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صفحة املوقع اإللكتروني للشركة باللغتني العربية واإلجنليزية

غالف العدد اجلديد من املجلة

جانب من صالة عرض »رفلكشنز«

»الوطنية« تعيد إطالق موقعها اإللكتروني بحلة جديدة

»رفلكشنز«: اشتر اآلن وادفع في 2012!
أطلقت »رفلكش����نز« صالة العرض 
التابعة ملجموعة شركات يوسف أحمد 
الغ����امن وأوالده، عرض����ا حصريا الى 
عمالئها متنحهم مبوجبه فرصة تزيني 
منازله����م بتصاميم من احلمامات التي 
يرغبون فيها ويتمنونها وباستطاعتهم 
أن أن يس����ددوا ثمنها في 2012، وذلك 
عبر خدمة التقسيط املريح من الغامن، 
ويأتي عرض »رفلكش����نز« املميز في 
س����ياق حرصها على وضع منتجاتها 

في متناول اجلميع.
وتقدم »رفلكشنز« الكائنة في الشويخ 
الى جانب كراج الغامن، تصاميم حمامات 
أوروبية راقية حازت الكثير منها جوائز 
ريادية للعالمة التجارية، باإلضافة إلى 
اإلكسسوارات املكملة للتصاميم والتي 
من شأنها حتويل احلمامات في املنزل الى 
واحة أنيقة ومريحة مع ملسات جمالية 

مبتكرة وراقية. 
وبوصفها صال����ة العرض الريادية 
ليس في الكويت فحس����ب ولكن أيضا 
على صعيد املنطقة، تعرض »رفلكشنز« 
في ربوعه����ا باقات خالقة من تصاميم 
احلمام����ات العصرية والكالس����يكية 
املعروف����ة بجودة صناعته����ا وتزينها 
نخبة مختارة من اإلكسسوارات املكملة 
والتي تشمل املرايا وسلل الغسيل وأيضا 

الشموع وحامالت الصابون.

كما تفخر »رفلكشنز« باإلعالن عن 
وصول تش����كيلة الربيع من تصاميم 
جديدة للحمامات التي من شأنها اغناء 
املنازل بلمس����ة عصرية أو كالسيكية 

من حمامات تعك����س اجلودة لتضفي 
هالة من الراحة ممزوجة بلمسات أنيقة 

فاخرة.
وفي معرض حديث����ه حول عرض 

»رفلكش����نز« احلص����ري واملميز، قال 
مدي����ر إدارة األعمال ف����ي الغامن غاري 
هاتش����ر: »لقد أردن����ا أن نضع فخامة 
وأناقة منتجاتن����ا في متناول اجلميع 
دون استثناء فنمنح بذلك الفرصة الى 
عمالئنا بالتميز وباالستمتاع مبجموعاتنا 
الرائعة من تصاميم مبتكرة للحمامات 
واكسسواراتها من دون احلاجة الى القلق 

من التسديد الفوري للكلفة«.
وأكد هاتشر في تصريح صحافي على 
أن »رفلكشنز« هي املكان املثالي الذي 
يس����مح للعمالء بتحويل أحالمهم الى 
واقع ملموس وأكثر من ذلك فهم بإمكانهم 
تصميم أحالمهم وإحالتها إلى حقيقة 
عبر خدمة التصميم الثالثي األبعاد التي 
تضمن الشكل املناسب للحمامات التي 
يرغب فيها العميل، مشيرا الى أن عرض 
»رفلكشنز« ينطبق أيضا على تصاميم 

احلمامات اخلاصة باألطفال.
جتدر اإلشارة الى أن »رفلكشنز« ال 
تدخر جهدا في سبيل منح عمالئها جتربة 
ال تنسى عند التسوق في ربوعها عبر ما 
تقدمه من خدمات نوعية ابتداء من خدمة 
مميزة للعمالء بواسطة فريق متمرس 
التوصيل  ومحترف مرورا بخدم����ات 
والتركيب ووصوال الى العرض املميز 
الذي تقدمه اليوم وهو تس����ديد قيمة 

املشتريات في 2012.

