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الفائزون باجلوائز مع مسؤولي البنك

رائد ترجمان يحمل اجلائزة والى جواره بي. تي. شني وفي اإلطار لقطة مقربة للجائزة 

باسمة الدهيم 

أجرى البنك األهلي الكويتي السحب الثالث 
والسحب النهائي حلملة بطاقات ڤيزا األهلي 
االئتمانية الناجحة والتي قدمت فرصا رائعة 
لعمالء األهلي للفوز برحلة األحالم حلضور 

مباريات كأس العالم 2010. 
وفي ه���ذا اخلصوص، أعلن املدير العام 
بالوكالة إلدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك ستيوارت لوكي، عن اسماء أصحاب 
احلظ الس���عيد في الس���حب الثالث وهما: 
عبدالعزيز مهلهل اخلالد، من الفرع الرئيسي، 
وفاطمة احمد علي القبندي من فرع اجلابرية 
ليكونا الفائزين برحل���ة األحالم حلضور 

مباراتني من كأس العالم 2010.
أما سحب اجلائزة الكبرى النهائي، فقد فاز 
بها كل من: جاسم محمد قبازرذ، من الفرع 
الرئيسي، وعبداهلل عيسى ربيع النومس من 
ف���رع الفروانية، وهي حضور مباريات من 

الربع النهائي من كأس العالم 2010.
وعن ختام هذه احلملة قال س���تيوارت 
لوك���ي: »إن هذه احلمل���ة تعتبر من أفضل 
احلمالت التي قدمها البنك األهلي الكويتي 
لعمالئه والتي متيزت بس���هولة مش���اركة 
العمالء وتأهلهم للف���وز باجلوائز الرائعة 
التي خصصها البنك للفائزين وهي عبارة 

عن رحلة للفائزين ومرافق لكل منهم حلضور 
مباريات م���ن كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيا، وتشتمل على إقامة ملدة 5 أيام و4 
ليال في فندق 4 جنوم وخدمة االس���تقبال 
عند الوصول إلى املطار، مع خدمة التوصيل 
من املطار وجولة سياحية وبطاقة هدية من 

ڤيزا بقيمة 200 دوالر لكل شخص«.
ومن جانبهم عبر الفائزون عن سعادتهم 
البالغة حلصولهم على هذه اجلائزة الرائعة 
ويدعون اجلميع لفتح حس���اب لدى البنك 
األهلي الكويتي واملشاركة في حمالته الناجحة 

التي تتميز بسهولة فوز املشاركني فيها.

الدهيم: أرض المعارض تشهد إقامة 4 أنشطة تجارية وتربوية

»األهلي« يختتم حملته الترويجية بسحب
الجائزة الكبرى لحملة بطاقات ڤيزا البنك

الشهر اجلاري.
التجارية،  أما اولى املعارض 
فستشهد انطالقها الصالة رقم 5 
في السابع عشر من يونيو اجلاري 
حيث تنطل����ق دورة جديدة في 
سلسلة دورات معرض مهرجان 
الصيف وتستمر أنشطته خالل 
الفترة من 17 يونيو الى 3 يوليو 

املقبل.
وبالنسبة ملهرجان الصيف 
ال���ذي تنظمه في هذا املوعد من 
الكويت  كل عام شركة معرض 
الدولي، فستستعرض الشركات 
املشاركة فيه العديد من املنتجات 
واخلدمات في مجال الس���ياحة 
والس���فر والهداي���ا والكماليات 
وحقائ���ب الس���فر والعطورات 
واالزي���اء  التجمي���ل  وأدوات 
واالكسس���وارات واحلقائ���ب 

واالحذي���ة والتح���ف واالدوات 
املنزلي���ة والس���جاد واالث���اث 
واملفروشات والالجنري واملواد 
الغذائية واحللويات والنظارات 
وااللكتروني���ات والكهربائيات 
واملع���دات وأدوات الرياض���ات 
البحري���ة. وأضافت الدهيم انه 
سيطلق في 26 من الشهر اجلاري 
معرض »اليوم العاملي للوقاية من 
املخدرات« حيث يتصدى املعرض 
للمخدرات واضرارها فيما ستقام 
عروض حية مصاحبة للفعالية، 
وسيقام املعرض مبشاركة كل من: 
رابطة الدراجات الهوائية، ورابطة 
هواة شيخان الفارسي )الطائرات 
الورقية(، ووزارة الدفاع )هيئة 
الداخلية  التمري���ض(، ووزارة 
)القرب املوس���يقية(، واحلرس 

الوطني )الطيران العمودي(.

