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١٤٫٥ مليون دينار صافي أرباح «القرين للبتروكيماويات»
القريــن  أعلنــت شــركة 
لصناعة الكيماويات البترولية 
(القريــن) أمــس عن حتقيق 
صافــي ربــح بقيمــة ١٤٫٥٠ 
مليــون دينار خالل الســنة 
املاليــة املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠٢١ مقابل ٢٨٫٢٣ مليون دينار 
خالل السنة املالية املاضية، 
فيمــا بلغــت ربحية الســهم 
الواحد خالل ذات الفترة من 
السنة املالية مبلغ ١٤٫١٩ فلسا 
باملقارنة بـ٢٧٫٤٥ فلسا خالل 
ذات الفترة من العام املاضي.

وقالت الشــركة في بيان 
صحافي إن اإليرادات املجمعة 
ارتفعــت إلــى مبلــغ ٢٣١٫٤٠ 
مليون دينار باملقارنة مببلغ 
٢٢٩٫١١ مليــون دينــار لذات 
الفترة من العام املاضي نتيجة 
حتسن أداء مبيعات شركاتنا 

التابعة.
 ووصــل إجمالي األصول 
املجمعــة فــي الشــركة إلــى 
٧٥٩٫٣٩ مليون دينار كما في ٣١ 

اجلمعية العمومية ملساهمي 
الشــركة واجلهــات الرقابية 

املختصة.
وفي معرض تعليقه على 
هــذه النتائــج، قــال رئيس 
مجلس إدارة شــركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية 
الشيخ مبارك العبداهللا: «شهد 
العالــم العديد مــن العقبات 
العــام  االســتثنائية خــالل 
املاضي إثر انتشار جائحة وباء 

التنفيذي للشركة  والرئيس 
ســعدون علي: «علــى الرغم 
من انخفاض ارباحنا املعلنة 
إثر تدهور أســعار املنتجات 
البتروكيماويــة منــذ بدايــة 
العام، واتساع بؤرة انتشار 
جائحة الوباء على األســواق 
أن  إال  واحملليــة،  العامليــة 
النتائج قــد أتت باملجمل في 
محل توقعاتنا، ومتاشيا مع 
سياستنا التي انتهجناها في 
٢٠١٢ لتنويع مصادر الدخل، 
وتقليل التركيــز على قطاع 
البتروكيماويات البالغ نسبة 
١٠٠٪ آنــذاك إلــى مــا يقارب 
الوقــت احلالي،  النصف في 
وهو ما ســاهم بشــكل كبير 
في تقليل اثر حدة انخفاض 
ربحية قطاع البتروكيماويات 
علــى القرين. كما نتطلع إلى 
احملافظة على مستويات األداء 
الصحية خــالل العام املقبل 
بدعم من محفظة استثمارات 

القرين املتزنة.

كورونا املستجد واإلجراءات 
االحترازيــة املصاحبــة لــه، 
وهــو ما أثر بــدوره على كل 
العامليــة  قطاعــات االعمــال 
واحملليــة، وخصوصــا فــي 
أسواق البتروكيماويات التي 
كانــت تعاني باألســاس من 
انخفاض حاد في مستوياتها 
السعرية منذ عام ٢٠١٩، وهو 
ما لعب الدور الرئيســي في 
انخفاض ارباحنا املعلنة نظرا 
لتركيز محفظتنا االستثمارية 
في قطــاع البتروكيماويات. 
ولكننــا على ثقــة بأن تنوع 
هيــكل اســتثمارات القريــن 
سيساعد الشركة على التصدي 
الضطرابات األسواق املختلفة، 
ونعمل على الدوام على دراسة 
كافة الفرص االستثمارية التي 
حتافظ وتعزز اتزان محفظتنا 
الصناعيــة، وتعظــم صالح 

املساهمني».
مــن جهتــه، قــال نائــب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

ً للسنة املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.. وتوصية بتوزيع ١٦٪ نقدا

