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إدارة   أكد رئيـــس مجلس 
شركة وثاق للتأمني التكافلي 
عبداهللا السيف أن «وثاق» تضع 
نصب عينيها االهتمام بالعنصر 
البشري الذي يعتبر الركيزة 
األساســـية للشركة من خالل 
صقله باخلبرة والتدريب لزيادة 
كفاءته مـــا ينعكس باإليجاب 

على أداء الشركة وعملياتها.
  جاء ذلك خالل احلفل الذي 
أقامته الشركة لتكرمي املوظف 
املثالي، حيث مت اختيار سارة 
أحمد الشـــيخ الفارســـي من 
إدارة التنمية البشرية واإلدارة 

القانونية واخلدمات لتكون املوظفة املثالية لهذه الفترة، بحضور 
املدير العام ومديري الشركة التنفيذيني.

  وأشـــار الســـيف في تصريح صحافي إلى أن «وثاق» حترص 
على اقامة هذا االحتفال كل ثالثة أشـــهر لتكـــرمي أكثر موظفيها 
كفاءة حتفيزا وتقديرا جلهوده من ناحية، وإلعطاء جميع الكفاءات 
والكوادر حافزا قويا إلثبات كفاءة أكثر في العمل ليحظوا مبزيد 

من النجاح والتفوق من ناحية أخرى.
  وشدد على أهمية التدريب امليداني حيث مينح املوظف الفرصة 
للتعرف وفهم مبادئ التأمني التكافلي وأيضا التقليدي بشكل مهني، 
موضحا أن الشركة تولي اهتماما خاصا بتأهيل وتدريب كوادرها 
وتزويدها باخلبـــرات العملية التي متكنهم مـــن اإلجناز املتميز 
وحتســـنهم في حتقيق اجلودة في األداء، من أجل تأهيلهم لتولي 
املناصب القيادية في شركات التأمني احمللية التقليدية والتكافلية 

التي تزايدت أعدادها في اآلونة األخيرة.
  من جهة أخرى، دعا السيف مسؤولي القطاع التأميني إلى عمل 
املزيد من البرامج التي تهدف إلى االرتقاء بسوق التأمني الكويتي من 
خالل تطوير املهارات الفنية كما ونوعا، وكذلك العمل على حتسني 
مستوى تأهيل العاملني في قطاع التأمني الكويتي، للوصول إلى 

كوادر بشرية مؤهلة ملمارسة أعمال التأمني. 

 نكمل في هـــذه احللقة 
موضوع احللول املطروحة 
لتعزيز دور العمالة الوطنية 
في اقتصادنا احمللي، وهذه 
وإن كانت احللقة األخيرة 
فإن هناك حلـــوال عديدة 
تتسع لعدة مقاالت قادمة، 
ولكن أحببنا أن نقتصر على 

هذه احللول:
  ١ ـ إصالح قوانين الخدمة المدنية

  فالقانون احلالي يرجع 
إلى عـــام ١٩٧٩، أي منذ ٣١ 

عاما، ووضع في ظل مفهوم الدولة الريعية، 
ووظيفته أداء دور اجتماعي، وتوزيع الثروة، 
وتغيـــب مفاهيـــم اإلدارة احلديثة عن هذا 
القانون، ولقد آن األوان مع اجتاهنا لالقتصاد 
اإلنتاجي، ونحو الريادة اإلدارية واالقتصادية، 
أن نضع قانونا للخدمة املدنية يوازي هذه 

التطلعات اجلديدة للدولة، ومن أهمها:
  ـ إعادة تشـــكيل مجلس اخلدمة املدنية 
بحيث يكون مكونا من املهنيني، ويســـتقل 
في قراراته، وإبعاد شبح السياسة عنه قدر 

اإلمكان.
  ـ وضع شروط جديدة للوظائف القيادية 
واإلشرافية، بحيث نضمن أن القائد إذا تسلم 
مهمته يكون كفؤا لهذا املنصب وتكون لديه 
املهارات اإلدارية الالزمة للقيادة، مثل وضع 
االستراتيجيات، وتنفيذ اخلطط واألهداف 
البشرية،  املرسومة، اإلدارة املهنية للقوى 
إدارة األزمات، القدرة على االتصال الفعال، 