»هاي جروب«: 63% من مؤسسات الشرق األوسط 
دفعت مكافآت مالية لموظفيها في 2010

أعلنت اخلطوط الوطنية عن 
إعادة إطالق موقعها اإللكتروني 
على شبكة االنترنت بحلة جديدة، 
املوق���ع اإللكتروني  حيث مينح 
احمل���دث لضيوف���ه معلوم���ات 
مفصلة وحيوية ح���ول جداول 
املتميزة وغيرها  الناقلة  رحالت 
من اخلدمات بذات السهولة واليسر 
اللذين اعتادوا عليهما أثناء سفرهم 

على منت اخلطوط الوطنية.
 وقال���ت الش���ركة ف���ي بيان 
صحاف���ي ان التصمي���م اجلديد 
للموقع يتميز بسهولة التصفح 
والوصول للمعلومات املنشورة 
التي تهم الضيوف املس���افرين، 
إذ تتوافر فيه معلومات مفصلة 
وحيوي���ة وواضحة حول قائمة 
الوجهات التي تقصدها اخلطوط 
الوطني���ة فض���ال عن ج���داول 
الرح���الت والع���روض اخلاصة 
التي تقدمها الناقلة املتميزة، كما 
ميكن للضيوف استخدام املوقع 
اإللكتروني إلعداد إجراءات سفرهم 
من حجز تذاكرهم وتغييرها عند 
احلاجة وتسجيل الدخول للطائرة 
عبر االنترنت، باإلضافة إلى متكن 
أعضاء برنامج »ديوان الوطنية« 
للمسافر الدائم من حصد واستبدال 
األميال عب���ر املوقع اإللكتروني، 
كما يتضمن املوقع أحدث عروض 
»عطالت اخلطوط الوطنية« والذي 
يوفر برام���ج متكاملة للس���فر 
التذكرة واإلقامة بأسعار  تشمل 

مشوقة.
حتدي���ث  عل���ى  وتعليق���ا 
املوق���ع، قالت مديرة التس���ويق 
الوطنية ليزلي  لدى اخلط���وط 
واتسون: »لقد حرصت اخلطوط 
الوطني���ة على تطوي���ر موقعها 

أظهرت دراسة قامت بها شركة 
»هاي ج����روب« ح����ول تطلعات 
األعمال للعام 2011 أنه على الرغم 
من زيادة الرواتب واألداء املؤسسي 
في منطقة الشرق األوسط إال أن 
احلال مختلف بالنسبة للمكافئات 

املرتبطة باألداء.
ومع اقتراب موس����م املكافآت 
الس����نوية حيث تخط����ط معظم 
املؤسس����ات لدفع مكاف����آت العام 
املاضي في الرب����ع األول من هذا 
العام، تقوم املؤسس����ات باتخاذ 
القرارات املتعلقة بزيادة الرواتب 
واملكافآت حيث ترى »هاي جروب« 
وج����وب التركيز أكثر على املكافآ 
املرتبطة باألداء، مش����يرة إلى أن 
63٪ من مؤسسات الشرق األوسط 
قد دفعت مكافآت مالية ملوظفيها 

في 2010.
وبينت الدراسة التي شملت أكثر 
من 350 شركة في الشرق األوسط 
أن 62٪ من هذه الشركات سجلت 
أداءا مؤسسيا مرتفعا للعام 2010 
باملقارنة مع العام 2009 إال أن معظم 
هذه املؤسس����ات قد أغفلت عامال 
مهما وهو زيادة املكافآت املرتبطة 

اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت 
لتقدم لضيوفها وزوارها سهولة 
التصفح واالستخدام التي متكنهم 
من تسلم املعلومات، مما يجعل هذا 
املوقع اإللكتروني املعزز الوسيلة 
املثالية لهم إلعداد إجراءات سفرهم، 
إذ مينح املوق���ع بحلته اجلديدة 
ضيوفن���ا حرية أكبر وس���هولة 
في طريقة ش���راء تذاكر سفرهم 

باألداء كذلك.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن 
55٪ من املؤسسات قامت بزيادة 
األجور في 2010 إال أن هذه الزيادة 
كانت في الرواتب بشكل عام دون 
ربط هذه الزي����ادات باألداء بينما 
تستقر البدالت والتعويضات حيث 
س����جلت 70٪ من املؤسسات عدم 
إجراء أية تغيي����رات على خطط 

الكثي���ر من الوقت  توفر عليهم 
واجلهد.

ويوف���ر املوق���ع م���ن ضمن 
خدماته إمكانية شراء قسائم هدايا 
الكترونية وإهدائها أو استخدامها 
لشراء تذاكر السفر على منت رحالت 
اخلط���وط الوطنية إل���ى أي من 

الوجهات في نطاق شبكتها.
كما ميكن للضيوف الزائرين 

إال أن كثيرا من املؤسسات بدأت 
تتخ���ذ هذا املنهج ف���ي املكافآت 
ومع تزايد عدد املؤسسات التي 
قررت إلغاء حالة جتميد املكافآت 
التي استمرت على مدى العامني 
املاضيني، تبقى املكافآت قصيرة 
األمد هي األداة األكثر استخداما 
البشرية  املوارد  لدى مسؤولي 
العالي  األداء  لتمييز أصح���اب 

وتغيير حجوزاتهم عند احلاجة، 
باإلضافة الى ذلك، نقوم بش���كل 
دائم ومستمر باالستماع إلى آراء 
واقتراحات ضيوفنا حول كيفية 
الذي  تطوير خدماتنا بالش���كل 
يلبي تطلعاتهم«، مبينة أن تعزيز 
خدمات املوق���ع اإللكتروني تعد 
إحدى أهم اخلدمات التي تقدمها 
اخلطوط الوطني���ة لضيوفها إذ 

الب����دالت والتعويضات في العام 
2010 وس����جلت 25٪ فق����ط م����ن 
هذه املؤسسات زيادة في األجور 
املتغي����رة املرتبطة ب����األداء مثل 

املكافئات السنوية. 
وقالت الدراس���ة ان التحدي 
التفريق بني  األكبر يبرز عن���د 
املكافئات لتمييز املوظفني الذين 
أداء عالية  ميتلكون مستويات 

املباشر  التحدث  استخدام خدمة 
م���ع أح���د أعضاء فري���ق خدمة 
الضيوف عبر املوقع اإللكتروني 
للحصول على إجاب���ات فورية 
حول حجوزاته���م أو غيرها من 
اخلدمات، كما ميكنهم االشتراك 
بالنش���رة اإللكترونية ملوافاتهم 
بأحدث عروض وخدمات الشركة 

عبر البريد اإللكتروني.

وتشجيع االرتباط الوظيفي.
وبين����ت الدراس����ة أن 40٪من 
املؤسس����ات تش����هد تغي����را في 
توجهات األجور واملكافآت للعام 
2011 وأنه����ا تول����ي اهتماما أكبر 
جتاه رفع مستويات الوعي لدى 
موظفيها جتاه حقوقهم وامتيازاتهم 
الوظيفية حيث شهدت هذه العوامل 
اهتماما أكثر لدى املؤسسات عند 
املقارنة بعوامل أخرى مثل تخفيض 
تكاليف املوظفني )10٪( واملساواة 
الداخلية )21٪( وتنافسية السوق 

.)٪31(
وفي هذا السياق، أوضح مدير 
اإلدارة اإلقليمي في »هاي جروب« 
بيتر كريستي قائال: »تعتبر تكاليف 
املوظف����ني أكبر وح����دات التكلفة 
بالنس����بة لكثير من املؤسس����ات 
لذا ميكن ان ي����ؤدي ربط األجور 
اإلجمالية باألداء إلى فوائد جمة فيما 
يتعلق بالتنافسية ومنو الواردات 
واألرباح حيث تعمل منهجية األجور 
املرتبطة باألداء على خفض تكاليف 
األجور وتشجيع السلوكيات التي 
من ش����أنها دفع عجلة التقدم إلى 

األمام نحو النجاح املؤسسي«.

