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 حمد املرزوق، رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في البنك االهلي املتحد، احد املساهمني الرئيسيني في 
حتول البنك من التقليدي الى العمل بنظام الشريعة 
االســـالمية.. فقد عمل منذ اليوم االول من التحول 
على االرتقاء باملســـتوى العام ألداء البنك ليواصل 
جناحاتـــه املتتالية في اطار التحول.. ومن ثم جني 
االرباح واملكاسب والنتائج في وقت قصير نسبيا.
عمل املرزوق منذ حتول البنك على حتقيق جناحات 
اخرى متثلت في حصولـــه على اعلى التصنيفات، 
االمر الـــذي انعكس ايجابيا على االداء، كما انعكس 
تلقائيا على جودة أصول البنك واستقرار مستويات 
الربحية، بالرغم من انعكاسات وتأثير األزمة املالية 
العاملية وتداعياتها بشـــكل عام على الكويت، وهذه 
التصنيفات العاملية تثبت مجددا أن البنك يسير على 
خطى متحفظة في معامالت البنك مع احملافظة على 
تنمية أصوله. ساهم املرزوق في تفعيل كافة نشاطات 
ومؤشـــرات البنك التي شـــهدت منوا واضحا خالل 
العامني املاضيني، وهي نتائج إيجابية جاءت بالرغم 
من مبادرة ادارة البنك باالحتفاظ مبخصصات عامة 
إضافية تطوعية، وذلك من باب التحوط، هذا بخالف 
املخصصات األخرى التي حتتســـب وفقا لتعليمات 
بنك الكويت املركزي، وذلك حتسبا للتداعيات التي قد 
تنتج بسبب األزمة املالية العاملية وتبعاتها. ونتيجة 
لنمو األداء في كافـــة القطاعات بفعل تنوع مصادر 
اإليرادات، وتوســـع النشـــاطات، وتوزيع املخاطر، 
واالهتمام املتزايد مبتطلبات العمالء، وتقدمي العديد 
من اخلدمات واملنتجات املتطورة، فقد ادى ذلك الى 
حتقيق زيادة في االرباح، ويسعى لكي يكون املرحلة 
املقبلة متواكبة مع التحديات التي تفرض على القطاع 
املصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته 

في ظل املتغيرات املتسارعة التي يشهدها العالم. 

قد تطرأ في السوقني االستثمارين احمللي والعاملي، فهو 
ميتلك رؤية مستقبلية حقيقية جتاه املستقبل.

  كما ساهم الزبيد في وضع اللبنات االولى للتحول 
اإلســـتراتيجي لالمتياز لالســـتثمار، والذي يأتي وفقا 
ألجندة اســـتثمارية واقتصادية خططـــت لها االمتياز 
جيدا، فلم يأت هذا التحول من فراغ، وإمنا وفقا ألسس 
اقتصادية شملت عناصر عدة، كما يسعى الزبيد جاهدا 
من اجل تنمية حقوق املســـاهمني، وتخفيض الديون، 
وبناء قاعدة اســـتثمارية متنوعة وشـــاملة تهدف الى 

تنويع مصادر الدخل.

  محمد الشايع.. مشاريع مميزة ووكاالت فريدة

  محمد الشايع، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شـــركة املباني، صاحب خبرات اقتصادية يترجمها 
دائما بشكل ايجابي في البزنس والنشاط التجاري، فقد 
أسس دعائم الوكاالت التجارية العاملية، وقام بافتتاح 
األڤنيوز منذ فترة زمنية ليست ببعيدة، والذي يعتبر 
من املشاريع التجارية الكبرى في منطقة اخلليج العربي، 
حيث يتميز الشايع بالنشاط والديناميكية االستثمارية 
غير العادية. وقد اســـتطاع ان يصل الشايع الى حجم 
استثمارات في مشروع األڤنيوز يبلغ نحو مليار دوالر 
بعـــد اكتمال املرحلة الرابعة منـــه، حيث تقوم املباني 
حاليا بتنفيذ املرحلة الثالثة التي يفترض ان تنتهي في 
عام ٢٠١٢، والتـــي تصل تكاليفها الى ١٥٠ مليون دينار 
ومتتد على مســـاحة بناء تبلغ ١٠٠ ألف مترمربع، كما 
تقوم الشركة في الوقت نفسه باحلصول على املوافقات 

الالزمة للمرحلة الرابعة.