اإلبداع والتميز...الخ.
  ـ إدخـــال مفاهيم جديـــدة للتفويضات، 

والتمكني اإلداري وال مركزية األداء.
اإلدارة  خـــالل  مـــن  األداء  تقييـــم    ـ 

باألهداف.
  ـ بناء أنظمة حوافز مادية ومعنوية تكون 
لها القدرة على جذب الكفاءات اإلدارية، وعلى 

زيادة اإلنتاجية، وعلى اإلبداع والتميز.
  ـ إعـــادة هيكلة الرواتـــب، بحيث تكون 
الرواتـــب مقابـــل العمـــل وأداء الواجبات 
واملســـؤوليات الوظيفيـــة وتطبيق نظام 

توصيف وتقييم الوظائف.
  ـ إدخـــال مفاهيم االهتمـــام بالتخطيط 
االستراتيجي واالهتمام بتنفيذ استراتيجيات 

الدولة.
  ـ بنـــاء مفاهيم إعـــادة الهيكلة، وكيفية 
تقييم الفاعلية التنظيمية، من أجل مالحقة 
التنظيمـــات اإلدارية للتطـــورات اإلدارية 

والتكنولوجية احلديثة والسريعة جدا.
  ـ إلغاء حقوق الترقيات باألقدمية، وبناء 
الترقيات على األداء وحتقيق األهداف، وضمان 

العدالة واملساواة بني العاملني.
  ـ وضع أنظمة للتظلم الوظيفي بالتعاون 
مع القضاء تتيح للعاملني في احلكومة التظلم 
من دون تعقيدات قانونية او تأخير، وحتقق 

العدالة واملساواة.
  ـ إدخال مفاهيم معدالت األداء وقياســـه 
بالطرق احلديثة وتطبيقه على مؤسســـات 
الدولـــة، كما في جميع الدول املتقدمة، وهذا 
النظام من شأنه أن يحقق إجناز االستراتيجيات 
واألهداف ويسهل من عملية الرقابة اإلدارية 
على مؤسسات الدولة، ويحول الرقابة أيضا 
إلى مســـتوى املواطنني متى ما أعلنت هذه 

املعدالت للقياس.
  ـ إدخال مفاهيم املراجعات الدورية جلودة 
اخلدمات العامة، وتطويرها واالهتمام بوضع 

أنظمة اجلودة ومعدالتها على األداء.
  ـ األخذ باملفهوم الشامل لقوانني اخلدمة 
العاملـــني، واألداء،  املدنية بحيث تشـــمل 

واألنظمة اإلدارية.
  وهذه طبعا ليســـت جميع ما يشـــمله 
القانون اجلديد من تطوير ألنظمة اخلدمة 
املدنية، ولكنها مقترحات رئيسية من شأنها 
إذا مت األخـــذ بها أن تطـــور العمل واألداء 

احلكومي.
  ٢ ـ إعادة هيكلة الدولة

  معظم قوانني إنشاء وزارات الدولة قدمية 
أيضا كشأن قانون اخلدمة املدنية السالف 
ذكـــره، ولذا املطلوب إعـــادة هيكلة قوانني 
وقرارات إنشـــاء الوزارات وإدخال مفاهيم 

إدارية جديدة كالتالي:
  ـ دراسة القوانني احلالية واملنظمة لعمل 

الوزارات ومعرفة التطورات ومعاجلتها.
  ـ توجيه فلسفة اخلدمات العامة خلدمة 

والعمـــالء،  املواطنـــني 
وجعلهم القاعدة األساسية 
التي تنطلـــق منها جودة 

اخلدمة.
  ـ االجتاه إلى ال مركزية 

تقدمي اخلدمات.
اجلهـــات  إعطـــاء    ـ 
احلكومية اســـتقاللية في 
اتخاذ القـــرارات، واعتماد 
مبدأ احملاسبة على حتقيق 
االستراتيجيات، واخلطط 

