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 كلية هارفرد إلدارة األعمال تقدم برنامجًا خاصًا
  بالتعاون مع «الدراسات المصرفية»

 قائمة التطوير تترشح النتخابات
  الهيئة العامة للصناعة
 اعلنت قائمة التطوير عن ترشيحها في انتخابات 
الهيئة العامة للصناعة وذلك في سبيل حتقيق تطلعات 
موظفي الهيئة ومطالبهم من خالل نظرة شــــمولية 
للعمل النقابي لتؤدي الى توازن املطالب واحلقوق في 
ظل االطار القانوني واالدبي من خالل التعامل الراقي 

مع االدارة العليا واملسؤولني بالهيئة.
  كمــــا صرحت قائمة التطوير بأنها تثمن كل جهد 
ايجابي ســــبقهم به اعضاء املجالس الســــابقة وانها 
تؤمن بتواصل وتطور املسيرة النقابية للعمل االفضل 

واالمثل.
  وتتشــــكل قائمة التطوير من كل من مشاري فهد 
الصنيدح العتيبي، محمد عايض العبيدان، م.عبدالعزيز 

حسني الفيلكاوي، م.حبيب محمد العدواني، منى ابراهيم 
اليتامى، وارد ثامر العجمي، م.فيصل سليمان الشرجي، 

مشعل بدران الدوسري وسعد مطلق العازمي.
  وقد اوضحت قائمة التطوير اهدافها متمثلة في 
تطوير الكادر مبا يتناســــب مع التخصص واملؤهل 
واخلدمة واخلبرة، واملطالبــــة بالبدالت املقررة من 
قبــــل ديوان اخلدمة املدنيــــة لطبيعة العمل لبعض 
التخصصات وملوقع العمل، وتثبيت صرف بدل املوقع 
للمهندسني اسوة باجلهات احلكومية، وزيادة مبالغ 
االعمال املمتازة، واضافة التأمني الصحي ونهاية اخلدمة 
وصندوق الزمالة وبيع االجازات وكادر احملطات وما 

يخدمها من االدارات. 

 للعام الثاني على التوالي 

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 ر. سيتارامان متسلما اجلوائز نيابة عن البنك 

 مجسم ملشروع «ارابيال»

تعديـــل طـــرق التدريـــب التي 
العام املاضي بحيث  استخدمت 
تناســـب كـــون البرنامج يقدم 
لعـــدد أكبر من البنـــوك ولعدة 
دول وبالتالي قطاعات مصرفية 

مختلفة.
  وأكد على أن تنفيذ البرنامج 
املعايير الصارمة  سيتم حسب 
التي تطبقها كلية هارفرد إلدارة 
األعمال عندما تقـــدم مثل هذه 
البرامج في مقرها في الواليات 
املتحدة األميركية، وبحيث يحصل 
املشاركون وبنوكهم على نفس 
مســـتوى اجلودة التي تتصف 
بها برامج الكلية، كما سيحصل 
املشـــاركون في نهاية البرنامج 
على شـــهادة من كليـــة هارفرد 
إلدارة األعمال على مشـــاركتهم 

في البرنامج. 
  وأضـــاف أن التدريب يعتمد 
على دراسة احلاالت التي تشتهر 
الكلية، والتي تستخدم في  بها 
اجلامعـــات واملراكـــز املرموقة 
لتطوير التنفيذيني في جميع أنحاء 
العالم، حيث حرصت الكلية على 
انتقاء احلاالت ذات الصلة بالقطاع 
إلى  املالي واملصرفي، باإلضافة 
حاالت من قطاعات أخرى لتنويع 
التجـــارب التي يتعـــرف عليها 
ويشارك في حتليلها واالستفادة 
منها املشاركون، كما سيشتمل 
البرنامج على جانب تطبيقي يتاح 
من خالله للمشـــاركني التعرف 
على كيفية تطبيق ما يقدم خالل 
البرنامج من مفاهيم وأطر عمل 

