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  السير في إقرار الكوادر يعني إفالس الكويت
في العقدين القادمين

 الهدف الرئيسي لإلدارة 
العام���ة ه���و العم���ل على 
تحقيق الرفاهية االجتماعية 
للمواطن، والعمل على تلبية 
حاجاته األساسية من تعليم 
وصح���ة ومواصالت وفق 
التكنولوجية  النظم  أحدث 
واإلداري���ة، وعلي���ه دور 
الحكومات اآلن تحقيق هذا 
المبدأ في إدارتها ألجهزتها 
الحكومية والوزارية وهو 
التوج���ه الحدي���ث لإلدارة 
العامة، فمبدأ إعادة اختراع 

الحكومة الذي نش���أ في الواليات المتحدة، 
ومبدأ الخصخصة وغيرها من األنظمة اإلدارية 
الحديثة ه��دفها األس���اس���ي هو منافس���ة 
القطاع الخاص ورفع إن�تاجية المؤسسات 
العامة، وتطوير الخدم��ات العامة بصورة 
تالئم التطورات ال��سريعة في التكنولوجيا 
والتطبيقات اإلدارية الحديثة، وتقدم خدمات 
ذات جودة عال��ية إلى الم�واط�نين وكما ذكرت 
في مقالة س�����اب���قة أن نظ��رتنا للوظيفة 
العامة هي نظرة اجتم��اعية وت��وزيع ثروة، 
اننا إذا أردن�ا أن نن��تقل إلى م�رحلة اإلنتاجية 
وأن نصب�ح مركزا إداري����ا ومال��يا عالميا 
يج���ب أن نغير نظرتن���ا للوظي�فة العامة، 
وخالل الس�نوات الماضية نش�أ عندنا مبدأ 
إقرار الكوادر لموظف���ي الدولة في الجهات 
المختلفة بحيث يح�صل العاملون في جهة 
ما على مميزات وظيف��ية وم��الية يم��يزهم 
عن غيرهم من العام�لين في ال��جهات األخرى، 
ومن أقر هذا الم��ب��دأ هو قيام إحدى الوزيرات 
)العضوة في الب�رلمان حاليا( بإقرار أكثر من 
كادر خالل رئاستها لمجلس الخدمة المدنية 
ولألسف بس�����بب ضغط أساتذة الجامعة 
والمك�اس����ب ال�سياس�����ية، وبعدها حلت 
الج�ميع يطالب بالكوادر  السبحة وأصبح 
ويهدد باإلض��راب بم�ا في�ها وظ�ائف ق�ضائية 

يجب أن تنأى عن هذا المبدأ.
 ومن نظرتي لم��وضوع الكوادر كخبير 
إداري فإنه س��يؤدي إلى إفالس الكويت وأن 
تكون جميع مواردنا النفطية غدا لتغطية 
الباب األول، إذا ما أخذنا باالعتبار أن %95 
من العاملين الكويتيين في الحكومة و%5 
ف���ي القطاع الخاص، وأيض���ا مازال النفط 
يمثل 85% من إجمالي إيرادات الحكومة، ومن 
خالل تحليلي لميزانية الباب األول حسب 
اإلحصائيات التي نشرتها وزارة التخطيط 
فإن الب���اب األول )المرتب��ات واألجور( في 
الميزاني���ة العام���ة كان 1.637 مليار دينار 
ف���ي 2003 � 2004 وتطور إلى 2.476 مل�يار 
دينار أي بنس���بة نم���و 33% خالل خم�س 

س��نوات.
وطبعا يجب أن نعلم أنه خالل العش���ر 
السنوات القادمة هناك 300 ألف دينار ستدخل 
سوق العمل، وان في العام 2025 متوقع أن 
يصل عدد الك�ويتيين إلى 2 مليون، وعموما 
إذا فرضنا أن هذه النسبة ثابتة زيادة الباب 
األول )الرواتب( 33% كل خ�مس س�نوات، ف��إن 
الباب األول بعد عشرين سنة سوف يمثل 
7.645 مليارات دين��ار عام 2028، وأيضا إذا 
فرضنا أن مجلس ال�خدمة المدنية في شهر 
أبريل القادم أقر جم�يع الكوادر والمميزات 
الوظيفي���ة المعروضة عليه وتكلفتها 300 
مليون دينار فإن حجم ميزانية الباب األول 
عام 2028 سوف تصبح 8.984 مليارات دينار 
أي بح���دود 9 مليارات دين���ار وهو الدخل 
النفطي جميع���ه، وإذا افترضنا أن مجلس 
األمة كل 3 س���نوات سوف يطالب بزيادات 
على الرواتب فإن الباب األول سيتعدى 11 