واألهداف.
  ـ التفاعـــل مع القوانني 
اجلديـــدة للدولة مثـــل، اخلصخصة، والـ 

.B.O.T
  ـ توجه جهات الدولـــة في أدائها للعمل 
وتقدمي اخلدمات نحـــو الرقابة والتوجيه 
أكثر من التنفيذ، حسب التوجهات اإلدارية 

احلديثة في اإلدارة العامة.
  ـ محاربة تضخم اجلهاز اإلداري للدولة 
من خالل اخلصخصـــة، ومن خالل خفض 
حجم العمالة البشـــرية واالعتماد بصورة 
أكبر على التكنولوجيا في تقدمي اخلدمات 

وامليكنة.
  ـ االجتاه نحو رعاية اإلبداع والتميز، وإنشاء 
مركز حكومي خاص للعاملني يهتم باملبدعني 

واملتميزين ويرعاهم.
  ـ االجتـــاه جلـــودة اخلدمـــات ومقابلتها 
الحتياجات االقتصاد واملجتمع بدال من الكم، 
مثل اخلدمات الصحية، واخلدمات التعليمية، 

واألمنية.
  ـ االجتاه نحو العمل املؤسســـي أكثر من 
الوزاري، ألن املؤسسات تأخذ استقاللية أكبر، 
ومرونة وقدرة على توظيف التطورات اإلدارية 
احلديثة، مثل مؤسسة التأمينات، وغيرها من 

املؤسسات الناجحة.
  ـ توجيه وزارات الدولة نحو تطبيق الرؤية 
اجلديدة لصاحب السمو األمير، بجعل الكويت 
مركزا ماليا وإداراي، من خالل زيادة اإلنتاجية 

وإيجاد مصادر بديلة للدخل النفطي.
  ـ إعادة هيكلـــة األمور املالية للدولة، من 
خالل فرض الرسوم على اخلدمات من أجل 
ترشيد االستخدام، وزيادة جودة اخلدمة، ومن 

أجل تغطية تكاليف هذه اخلدمات.
  ٣ ـ إصالح القطاع الخاص

  ـ وضع رؤية إلدخال العمالة الوطنية في 
مؤسسات العمل اخلاص، واعتمادها ألن تنمية 

وتطور اقتصادنا ترعاه الدولة.
  ـ ربط اإلنفاق احلكومي باالقتصاد بسياسات 

توظيف العمالة الوطنية.
  ـ تطبيق نسب العمالة الوطنية بالقطاع 

اخلاص واملعتمدة من مجلس الوزراء.
  ـ رفض إدراج الشركات بالبورصة إذا لم 

حتقق هذه النسب، وفرض ضرائب عليها.
  ـ إنشـــاء حاضنات األعمال برعاية غرفة 

التجارة، وتقدمي دعم حكومي لها.
  ٤ ـ ثقافة اجتماعية جديدة: نحن بحاجة 
إلى ثقافة اجتماعية جديدة، تبعد عنا شبح 
ثقافة البترول القائمة على االستهالك والدولة 
الريعيـــة، وبناء ثقافة قائمـــة على اإلنتاج 
واالهتمام بالعمل وجودته، والتميز واإلبداع، 

وذلك من خالل:
  ـ اهتمام التعليم بالتركيز على قيم العمل 
وأهميتـــه، والتركيز علـــى اإلنتاج والتميز 

واإلبداع.
  ـ حتقيق العدالة واملساواة في الوظائف 
احلكومية بشـــكل أخص القائـــم منها على 
اإلنتاجية وحتقيق الواجبات واملسؤوليات 

املناطة بالوظيفة.
  ـ قيام مؤسســـات املجتمع املدني بدورها 

من خالل:
  ـ تعزيز قيم العمل واإلنتاج.

