
 40  اقتصاد  االثنين  ٦  ديسمبر  ٢٠١٠   

 من اليسار لليمني: علي الرشيد البدر وسالم سعيد ـ أقدم موظف في بنك اخلليج، وميشال العقاد وسرور السامرائي في لقطة جماعية تضم جميع املوظفني الذين أمضوا ما يزيد على ٢٠ عاما في خدمة البنك 

 أكثر من ٧٠ موظفًا أمضوا ما يزيد على ٢٠ عامًا في خدمة البنك

 «الخليج» يحتفل بموظفيه القدامى

 أقــــام بنك اخلليج حفال تكرمييــــا في منتجع صحارى 
الكويت على شــــرف املوظفني القدامى الذين يعملون في 

البنك منذ أكثر من عشرين سنة. 
  وقد بــــادر رئيس مجلس إدارة بنك اخلليج علي البدر 
باســــتضافة هذا احلفل، حيث مت تكــــرمي ما يزيد على ٧٠ 
موظفــــا أمضى كل منهم أكثر من ٢٠ عاما في خدمة البنك. 
كمــــا حضر احلفل كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
محمود النوري والرئيس التنفيذي ورئيس املديرين العامني 
ميشال العقاد، فضال عن أعضاء الفريق التنفيذي في بنك 

اخلليج، وقد أشرف على احلفل مدير عام املوارد البشرية 
سرور السامرائي. وتعليقا على هذه املناسبة، قال البدر: 
«نرحب اليوم بجميع موظفينا األعزاء ونوجه لهم التحية 
وبشكل خاص هؤالء الذين عملوا معنا ألكثر من عقدين، 
فأساس قوة بنك اخلليج تكمن في تنوع موظفيه ومشاركتهم 
وأدائهم، لذا يلتزم البنك جتاه موظفيه بالثقة املوضوعية، 
والدعم اجلماعــــي، واملواقف البناءة، باإلضافة إلى توفير 
فرص التطوير الشــــخصي واملهني. تلك هي املبادئ التي 
متسكنا بها طيلة فترة تطورنا والتي سنحافظ عليها دائما. 

وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع موظفينا املتفانني 
في عملهم على التزامهم ومهنيتهم العالية، كما أتطلع قدما 

إلى مواصلة مسيرة التقدم واالرتقاء بالبنك مستقبال».
  هذا، وقد استعاد الضيوف خالل احلفل بعضا من ذكرياتهم 
خالل فترة عملهم فــــي بنك اخلليج، كما أقيم على هامش 
احلفــــل معرض ملجموعة من الصور التي مثلت البنك في 
مختلف مراحل تاريخه. كذلك تضمن احلفل عشاء فاخرا 
على أنغام موسيقى إحدى الفرق الكويتية التقليدية التي 

أمتعت احلاضرين. 

 «الوطنية لالتصاالت» تفتتح فرعًا جديدًا بالجهراء
  محمود فاروق

الوطنية    افتتحت شـــركة 
لالتصـــاالت فرعها اجلديد في 
منطقة اجلهراء أمس ليعد جزءا 
التوسعية  من إستراتيجيتها 
ومســـاعيها لتســـهيل خدمة 
العمـــالء أينما وجدوا، ليكون 
أول فرع من نوعه يضم قسما 
 B ٢ B خاصا لقطاع األعمال أو
الذي يهدف إلى تقدمي التسهيالت 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 
واملنتجني في مكان واحد.وقد 
مت االفتتـــاح برعايـــة محافظ 
اجلهراء الشيخ مبارك احلمود 
اجلابر الصباح، وحضور مختار 
اجلهراء مشعل العيار، وبعض 
املسؤولني في اإلدارة العليا في 
«الوطنية لالتصاالت» يترأسهم 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
سكوت جيجنهامر، ونائب املدير 
العام فؤاد العبالني وعدد من 
مسؤولي مجلس إدارة جمعية 

اجلهراء.
  وفي تصريح للصحافيني 
بهذه املناسبة قال املدير العام 
التنفيذي ســـكوت  والرئيس 
جيجنهامـــر: «إن افتتاح فرع 