� 12 مليار دينار.
  الحل في إقرار نظام تقييم
وترتيب وتوصيف الوظائف

 الوصف الوظيفي هو نظام إداري فاعل 
يضم���ن لنا إنتاجي���ة العاملين وتوضيح 
مسؤوليتهم وتقييم عملهم بصورة موضوعية 
وتحديد أجورهم على أساس���ها، ويضمن 
العدالة والمساواة في أجور الوظائف، وحتى 
ال ندخل في فني���ات اإلدارة ويضيع معنا 
القارئ، الوصف الوظيفي هو »وصف لمسمى 
التنظيم،  الوظيفة ومرتبتها وموقعها في 
ووصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها 
وأبعادها األخرى كاالتصاالت واإلش���راف 
والمب���ادرة واتخاذ الق���رارات والمؤهالت 
والخبرات الالزمة لشاغل الوظيفة، وعلى 
أساس���ها يتم تقييم هذه الوظيفة وتحديد 
أجورها«، ونظام توصيف الوظائف مطبق 

من���ذ الخمس���ينيات م���ن 
القرن الماضي، ولقد تطور 
بش���كل أكبر مما وضحته، 
المتحدة  الواليات  وتطبقه 
وبريطاني���ا وجميع الدول 
المتقدمة وكثي���ر من دول 
الخليج العربي، ولقد أنتبه 
المشرع الكويتي إلى أهمية 
التوصيف والتصنيف، فنص 
قانون الخدمة المدنية رقم 
1979/15 في مادته التاسعة 
على: »يستهدف نظام الخدمة 
المدنية ترتيب الوظائف في 
الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس 
واجباتها ومس��ؤولياتها وذلك بتص��نيفها 
إل���ى مجموعات وتقيي��مه���ا وفقا للقواعد 
واألحكام والشروط واإلجراءات التي يحددها 
مجلس الخدمة المدنية »ولألسف منذ 1979 
وصدور القانون لم يطبق ديوان الخدمة هذه 
المادة وأذكر أن العضو الفاضل أحمد باقر 
وجه س���ؤاال قبل توليه الوزارة إلى ديوان 
الخدمة لماذا لم تطب���ق هذه المادة؟ فجاء 
الرد ألس���باب سياسية، ولو أصر بومحمد 
على موقفه في ذلك الوقت لما احتاج حاليا 
إلنش���اء مجموعة ال� 26، ولتطورت اإلدارة 
الكويتية تطورا كبيرا، وحتى اقتراح العم 
بوعبدالعزيز )أحمد السعدون( حول الرواتب 
فهو يدل على حرص بوعبدالعزيز على إقرار 
العدال���ة في الرواتب ولكن هذا االقتراح لن 
يحل المشكلة وستستمر اإلدارة والوظيفة 
الحكومية كوسيلة لتوزيع الثروة والنظرة 

إليها اجتماعية.
 فالحل يكمن في تطبيق نظام تصنيف 
وتوصيف الوظائف، ألنه سينقلنا من مرحلة 
تسعير الشهادة إلى مرحلة تسعير الوظيفة، 
وينقلنا م���ن مرحلة النظ���رة االجتماعية 
للوظيفة العامة إلى مرحلة النظرة اإلنتاجية 
لها، وينقلنا من مرحلة الالمساواة إلى مرحلة 
المساواة للعاملين في الوظيفة العامة، ويبقى 