اقامة مناسباتها وأنشطتها على 
أرض املعارض الدولية فستشهد 
ال�  امتحان  اقامة  ارض املعارض 
CFA، فيما تقيم اجلامعة األميركية 
حفل تخرج طلبتها في ال� 17 من 

تشهد أرض املعارض الدولية 
مبش����رف خالل يوني����و اجلاري 
اقامة أربعة انشطة ما بني جتارية 
وتربوية متخصصة، حيث أوضحت 
مديرة ادارة التسويق والعالقات 
العامة في شركة معرض الكويت 
الدولي باس����مة يوس����ف الدهيم 
ان الشركة تواصل خالل يونيو 
اجلاري تنفيذ برنامجها املوضوع 
وفق الترتيب املقرر، حيث سيقام 
معرضان ترتب الشركة إلقامة االول 
حتت عنوان »مهرجان الصيف« 
والثاني ترتب����ه اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات حتت عنوان 
»معرض اليوم العاملي للوقاية من 

املخدرات«.
مشيرة الى انه وفقا الستراتيجية 
الشركة بتعزيز سبل التعاون مع 
الراغبة في  اجلهات واملؤسسات 

بينها مهرجان الصيف وحفل تخريج طلبة الجامعة األميركية خالل يونيو

»شمال الخليج« تفوز بجائزة األداء المتميز 
في  برنامج تطوير الوكيل لعام 2009

حصلت شركة شمال اخلليج 
الوكي����ل احلصري  التجاري����ة، 
الكويت،  لسيارات هيونداي في 
على جائ����زة االمتياز في برنامج 
تطوير الوكيل للعام 2009 على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، 
وذلك في الدراسة التسويقية التي 
جتريها ش����ركة هيونداي موتور 
العاملية سنويا لتقييم أداء وكالئها 
وموزعيها حول العالم، وذلك ضمن 
)برنامج تطوير الوكيل DEP( لدى 

وكالء هيونداي.
وقد قام رئيس مكاتب هيونداي 
اإلقليمية في الشرق األوسط بي. 
تي. ش����ني بتق����دمي اجلائزة إلى 
املدير العام لشركة شمال اخلليج 
التجارية رائد ترجمان وذلك في 
حفل أقيم لتوزي����ع اجلوائز في 

ماليزيا.
 وعن أهمية هذه اجلائزة، قال 
ترجمان: »مت وضع هذا البرنامج 
التحفي����زي في املقر الرئيس����ي 
لهيونداي األم بهدف االرتقاء الدائم 
مبعايير األداء لدى جميع مكاتب 
ووكالء هيونداي حول العالم. كما 
يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل 
البناء بني الشركة األم والوكالء في 
جميع الدول واألقاليم«، الفتا الى ان 
»االجتماع السنوي ملؤمتر موزعي 
هيونداي في آس����يا والباسيفيك 
اصبح حدثا هاما ودافعا للتطوير 
الدائم الذي ترعاه هيونداي األم 
ويطبقه جمي����ع وكالء وموزعي 
سيارات هيونداي بهدف احملافظة 
على مس����يرة النجاح املتصاعدة 
واحلضور الريادي في السوق الذي 

تفخر به هيونداي«.
وحول كيفية ترش����يح وكالء 
وموزعي هيونداي لهذه اجلائزة، 
اض����اف: »إن الفوز بهذه اجلائزة 
يتطل����ب أن يكون لدى املوزع أو 
الوكيل سجال حافال من اإلجنازات 
على مستوى املبيعات وبناء االسم 
التجاري لهيون����داي، والتطوير 

