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أنور الغيث يتسلم اجلائزة من ستيف دونوفن ممثل »سيتي بنك«

إلهام محفوظ تتسلم اجلائزة من ستيف دونوفان بحضور مسؤولني من اجلهتني

من طبيعة صاحب العمل سواء )الناجح 
أو غير الناجح( االعتماد على النفس في إدارة 
مصاحله الشخصية من شركات وممتلكات... 
إلخ، وعندما يزداد احلمل يقوم هذا الشخص 
بالبحث عن »أوادم« أهل للثقة للقيام بأدوار 
مختلفة من شأنها مساعدته في إدارة شركاته 

وممتلكاته.
من الطبيعي أيض���ا أن يواجه صاحب 
العمل عقبات أو حتديات قد ال يكون لديه 
أو لدى أحد العاملني مع���ه حلول لها، فما 

العمل ومن أين يأتي احلل؟
إذا كان الش���خص يعاني من مرض، ال 
س���مح اهلل، فعادة ما يق���وم بالتوجه الى 
دكتور عام للكشف عليه وتشخيص حالته، 
فيقوم الدكتور بتحويله إلى استشاري ليقوم 
بالتشخيص الدقيق ووصف عالج مناسب من 

شأنه مساعدته على الشفاء بإذن اهلل.
فبإمكاننا تش���بيه دور االستشاري في 
تش���خيص املرض ووص���ف العالج بدور 
املستشار املالي في تش���خيص اخللل في 
األنشطة التجارية وإيجاد حلول مناسبة.

فباس���تطاعتنا اس���تنتاج أنه ال توجد 
»العصا السحرية« � إن صح التعبير � ملعاجلة 
هذه املش���اكل، ولكن بإمكان صاحب العمل 
االستعانة مبستش���ار مالي مؤهل اليجاد 

احللول.
فحذار.. »فاخلبراء كثيرون ما تبيه يأخذ 

ساعتك ويقولك الساعة كم!!« 
وبالتالي، اختيار املستش���ار املناس���ب 
هو نصف احلل للمش���اكل التي تواجهك، 
ولك���ن يبقى الس���ؤال قائم���ا... من هؤالء 

املستشارون؟
واإلجابة ببساطة هم:

� إداريون متمرسون ميلكون خبرة كبيرة 

في املجال املعني.
� ميلك���ون القدرة عل���ى حتليل األمور 
مبوضوعية ومبنأى عن السياسة الداخلية 

للشركة.
� ملتزمون بتطبيق أفضل املمارس���ات 

املهنية.
� يساهمون في تسهيل قنوات االتصال ما 

بني املالك واملوظفني وذلك حلياديتهم.
� فريق داعم للمؤسسة وإدارتها التنفيذية 
لقيامهم بدور تكميل���ي للوصول لألهداف 

املرجوة.
فاملستشار مس���ؤول عن معرفة اخللل 
والعم���ل على تصحيحه وذل���ك من خالل 
رسم خطة عمل واضحة املعالم ومساعدة 
صاح���ب العمل على تطبي���ق هذه اخلطة 

بالشكل األمثل.
ومن واجبات املستشار تدعيم احللول 
بحقائق من واقع جتارب سابقة أو معلومات 
متوافرة لديه ومطبقة من قبل أفضل الشركات 

الناجحة.
فيقوم املستشار بتقدمي التوصيات التي 
من شأنها توظيف اخلبرات واملواهب املتوافرة 
لدى الشركة لتحسني األداء والوصول إلى 

األهداف املرجوة.
بسبب انشغال صاحب العمل وموظفيه 
بإدارة أمور الش���ركة اليومية وعدم إيجاد 
وقت كاف لتحليل املش���اكل وتوفير حلول 
لها، فإن دور املستشار هو تخفيف الضغط 
عن صاحب العمل وتوفير احللول في وقت 

محدد يتفق عليه الطرفان.

وفي النهاية... 

دعوة من آيديلت���ي لصاحب العمل إلى 
»إعطاء اخلباز خبزه«.

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.

*

أهمية دور المستشار...

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

 »عارف«: تلقينا عرضًا لبيع 
حصة من بنك المال 

فاضل الصباح يستقيل
من رئاسة مجلس »فنادق« 

عمومية »األمان«
15 الجاري

تشكيل مجلس إدارة 
»العقارية القابضة«

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة مجموعة عارف 
االستثمارية )عارف(  أفادته بأنها 
قد تلقت عرض بيع حصة من بنك 
املال ولكن العرض لم يلق القبول 
من مجموعة عارف االستثمارية، 
وأن الشركة س����تقوم مبوافاة 
إدارة السوق بأي تطورات في 

هذا اخلصوص. 

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس إدارة شركة 
الفنادق الكويتية )فنادق( وافق 
على قبول االستقالة املقدمة من 
اإلدارة الشيخ  رئيس مجلس 
فاضل خالد اجلابر الصباح من 

مجلس اإلدارة.  