هو الحل لمأزق الكوادر الذي نعيشه.
نداء إلى مجلس الخدمة المدنية، ومجلس األمة، 

ومجموعة الـ 26

 استمعوا إلى األخ زيد النويف � الوكيل 
المساعد للتطوير اإلداري في الديوان قبل 
اتخاذ أي قرار، وزيد النويف وهو أخ عزيز 
مهني في مجال التوصيف الوظيفي، وأول 
ما عين في ديوان الخدمة أرسله األخ ناصر 
الصانع ببعثة خارجية لدراس���ة الوصف 
الوظيفي لمدة ست ش���هور، وعندما رجع 
تسلم إدارة الوصف الوظيفي وأنشأ فريق 
عمل مهنيا، قام هذا الفريق على مر سنوات 
عديدة بتحليل وتصنيف وتوصيف جميع 
وظائف الخدمة المدنية، وعندما زرته هذه 
السنة قام مش���كورا بعمل عرض تقديمي 
لهذا النظام ومدى جاهزيته للتطبيق بحيث 
يخرجنا جميعا من مأزق الكوادر، وحسب ما 
سمعته منه أنه جاهز لعمل عرض تقديمي 
للخدمة المدنية أو غيرهم من التشريعيين 

)أعضاء مجلس األمة(.
وعليه أرى أن نس���تمع ل���ه قبل أخذ أي 
ق���رار ونقر هذا النظام بم���ا يحقق أهدافنا 
المنشودة من الوظيفة العامة إن شاء اهلل 
وينقلنا إلى مرحلة بناء الكويت كمركز مالي 

وإداري عالمي.
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السلة االقتصادية

بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد

حيات: »كامكو« ترفع أرباح 2009 بنسبة %453
لتسجل 6.13 ماليين دينار بواقع 24.1 فلسًا للسهم

التعاون اخلليجي  دول مجلس 
التي بدأت بالتعافي وكذلك التركيز 
على األس���واق املالية الش���رق 

آسيوية مثل الصني والهند«.
وقد استطاعت كامكو خالل 
الع���ام 2009 أن تقوم بإجنازات 
واضحة ومتالحقة، جتلت على 
أكثر من صعيد كان أبرزها: املوافقة 
اجلماعي���ة التي أبداه���ا حاملو 
السندات بالش���ركة على متديد 
فترة استحقاق سندات بقيمة 20 
مليون دينار ملدة عامني إضافيني. 
هذا وقامت الشركة باالستفادة 
من تسهيالت ائتمانية جديدة من 
خالل بنوك محلية، واستطاعت 
في ش���هر يوليو 2009 أن تسدد 
قرضا بقيم���ة 25 مليون دوالر، 
باإلضافة إلى اختيار كامكو لتكون 
اجلهة االستش���ارية احلصرية 
الس���تثمارات مجموعة ش���ركة 
 � الكويت )القابضة(  مش���اريع 
كيبكو البالغة 100 مليون دينار في 
عمليات االستحواذ على الشركات 
الكويتية املتعثرة، وذلك بهدف 
تعزيز أصول الشركة مع عودة 
االنتعاش واحلياة لألسواق املالية 

احمللية والعاملية.

دينار نهاية السنة السابقة. اما 
بالنسبة لالصول املدارة من قبل 
الشركة فشهدت تراجعا بنسبة 
16% لتصل الى مستوى 2.2 مليار 

دينار.
وفي السياق ذاته قال رئيس 
مجلس إدارة »كامكو« مس���عود 
حيات: »يس���عدني أن أعلن عن 
مراكز القوة املالية لكامكو التي 
أسفرت عن أداء إيجابي على مدى 
العام 2009. فقد أتت نتائج الربع 
الرابع واألخير من العام املاضي 
2009 لتؤكد م���دى الطلب على 
منتجاتنا وخدماتنا من جهة وعلى 
الثقة التي يضعها مستثمرونا في 
سياستنا االستثمارية املتحفظة 
م���ن جه���ة ثانية. فعل���ى مدى 
الع���ام املاضي، واصل موظفونا 
املتمرس���ون تقدمي أفضل األداء 
االستثماري لعمالئنا. فقد ساهمت 
الكفاءة العالية والرؤية الثاقبة 
التي يتمت���ع بها موظفو وإدارة 
كامكو بتصنيف الشركة على أنها 
واحدة من الشركات االستثمارية 
القليلة التي حافظت على حتقيق 
أرباح على مدى العام. هذا وساهم 
املرتفعة  الس���يولة  أيضا عامل 