تخدم واقعهم الوظيفي. 
  وفـــي اخلتام بني احملافظ أن 
التعاون بني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في جميع 
املجـــاالت ومن ضمنها التدريب 
والتطوير ســـيبقى على قائمة 
األولويـــات، معربا عن شـــكره 
وتقديـــره للمعاهـــد والكليات 
املصرفية الشقيقة التي ساهمت 
الدراســـات  بتعاونها مع معهد 
املصرفية فـــي الكويت بإجناح 
البرنامج، وعلى وجه اخلصوص 
معهد دولة اإلمارت الذي ساعد 
في اختيار مكان عقد البرنامج في 
دبي، وهو جانب هام في تنظيم 
هذا النوع مـــن البرامج لكونها 
تتطلب من املشـــاركني اإلقامة 
في الفندق طوال مدة البرنامج، 
لتمكينهم من التفرغ للتدريب. 

مقرها في مدينة بوســـطن في 
الواليات املتحدة األميركية، مبينا 
أن رغبة الكلية في مواصلة العمل 
مع معهد الدراسات املصرفية في 
الكويت، تبـــني رضا الكلية عن 
التعاون الذي بدأ العام املاضي. 
  وفيما يخص تصميم البرنامج، 
بني احملافظ أنه سيكون مشابها 
إلى حد كبير للبرنامج الذي مت 
تنفيذه العام املاضي نظرا لنجاح 
ذلك التصميم، والرغبة التي بينها 
ممثال املعهد السعودي واإلماراتي 
اللذان حضرا جزءا من البرنامج، 
واطلعا على تصميمه ومحتواه، 
وأكدا ضـــرورة أن يتم تنفيذه 
بنفـــس التصميم حيـــث يدور 
البرنامج حول محورين متكاملني 
همـــا «اإلدارة االســـتراتيجية» 
و«القيادة»، مشـــيرا الى انه مت 
حتديد هذين احملورين بناء على 
نقاشـــات مطولة عقدها رئيس 
هيئـــة التدريس فـــي البرنامج 
د.جيمس داود، وذلك خالل الزيارة 
التي قام بها للكويت قبل تنفيذ 
البرنامج العـــام املاضي، حيث 
اجتمع وأعضاء من إدارة املعهد 
برؤساء مجالس اإلدارة والرؤساء 
العامني  التنفيذيـــني واملديرين 
ومســـاعديهم في مجموعة من 
البنوك الكويتية. وبناء على ذلك، 
مت تشكيل البرنامج من جزأين 
متكاملـــني، األول منهما عنوانه 
«تطوير وتنفيذ االستراتيجيات 
الثانـــي فعنوانه  أما  الفعالة»، 
القيادة»، سيتم  «تعظيم تأثير 
عقد اجلزء األول هذا العام خالل 
الفترة من ٥ الى ٩ مارس اجلاري، 
واجلزء الثاني خالل الفترة من 

١٦ الى ٢٠ ابريل املقبل. 
  وأوضح احملافظ أنه ســـيتم 

 حصل بنـــك الدوحة على 
فـــي احتفال مجلة  جائزتني 
«إمييا فاينانـــس» الذي عقد 
مؤخـــرا فـــي فندق شـــاطئ 

اجلميرة في دبي.
   فقد حصـــل بنك الدوحة 
على جائزة «أفضل بنك جتاري 
في قطر للعام ٢٠١٠» وجائزة 
«أفضل بنك مبتكر في منطقة 
الشرق األوسط لعام ٢٠١٠» من 
قبل مجلة «إمييا فاينانس».