  مناف الهاجري.. ترسيخ الدعائم االستثمارية

  مناف الهاجري، مدير عام شـــركة املركز املالي، من 
الذين عملوا على ترسيخ الدعائم االستثمارية األساسية 
للشركة، ما أدى الى حصولها على جائزة «أفضل مدير 
أصول على مستوى الكويت» من مجلة جلوبل انفستور 
Global Investor، إحـــدى املجـــالت املتخصصة التابعة 
ملجموعة يورومني، حيث ســـاهم في وضع العديد من 
األساسيات، منها العمل على تقوية الوضع املالي املتني 
للشـــركة، ورفع مســـتوى أداء منتجاتها االستثمارية 
وتنوعها، وتفعيل مبادراتها الى االبتكار من خالل شق 
قنوات استثمارية جديدة تتوافق مع دورات األسواق، 
واحملافظة على معدالت مستدامة للنمو من حيث احلصة 
السوقية وحجم األصول املدارة وقاعدة العمالء، وااللتزام 

مبستوى رفيع من احلوكمة واالنضباط الداخلي.

  نجيب العوضي.. خبرة ومهنية في االتصاالت

 «viva» جنيب العوضي، الرئيس التنفيذي في شركة  
لالتصاالت سابقا، اختير ليكون رئيسا تنفيذيا ملا يتميز 
به من خبرة واسعة، وجاء اختياره معتمدا على الكثير 
من العوامل املهنية والعملية والوطنية، وانسجاما مع 
توجهات الشركة وقيمها في تشجيع الكفاءات الوطنية 
والكوادر الكويتية التي تتميز بالنشاط والفاعلية وحسن 
األداء، كمـــا أن لدى العوضي خبرة في عالم االتصاالت 
واألعمال تزيد على ١٥ عاما. أمضى ١٠ سنوات منها في 
تأسيس وتطوير شركتي اتصاالت كبيرتني في املنطقة. 
وكان سابقا املدير العام واملسؤول الرئيسي عن القسم 

املختص بالشبكات في شركة املستقبل لالتصاالت. 

 «بيزنز نيوز» تختار أفضل ١٠شخصيات اقتصادية كويتية لـ ٢٠١٠

الفترة لترتيب أوضاع البنك من جديد، ولتحديد النهج 
الذي ســـتكون عليه هذه االستراتيجية، خصوصا انها 
ســـتكون سهلة التحقيق في ضوء تولي إدارة تنفيذية 

جديدة ودخول مالك جدد. 
  وبرهن عمليا على أن عام ٢٠١٠ كان نقطة حتول في 
أداء وهوية وبصمة بوبيان، ليصبح ثالث اكبر البنوك 
الكويتية من حيث القيمة السوقية من خالل تطوير عمل 

البنك في جميع املجاالت املطروحة للعمل املصرفي.

  عبدالرحمن المعروف.. استثمارات في بلدان شتى 

  عبدالرحمن املعروف، رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي في شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت، احد الذين اســـهموا بقـــوة في وضع كيان 
استثماري مميز للشركة االمر الذي ساهم في فوز الشركة 
خالل السنوات الست املاضية بعدد من املشاريع املتنوعة 
تتضمن إنشاء مبان ومشاريع بنية حتتية وأخرى ذات 
عالقة بقطاع البترول فقد بلغت القيمة االجمالية لهذه 
املشاريع نحو ٥٥٥ مليون دينار وان لدى الشركة اآلن 
نحو ٤٢٨٣ موظفا في مختلف االدارات واالقسام والفروع 
مما ادى الى تقوية ودعم كيان الشركة من خالل ميزانيتها 
العمومية ودعم العمالء والبنوك اإلقليمية ما يوفر املجال 
للشركة حلشد مواردها وعالقاتها في املنطقة لتحظى 

بعقود جديدة. 
  وقاد املعروف شـــركة املجموعة املشتركة الى 
تنفيذ العديد من املشاريع املهمة خالل عام ٢٠٠٩، 
واالشهر االربعة االولى من عام ٢٠١٠ داخل وخارج 
الكويت، والتي بلغت قيمتها االجمالية ٢٨٩٫٣ مليون 
دينار، حيث وقعت الشركة ١٣ عقدا في عام ٢٠٠٩ 
داخل الكويت، بلغت قيمتها االجمالية ١٢٤٫١ مليون 
دينار، وعقدين بقيمة ٦٠٫٧ مليون دينار منذ بداية 

٢٠١٠ وحتى نهاية شهر ابريل ٢٠١٠.