الوطنيـــة لالتصـــاالت فـــي 
اجلهراء يقع ضمن بنود خطتنا 
إلستراتيجيتنا التوسعية داخل 
الرامية  الكويت، وسياســـتنا 
لتسهيل اخلدمات لعمالئنا في 
هذا املجال بالتحديد».وأضاف: 
«وفي خضم ما حققته الوطنية 
لالتصاالت من اجنازات حتى 

اليوم، فقد أتى إنشاء فرع جديد 
ليضيف الـــى هذه االجنازات، 
حيـــث تأتـــي مبادرتهـــا هذه 
لتلبية الطلب املتزايد لعمالئنا 
في منطقـــة اجلهراء، ولتقدمي 
أفضـــل اخلدمات علـــى أعلى 
املستويات، باإلضافة إلى توفير 
أول قسم من نوعه للعمالء من 

الشركات في الكويت».ويهدف 
الفرع اجلديد مـــن «الوطنية 
لالتصاالت» الى خدمة العمالء 
الطرق مهنية وفعالية،  بأكثر 
كذلـــك يطمح للوصـــول لكل 
توقعــات العمالء فيما يخص 
توفير معايير عالية املستوى 
في مجال صناعة االتصاالت، 

الفـــرع اجلديــد  حيث يعطى 
للعمالء الفــرصة في جتــربة 
حية للعديد مــن اخلدمات عبر 
استخدام أحدث األجهزة النقالة 
املتواجدة داخل احملل أو جتربة 
خدمة االنترنت Wnet مجانــا 
باإلضافــة إلـــى غيــرها مــن 

خدمات الوطنية. 

 سكوت جيجنهامر: الفرع الجديد يقع ضمن بنود خطتنا اإلستراتيجية التوسعية داخل الكويت

 ليكون أول فرع من نوعه يضم قسمًا خاصًا لقطاع األعمال

(سعود سالم)  مختار اجلهراء مشعل العيار وسكوت جيجنهامر يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد   

 مشعل العيار يستمع لشرح عن خدمات الفرع اجلديد .. ويطلع على أحدث تقنيات الهواتف من «الوطنية»

 سنوات اخلبرة... عنوان جتده في السيرة الذاتية لكل شخص يقدم على وظيفة أو جتدها في النشرة 
التعريفية لكبار املستشارين أو املديرين، فهو عنوان ملعيار مهم ومتعارف عليه من قبل الكل.

  و لكن!
  ماذا يعني هذا املعيار، أو مبعنى أصح «شنفهم منه؟»!

  في بداية حياتنا املهنية مررنا على إدارات مختلفة وفيها موظفون «من كل بستان وردة» موظف 
لديه ١٠ ســــنوات خبرة وآخر لديه ٣ ســــنوات و«واحد عنده ٣٠ سنة خبرة»  فاجنرفنا كغيرنا من 

البشر لالهتمام بهذا املعيار وبدأنا نحكم على الشخص من سنوات اخلبرة!
  و مع مرور الســــنني اكتشــــفنا أمرا في غاية األهمية، وهو أن «كل من لديه سنوات خبرة... بس 
مو الكل فاهم شغله عدل» طبعا عزيزي القارئ يجب أن ننوه الى أن هناك أشخاصا كثيرين لديهم 
سنوات كثيرة من اخلبرة و«فاهمني شغلهم بالطريقة املثلى» ولكن لكل قاعدة شواذ «و بوجهة نظرنا 

املتواضعة هذا املعيار أساسا ال يعتبر قاعدة»!
  لقد التقينا برؤساء بعض الشركات ممن ميتلكون خبرة كبيرة ولكن ال يجيدون القيام بأعمالهم، 

وهناك أشخاص ال ميتلكون سنوات كثيرة من اخلبرة ولكن تراهم «جنوما» في القيام بأعمالهم!
  ما السر يا ترى؟

  «حســــبة سهلة» تستطيع من خاللها أن تقيم الشخص بنفسك... على سبيل املثال يوجد شاغر 
وظيفي حمللل مالي بإدارة االستثمار املباشر في إحدى الشركات، فيقوم بالتقدم لهذا الشاغر الوظيفي 

شخصان بنفس التحصيل العلمي، األول اسمه فالن والثاني اسمه عالن:
  فالن لديه ١٠ سنوات خبرة كمحلل مالي بشركة استثمارية صغيرة وعملها محدود.