 أعلن سوق الكويت لألوراق 
العمومية  املالية أن اجلمعية 
العادية لشركة  األمان لالستثمار 
)األمان( س���وف تنعقد في 15 
اجلاري والتي س���يتم خاللها 
انتخ���اب  عضو مكمل ملجلس 
اإلدارة.  علما بأن هذه التوصية 
تخض���ع ملوافق���ة اجلمعي���ة 
العمومية واجلهات املختصة.  

 أف����ادت الش����ركة الكويتية 
العقاري����ة القابضة )العقارية( 
أنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العادية املنعقدة في  العمومية 
18 ماي����و، مت انتخاب أعضاء 7 
أعضاء ف����ي مجلس اإلدارة هم: 
محمد املطير، عبدالرحمن زمان، 
نواف العميم، فيصل العصيمي، 
فراس الغامن، مشعل عبدالعزيز 
عبداهلل النصار وناجي عبداهلل 

يوسف العبدالهادي. 

1.37 مليون دينار أرباحها في 2009

حصل على نسبة تجاوزت 98% من المعايير المطلوبة

 »الرازي القابضة« تتفاوض لالستحواذ 
على حصة في شركة لتوزيع األدوية 

قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة الرازي القابضة 
د. أنور املضف ان هناك مفاوضات جتريها الشركة حاليا لالستحواذ 
على بعض األصول في شركة متخصصة في توزيع األدوية واملعدات 
الطبية، مشيرا ايضا الى وجود مشاريع عدة مت التقدم بها للجهات 
املختصة ومازالت حتت الدراسة، متوقعا ان يتم البت فيها واجنازها 
خالل الفترة املقبلة. واضاف في تصريح صحافي أن الشركة جنحت 
في حتقيق أرباح صافية بلغت 1.37 مليون دينار عن الس���نة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009، على الرغم من استمرار األزمة املالية 
في العالم عامة وفي الكويت على وجه اخلصوص، مشيرا الى أن هذا 
االمر يعتبر تطورا ايجابيا في أداء الشركة املالي بكل املقاييس، مما 
يعد حافزا لها على املضي قدما في التطوير واالجناز خالل املرحلة 
املقبلة.  واشار الى أن شركة الرازي استطاعت احملافظة على مستويات 
مرتفعة من الس���يولة مما ميكنها من حتقيق أهدافها االستثمارية، 
كما متكنت من استيعاب ديناميكية السوق بسرعة كبيرة واتخذت 
منذ العام املاضي سياسة توخي احلذر عند االستثمار والبحث عن 

شركات تشغيلية بأسعار مناسبة.

»سيتي بنك« يمنح »بيتك« جائزة الريادة
في خدمات الدفع اإللكتروني لـ 2009

في إرساء أسسها على مستوى 
أسواق املنطقة والعالم.

وأك���د أن ه���ذا التطور يعد 
احدى ثمار رؤية ونهج »بيتك« 
واملتمثل في االستثمار بأنظمة 
التكنولوجيا املتطورة والعنصر 
البشري الكفء، وتوظيف هذه 
االستثمارات خلدمة العمالء وفق 

أعلى املواصفات.
وبه���ذه اجلائ���زة يض���م 
»بيتك« اجنازا جديدا إلى سجل 
اجنازات���ه املتواصلة واملتمثلة 
ف���ي حصوله عل���ى العديد من 
اجلوائز والتقديرات من كبريات 
املؤسسات العاملية احملايدة ومن 
أهمه���ا ذي بانك���ر ويورومني 
اللتني منحت���ا »بيتك« جوائز 
على مس���توى البنوك احمللية 
والبنوك اإلس���المية في العالم 
كأفضل مؤسس���ة مالية خالل 

السنوات األخيرة.

هذه املعايي���ر العاملية في قلة 
األخطاء في احل���واالت املالية، 
البيان���ات  وج���ودة وكف���اءة 
واملعلوم���ات املرس���لة، إضافة 
إلى س���رعة تنفي���ذ العمليات، 
مش���يرا إلى أن »بيتك« حصل 
على نسبة جتاوزت 98% لهذه 
النسبة  املعايير مجمعة، وهي 
التي مينح على أساسها »سيتي 

بنك« اجلائزة سنويا.
وأشار إلى أن »بيتك« أحد ست 
مؤسسات فقط حصلت على هذه 
اجلائزة التي متنح للمؤسسات 
املرموقة على مستوى املنطقة، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أن 
اجلائزة تبرهن على قدرة وكفاءة 
»بيتك« في التعامل مع املؤسسات 
املالية العاملية وثقتها فيه باملقابل، 
كما تعكس أيضا ثقة »س���يتي 
بنك« ف���ي التعامالت املصرفية 
اإلس���المية التي ساهم »بيتك« 

االلكتروني احلديثة وفق النظم 
واملعايير العاملية.