سعدون عليالشيخ مبارك العبداهللا

مارس ٢٠٢١ باملقارنة بـ ٧٧٩٫٤٢ 
مليون دينار خالل الفترة ذاتها 
من العام املاضي، وجاء ذلك 
االنخفاض نتيجة توزيعات 
أربــاح القريــن النقديــة عن 
السنة املالية السابقة. وأوصى 
مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
أرباح نقدية مبعدل ١٦٪ (أو 
١٦ فلســا للسهم الواحد) عن 
السنة املالية املعلنة، علما بأن 
هذه التوصية تخضع ملوافقة 

ناجيا: «KIB» حريص على املشاركة في املبادرات املجتمعية
أكد بنك الكويت الدولي 
«KIB» أن مشاركته في احلملة 
التوعوية املصرفية «لنكن 
على دراية»، والتي ينظمها 
بنك الكويــت املركزي على 
مدار عام ٢٠٢١ بإدارة احتاد 
مصارف الكويت ومشاركة 
جميع البنوك الكويتية، تأتي 
في إطــار رغبته بالتواصل 
مع اجلمهــور عبر مختلف 
الوســائل من أجــل تعزيز 
أهــداف برنامجه املجتمعي 
الذي يركز على نشر الثقافة 
املالية بني مختلف شــرائح 
املجتمــع وتوعيتهــم بأهم 
اخلدمات املصرفية وأفضل 
احللول لالستثمار والتوفير.
وقــال املديــر التنفيذي 
لوحدة االتصال املؤسسي في 
البنك، نواف ناجيا: «نحن 
فــي «KIB» نحــرص دائما 
على املشاركة في احلمالت 
واملبادرات املجتمعية التي 
تساعدنا على التواصل مع 
العمالء وعامة اجلمهور مبا 
يعــزز من أهداف برنامجنا 

اإللكترونيــة، إلــى جانــب 
املنتجات  تعريفهم ببعض 
التي يقدمها البنك لهم مثل 
التي  البطاقــات االئتمانية 
تلبــي احتياجاتهــم املالية 
وآمنــة  عمليــة  بطريقــة 
دون احلاجــة حلمل املبالغ 
الكبيــرة، وكذلــك خدمات 
مــع  املتوافقــة  التمويــل 
الشــريعة اإلسالمية والتي 
تســاعدهم علــى حتقيــق 
أهدافهم وشراء ما يرغبون 
به بســهولة بفضــل ميزة 

الهامــة والتوعويــة التــي 
ميكــن للجمهــور متابعتها 
التواصــل  عبــر وســائل 
االجتماعي اخلاصة بالبنك 
املركزي واحتــاد املصارف 
والبنوك احمللية املشــاركة 
اإللكترونيــة  املنصــة  أو 
املخصصة للحملة. وتشمل 
هــذه املواضيــع: التعريف 
بدور البنوك كوسيط مالي، 
أهمية االدخار واالستثمار 
واملنتجــات التــي تقدمهــا 
البنــوك فــي هــذا املجــال، 
التوعيــة بحقــوق العميل 
عند احلصول على التمويل 
الشخصي سواء االستهالكي 
أو اإلسكاني، خدمات ذوي 
اإلعاقــة، وكذلك آلية تقدمي 
إلى  الشــكاوى، باإلضافــة 
البطاقات املصرفية املتنوعة، 
الواجب  وأهــم اخلطــوات 
اتباعهــا لتجنــب التعرض 
لعمليات االحتيال، والتوعية 
مبخاطر «تكييش القروض» 
واالستثمارات عالية املخاطر 

وغيرها الكثير.

السداد الشهري املرن.
وفــي ختــام تصريحه، 
أشاد ناجيا باألثر اإليجابي 
لهــذه احلملــة علــى أفراد 
املجتمــع باعتبارهــا حملة 
وطنية شــاملة تسعى إلى 
تسليط الضوء على الكثير 
من القضايا واملسائل املالية 
وتعزيــز مســتوى الثقافة 
والتوعيــة املصرفيــة بني 
أكبــر عدد ممكن مــن أفراد 
املجتمــع. كما أثنــى كذلك 
على املشــاركة الفعالة من 
قبل كافة البنوك احمللية مما 
يعكس مدى حرص القطاع 
املصرفــي الكويتــي علــى 
مصلحــة العمالء من خالل 
توعيتهم بحقوقهم وكيفية 
حماية أصولهم املصرفية، 
وينعكس بالتالي على زيادة 
ثقــة العمالء باملؤسســات 
املصرفية وزيادة االستقرار 