  عبدالسالم البحر .. توسع الوطنية للطيران 

  عبدالســـالم البحر، رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في اخلطوط الوطنية للطيران، داعم قوي ورئيسي 
في توسعات الوطنية للطيران تلبية للطلب املتزايد على 
خدماتها املتميزة، وذلك عبر توسيع أسطول طائراتها، 
وتقـــدمي جدول رحالت جديد يلبي احتياجات ومطالب 
ضيوف الوطنية للطيران الذين يشهد عددهم ارتفاعا 
مستمرا منذ تأسيس الوطنية للطيران كشركة طيران 
ذات خدمات متميزة. ويحرص البحر على توسيع نطاق 
الشـــركة وتشغيلها على خطوط جديدة في إطار خطة 
التوســـع والتطوير التي يساهم في وضعها بالتعاون 
مع املتخصصني في الشركة، والتي تهدف الى االرتقاء 
مبستواها العام واستقبال اقتراحات ضيوفها، ما يساعد 

على حتقيق متطلباتهم.

  علي الزبيد.. والتحول اإلستراتيجي

  علي الزبيد، نائب رئيـــس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في شركة االمتياز لالستثمار، استطاع بعقليته 
االستثمارية وفكره االقتصادي الذي ينتهجه أن يصل 
باملجموعـــة إلى بر األمان أثناء األزمة املالية التي أثرت 
سلبا في أداء الكثير من شركات االستثمار، فهو اقتصادي 
يتبـــع أفضل النماذج االقتصادية فـــي مجموعته التي 

أسسها منذ فترة زمنية ليست بقصيرة.
  وقد استطاع الزبيد ان يرسم األسس واملفاهيم التي 
أسســـت من أجلها مجموعة االمتيـــاز، وذلك من خالل 
إستراتيجية هادفة لها مضمونها االقتصادي، وهذا ما 
مكنه من توسيع النطاق االستثماري للمجموعة وفق 
أهـــداف اقتصادية مرنة تأخذ في االعتبار أي متغيرات 

 اختارت مجلة «بيزنز نيوز»، املتخصصة في االقتصاد 
وهي مجلة كويتية تابعة ملجموعة «االمتياز لالستثمار» 
ويرأس حتريرها سالم سليمان العويد اإلبراهيم، أفضل 
١٠شخصيات اقتصادية كويتية لعام ٢٠١٠ ملا حققته من 
جناحات محليا وخارجيا مستندة الى ٥ معايير أساسية 
وهي: التحول إلى األرباح وتوالي النجاحات والتوسع 
االستثماري وشمولية االســـتثمارات وأخيرا اخلبرات 

املتراكمة. وفيما يلي التفاصيل:

  أسعد البنوان.. استثمارات وشراكات متجددة

  اســـعد البنوان، نائب رئيـــس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة االستثمارات الوطنية، 
كونه من الذين ساهموا في التزام شركة االستثمارات 
الوطنية وتفانيها في خدمة عمالئها ومســـاهميها 
وموظفيهـــا، وكان ذلك كافيا لالرتقاء بها، ودفعها 
قدما إلى مصاف املؤسسات االستثمارية الرائدة في 
الكويت، إلى جانب املســـاهمة في تركيز جهودها 
بشكل متواصل على تنمية موارد عمالئها من خالل 
تقدمي فرص اســـتثمارية فريدة ومتنوعة حتقق 
أعلى قـــدر ممكن من العوائد، إلى جانب ما تقدمه 

من خدمات فائقة اجلودة والتميز.
  ويحرص البنـــوان على حتقيـــق النجاح في 
شركة االستثمارات الوطنية من خالل التميز في 
األداء، وحتقيق عوائد مستمرة لعمالئها تتجاوز 
املؤشرات املوضوعة، والعمل على احلد من التقلبات 
املرتبطة باالستثمار بفضل املنهجية االقتصادية التي
يتبعها والتمحور حول العميل لضمان اســـتمرار 

النجاح.

  بدر الخرافي.. نجاح صفقة زين ـ بهارتي

  بدر اخلرافي، نائـــب رئيس مجموعة اخلرافي، بذل 
جهـــودا مضنية في جناح صفقة زينـ  بهارتي وحتول 
ملكيتها الى شـــركة بهارتي الهندية.. ويحســـب اجناز 
صفقة زين - بهارتي بهذا احلجم وفي هذا الزمن القياسي 
لصالح القطاع اخلاص الكويتي عموما وملجموعة اخلرافي 
التي يساهم في قيادتها خصوصا حيث ضخت الصفقة 
سيولة كبيرة داخل السوق وساهمت في انعاش االقتصاد 