  ـ مراقبـــة األداء املهني، ووضع تراخيص 
ملزاولة املهنة قائمـــة على املعرفة واجلدارة 

والتميز.
  ـ إقامة املؤمترات والندوات الدورية لتعزيز 

ثقافة عمل جديدة.
  ـ االهتمام مبحاربة الفســـاد وتعزيز قيم 

الشفافية.
  ـ دور وزارة األوقـــاف: تعزيز قيم العمل 
واإلنتاج من خالل إبراز اهتمام ديننا اإلسالمي 
احلنيـــف بهذه القيـــم واالهتمام باجلوانب 
اإلدارية باإلســـالم التي تعـــزز اإلخالص، 

واجلودة، والتميز في أداء العمل.
  qualitykw٦٠@hotmail.com 

 العمالة الوطنية.. مشاكل وحلول؟! (٤ ـ ٤)

 السلة االقتصادية 

 بقلم: د.وليد الحداد

 «المسار» تستقطب ٢٥ شركة لمعرض «سيتي سكوير» 
 يقام ٢٧ الجاري تحت رعاية وحضور الشيخ أحمد الفهد ويطرح مشاريع متنوعة 

 مراد: حريصون على جودة ونوعية المشاركات في المعرض لتحقيق قيمة مضافة 
 بوادر تعاٍف من األزمة فتداوالت السوق العقاري نمت بـ ٢٣٫٢٪ إلى ١٫٦ مليار دينار في ٩ أشهر 

 سعود مراد 

 محمود عفيفي  محمد السليم

 عبداهللا السيف

دينار، لترتفع في الربع الثاني 
إلى نحو ٦٥٧٫٢ مليون دينار، 
بينما انخفضت إلى نحو ٤٢٨٫١ 
مليون دينار، في الربع الثالث، 
كما ان آخر البيانات املتوافرة من 
وزارة العدل ـ إدارة التسجيل 
إلى  العقاري والتوثيق تشير 
منو ملحوظ في تداوالت شهر 
سبتمبر املاضي مقارنة مبثيلتها 
في أغسطس املاضي، فقد قاربت 
نســـبة هذا النمو نحو ٥٠٫٤٪ 
وبلغت قيمة مبيعات سبتمبر 
نحو ١٧٨٫٨ مليون دينار مقارنة 
بنحـــو ١١٨٫٩ مليون دينار في 

أغسطس املاضي.
  وأضاف أن العقار التجاري 
مازال يعاني من تداعيات األزمة 
املاليـــة فيما تتركـــز تداوالت 
الســـوق العقاري على قطاعي 
السكن اخلاص واالستثماري 
حيـــث بلغت قيمـــة تداوالت 
العقاري في األشهر  الســـوق 
الثالثة املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ نحو ٤٢٨٫١ مليون دينار 
منها نحو ٤٠٠٫٦ مليون دينار 
عقودا ونحو ٢٧٫٥ مليون دينار 
وكاالت، وضمنها بلغت مبيعات 
السكن اخلاص، عقودا ووكاالت، 
نحو ٢٢١٫٣ مليـــون دينار أي 
ما نســـبته ٥١٫٧٪ من إجمالي 
قيمة املبيعات فيما بلغت قيمة 
مبيعات الســـكن االستثماري 
نحـــو ١١٤٫٧ مليون دينار، أي 
ما نســـبته ٢٦٫٨٪ من اجمالي 
املبيعـــات، وبهذا يكون  قيمة 
كل من السكن اخلاص والسكن 
االستثماري قد استحوذا على 
نحو ٧٨٫٥٪ من سيولة السوق 
العقاري في الربع الثالث فيما 
التداوالت على  لوحظ ضعف 

قطاع العقار التجاري.