من جانبه، قال نائب مساعد 
املدير العام للعمليات في »بيتك« 
أنور الغيث عقب تسلمه اجلائزة، 
إن »س���يتي بنك« الذي يعد من 
أكبر املؤسسات املالية في العالم 
والذي يحتفظ بعالقات وتعامالت 
واسعة مع مؤسسات مالية عديدة 
على مس���توى العال���م، يضع 
مواصفات عاملية دقيقة ومهنية 
تقيس جودة وكفاءة أنظمة الدفع 
االلكتروني واحلواالت املالية لدى 
التي يتعامل  املالية  املؤسسات 
معها ويختار سنويا من بينها 
األفضل التزاما بهذه املواصفات 
واملقاييس، حيث حاز »بيتك« 
النس���ب له���ذه املعايير  أعلى 
املالية  كافة من بني املؤسسات 

املقارنة.
وأضاف الغيث قائال: تتمثل 

منح »سيتي بنك« )من أكبر 
العاملية(  املالي���ة  املؤسس���ات 
الكويتي »بيتك«  التمويل  بيت 
جائزة الريادة في خدمات الدفع 
االلكتروني لعام 2009، باعتبار 
البنك من أفضل املؤسسات املالية 
على مس���توى منطقة الشرق 
التي يتعام���ل معها  األوس���ط 
»س���يتي بنك« في مجال الدفع 
االلكترون���ي، حيث حصل على 
نسبة جتاوزت 98% من املعايير 
التي يضعها »سيتي بنك« ملنح 

هذه اجلائزة.
املدير  وتسلم نائب مساعد 
الع���ام للعمليات أن���ور الغيث 
ع���ن »بيتك« اجلائزة من املدير 
التنفي���ذي ورئي���س خدمات 
املعامالت العاملية للشرق األوسط 
في »سيتي بنك« ستيف دونوفن 
ضمن انشطة زيارته للكويت.

وقال رئيس خدمات املعامالت 
العاملية للشرق األوسط وباكستان 
ستيف دونوفن بهذه املناسبة: 
يسعدنا أن نبلغ بيت التمويل 
الكويتي بفوزه بجائزة أداء سيتي 
لع���ام 2009 لدوره الريادي في 
مجال خدمات الدفع االلكتروني 
لفئة الدفعات التجارية ودفعات 

اخلزانة.
نحن نؤكد أن »بيتك« فاز بهذه 
اجلائزة عن جدارة واستحقاق 
بتجاوبه مع املعايير واملقاييس 
التي يضعها سيتي لتلك اجلائزة 
من بني مؤسسات مالية عديدة 
نحتفظ بتعامالت نشطة معها 

على مستوى املنطقة.
وأضاف دونوفن قائال: نعتبر 
»بيتك« من أفضل البنوك بدليل 
فوزه بهذه اجلائزة التي متنح 
للمؤسسات املالية العريقة في 
العالم والتي تطبق أنظمة الدفع 

.. ويمنح جائزة تقديرية لـ »التجاري«
في مجال خدمات الدفع العالمية

قامت وحدة اخلدمات واملعامالت املالية 
العاملية وهي وحدة مالية مبجموعة »سيتي 
جروب« مبن����ح جائزة تقديري����ة للبنك 
التجاري وذلك تقديرا لتميزه وتفرده في 
مجال خدمات الدفع العاملية وحتقيقه اعلى 
املستويات في خدمة الدفع الفوري املباشر 

.)STP( االلكتروني
ومن املعروف ان هذه اجلائزة يتم منحها 
للمؤسسات املالية الرائدة في مجال خدمات 
الدفع الفوري املباشر االلكتروني على نطاق 

العال����م والتي تتبع افض����ل معايير الدقة 
العاملي����ة في مجال متري����ر خدمات الدفع 
االلكتروني املطبقة لدى البنوك املراسلة. 
وخدمة »STP« هي عملية الكترونية لتمرير 
املدفوعات دون اي تدخل يدوي مما يؤدي 
الى زيادة سرعة عملية مترير املدفوعات 
واحلد من االخطاء املتعلقة بتمريرها وكذلك 
تقليل التكاليف املتعلقة باعمال التشغيل 
واملعامالت باالضافة الى كفاءة وس����رعة 
عمليات متري����ر املدفوعات وهو ما يعود 

بالنف����ع على كل من البنك والعمالء الذين 
يس����تخدمون هذه اخلدمة املقدمة لهم من 

البنك.
وقد قام املدير االقليمي لوحدة اخلدمات 
واملعامالت املالية العاملية في منطقة الشرق 
االوسط وباكستان ستيف دونوفان بتقدمي 
هذه اجلائزة التقديرية الى رئيس اجلهاز 
التنفي����ذي )بالوكالة( بالبن����ك التجاري 
الهام محفوظ خالل احلفل الذي اقيم بهذه 

املناسبة.

دونوفن: الجائزة تبرهن على أن »بيتك« من أفضل البنوك

الغيث: ثمار التوظيف الصحيح للتكنولوجيا المتطورة