الكويتي.
  وقد اســـتطاع اخلرافي ان يتجاوز تداعيات األزمة 
املالية احلالية مـــن خالل االطار العام االســـتراتيجي 
ملجموعة اخلرافي، خصوصـــا أن املجموعة تركز على 
األنشطة التشغيلية من خالل شركاتها، سواء في قطاع 
االتصاالت أو األغذية أو الصناعة، وهذه االستراتيجية 
التي وضعها رئيس املجموعة ناصر اخلرافي هي التي 
أســـهمت في جتاوزها تأثيرات األزمة، بل ان شـــركات 
املجموعة وزعت أرباحا نقدية واستطاعت حتقيق منو 

حتى خالل األزمة.

  عادل الماجد.. خروج «بوبيان» من الخسائر إلى األرباح

  عادل املاجد، الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، الرجل 
الذي ساهم في وضع استراتيجية واضحة للبنك، فقبل 
توليـــه مهام منصبه بالبنك كرئيـــس تنفيذي لم تكن 
هناك استراتيجية واضحة لدى البنك، ولذلك حرص مع 
اإلدارة التنفيذية على وضع استراتيجية جديدة للمرحلة 
املقبلة شهدت اجتماعات مكثفة إلدارة البنك خالل تلك 

 حمد المرزوق.. نجاح متواٍل 

 الصفحة اخلاصة حلمد املرزوق في االصدار 

 «األولوية للسيارات» تبرم عقودًا بمليون دينار
 أعلنــــت شــــركة األولوية 
للســــيارات عن توقيع عقود 
تأجير جديدة بقيمة إجمالية 
املليــــون دينار خالل  قاربت 
األسبوع االول من العام احلالي 
٢٠١١، حيث مثلت هذه العقود 
التي بذلتها  حصيلة اجلهود 
إدارة الشركة في نهاية ٢٠١٠.

  وأعلن مدير إدارة التأجير 
في شركة األولوية للسيارات 
مصعب اخلارجي أن األولوية 
استطاعت إبرام عقد مع شركة 
اجيليتي اللوجستية لتأجير 
سيارات حديثة ملدة سنتني، 
كما انها أبرمت عقدا جديدا مع 

مجلس األمة الكويتي لتزويد 
مدراء اإلدارات وقسم اخلدمات 
بسيارات شفر كابريس لنفس 
املدة الســــابقة، هذا باإلضافة 
إلــــى بعض العقــــود األخرى 
مع شــــركات وأفــــراد، حيث 
الســــيارات  بلغ إجمالي عدد 
املســــتأجرة في العشرة أيام 

األولى إلى ٣٠٠ سيارة.
  وذكــــر أن العقود اجلديدة 
تؤكد قدرة شــــركة األولوية 
للسيارات على توفير احتياجات 
القطاعات احلكومية واملؤسسات 
والشركات الراغبة في احلصول 
على ســــيارات فاخرة وغير 

فاخرة ضمن عقود ســــنوية 
ومبميزات وخدمــــات راقية، 
وأســــعار تنافسية، وذلك من 
خالل فريق تسويقي وخدمي 
كبير قادر على توفير خيارات 
املقاييس  متعــــددة بأفضــــل 

وبأسعار مناسبة.
  وأضاف أن «األولوية» لديها 
مجموعة كبيرة من السيارات 
احلديثة والفاخرة التي تناسب 
مختلــــف احتياجات ورغبات 
العمالء، كمــــا أنها قادرة على 
توفير أفضل العروض السنوية 
التي تلبي مختلف احتياجات 
الوزارات والشركات واألفراد 

على حد سواء. 
  اما بالنسبة خلدمات األفراد 
فقد ذكر اخلارجي أن الشركة 
بصدد توقيــــع عقود جديدة 
لســــيارات متنوعة وفاخرة 
لتوفيرها لعمالء األفراد، وانه 
خالل األسابيع القادمة القليلة 
السيارات  ســــيتم طرح هذه 
للعمالء وستتاح فرصة لهم 
الختيار احدث املوديالت من 
الفارهة، علما بأنه  السيارات 
قد زاد الطلب في الشركة على 
السيارات الفارهة لألفراد في 
العام املاضي ٢٠١٠ بنسبة بلغت 

٣٧٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩.  