االقتصادي في البالد.
يذكــر أن هــذه احلملــة 
تهدف إلى تســليط الضوء 
على مجموعة من املواضيع 

حملة «لنكن على دراية» تعزز مستوى الثقافة والتوعية املصرفية بني أفراد املجتمع

نواف ناجيا

للمسؤولية االجتماعية الذي 
يركز على التأثير اإليجابي 
على األفراد من خالل نشر 
الثقافــة املصرفيــة ومحو 
األميــة املالية بينهم، وذلك 
إميانا منا بضرورة دعم مثل 
هــذه املبــادرات التي تعزز 
اســتراتيجيتنا الرامية إلى 
توعيــة اجلمهور مبختلف 
اخلدمات واحللول املصرفية 
التي ميكنهم االستفادة منها 
في تلبية احتياجاتهم املالية، 
إلى جانب تعريفهم بحماية 
أصولهم وحقوقهم املالية».
ولقــد أوضــح ناجيــا 
أن «KIB» يركــز مــن خالل 
مشاركته في هذه احلملة على 
تقدمي التعليمات والنصائح 
مختلــف  عبــر  للعمــالء 
الوسائل اإلعالمية ومنصات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنــك، ومــن املواضيــع 
التي نشــرها كيف للعمالء 
حمايــة بياناتهم املصرفية 
مــن اجلرائــم اإللكترونية 
وعمليات الغش واالحتيال 

«الصناعة والعمل» تستعرض جهود «الغرفة» 
إلعادة النظر بحظر أذونات عمل الـ «٦٠ عامًا»

«أسواق املال» تطلق موقعها اإللكتروني بحّلة جديدة

عقدت جلنــة الصناعة والعمل املنبثقة 
عــن مجلــس إدارة غرفة جتــارة وصناعة 
الكويت اجتماعها الثاني، أمس، برئاسة أحمد 
القضيبي، وذلك ملناقشة عدد من القضايا ذات 
العالقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل.

واستهلت اللجنة اجتماعها بتناول سعي 
جلنة التعــاون التجــاري، باألمانة العامة 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
لتحديــد قائمــة ملنتجــات خليجية ميكن 
حمايتها من خالل زيادة التعريفة اجلمركية 
على الــواردات املماثلة لهذه املنتجات، مبا 
يتوافق مع التزامات دول املجلس لدى منظمة 
التجــارة العاملية، ومبا ال يؤثر في رفاهية 

املستهلكني.
ثم تطرقت اللجنة إلى دليل اشتراطات 
البناء في املدن واملناطق الصناعية، واملقترح 
من قبل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات 
التشييد والبناء بالهيئة العامة للصناعة. 
ورأت اللجنة ضرورة التريث في إقرار 
الدليل املقترح حلني توضيح محتوياته على 
أصحاب العمل من الصناعيني واجلهات ذات 
الصلة بالقطاع الصناعي، وبحث مدى تقارب 
هذا الدليل مع مواصفات البناء احلالية في 
املناطــق الصناعية املنصــوص عليها في 

قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم ٥٦٧ 
لسنة ٢٠١٦.

بعد ذلك تناولت اللجنة قضية النقص 
الواضح في االحتياجــات الراهنة وامللحة 
للعمالة في القطاع اخلاص، نظرا إلســناد 
طلبات اســتقدام عمالة جديدة إلى اللجنة 
الوزاريــة لطــوارئ كورونــا، ونظرا لعدم 
السماح بدخول العمالة الوافدة التي حتمل 

إقامات سارية وألجل غير مسمى. 
وفي هــذا الصدد، اســتعرضت اللجنة 
جهــود الغرفة لدى جلــان مجلس الوزراء 
إلعادة النظر في القرار اإلداري ٢٠٢٠/٥٢٠ 
الصادر عــن الهيئة العامة للقوى العاملة، 
والذي يحظر إصدار إذن عمل ملن بلغ الستني 
عاما فما فوق حلملة الشهادة الثانوية فما 
دون وما يعادلها من شهادات، وكذلك جهود 
الغرفة ومحاوالتها للسماح بتحويل العمالة 
املسجلة على عقود ومشاريع حكومية إلى أي 
صاحب عمل، بدال من االقتصار على التحويل 
إلى عقد حكومي ثان لصاحب العمل نفسه 
الذي استقدم هذه العمالة أو ملفه الرئيسي 
أو إلــى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر 
حســب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة 

رقم ٨٤٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديالته.