املس����تمر في املرافق واخلدمات، 
ورضا العمالء واحلصة من حجم 
الس����وق العام، إضافة إلى تبني 
وترويج الهوية املوحدة لهيونداي، 
وهو األمر الذي اس����تطاعت فيه 
هيونداي الكويت أن حتقق خطوات 
املتزايدة  ابتداء بحصتنا  واسعة 
من السوق اإلجمالي، واملؤشرات 
املمتازة لرضا العمالء، إضافة إلى 
التطوير والبناء ملعرض هيونداي 
بروح عصرية تتوافق مع هوية 
هيونداي وتعبر عن فلسفتها في 
احلياة والعم����ل ليكون املعرض 
اجلديد أحدث معرض من نوعه 
في الش����رق األوس����ط«. وتقوم 
شركة هيونداي موتور من خالل 
هذا البرنامج الذي مت إطالقه في 
العام 2005 باقتراح ومناقش����ة 
آليات تطوير فعالة تس����اهم في 

متكني هيونداي من االستمرار في 
حصد اجلوائز وتوسيع حصتها 
من حجم السوق العام واالرتقاء 
مبعايير خدمة العمالء وإغناء االسم 
التجاري لهيونداي ليصبح أكثر 
قوة وحضورا، ولذلك فإن التميز 
والنجاح في احلصول على هذه 
اجلائزة يجعل من الوكيل الفائز 
أفضل موزع رس����مي لهيونداي 
في آس����يا والباسيفيك، ويعكس 
النجاح الذي حققته جميع اجلهود 
املخلصة لدى هذا الوكيل لتأكيد 
 C.A.R.E القيم التي يحملها برنامج
وهي اختصارات لكلمات تعبر عن 
رؤية هيونداي األم )السرور، الدقة، 

االعتمادية، الفاعلية(. 
وباختيار شركة شمال اخلليج 
التجارية لتكون على قمة نخبة 
املوزعني املعتمدين، فإن هيونداي 

الكويت تفخ����ر بأنه تضيف هذا 
إل����ى س����جلها احلافل  اإلجن����از 
بالنجاحات على مدى العام السابق 
والذي ش����هد زيادة في املبيعات 
بلغت 20% وتك����رر النجاح بعد 
طرح س����ياراتها اجلديدة ملوديل 
2010 التي استحوذت على إعجاب 
عاملي وحصدت العديد من اجلوائز 
العاملية، وتال ذلك إطالق »سوناتا 
2011« لتكون قطعة فنية منحتها 
الكثي����ر م����ن وكاالت التصنيف 
ووسائل اإلعالم والتسويق مراكز 
أولى ورائدة.  اجلدير بالذكر أن 
الرابع  املركز  »هيونداي« حققت 
ألهم عالمة جتارية للس����يارات 
في العالم وخامس اكبر مصنعي 
الس����يارات في العالم 2009 وهو 
إجناز تفخر به هيونداي وتسعى 

للتفوق عليه نحو األفضل.

الوكيل الحصري في الكويت لتوزيع هيونداي في منطقة الخليج والشرق األوسط

رسالة مفتوحة جلميع أعضاء مجالس اإلدارات في الشركات 
الكويتية )سواء مدرجة أو غير مدرجة(.

بداية نود أن نشير إلى أن هذا املقال يعبر فقط عن رأي آيديلتي 
املستقل وإميانا منا بالدور احليوي لعضو مجلس اإلدارة سواء 

»ميثل نفسه أو ميثل الغير«.
هناك واجبات عديدة يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يعيها، 
ومنها:� السلطة التي ميتلكها العضو هي سلطة يقوم باستخدامها 
لصالح جميع املساهمني، وليست أداة حتكم باملؤسسة أو الشركة 

للقيام بعكس ذلك.
� عل����ى عضو مجل����س اإلدارة في جميع األحيان أن يحس����ن 
الني����ة، ونقصد بذل����ك أن يعمل العضو لصالح الش����ركة فيجب 
تكرار السؤال التالي »هل من مصلحة الشركة القيام ب� ........«، 
وعلى العضو أن يقوم بتحكيم العقل فال مجال للخيال الواس����ع 

