا  بامتالكها هيكال 
ال���ى أن زين  ممي���زا، مش���يرا 
ستسخر كل جهودها وإمكانياتها 
خلدمة عمالئها، مبا يضمن لهم 
توفير أفضل وأح���دث احللول 
ف���ي تكنولوجيا  والتطبيق���ات 

صناعة االتصاالت.

»برقان« يواصل دعمه ألنشطة الجمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في المستشفيات

أكد بنك برقان عل���ى التزامه االجتماعي 
واس���تثماره في ث���روة الوط���ن احلقيقية 
من مواطنيه وذلك بدعمه مجددا وللس���نة 
السابعة اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 

في املستشفيات.
وكان التعاون الفعال لهذا العام بني بنك 
برقان واجلمعي���ة الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفى من خالل تنظيم زيارة خاصة 
ملوقع بيت عبداهلل في الصليبيخات حيث قام 
رئيس مديري التسويق في بنك برقان فادي 
مطر بتقدمي شيك للجمعية دعما ألنشطتها، 
وقد قامت بتس���لم شيك الدعم نائب رئيس 

اجلمعية مارجريت الساير.
وقال مطر: ألننا ننظر باهتمام كبير إلى 
األطفال باعتبارهم جزءا هاما في برنامجنا 
اخلاص باملسؤولية االجتماعية، ولذلك نشعر 
بالفخر لكوننا جزءا م���ن تعزيز عمل هذه 

اجلمعية.
وكان بنك برقان قد أكد خالل الس���نوات 
الس���بع املاضية على اهتمام���ه االجتماعي 
الكبي���ر بالقطاع الصح���ي وأهمية التركيز 
على صحة األطفال، وذلك عبر التواصل مع 
ست مستشفيات تهتم بها اجلمعية الكويتية 

لرعاية األطفال في املستشفى.
وتعمل هذه اجلمعي���ة على دعم العالج 
املقدم لهؤالء األطفال وخاصة الذين يعانون 

من أمراض مصيرية حساسة.
ويذكر ان اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 

في املستش���فى هي جمعية تطوعية تعمل 
مبوج��ب برنامج رعاية الطف��ل العامل��ي ال��ذي 
يهدف إلى مساعدة األطف��ال على التأقلم مع 
الضغوط الناجمة عن مكوثهم في املستشفى، 
باإلضافة إلى توفير جو صحي وترفيهي لهم 
من خالل أندية األطفال التي أقامتها اجلمعية 

في العديد من مستشفيات الكويت.
 وتأتي هذه املساهمة كغيرها من مساهمات 
البنك الفعالة مبختلف املجاالت في إطار سياسة 
البن���ك الثابتة ومن منطل���ق إميانه بأهمية 
القيم االجتماعية في خدمة ودعم املؤسسات 

واجلمعيات اإلنسانية واخليرية.

اتحاد الصناعات ينظم برنامجًا حول 
»مهارات اإلدارة الصناعية« في 2 مايو المقبل

ينظم احتاد الصناعات الكويتية برنامجا تدريبيا 
ح���ول مهارات االدارة الصناعي���ة في الثاني من 
مايو املقبل بهدف تعزيز مهارات املش���اركني في 

هذا املجال، ويستمر اربعة ايام.
وقال االحتاد، في بيان صحافي أمس، ان البرنامج 
يهدف الى تزويد املش���اركني باالس���س النظرية 
واملهنية التي تدعم املمارسات العلمية في مجال 
االدارة الصناعية الس���يما االدارة االستراتيجية 
وادارة االنتاج والعمليات والتسويق اضافة الى 

ادارة اجلودة الشاملة واملشروعات واالزمات.
وأضاف ان البرنامج يحظ���ى برعاية الهيئة 
العامة للصناعة وعليه ستكون رسوم املشاركة 

مخفضة خدمة للقطاع الصناعي.
واشار الى ان االنشطة تعقد ضمن خطة البرامج 
التدريبية التي اعدها االحتاد للعام 2010 املوجهة 
خلدمة القطاع الصناعي بهدف املساهمة في تطوير 
وتنمية مهارات العاملني في هذا القطاع احليوي 

من االقتصاد.

يستمر لمدة 4 أيام