  وقد أعطت هاتان اجلائزتان 
بنك الدوحة املزيد من العزم 
لتلبيـــة احتياجـــات عمالئه 
وتطبيق أعلى مســـتوى من 
متطلبـــات القطاع املصرفي. 
وتعد هاتان اجلائزتان مبثابة 
التي حصل  اعتراف بالثقـــة 
عليها بنـــك الدوحة من قبل 
املجتمع املالـــي العاملي نظرا 
الذي يركز بصورة  ألسلوبه 
كبيرة على العميل ويضعه أول 
أولوياته، ويشار إلى أن جوائز 
التميز مـــن قبل مجلة «إمييا 
فاينانس» متنح بعد الفحص 
الدقيق للعديـــد من املعايير 
املالية واالقتصادية التي تعد 
من األمـــور الهامة في تقييم 
مستويات األداء واإلنتاجية 

للمؤسسات املالية.
  وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
الدوحة ر.  التنفيذي لبنـــك 
ســـيتارامان: «تعكـــس هذه 
اجلوائز رؤيـــة بنك الدوحة 

القطاعات املختلفة من العمالء 
رغم التحديـــات الصعبة التي 
يفرضهـــا الســـوق. وتضمـــن 
التشـــغيلية للبنك،  الكفـــاءة 
ومنوذج تخصيص املوجودات، 
واإلستراتيجية العاملية الفريدة 
باإلضافة إلى سالســـة التنفيذ 
مواصلـــة البنـــك لتفوقه على 

منافسيه في السوق».
  لقـــد احتفظ بنـــك الدوحة 
مبكانة متميزة وســـط العديد 
من املؤسسات املالية في منطقة 
الشرق األوسط، إذ يضم البنك 

التقدمية، وااللتزام بأن يصبح 
البنك منفذا يتـــم عبره تنفيذ 
املالية  العديد مـــن اخلدمـــات 
من بوابة واحـــدة بحيث تلبي 
متطلبات القاعدة العريضة من 
البنك،  العمالء التي يتمتع بها 
ويعتبـــر بنك الدوحـــة البنك 
الســـباق في طـــرح العديد من 
املبتكرة  املنتجات واخلدمـــات 

في قطر بأدائه املتفوق».
  واضاف: «ولقـــد أثبت بنك 
الدوحـــة مـــرة أخـــرى تفوقه 
في العديـــد من املجـــاالت في 

حوالي ٣٠ فرعا حديثا، باإلضافة 
إلى سبعة أفرع إسالمية، وخمسة 
فروع إلكترونية، و١٤ مكتب دفع، 
وثالثة وحدات متنقلة، وما يزيد 

عن ١٠٠ جهاز صراف آلي.
   وتنتشر عمليات بنك الدوحة 
في مناطق ومواقـــع جغرافية 
إســـتراتيجية فـــي دولة قطر، 
ويضـــم البنك أيضا العديد من 
الفروع ذات اخلدمات املتكاملة 
في الواليات املتحدة األميركية، 
ودبي، والكويت، ولديه مكاتب 
متثيليـــة فـــي كل مـــن تركيا، 

واليابان، وسنغافورة، والصني، 
ورومانيـــا، وكوريا اجلنوبية، 
املتحـــدة، وأملانيـــا  واململكـــة 
باإلضافـــة إلى وجود شـــبكة 
عريضة إســـتراتيجية وفعالة 

من البنوك املراسلة.
  ويقدم بنـــك الدوحة العديد 
من منتجـــات اخلدمات املالية، 
وســـلة خدمات ال تضاهى في 
منطقة الشـــرق األوســـط عبر 
تطبيقه تقنية تركز بشكل كبير 
على تلبيـــة احتياجات العميل 
في املقـــام األول، باإلضافة إلى 
قنـــوات التوصيل املبتكرة إلى 
العمالء  القطاعات مـــن  كافات 
عبر اخلدمات املصرفية لألفراد، 
واخلدمات املصرفية التجارية، 