مت ترش���يح صندوق السندات 
والعوائد املرتفعة مرتني كأفضل 
صندوق للعوائد الثابتة من قبل 
اثنتني من كبريات املؤسس���ات 
املالية باملنطقة. باإلضافة إلى أن 
»كامكو« هي الشركة االستثمارية 
الوحي���دة في الكوي���ت التي مت 
ترشيحها جلائزة )أفضل مركز 
إلدارة األص���ول( ف���ي تصنيف 
الش���رق األوسط  جوائز بانكر 

لعام 2009«.
وأردف قائال: »ان املرحلة املقبلة 
التي  ستكون مليئة بالتحديات 
تفرض على القطاع االستثماري 
التحوط من  املزيد من  الكويتي 
خالل تطوير منتجاته وأدواته 
االس���تثمارية، خاص���ة في ظل 
املتغيرات املتسارعة التي يشهدها 
العالم. فاس���تراتيجياتنا للعام 
2010 ستستمر في احملافظة على 
سياسة كامكو من خالل املوازنة ما 
بني املخاطر والفرص االستثمارية، 
فعام 2010 سيشكل انطالقة كبيرة 
من خالل تقدمي 5 فرص استثمارية 
تتضمن طرح صناديق إقليمية 
وعاملية جديدة. وسنعمل أيضا 
على زيادة استثماراتنا في أسواق 

حققت شركة مشاريع الكويت 
االس���تثمارية إلدارة األص���ول 
)كامكو( أرباحا في نتائجها املالية 
وذلك خالل الس���نة املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، حيث حققت 
الش���ركة أرباح���ا صافية بلغت 
قيمتها نحو 6.13 ماليني دينار، 
بزيادة نسبتها 453% عن العام 
الذي س���بقه، فيما بلغت ربحية 
السهم 24.1 فلسا مقارنة مع 4.3 

فلوس لعام 2008. 
اما بالنسبة الجمالي حقوق 
املس���اهمني فقد انحفضت خالل 
عام 2009 بنسبة 6.1% لتسجل في 
نهاية السنة حوالي 87.4 مليون 
دينار، وانعكست االرباح اجليدة 
التي حتققت خالل عام 2009 في 
نسب الربحية االساسية للشركة 
اذ ارتف���ع العائد عل���ى حقوق 
املس���اهمني من 1.3% لعام 2008 
الى 7% وكذلك ارتفع العائد على 
املوجودات الى 3.72% مقارنة مع 

0.62% خالل عام 2008. 
من جهة اخ���رى، انخفضت 
املوجودات بنسبة 8.3% لتصل 
الى 165.1 مليون دينار نهاية عام 
2009 مقارنة م���ع 180.1 مليون 

وخفض معدل الديون في تعزيز 
املركز املالية للشركة.

وأضاف: »ان العامل الرئيسي 
لهذه النتائج االيجابية جاء نتيجة 
إلتقان األداء في جميع القطاعات 
بفعل تنوع مص���ادر اإليرادات، 
النشاطات االستثمارية،  توسع 
توزيع املخاطر وتلبية متطلبات 
العمالء من خالل تقدمي العديد من 
اخلدمات واملنتجات االستثمارية 
املتطورة، كما كان ألداء صناديقنا 
االس���تثمارية دور أساسي في 
نتائجنا الطيبة لعام 2009، فقد 

الشركة تطرح 5 فرص منها صناديق إقليمية وعالمية والتوسع الخليجي

الشركة توازن بين المخاطر والفرص االستثمارية وتعتبر 2010 عام االنطالق

مسعود حيات

»هيئة التقييس« تفتح باب التسجيل في الموسوعة الخليجية
أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عن فتح باب التس����جيل في »املوسوعة اخلليجية 
للجهات احلاصلة على ش����هادات نظم اإلدارة« التي تعتزم 

الهيئة إصدارها خالل شهر ابريل من هذا العام.
واشترطت الهيئة على اجلهات الراغبة في االنضمام إلى 
هذه املوس����وعة أن تكون حاصلة على إحدى شهادات نظم 
 ،22000 ISO ،14001 ISO ،9001 ISO:اإلدارة الدولي����ة التالية
OHSAS ،27001 ISO/IEC 18001 وذلك بهدف التعريف بهذه 
الشركات، األمر الذي يساهم في زيادة حجم تسويق منتجاتها 
وتنوع أسواقها. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تهدف من 