وعناية شديدة جدا، خصوصا 
ان املعرض سيقام بعد أسبوع 
العيد وهي  انتهاء عطلــــة  من 
الفترة التي يقضيها الكويتيون 
في تبادل الزيــــارات والتهاني 
للحجيج ليعاود األفراد استئناف 
نشاطهم التجاري واالقتصادي 
واالستثماري في األسبوع الذي 
يليه وهو موعد معرض سيتي 
ســــكوير، الفتا إلى أن الشركة 
حريصة علــــى جودة ونوعية 
املشاركات في املعرض وكونها 
متثل قيمة مضافة إلى السوق 

العقاري احمللي.
  واضاف: «ليســـت الربحية 
هي هاجسنا األكبر.. نعم انها 
جزء مهم لكن «املسار» تستهدف 
لعب دور في تعزيز النشـــاط 
بالســـوق العقـــاري وتلبيـــة 
العقارية  احتياجات املواطنني 
الوطني  وكذلك دعم االقتصاد 
خاصة ان املعارض هي انسب 
وســـيلة ملواجهـــة ومحو آثار 
التباطؤ االقتصـــادي»، مدلال 
علـــى ذلك بشـــركة املســـاكن 
الدولية التي تشارك في املعرض، 
حيث أن هذه الشركة معروفة 
مبصداقيتها كما أنها تعمل على 
تلبية حاجات األسر الكويتية من 
العقارات مبا يتوافق مع مستوى 
دخول مختلف شرائح املجتمع 
الكويتي، وحققت نتائج جيدة 
على هذا الصعيد، وأضاف مراد 
انه فضال عن ذلك تأتي مشاركة 
شركة أركان الكويت العقارية 
في املعرض، وهي شركة عقارية 
مدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية أبرمت أخيرا اتفاقية مع 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
لدعم اجلهود التسويقية للشركة  
في مشروعها في «آللئ اخليران»، 

من قبل شركة CISCO الشهيرة 
وتقوم الشبكة بإدارة املبنى من 
حيث تنظيم األمـــن واملراقبة 
واخلدمات، وصوال الى تقنيات 
تنظيم حركة املصاعد وغيرها 
من املرافق، ومن اجلانب اآلخر 
توفر أحـــدث خدمات االتصال 
وتبادل املعلومات واإلنترنت.

  وأفـــاد مراد بـــأن املعارض 
عادة تتميـــز بعالقتها ثالثية 
احملاور التـــي تربط بني ثالث 
جهات رئيســـية بدءا باجلهة 
املنظمـــة ومـــرورا باجلهـــات 
إال  املشاركة وانتهاء بالعمالء، 
أن «املسار» ومن منطلق دورها 
الوطني واملجتمعي والتوجيهي 
الهادف أضافت محورا رابعا إلى 
تلـــك املنظومة الثالثية يتمثل 
في املسؤولية االجتماعية إلى 
الترويجية  جانب اجلوانـــب 

والربحية.

  السوق العقاري

  وتوقع مراد إقباال جيدا على 
املعرض اســـتنادا إلـــى بوادر 
التعافي من األزمة املالية، فضال 
عن اخلطة التنموية احلكومية 
إليها  املليارية والتـــي يطمح 
الســـوق العقاري الســـتعادة 
نشاطه مجددا، مبينا ان: «ثمة 
مؤشرات على حتسن أداء السوق 
العقاري، فبحسب بعض التقارير 
املتخصصة فإن قيمة مبيعات 
العقاري احمللي خالل  السوق 
األشهر التسعة األولى من العام 
احلالي سجلت منوا بواقع ٢٣٫٢٪ 
إلى ١٫٦ مليار دينار قياسا على 
الفترة ذاتها من العام املاضي، 
وبلغـــت قيمة تداوالت العقود 
والوكاالت، للربع األول من العام 
احلالـــي، نحـــو ٥٢٦٫٣ مليون 

 أعلن املدير العام ملجموعة 
املســــار لتنظيــــم املعارض 
واملؤمترات سعود عبدالعزيز 
مــــراد ان الشــــركة جنحــــت 
فــــي اســــتقطاب ٢٥ شــــركة 
مشــــاركة في معرض العقار 
واالستثمار الكويتي «سيتي 
 city Square «سكوير العقاري
الذي تنطلق أنشــــطته خالل 
الفترة من ٢٧ الى ٣٠ نوفمبر 
اجلاري، مشيرا إلى أن املعرض 
يقام حتت رعاية وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
الفهد، ويضم املعرض  أحمد 
العقار  مجموعة من شركات 
احمللي واخلليجي وعددا من 
البنوك، فضال عن الشركات 
التي تقدم خدماتها العقارية 