  عالن لديه ٣ سنوات خبرة في إحدى أفضل شركات االستثمار وأكثرها احترافية في املنطقة.
  بكل تأكيد أن الغالبية العظمى ســــتختار فالن وليس عالن، وذلك لكون خبرة فالن تفوق عالن 
مبراحل ولكن وفي حقيقة األمر أن اخلبرة التي اكتسبها «األخ فالن» تعتبر سنوات من اخلبرة في القيام 
بأعمال محدودة رتيبة وروتينية، في حني أن سنوات اخلبرة الثالث لعالن والتي قضاها في أفضل 

الشركات ساهمت بشكل كبير في اكتسابه خبرة من شأنها أن تساعده في حتليل األمور املعقدة.
  هــــذا املثال ينطبق على جميع الوظائف وليس على وظيفة «احمللــــل املالي» فقط. فاخلبرة في 

جودتها املكتسبة وليست في كمها!
  احرص عزيزي القارئ على تغيير معايير اختيار املوظف، فمكان عمله السابق يكاد يكون أهم 

من سنوات خبرته، فما فائدة سنوات اخلبرة «إذا ما عرف يدور ثوبه وقت الشدائد»!
  وفي النهاية...

  دعوة من آيديليتي لتغيير مفهوم اخلبييييير. 

  ------ End of Forwarded Message 

 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. 

 * 

 حيا اهللا الخبيييير!
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 البريد اإللكتروني:
  الموقع : 

 اختيار «الخليج الدولي» كأفضل
  مصدر للسندات في دول مجلس التعاون

 أعلنت مجلة «وورلد فاينانس» 
البريطانية عن منح بنك اخلليج 
الدولي لقب «أفضل مصدر للسندات 
في دول مجلس التعاون اخلليجي» 
لعــــام ٢٠١٠ وذلك ضمــــن جوائز 
االســــتثمار والتنمية التي أجرتها 
املجلة ونشرتها في عدد نوفمبر/ 
ديسمبر ٢٠١٠.وذكرت املجلة أن جلنة 
التحكيم اخلاصة باختيار املؤسسات 
الفائزة بهــــذه اجلوائز قد اعتمدت 
على العديد من املعايير في عملية 
االختيــــار، كان من ابرزها االبتكار 
والريادة في الســــوق والشفافية 

ومستوى احلوكمة العالي.
  وفي تعليق له على حصول بنك 
اخلليج الدولي على هذا اللقب، قال 
الرئيس التنفيذي للبنك د.يحيى 

اليحيى «نحن مسرورون جدا بهذا 
االختيار والتقدير إلجنازات البنك 
في سوق أدوات الدين الذي يأتي من 

جهة مستقلة. لقد كان البنك أحد أكبر 
مصدري السندات في املنطقة خالل 
العام املنصرم ونطمح، مستقبال، 
لالضطالع بدور قيادي في تنمية 
وتطوير اسواق الدين والصكوك 
في منطقة اخلليج العربي ملا لهذه 
السوق من اهمية مستقبلية بالغة 
في التمويل، متوسط وطويل االجل، 
ملشاريع البنية التحتية والصناعية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
خاصة إثــــر تداعيات األزمة املالية 
العاملية».يذكــــر أن البنك قد طرح 
بنجاح في السعودية في أواخر ٢٠٠٩ 
سندات مقومة بالريال السعودي 
مدتها ثالث سنوات. وبلغت قيمتها 
ملياري ريال وجتاوز حجم االكتتاب 

فيها ٣ أضعاف املبلغ املستهدف. 