خالل هذه املوسوعة إلى دعم الصناعة الوطنية اخلليجية 
وتسهيل تبادلها بني الدول ووصولها إلى األسواق العاملية، 
إضاف����ة إلى تلبية متطلبات منظمة التجارة العاملية ودعم 
تطبيق إج����راءات االحتاد اجلمركي بني الدول األعضاء في 
الهيئ����ة، والتوافق مع التوجهات اخلاصة مبنطقة التجارة 
احل����رة العربية الكبرى، كما تهدف كذلك إلى االس����تجابة 
ملتطلبات الدول األعضاء وش����ركائها التجاريني من خالل 
تطبيق مجموعة من أدلة العم����ل والنظم التي مت إعدادها 

طبقا للتوجهات الدولية في هذا املجال.
وذكرت الهيئة أنها تعتزم توزيع املوس����وعة على أكبر 

عدد من اجلهات واملؤسسات احلكومية واخلاصة في الدول 
األعضاء والشرق األوسط، إضافة إلى كل الغرف التجارية 
الوطنية، وعدد كبير من سفارات الدول األعضاء املعتمدة 

في دول العالم.
اجلدير بالذكر أن الهيئة ستكرم املشاركني في املوسوعة 
اخلليجية بوضع إعالن الفائزين منهم على موقع املوسوعة 
االلكترون����ي ملدة عام كامل مما يدعم قدراتهم التس����ويقية 

ويعرف مبنتجاتهم وخدماتهم بشكل أكبر.
وللمزيد من املعلومات والتس����جيل نأمل زيارة موقع 

www.gqpedia.org املوسوعة على شبكة اإلنترنت

للجهات الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة الدولية

جدول يوضح حجم الباب األول )الرواتب( في حالة اقرار 
 الكوادر الحالية بحجم 300 مليون )2.776 مليون دينار(

 على أساس اضافتها لميزانية 2008
للعشرين سنة المقبلة )بالمليون دينار(

القيمةالسنة
2013 � 20083.688
2018 � 20134.905
2023 � 20186.532
2028 � 20238.984

 حجم تطور الباب األول )المرتبات( في الميزانية العامة
2003 – 2008 )بالمليون دينار(

النسبة %القيمةالسنة
2004 /20031.637.0100
2005 /20041.754.286.6
2006 /20051.930.8915.1
2007 /20062.225.89326.4
2008 /20072.476.89033.8

)نسبة الزيادة إلى سنة األساس(
املصدر: املجموعة االحصائية السنوية عام 2008

إصدار اإلدارة املركزية لإلحصاء – الكويت

 جدول يوضح في حالة اعتمادنا لنسبة الزيادة %33
 على ميزانية الباب األول كل خمس سنوات

للعشرين سنة القادمة )بالمليون دينار(
القيمةالسنة

2013 – 20083.293
2018 – 20134.379
2023 – 20185.824
2028 – 20237.745

سميحة احلميضي

Gymboree جانب من عروض العالمة التجارية

الحميضي: وضع »منا القابضة« المالي متين..
والبورصة أكدت سالمة اكتتاب زيادة رأس المال

 Gymboree أزاديا القابضة« تحصد امتياز«
قالت شركة أزاديا القابضة انها 
دخلت في اتفاق امتياز مع املؤسسة 
األميركية Gymboree إلطالق عالمتها 
التجارية الشهيرة في منطقة الشرق 
األوسط. وستشمل احلملة مجموعة 
من الدول العربية من ضمنها الكويت 
واإلمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية السعودية وقطر وسلطنة 
عمان والبحرين، إضافة الى مصر 

واألردن ولبنان.
وفي االطار نفس����ه ق����ال املدير 
التنفيذي ملجموعة أزاديا القابضة 
سعيد ضاهر انه من املقرر أن يتم 
افتتاح مخازن Gymboree في الكويت 
ودبي خالل الربع الثالث من السنة 
املالية 2010. مشيرا الى ان اآلليات 
وعج����الت العمل قد بدأت بالتحرك 
فعليا في دبي وحتمس جميع العمالء 
ألن يكونوا على استعداد خلوض 
التجربة الفريدة بالتمتع بتشكيلة 
Gymboree في فصل اخلريف املقبل. 
وأضاف أن مجموعة أزاديا سعيدة 
بتوقيعها هذا االتفاق مع الش����ركة 
الش����هيرة Gymboree لتقدميه����ا 
وتطويره����ا ف����ي منطقة الش����رق 
األوسط، مش����يرا الى ثقتهم من أن 

اجلمع بني اجلودة واملوضة معا في 
هذه املاركة التجارية سوف يالقي 
ترحيبا واستقباال مهما في جميع 
العربية. وأوضح  أنحاء املنطق����ة 
ضاهر أن شركة Gymboree األميركية 
متتلك مجموعة كبيرة من املخازن 

من الدول العربية أولها دول اخلليج 
العربي ومصر واألردن ولبنان.