يمنح الضيوف خدمات متميزة بشكل جديد وسهولة في التصفح

عرض حصري إلى عمالئها

62% من المؤسسات سجلت تحسنًا في األداء المؤسسي في 2010

المرزوق: »اتحاد المصارف« متمسك
 بتعزيز دور البنوك في خطة التنمية

خلود الفيلي تنضم إلى »الدولي«

»الوطنية لألوفست« تشجع الشراكة االستثمارية
 بين القطاع الخاص وكبريات الشركات العالمية 

الدولي  الكوي���ت  أعلن بنك 
عن انضمام خل���ود الفيلي إلى 
أسرته في منصب رئيس العالقات 
التس���ويق، االتصال  العام���ة، 

وتطوير األعمال.
وذك���ر »الدولي« ف���ي بيان 
صحافي أن الفيلي من الكفاءات 
الكويتية التي متتلك مس���يرة 
مهنية حافلة باإلجنازات، فالرصيد 
الهائل الذي حتمله من خبرات من 
خالل مسؤوليتها في العديد من 
املؤسسات احلكومية والدولية 
على مدار 20 عاما سيساهم في 
تعزيز اإلستراتيجية التشغيلية 

للبنك والتي يس���عى من خاللها إلى العبور نحو 
عهد جديد كواحد من املؤسسات اإلسالمية الرائدة 

في الكويت.
وأوضح أن انضمام الفيلي والتي ستكون مسؤولة 
عن تنفيذ خط���ط تطوير األعمال وتعزيز قنوات 
االتصال اإلعالمية واالجتماعية، جاء بالتزامن مع 
تركيز »الدولي« الراهن على ترسيخ املكانة التي 

يستحقها في الصناعة املصرفية.
وأع���رب البنك عن ثقته بقدرات الفيلي املهنية 
في تنفيذ مهام مسؤولياتها مبا يتوافق مع صياغة 
اإلستراتيجية التشغيلية اجلديدة، فهي ستنضم 
إلى مجموعة م���ن القيادات التنفيذية التي تتمتع 
مبستويات مهنية عالية، في الوقت الذي يستعد 
في���ه »الدولي« لتحقيق انطالق���ة أكبر خالل هذه 

الفترة.
وأكد »الدولي« أنه على ثقة بأن الفيلي سيكون 
له���ا دور مؤثر في تعزيز أنش���طة البنك داخليا 
وخارجيا، وذلك من خالل تبني العديد من املبادرات 

التي تخدم  املبتكرة  واخلدمات 
التوجه الع���ام للبنك والتزامه 

جتاه قاعدة عمالئه. 
الفيلي  أن  وذكر »الدول���ي« 
واملعروف عنها خلفيتها اإلعالمية 
الكبيرة وذلك لعملها ملدة خمسة 
عشر سنة في »كونا« كمراسلة 
ديبلوماسية، كانت تقلدت أكثر 
من موقع مسؤول في العديد من 
املؤسسات احلكومية ومؤسسات 
القطاع اخلاص، فهي كانت في 
منص���ب مدي���ر إدارة العالقات 
العامة والتس���ويق في شركة 
»تركابيتال«، باإلضافة إلى دورها 
في تعزيز مراكز انتشار نشاط الشركة في تركيا 

