شركة "أعمال القابضة"
تحصد  3جوائز في األعمال العالمية
" "Bizzلعام 2015
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،السيد /أحمد العبدلي يكرّ م لدوره الريادي
والتميّز في قطاع األعمال
الكويت 19 ،أكتوبر  :2015أعلنت اليوم شركة "أعمال القابضة" ،وهي شركة كويتية رائدة في مجال
خدمات التجزئة في منطقة الشرق األوسط ،أنها حازت على ثالث جوائز في ريادة األعمال ،من ضمنها
جائزة رجل أعمال العام المقدمة لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة أعمال القابضة،
السيد /أحمد العبدلي وذلك في الحفل السنوي لجوائز " "Bizz Arabicلعام  2015الذي أقيم في
العاصمة العمانية ،مسقط.
واستلم العبدلي الجوائز المقدمة بنا ًء على المستوى الريادي الذي تتبعه شركة "أعمال القابضة" في تطبيق
األنظمة اإلدارية فيها ،واعتمادها ألفضل جودة في الخدمات والمنتجات التي تقدمها ،وسعيها الدائم
لالبتكار واتباعها وتميزها في تطبيق أفضل الممارسات المهنية .ومن ضمن الجوائز ،حاز مدير عام
شركة "أعمال القابضة" السيد /أحمد فتحي أبو الخير على جائرة التميز في إدارة األعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أعمال القابضة" ،السيد /أحمد العبدلي ،خالل تسلمه
للجائزة" :يسرنا جداً أن يتم اختيارنا من قبل جوائز " "Bizzهذا العام .تمثل هذه الجائزة إنجازاً جديداً
في مسيرة الشركة باإلضافة إلى كونها اعترافا ً للجهود التي تضعها الشركة إقليميا ً وعالميا ً للترتقي في
مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها عبر شركاتها التابعة .تسعى شركة "أعمال القابضة" إلى
مواصلة تق ّدمها في قطاعات األعمال والتجزئة التي تخدمها لتكون من الشركات القيادية".
تعد جوائز " "Bizzمن الجوائز األهم في قطاع األعمال ،حيث يتم تكريم الشركات القيادية من مختلف
أنحاء العالم لما تساهمه في نمو النشاط اإلقتصادي على المستويين المحلي والعالمي .تأسست جوائز
" "Bizzمن قبل االتحاد العالمي للشركات ( )World Confederation of Businessesبهدف
تشجيع ودعم المجتمع اإلقتصادي في مواصلة التطور في القطاعات التي تعنيهم.
يذكر أن شركة "أعمال القابضة" هي من الشركات المعروفة والموثوقة منذ  20عاما ً في قطاع التجزئة
في المنطقة ،إذ تدير اليوم شركات رائدة في قطاع األغذية والضيافة ،منها مطعم دكان برجر وكافيه
الخديوي وكافيه بزة ودايت كير لألنظمة الغذائية الصحية باإلضافة إلى سلسلة فنادق لو رويال .وكان
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة قد حصد أيضا ً في بداية العام على جائزة من بريطانيا
وهي أفضل مدير لعام  ،2015في حين حصلت الشركة على لقب "أفضل شركة" من قبل جمعية
األعمال األوروبية.
1