في اتخاذ القرارات.
� من دون أي قيد أو ش����رط، يجب على عضو مجلس اإلدارة 
أن يتجرد من العاطف����ة وأن يبتعد عن تضارب املصالح، فعليه 
النظر بحيادية لكل األمور. وف����ي حال تعرض العضو لقرار قد 
يترتب علي����ه تضارب مصالح فعلى العضو مس����ؤولية إخطار 
زمالئه في مجل����س اإلدارة والتنحي عن إبداء الرأي والتصويت 

على هذه القرارات.
� عادة ما تتخذ قرارات املجل����س بأغلبية أعضائها، ومن هذا 
املنطلق ال يحق لعضو مجلس اإلدارة أخذ قرارات فردية من دون 

احلصول على موافقة املجلس.
� من الواجبات الرئيسية لعضو املجلس جلب فرص للشركة 
ولكن عليه االبتعاد التام عن القيام بصفقات بينه وبني الشركة، 
»مصلحة الشركة ومساهميها فوق كل شيء« حيث ال يستطيع العضو 

القيام بواجبه جتاه الشركة النشغاله مبصلحته الشخصية.
� عدم استخدام ممتلكات الشركة سواء ملموسة كاملكاتب وغيرها 
أو غير ملموس����ة كاملعلومات والفرص االس����تثمارية للمصلحة 

الشخصية.
� ال يحق لعضو مجلس اإلدارة املنافسة املباشرة مع الشركة، 

فال يستطيع العضو أن يكون عضوا في شركتني متنافستني.
ف����ي قانون اململكة املتحدة للش����ركات الصادر في 2006 متت 
اضاف����ة بنود لتعزيز واجب مجلس اإلدارة في اجناح الش����ركة، 

وذلك ملصلحة جميع العاملني ومالك الشركة، ومنها:
� العواقب التي تترتب على أي قرار طويل األجل.

� مصلحة موظفي الشركة.
� احلاجة لتعزيز العالقات التجارية مع املوردين والعمالء.

� مدى تأثير نشاط الشركة على املجتمع والبيئة.
� احلفاظ على سمعة الشركة في تطبيق أعلى معايير السلوك 

املهني.
� احلاجة للمساواة بني أعضاء الشركة.

وفيما يلي عرض مختصر لبعض األمثلة التي أدت إلى فشل 
بعض مجالس اإلدارات:

� اعتم����اد مجلس اإلدارة بش����كل كلي على إدارة الش����ركة في 
تقدمي املعلومات لها مما يعطي املجال لتلك اإلدارة في »حتريف« 

املعلومات وإخفاء الوضع احلقيقي للشركة.
� ع����دم معرفة أعضاء مجل����س اإلدارة بعضهم البعض وعدم 

تفرغهم وندرة اجتماعاتهم، مما يضعف فاعلية املجلس ككل.
� عدم االملام ببعض االمور التحليلية وعدم امتالك الوقت الكافي 
يعدان من األمور السلبية التي تساعد بعض إدارات الشركات على 

حجب املشاكل وعدم ايصالها ألعضاء مجلس اإلدارة.
� في حال مت اختيار مدير الشركة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
بناءا على املعرفة الشخصية وليس بناء على مؤهالته، ستكون 
مهمة األعضاء لتقييم أداء مدير الشركة أكثر صعوبة ومن ثم عدم 

مقدرة األعضاء على كشف األخطاء.
� في حال انخفض أداء مدير الشركة الذي حقق جناحات سابقة 

مع الشركة سيكون من الصعوبة مناقشة سلبياته احلالية.
� كل األمور السابقة بإمكانها أن تؤدي إلى خلق جو »لطيف« 
من املجامالت بني األعضاء خشية إثارة املشاكل واملشاحنات فيما 
بينهم »فالن محس����وب على اجلماعة هذه.. وفالن محسوب على 

فالن.. إلخ«.
ندعو اهلل العلي القدير أن يوفق جميع أعضاء مجالس اإلدارات 
في مختلف الشركات ملا فيه مصلحة املساهمني ومن ثم مصلحة 

كويتنا الغالية.

وفي النهاية... 

دعوة من آيديليتي ل� »تصفية النية«.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني ش��ركة آيديليتي لالستشارات في إطار تش��جيعها على إنشاء وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع 
*التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

»صّف النية«!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
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