ووسط آسيا، وجنوب وشرق أوروبا.
وأضاف »الدولي« أن الفيلي شغلت مديرة إدارة 
العالقات العامة واالتصاالت في شركة »زين«، وكانت 
من ضمن الفريق املساهم في تغيير االسم التجاري 
للشركة إلى »زين«، وهو املوقع الذي شغلته بعد 
ما كانت عضوا مسؤوال في إدارة االستراتيجيات، 
كما أن الفيلي لها مساهمات على مستوى املؤسسات 
الدولية، وذلك من خالل عملها لفترة في املفوضية 

السامية لشؤون الالجئني في الكويت.
اجلدي���ر بالذكر أن الفيلي التي اختيرت لبعثة 
شفنيج من قبل السفارة البريطانية في العام 1995، 
حيث التحقت بجامعة أكسفورد ومؤسسة »رويترز« 
اإلخبارية، استطاعت توظيف مهاراتها الشخصية 
وعالقاتها بنجاح في العديد من الهيئات واملنظمات 
املعنية بأم���ور إعالمية واجتماعية محليا ودوليا 
لتحقي���ق دور أكثر مهنية وايجابية في الوظائف 

واملهام التي أسندت إليها. 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
الش����ركة الوطنية لألوفست 
أن����ور عبدالرحم����ن اجلودر 
عن انطالق إجنازات الشركة 
الوطني����ة لألوفس����ت وذلك 
على ضوء اإلعالن املنش����ور 
يومي 23 و24 فبراير املاضي 
الشراكة  عن فرصة لتحقيق 
احلقيقية بني القطاع اخلاص 
الكويتي وواحدة من كبريات 
الشركات العاملية املتخصصة 
في تقدمي خدمات متعلقة في 
التكنلوجية للحرب  النظ����م 

اإللكترونية. 
وأوضح اجلودر ف����ي تصريح صحافي ان 
هذه اخلطوة جاءت بعد أن مت اعتماد معايير 
جديدة لبرنامج األوفس����ت اخلاصة بالشراكة 
بني الشركات األجنبية والقطاع اخلاص تضمن 
العمل وفق مبادئ العدالة والشفافية التي من 
شأنها تشجيع االستثمار األجنبي في الكويت 
والدخول في شراكات ناجحة ومربحة مع القطاع 

اخلاص احمللي بكل أطيافه.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بشكل متواصل 
باستقبال طلبات الشراكة من قبل القطاع اخلاص 
والتي تنطبق عليها الشروط املذكورة في اإلعالن، 
وصرح عن ردود الفعل اإليجابية التي تتلقاها 
الشركة منذ نشر اإلعالن والتي يراها مؤشرا 
مهما في إدراك ووعي ملحوظ من قبل القطاع 

اخلاص نحو أهمية اقتناص 
الف����رص االس����تثمارية التي 
تؤهلهم للدخول في شراكات 
جتارية طويل����ة األمد ودعم 
التجارية  وتطوير أعماله����م 
محلي����ا وإقليميا، مؤكدا على 
أن الفرصة مازالت سانحة أمام 
القطاع اخلاص  الراغبني من 
املعني لتقدمي طلبات الشراكة 
وذل����ك حتى تاريخ 17 مارس 
الس����اعة 1:00  اجلاري حتى 
ظه����را، كما ترحب الش����ركة 
باإلجابة على االستفسارات 
الواردة من كل شركات القطاع 

اخلاص.
وبني اجلودر أن الش����ركة تسعى من خالل 
الشراكة لتحقيق الدعم الكافي للقطاع اخلاص 
باخلبرة األجنبي����ة وحقوق املعرفة املتوافرة 
لدى الش����ركات األجنبية في مختلف املجاالت 
التجارية واالقتصادية، عالوة على الربح املتأتي 
للطرفني نتيجة لتلك الشراكة في سبيل حتقيق 
مشاريع طويلة األمد بني القطاع اخلاص احمللي 
واملس����تثمر األجنبي، مبا يحقق قيمة مضافة 
للب����الد ويعزز من النمو املس����تدام لالقتصاد 
الوطني، مش����يرا إلى أن برنامج األوفس����ت ال 
يعتبر وسيلة لتمويل مشاريع القطاع اخلاص 
فحسب بل هو شريك فاعل وله دور رئيسي في 

إدارة وتشغيل املشروع واإلشراف عليه. 