أعلنت هيئة أسواق المال عن إطالق موقعها 
االلكتروني بحلته الجديدة على شبكة االنترنت 
الهيئة  www.cma.gov.kw، في إطــار حرص 
المستمر على تطوير وتحديث خدماتها، حيث 
يتيح الموقع للمتصفحين الوصول إلى المعلومات 
والخدمات الخاصة بأسواق المال بكل سهولة 
ويسر لمتابعة أخبار الهيئة واالطالع على أحدث 
المستجدات والخدمات المقدمة، وذلك حرصا 
على تعزيز الشفافية وسهولة إيصال المعلومات 
لجميع مستخدمي الموقع والجهات المستفيدة 

والمشمولة برقابة الهيئة.
وقالت الهيئة إن موقعها اإللكتروني الجديد 

صمم بشكل يتناســب مع استراتيجية الهيئة 
لتنفيــذ أهدافها مع رؤية الكويت ٢٠٣٥، حيث 
تم تغيير الواجهة كاملــة وتحديث المحتوى 
الجديد على  الموقع  االلكتروني، كما يحتوي 
المقدمة لألفراد والشــركات  الخدمات  جميع 
باإلضافة الى أرشيف كامل لقرارات وتعاميم 
الهيئة منذ إنشائها، ويعد الموقع مرجعا مهما 

للمختصين والمهتمين بمجال أسواق المال.
وحرصت الهيئة عند تصميم الموقع الجديد 
على تطبيق التقنيات الحديثة ومواكبة التطور 
في البنية األمنية للحفاظ على أمن المعلومات 
حســب المقاييس العالمية، كما يعمل الموقع 

بكفاءة على جميع األجهزة سواء كانت مكتبية، 
محمولة، لوحية أو هواتف ذكية.

الجدير بالذكر أن الهيئة تنشر على موقعها 
كل التقارير الســنوية، الى جانب مجلة الهيئة 
للمهتمين والباحثين في الشــأن االقتصادي 
بشــكل عام والمهتمين بأسواق المال بشكل 
خاص، والصفحات المخصصة لتقديم الشكاوى 
والبالغات والمقترحات وحــق االطالع على 
المعلومات، كمــا يتضمن الموقع اإللكتروني 
القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة 
وكذلك الشركات المرخصة وعمل المؤسسات 

المشمولة برقابتها.

اللجنة تناولت قضية النقص الواضح للعمالة في القطاع اخلاص

جانب من االجتماع

«املالية»: «التمويل العقاري» حال إقراره.. خيار إضافي وليس إلزاميًا
الراتــب) طبقا لإلجــراءات 
والشــروط التــي حتددهــا 
الالئحة التنفيذية للقانون.

٥ ـ اجلهــة املانحة للتمويل 
ليــس لهــا احلــق فــي عدم 
املوافقة على تصرف املستفيد 
فــي العقــار املرهون. ينص 
مشــروع القانــون علــى أن 
اجلهة املانحة للتمويل ليس 
لها احلق في عدم املوافقة على 
تصرف املستفيد في العقار 
املرهــون (إال إذا ترتب على 
تصرفه ذلك تعريض حقوقها 

للخطر).
٦ ـ املوافقــة التــي متت هي 
إلحالة مشروع القانون الى 
مجلس األمة. كأي مشــروع 
قانــون آخر، يجــب أن مير 
التشــريعية  باإلجــراءات 
والالئحيــة  الدســتورية 
مبجلس األمة، ومن أهم هذه 
اخلطوات هي مناقشة وتعديل 
مشروع القانون في اللجنة 
املختصة والتصويت عليه 
من قبــل أعضاء اللجنة، ثم 
يعرض على أعضاء مجلس 
األمــة في جلســة ويصوت 
عليه فــي مداولتني ويعتبر 
نافذا بعــد أن يصادق عليه 
صاحب السمو األمير ونشره 

في اجلريدة الرسمية.