من جانب����ه، قال رئيس مجلس 
االدارة والرئيس التنفيذي ملؤسسة 
Gymboree ماثي����و ماكولي: »نحن 
متحمسون لتوسيع نطاق مفهوم 

ومتاجر البيع بالتجزئة، وصل عددها 
حتى اآلن الى 629 مخزنا في كل من 
الوالي����ات املتحدة األميركية وكندا 
وبورتوريكو، وس����تعمل مجموعة 
أزاديا على زيادة هذا الرقم عن طريق 
فتح محالت جتارية جديدة في عدد 

Gymboree والدخول في أول جتربة 
امتياز لن����ا«، مؤكدا أن الدخول في 
ش����راكة مع ش����ركة مثل مجموعة 
أزاديا يجعلنا متحمسني ومتفائلني 
ملا تتمتع به من سنوات عديدة من 

اخلبرة.

اعلنت رئيس���ة مجلس ادارة شركة منا 
القابضة سميحة احلميضي ان الشركة تقدمت 
االربعاء املاضي بطلب افصاح لسوق الكويت 
لالوراق املالية )البورصة( عن نتائج الشكوى 
اجلزائية رق���م 2009/949 حصر العاصمة 
واملقامة من الش���اكني ضد املمثل القانوني 
لشركة منا القابضة واملمثل القانوني لشركة 
املجموعة الدولية للمشاريع القابضة واملمثل 
القانوني لشركة منا لالستثمار الفتة الى ان 
النيابة العامة قررت استبعاد شبهة اجلناية 
من االوراق وقيد االوراق بدفتر الش���كاوى 
االدارية وحفظه���ا اداريا. وقالت احلميضي 
في تصريح صحافي ان الشكوى اقيمت من 
الشاكني على خلفية رفع الشركة لرأسمالها 
الذي جاء نتيجة طبيعية لتوسع اعمال الشركة 

وانشطتها وليس كما ادعى الشاكون من ان 
االكتتاب لزيادة رأس املال كان صوريا وغير 
حقيقي. وبينت احلميضي ان النيابة العامة 
اكدت في مذكرة احلفظ الصادرة منها للقضية 
على سالمة االجراءات القانونية التي اتبعتها 
ش���ركة منا لالكتتاب لزيادة رأسمالها امام 
جميع اجلهات الرس���مية، مضيفة ان ادارة 
البورصة قدمت مذكرة للنيابة العامة تؤكد 
فيها سالمة االجراءات املتبعة من شركة منا 
وعدم وجود اي مخالفات بهذا الصدد، وان 
الشركة راعت في االكتتاب جميع االجراءات 

التي نص عليها القانون.
واضافت ان قرار النيابة العامة اكد كذلك 
عدم مخالفة شركة منا وباقي الشركات املشكو 
بحقها لنص املادة 235 م���ن قانون اجلزاء 

ورأت ان اقوال الش���اكني في الش���كوى رقم 
2009/949 حصر العاصمة جاءت مرس���لة 

ومن دون دليل.
وقالت احلميضي ان الش���ركة حريصة 
على اتباع جميع االجراءات القانونية التي 
نصت عليها تعاميم وقرارات وزارة التجارة 
وس���وق الكويت لالوراق املالية، وهو االمر 
الذي اكده سوق الكويت لالوراق املالية من 
اتباع الشركة جلميع االجراءات اخلاصة برفع 

رأسمالها وعدم وجود اي مخالفات.
وختم���ت احلميضي تصريحها قائلة ان 
وضع ش���ركة منا القابض���ة متني جدا، وان 
الشركة حريصة على تطوير اصولها داخل 
وخارج الكويت بش���كل مدروس مبا يحقق 

عوائد جيدة.