 «وثاق» كّرمت موظفها المثالي 
  عن الربع الثالث من ٢٠١٠

 أكد رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمني التكافلي عبداهللا 
السيف خالل احلفل الذي أقامته الشركة لتكرمي املوظف املثالي عن 
الربع الثالث من عام ٢٠١٠ للفترة من ٢٠١٠/٧/١ إلى ٢٠١٠/٩/٣٠، أن 
«وثاق» كإحدى أهم شركات التأمني التكافلي في منطقة اخلليج، 
تـــدرك متاما مدى االهتمام بالعنصر البشـــري باعتباره الركيزة 
األساسية للشركة، معتمدة في جناحها على موظف قادر على إدارة 
عملياتها بنجاح من خالل خبراته وكفاءته مما ينعكس باإليجاب 

على أداء الشركة وحصدها املزيد من النجاحات.
  وخالل احلفل قام السيف بحضور املدير العام ومديري الشركة 
التنفيذيني بتكرمي املوظف عبد النظير بارفيينجال بافا، فني تأمني 
من دائرة إعادة التأمني الختياره املوظف املثالي عن هذه الفترة من 

العام ٢٠١٠، وذلك تقديرا من اإلدارة ألدائه الوظيفي املتميز.
  وأكد الســـيف أن إدارة شركة «وثاق» حريصة على إقامة هذه 
االحتفالية كل ثالثة أشـــهر لتكرمي موظفيها األكفاء تشجيعا لهم 
ومكافأتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهي تعتبر مبثابة حافز 
تشجيعي لآلخرين من أجل السعي وبذل املزيد من اجلهد والعمل 
على تنمية قدراته ومواهبه الوظيفية وصقلها باملزيد من القدرات 
املهنية والتميز من جانب، ومن ثم الســـعي وراء حصد مثل هذه 

اجلوائز تقديرا لهم وملجهوداتهم من جانب آخر. 

 عبداهللا السيف مكرما املوظف املثالي 

 اعلن رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة باك ان 
موف القابضة ابراهيم العوضي 
عن تدشني املوقع االلكتروني 
اجلديد لشركة «باك ان موف» 
للتجـــارة العامـــة واملقاوالت 
والذي يتضمن عددا من اخلدمات 
املميزة لعمالء الشركة، حيث ان 
الشركة ومنذ تأسيسها في عام 
٢٠٠٣ كأول شركة متخصصة في 
مجال تقدمي خدمات نقل األثاث 
املكتبي واملنزلي مع خدمة الفك 
والتركيب باالضافة الى خدمات 
الشحن والتغليف وبيع مواد 

التغليف وهي تسعى الى تقدمي خدمات مميزة وفريدة لعمالئها.
  وأضاف العوضي قائال «ان متصفحي املوقع االلكتروني اجلديد 
للشركة (www.packandmove.com.kw) ميكنهم االستفادة من خدمة 
حجز املواعيد من خالل تعبئة النموذج املعد لذلك وذلك لالستفادة 
من خدمات الشـــركة املتنوعة في مجال النقل واحلزم والشـــحن 
والتخزيـــن الذاتي وســـيتم كذلك تأكيد موعـــد اخلدمة بالطريقة 
التي يراها العميل مناســـبة من قبل مركز خدمة العمالء بالشركة 
ســـواء عن طريق االتصال املباشر أو من خالل البريد االلكتروني 
للعميل مما سيســـاعد العمالء في احلصول على خدمات الشركة 
بالسرعة والدقة املطلوبة، كما ميكن لعمالء الشركة من خالل املوقع 
االلكتروني االســـتفادة من خدمة حتديد تكلفـــة اخلدمات املقدمة 
من قبل الشـــركة والتي يستطيع من خاللها العميل تقدير التكلفة 
االولية للخدمة املطلوبة او حتديد نوعية اخلدمات مبا يتناســـب 

وميزانية العميل».
  وأوضح العوضي ان عمالء الشركة ومن خالل املوقع االلكتروني 
اجلديد ميكنهم ان يحددوا املســـاحة التقديرية املطلوبة لتخزين 
مقتنياتهم وحاجاتهم الشـــخصية في مركـــز التخزين الذاتي في 
الشركة والذي يعد أكبر مخزن في الشرق األوسط واألول من نوعه 
في الكويت والذي يقدم خدمة التخزين الشخصي بغرف ومساحات 
تخزينيـــة مختلفة ومدد ايجارية متنوعـــة كما ميكن للعميل من 
استغالل املخزن على مدار الساعة من خالل استخدام خدمة النقل 

املتوافرة في الشركة. 

 «باك إن موف القابضة» تطلق
  موقعها اإللكتروني بحلة جديدة

 إبراهيم العوضي

 املتميزون العشرة حسب مجلة «بيزنز نيوز» 