 د.يحيى اليحيى 
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 فهد الرجعان

 «ذي بانكر» تختار «األهلي المتحد» كأفضل بنك 
  في البحرين لـ ٢٠١٠ للعام الخامس على التوالي

 اختـــارت مجلة «ذي بانكر» 
الدولية الشـــهيرة مجددا البنك 
األهلي املتحـــد كأفضل بنك في 
البحرين للعام ٢٠١٠، في تأكيد 
جديد على املوقع الريادي واملكانة 
البنك  التي يتمتع بها  املتميزة 
في طليعة املؤسسات املصرفية 

واملالية في البحرين.
  وهذا هو العام اخلامس على 
التوالي الـــذي يفوز فيه البنك 
األهلـــي املتحد بهـــذه اجلائزة 
املرموقة من هذه املجلة التابعة 
الفاينانشـــيال تاميز  ملجموعة 
اللندنيـــة، والتي تعد جوائزها 
السنوية من أهم اجلوائز التي 
يتطلع إليهـــا القطاع املصرفي 
عامليا ملعرفة أكثر البنوك متيزا 

وأفضلها أداء على مدار العام.
  ووفقا لبيان صادر عن هيئة 

حتكيم اجلائزة، فقد اتسمت دورة 
جوائـــز هذا العام مـــرة أخرى 
البنوك  مبنافسة شـــديدة بني 
الرائدة املرشحة لها، وجاء فوز 
البنك األهلـــي املتحد كحصيلة 
املهنيـــة احلصيفـــة  لـــإلدارة 
وللسياسة احلكيمة التي اتبعها 
في الرقابة على املخاطر، وعلى 
ضوء النتائج املالية القوية التي 
حققها البنك واإلجنازات النوعية 
التي  واملبادرات اإلستراتيجية 

اتخذها خالل عام ٢٠١٠.
  وتعليقا على فوز البنك بهذه 
اجلائزة، قال رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي املتحد فهد الرجعان: 
«يسعدنا أن يتم اختيارنا مرة 
أخرى كأفضل بنك في البحرين من 
قبل هذه املجلة العاملية الرصينة، 
وفي ذلك تقدير مستحق للجهود 

الدائبة املبذولة من قبل جميع 
إلى  الرامية  كوادرنا وموظفينا 
حتقيـــق التميز فيما نقدمه من 
خدمـــات ومنتجات، وإلى جعل 

البنك األهلي املتحد اخليار األول 
واألمثل لدى شرائحنا املستهدفة 

من العمالء».
  وأضاف الرجعان: «ال شك أن 
فوز البنك بهذه اجلائزة املرموقة 
على مدار األعوام اخلمسة املاضية، 
إمنا يؤكــــد على صــــواب النهج 
االستراتيجي الذي اختطه البنك 
وعلــــى جناحه في احملافظة على 
مستويات ربحية قوية في جميع 
الكفؤة  الظروف وفي االستجابة 
ملختلف التحديات واالستمرار في 
خطط توسعنا اإلقليمية املدروسة 
سعيا لتحقيق أفضل قيمة مضافة 

ملساهمينا وعمالئنا الكرام». 
  يشار إلى أن جائزة ذي بانكر 
تأتي لتتوج سلسلة من اجلوائز 
العاملية التي حصدها البنك على 
مدار عام ٢٠١٠، ومن أبرزها جائزة 

«أفضـــل بنك في البحرين لعام 
٢٠١٠» من كل من مجلة «جلوبال 
فاينانـــس» و«يورومونـــي»، 
و«أفضل بنك للخدمات املصرفية 
اخلاصة في البحرين لعام ٢٠١٠» 
من يوروموني، إلى جانب «جائزة 
تقدير التفـــوق في العمليات – 
فئة الصفوة» من قبل «جيه بي 

مورغان تشيس» العاملية. 
  وفي اإلطار ذاتـــه، يواصل 
البنك األهلي املتحد التمتع بأعلى 
التصنيفات االئتمانية مع قيام 
كبرى وكاالت التصنيف الدولية 
في األشهر القليلة املاضية بتأكيد 
التصنيف االئتماني للبنك عند 
(أ-) مـــن قبل كل مـــن وكالة 
أند بـــورز ووكالة  ســـتاندارد 
فيتش و(أ) من قبل وكالة كابيتال 

إنتلجنس الدولية.  