صدر العدد اجلديد من مجلة املصارف التي 
يصدرها احتاد مصارف الكويت لشهر مارس2011، 
ويتضمن العدد تصريحا لرئيس االحتاد حمد 
عبد احملسن املرزوق أكد خالله ان االحتاد متمسك 
بتعزي����ز دور البنوك في خطة التنمية، وقال: 
»ان األزمة املالية العاملية الشديدة أظهرت بعض 
نقاط الضعف املهمة في النظام املالي العاملي، 
جعلتنا بحاجة طارئة إلى إصالحات مالية«، 
جاء ذلك خالل احلفل السنوي الثالث للمحللني 
املاليني املعتمدين املهنيني والذي اس����تضافته 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الشهر 
املاضي، حيث جرى تكرمي 17 من احملللني املاليني 

املعتمدين اجلدد.
وأضاف املرزوق: »استعادت بعض االقتصادات 
العاملية منوها مؤخرا مبعدالت منخفضة وذلك 
في ظل حتسن األوضاع املالية، على الرغم من 
اختالف موجة التعافي بني البلدان واستمرار 
بعض املخاطر في الظهور خاصة في البلدان 
األوروبية التي تواجه مشاكل كبيرة في ارتفاع 

الدين«.
وأوضح قائال: »إذا نظرنا إلى املستقبل فسنجد 
أن االقتصاد الكويتي لدي����ه املقومات ليكون 
متنوعا بنظرة مستقبلية ايجابية في الوقت 
ال����ذي يتوقع له معدالت منو ثابتة على املدى 
املتوسط في الوقت الذي سيدفع فيه التعافي 
العاملي الطلب على النفط واس����تمرار تطبيق 

احلكومة للخطة التنموية«.
كما تضمن الع����دد اجلديد من »املصارف« 
حتقيقا خاصا بعنوان »خارطة طريق إلدارات 
املخاطر في البنوك احمللية«، حيث سلط التحقيق 
الضوء على خطط استباقية ملواكبة املستجدات 
التي قد حتدث نتيجة أي طارئ، باإلضافة الى 
التداعيات التي خلفتها األزمة املالية السيما فيما 
يتعلق بإدارات املخاطر في العمل املصرفي والتي 
أخذت زخما كبيرا في السنوات القليلة املاضية، 
حيث واكب ذلك إصدار العديد من التعليمات 
الرقابية سواء على مستوى البنوك املركزية 

احمللية أو على مستوى جلنة بازل وتعليماتها 
الرقابية واإلشرافية الرامية إلى حتقيق املالءة 

املالية لدى البنوك في كل األوقات.
كما ألقى العدد اجلديد الضوء على النتائج 
القياسية للبنوك احمللية التي حققتها نهاية العام 
2010 بعد ان جتاوزت آثار األزمة املالية العاملية 
وتبنيها سياس����ات جديدة في إدارات املخاطر 
الالزمة الحتواء األزمات  ووضع املخصصات 
الطارئة، باإلضافة إلى مقابلة خاصة مع املدير 
الع����ام وكبير االقتصاديني في مجموعة البنك 

العربي السعودي د.جون سفاكياناكس.
باإلضافة الى التقارير والدراسات واملقاالت 
واملؤمترات والندوات واملنوعات والترجمات 
واملع����ارض وأخب����ار البن����وك واملوضوعات 

املتخصصة ذات الصلة. 

عدد جديد من »المصارف«

في منصب العالقات العامة والتسويق وتطوير األعمال

خلود الفيلي 

أنور اجلودر