وأقسام اخلزينة واالستثمار.
  وقد منحت وكاالت التصنيف 
العامليـــة موديـــز  االئتمانـــي 
وســـتاندرد اند بورز وكابيتال 
إنتلجنـــس وفيتـــش توقعات 
مستقبلية مستقرة لبنك الدوحة 
بسبب متانة األسس املالية القوية 
التي يتمتع بها البنك، باإلضافة 
إلى نوعية املوجودات، والسيولة 
القوية التي ميتلكها، كما حظي 
بنـــك الدوحة بإشـــادة العديد 
من محللي القطاع املالي الذين 
يتمتعون بســـمعة طيبة وذلك 
بسبب مبادراته الرائدة ودوره 
القيادي في االرتقاء باخلدمات 
املالية في منطقة الشرق األوسط 

والسمو بها إلى آفاق جديدة.  

 قـــال محافظ بنـــك الكويت 
املركـــزي ورئيس مجلس إدارة 
معهد الدراسات املصرفية الشيخ 
ســـالم العبدالعزيز ، ان املعهد 
الثانية على  سيقوم وللســـنة 
التوالي بالتعاون مع كلية هارفرد 
إلدارة األعمـــال، بتقدمي برنامج 
التنفيذية في  القيادات  لتطوير 
البنوك واملؤسســـات املالية في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية. 
  وبني محافـــظ «املركزي» أن 
البرنامـــج هو أحد املشـــاريع 
التي  التنموية االســـتراتيجية 
يباشرها معهد الدراسات املصرفية 
بتوجيهات من البنك املركزي في 
الكوادر  الكويت، بهدف تطوير 
الوطنية، والتي متثل تلك القيادات 
عصبها احليوي. وقد مت عقد هذا 
البرنامج فـــي العام املاضي في 
الكويت للبنوك الكويتية األعضاء 
في معهد الدراســـات املصرفية، 
مشـــيرا الى انه نظـــرا للنجاح 
البرنامج مت  الذي حققه  الكبير 
التخطيـــط لتقدميه مبشـــاركة 
املعاهد املصرفية في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
امتدادا جلهود التعاون املستمرة 
مع املعاهد الشـــقيقة، ولتعميم 
التجربة  االســـتفادة من هـــذه 
املتميزة.  ولفت الى انه عزز هذا 
التوجه نحو تقدمي البرنامج على 
مستوى دول املجلس، االهتمام 
الكبيـــر الذي أبداه كل من معهد 
اإلمارات للدراســـات املصرفية 
واملاليـــة، واملعهـــد املصرفـــي 
السعودي، كما عززه رغبة مماثلة 
من كلية هارفرد إلدارة األعمال 
لنقل البرنامج ليصبح برنامجا 
إقليميا، مشـــيرا الى أنه قد مت 
االتفاق على أن يعقد البرنامج هذا 
العام في دبي، على أن يتم عقده 
في األعـــوام املقبلة في عواصم 

أخرى في دول املجلس. 
  واشار الشيخ سالم العبدالعزيز 
الى أن التواصل مع كلية هارفرد 
قـــد بدأ منذ عام ٢٠٠٩، مبينا أن 
البرنامج الذي نفذ العام املاضي 
كان أول برنامـــج خاص قدمته 
الكلية على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
حيث ان الكليـــة تنتقي بعناية 
وبنـــاء على اعتبـــارات عديدة، 
املشـــاريع التي تباشرها خارج 

 «ERA العالمية» مسوق حصري لـ «أرابيال» الترفيهي 
المطل على الخليج العربي بمنطقة البدع

 «الدوحة» أفضل بنك تجاري في قطر
  وأفضل بنك مبتكر في الشرق األوسط لـ ٢٠١٠ 

 أول مشروع يجسد سحر الطراز المعماري األوروبي

 من مجلة «إيميا فاينانس» وخالل االحتفال الكبير الذي أقيم في دبي 

 أعلنت شركة ERA العاملية فرع الكويت 
عن ابرامها عقدا حصريا لتسويق مشروع 
أرابيال الترفيهـــي مبنطقة البدع واملطل 