في األسواق االقليمية.
  وأوضح مراد في تصريح 
صحافي أن املشاركات تتوزع 
على شــــركات العقار احمللي 
واخلليجي وعدد من البنوك، 
فضال عن الشركات التي تقدم 
خدماتها العقارية في السوق 
اخلليجية فيما يطرح املعرض 
مشــــاريع متنوعــــة وفرصا 
للمواطنني الباحثني عن السكن 
اخلاص في الكويت مبختلف 
أنواعه ســــواء ڤلال أو شققا 
ســــكنية إلى جانب االراضي 
والفــــرص االســــتثمارية في 
القطاع العقاري الذي يعتبر 
املالذ اآلمن في ظل اســــتمرار 
الســــلبية لألزمة  التداعيات 

املالية.
  وذكر مراد ان اختيار موعد 
املعرض جاء بعد دراسة متأنية 

من خالل تقدمي مزايا مباشرة 
إلى املتعاقدين على شراء الڤلل 

بتسهيالت متويلية.
  وأشـــار إلى مشاركة شركة 
احلمراء العقارية في املعرض، 
حيث ستطرح وألول مرة مشروع 
برج احلمراء وهو أول ناطحة 
سحاب منحوتة في العالم الذي 
من املقرر االنتهـــاء من أعمال 
التكسية على سطح املبنى في 
أواخر نوفمبر اجلاري، مبينا 
ان البرج يعتبر صرحا معماريا 
فريدا من نوعه، ويعد خطوة 
جادة باجتـــاه حتويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري حسب رؤية 
الســـمو األمير، ومن  صاحب 
املقـــرر أن يحتوي البرج على 
٨٠ طابقا ولكن بارتفاع يعادل ١١٠ 
طوابق، ويضم البرج ٦٢ طابقا 
للمكاتب مبســـاحات تأجيرية 
شاسعة، حيث يبلغ متوسط 
املساحة التأجيرية للدور الواحد 

١٧٥٠مترا مربعا.
  وميثل برج احلمراء منوذجا 
للمباني الذكية العاملية، حيث 
يعمل البرج من خالل شـــبكة 
متطورة موحدة صممت ونفذت 

 ٣ شركات جديدة تنضم للمشاركين
  في معرض العقار والمال واالستثمار

فأحكام القانون املدني وكذا أحكام 
التســــجيل العقاري يتم وضعها 
موضع التطبيــــق لصالح عمالء 
شــــركة ماجيك هــــوم العقارية، 
الشــــركة  العمالء على  فمن حق 
ان ينعمــــوا بجميــــع االمتيازات 
التي تشــــعرهم بالطمأنينة على 
استثماراتهم ومدخراتهم، حيث 
ان عقارات ماجيك هوم العقارية 
ــ كما هو معلوم ـ نظرا ملا تتميز 
به مــــن مواقع متميزة وبناء راق 
وتشطيب متميز وكذلك ما يلحق 
بهذه االمتيــــازات لصالح العميل 
تعتبر من قبيل االستثمارات طويلة 
املدى الذي يحتفظ بقيمته املادية 
لفترات زمنية طويلة، فضال عن 
خدمات ما قبــــل البيع وما بعده، 
وما لدى الشركة من أطقم موظفني 
مدربني على أعلى مســــتوى من 
الكفاءة املهنية والعملية قادرون 

على التعامل مع العمالء. 