عبر املنظومة التي ستحدد 
بالقانون والئحته التنظيمية. 
واملشروع يلزم الدولة بتوفير 
سكن بديل مناسب للمواطن 
في حالة إخالئه للعقار بسبب 
التنفيذ على العقار املرهون.
ـ اخليــار متوافــر فقــط   ٢
للمواطن الذي يشمله برنامج 
الرعاية السكنية الذي تقدمه 
الدولة، واملستفيد من مشروع 
القانــون املقتــرح هو فقط 
املواطن الذي لم يســبق له 
احلصول على قرض من بنك 

االئتمان الكويتي. 
٣ ـ ال فوائــد على املســتفيد 
في حدود قيمــة قرض بنك 
االئتمــان. الدولــة (اخلزانة 
العامة) ستتحمل كلفة الفوائد 
والعوائد التي ســتتقاضاها 
اجلهــات املانحــة للتمويــل 
(البنوك وشركات التمويل.. 
الخ) وفي حدود قيمة قرض 
بنك االئتمان الكويتي فقط.

٤ـ  أغراض التمويل املشمولة 
في مشروع القانون. شراء، 
أو بنــاء، أو زيادة، االنتفاع 
بالتوسعة، أو الترميم، لعقار 
الســكن اخلاص للشــخص 
املســتفيد من نظام الرعاية 
الســكنية ويكــون التمويل 
بضمان رهن العقار (وليس 

إلحالتــه إلى مجلــس األمة، 
وفيمــا يلــي توضيح حول 
مشروع القانون واخلطوات 

القادمة:
١ ـ التمويل العقاري للسكن 
اخلاص هو اختياري وليس 
إلزاميا. أي، في حال صدور 
القانون، سيصبح للمواطن 
خياريــن لتمويــل ســكنه 
اخلــاص، اخليــار األول هو 
اخليــار املعمــول بــه حاليا 
بجميع أحكامــه وضوابطه 
احلاليــة، واخليــار الثانــي 
هــو خيــار التمويــل عبــر 
البنــوك وشــركات التمويل 

احملدد في مشــروع القانون 
مع استحداث وتنفيذ برنامج 
يوفر ســكنا بديال مناســبا 
للمواطــن في حالــة إخالئه 
للعقار بســبب التنفيذ على 

العقار املرهون».
وأشار بيان وزارة املالية 
إلى ان بيان مجلس الوزراء 
األســبوعي الصــادر في ٢٤ 
اجلاري، أشــار إلى أنه متت 
املوافقة على مشروع قانون 
«التمويل العقاري للســكن 
اخلــاص» من قبــل مجلس 
الوزراء، ومت رفعه إلى صاحب 
السمو األمير، وذلك متهيدا 

قال وزيــر املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار خليفة حمادة 
حول مــا جاء في مشــروع 
قانــون التمويــل العقــاري 
للســكن اخلــاص، إنــه في 
حال إقراره فهو خيار إضافي 
وليس إلزاميا، وهو متاح فقط 
ملن يشــمله برنامج الرعاية 
الســكنية ويخضــع لرقابة 
ونظم وأحكام البنك املركزي.
وأضاف الوزير في بيان 
صحافي «يأتي هذا املشروع 
بخيــار جديــد للمواطن في 
ضــوء تنامي أعــداد طلبات 
احلصــول على الســكن مبا 
يفــوق احلــدود االئتمانية 
االئتمــان  لبنــك  املتاحــة 
الكويتــي، وبهــدف حتقيق 
وتنفيذ استراتيجية الدولة 
ملعاجلة املشكلة اإلسكانية، 
وطــرح حلــول اختياريــة 
مناسبة توفر بديال متويليا 
لطلبات السكن اخلاص إلى 
جانــب التمويل الذي يقدمه 
بنك االئتمــان الكويتي، من 
خالل مشاركة البنوك احمللية 
في دعم املنظومة اإلسكانية 
للدولــة وتوفيــر ضمانات 
قانونية فاعلة للتمويل من 
خالل نظــام الرهن العقاري 

أكدت أنه متاح فقط ملن يشمله برنامج الرعاية السكنية ويخضع لرقابة ونظم وأحكام «املركزي»

خليفة حمادة