على اخلليج العربي مباشرة. 
  وأعرب مدير تطوير األعمال بالشركة 
عمـــرو نصار عن ســـعادته بتوقيع هذا 
العقـــد ملا يتمتـــع به هذا املشـــروع من 
مميـــزات حصرية متثـــل إضافة جديدة 
لسجل خبرات وأعمال الشركة، إذ يتمتع 
املشروع بتصميم هندسي فريد من نوعه، 
ليصبح أول مشروع يجسد سحر الطراز 
املعماري األوروبـــي بإطاللة فريدة على 
اخلليج العربي والذي سيساهم في نقلة 

نوعية لتنشيط السياحة الداخلية التي 
تتطلب دعما حقيقيا للنهوض بها.

  وأكد نصار في تصريح صحافي حرص 
الشـــركة على استخدام أحدث األساليب 
التسويقية املميزة في توفير املزيج األمثل 
من العالمات التجارية العاملية واحمللية 
املميزة، والتي من شـــأنها حتقيق رؤية 
املشروع بإرضاء جميع األذواق لضمان 
جناحه واســـتمراره مع وضع األسعار 
املناســـبة التـــي تالئم الفتـــرة احلالية 
ومتطلبات السوق وبالفعل جنحنا خالل 
تلك األيام القليلة في استقبال عدد كبير 
من حجوزات العمالء وإبرام مجموعة عقود 

مع شركات عاملية سيعلن عنها تباعا.
  وفي نبذة عن الشركة، اوضح نصار 
أن شركة ERA العاملية تأسست عام ١٩٧٢ 
وهي شركة خدمات عقارية عاملية تتخذ 
من الواليات املتحدة مقرا رئيســـيا لها، 
ومتتلك خبرة تزيد عن أربعني عاما في 
مختلف مجاالت اخلدمات العقارية وتتميز 
مبوقع رائد في الصناعة العقارية العاملية 
متمثلة في شبكة دولية واحدة وفي أكثر 
من أربعـــني دولة وأكثر من ٤٠٠٠ مكتب 
يقدمون خدمات عقاريـــة متميزة لدول 
أوروبا وأميركا وآسيا والشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.  

 «السور» تطرح مجموعة من بطاقات
  الدفع المسبق لمواجهة زيادة الطلب

 أطلقت شركة السور لتسويق الوقود مجموعة من 
املبادرات التسويقية للتفاعل مع مهرجانات واحتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية وذلك بطرح مجموعة كبيرة 
من بطاقات الدفع املســــبق في منافذها التسويقية 

ومحطات الوقود.
  وبهذه املناسبة قال مدير اول التسويق واملبيعات 
في الشركة سالم احلساوي ان «السور» وفرت املزيد 
من بطاقات الدفع املسبق في السوق، وذلك متاشيا 
مع مهرجانات الكويــــت لالحتفال باألعياد الوطنية 
وأعياد التحرير ومناسبة مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو االمير مقاليد احلكم في البالد، 
مشيرا الى ان محطات «الفا» تزينت بالرايات ومظاهر 

االحتفال تفاعال مع هذه املناسبات الوطنية، ومشاركة 
منها بالترابط مع املجتمع في كل انشطته.

  واضاف احلساوي في بيان صحافي ان «السور» 
ماضية في تطوير مختلف محطاتها وفق برنامجها 
الزمني احملدد لذلك لتصبح واحدة من افضل محطات 

تعبئة الوقود في منطقة اخلليج. 
  وقال احلساوي ان محطات «الفا» والتي خصصت 
من قبل شركة «البترول الوطنية» منذ خمسة اعوام 
تعمل وفق برنامج زمني وخطة استراتيجية تهدف 
لتوفير افضل تقنية لتعبئة الوقود في السوق احمللي، 
مبينا ان الشركة استطاعت خالل تلك الفترة ان حتقق 

اهدافها املنشودة التي فاقت التوقعات. 