املعرض، وذكر السليم ان من أهم 
أهداف املعرض هو تقدمي فرص 
إسكانية واستثمارية للمواطنني. 
وأضــــاف ان من أهــــم التحديات 
التي تتبناها الشركة توفير سكن 
ومبان لعمالئها مبواصفات عالية 
املقاييس املرعية  اجلودة وفــــق 
عامليا والتحــــدي يكون أكبر في 
حالة عرض هذه املساكن واملباني 
بأقل األســــعار بل إنها تصل إلى 
أقل من سعر السوق حتى يتسنى 
الكويتي  جلميع شرائح املجتمع 
متلكها، وهو ما لم تقدمه أي شركة 

عقارية أخرى.
  وأشــــار الى ضــــرورة حماية 
الناحية  املشــــتري والعميل من 
القانونية وذلك وصوال إلى أعلى 
مســــتوى من الكفــــاءة اخلدمية 
التي تضمن مستوى متميزا من 
اخلدمة يقدم لعمالء ماجيك هوم 
العقارية احلاضرين واملستقبليني، 

 صــــرح املديــــر التنفيــــذي 
مبجموعة اجلابرية للمعارض 
محمــــود عفيفــــي بأن شــــركة 
األساليب احلديثة وشركة ماجيك 
هوم وشركة العيدي من سلطنة 
عمان قد أعلنت عن مشاركتها في 
معرض العقار واملال واالستثمار 
الذي يقام حتت رعاية وزير املالية 
مصطفى الشمالي في الفترة بني 
٢٢ و٢٥ اجلاري، مبينا ان القطاع 
العقاري بــــدأ اآلن في التعافي، 
حيث أكد خبــــراء عقاريون ان 
وضع الســــوق في ٢٠١٠ أفضل 
بكثير من الفترة السابقة، السيما 
العوامل  مــــن  بفضل مجموعة 
اإليجابية التي ساهمت في إعادة 
الثقة بالســــوق العقاري خالل 
األشهر املاضية التي كان يتعلق 
أبرزهــــا بعمليات إعادة جدولة 
ديون بعض الشــــركات عالوة 
على االرتفاع الذي شهده سوق 
الكويت لــــألوراق املالية خالل 
تداوالت الفترة املاضية، حيث 
ساهمت تلك العوامل مجتمعة في 
عودة الثقة في السوق العقاري 
من جديد كونه من أكثر االسواق 
تأثرا مبا حولــــه من تداعيات، 
الســــيما ان هناك عالقة وثيقة 
بني سوقي العقار واالستثمار، 
حيث تأثر كل منهما بنشــــاط 

وكساد اآلخر.
  ومن جهة اخرى، فقد اكد بهذه 
املناسبة مدير العالقات العامة 
بشــــركة ماجيك هوم العقارية 
محمــــد الســــليم علــــى أهمية 

 «وثاق للتأمين التكافلي»
  كّرمت موظفها المثالي 

 حرصًا منها على تحفيز الكفاءات كل ثالثة أشهر 

 «كيبكو» تطلق بطاقة «مزايا» لموظفي المجموعة

 صورة ضوئية لبطاقة «مزايا»

 أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن إطالق 
بطاقة مزايا جلميع موظفي املجموعة ما مينحهم فرصة االستفادة 

من خصومات وعروض حصرية من شركات املجموعة.
  وتقدم عدد من الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت من 
بينها بنك برقان، شركة اخلليج للتأمني، شبكة أوربت شوتامي، 
غولف نت، شركة الفنادق الكويتية واخلطوط الوطنية خصومات 

حصرية وعروض قيمة ملوظفي املجموعة.
  وأوضحت الشـــركة في بيـــان صحافـــي ان خطوة إطالق 
بطاقة املزايا تعكس تقدير شـــركة مشـــاريع الكويت ملوظفي 
املجموعـــة واألهمية التي تعلقها على تعزيـــز الروابط داخل 
أسرة الشـــركة. وتعطي البطاقة حوافز للموظفني وتتيح لهم 
االســـتفادة من خصومات حصرية وعروض خاصة من بعض 

شركات املجموعة.
  وأعربت الشركة عن أملها في ان تعزز قيمة هذا البرنامج من 
خالل توسيعه في املنطقة ليشمل الشركات التابعة وباقي شركات 
املجموعة ما يسمح ألكثر من سبعة آالف موظف االستفادة من 

قدرات التعاون والربط بني شركات املجموعة. 


