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«رساميل» تعّني سمير الغربللي  رئيسًا ملجلس إدارتها
أعلنت شــركة رســاميل لالستثمار تعيني 
ســمير الغربللي رئيسا ملجلس اإلدارة ويأتي 
تعيني الغربللي رئيسا ملجلس إدارة «رساميل» 
في إطار إستراتيجية الشركة املتواصلة باختيار 
قامــات اقتصاديــة رفيعة املســتوى، تتمتع 
بخبرة طويلة في قطاع التمويل واالستثمار، 
واستمرارها في االستثمار بكوادرها البشرية 
وفريق عملها، مبا يعود باملنفعة عليها وعلى 
مساهميها في جميع األسواق التي تعمل بها.

وقامــت الشــركة بترقية دخيــل عبداهللا 
الدخيل إلــى منصب الرئيس التنفيذي، خلفا 
للغربللــي، ضمن خطتها الســتمرار التعاقب 
الوظيفي بني أعضــاء فريق عملها، ما يعكس 
ثقتها الكبيرة بالقدرات الكبيرة التي يتمتعون 

بهــا. في الوقت نفســه جــاءت ترقية الدخيل 
بعد ســنوات من شغله منصب نائب الرئيس 
التنفيذي، ولدوره الكبير في تنفيذ العديد من 

الصفقات واالستحواذات حول العالم.
وأكدت الشركة ثقتها بقدرة الغربللي على 
الدفع بنجاحاتها في الفترة املقبلة، واملساهمة 

في حتقيق رؤيتها اإلستراتيجية.
وبينت «رســاميل» أن تعيني الغربللي في 
منصبه اجلديد يأتي في في إطار سياسة الشركة 

إلعداد أجيال متتالية من القياديني.
من جهته، أعرب الغربللي عن فخره باختياره 
رئيسا ملجلس إدارة «رساميل»، الفتا إلى أنه 
سيساهم مع فريق عمل الشركة على االرتقاء 

سمير الغربلليمبكانتها إلى العاملية.

٣٦٫٩ مليون دينار أرباح «مركز سلطان» في ٢٠٢١
أعلنــت مجموعــة مركــز 
ســلطان، عن نتائجها املالية 
لسنة ٢٠٢١ وخططها التوسعية 
املقبلــة  للســنوات اخلمــس 
في الكويــت واملنطقة، حيث 
حققت الشركة إيرادات بلغت 
٢٠٧ ماليني دينار خالل ٢٠٢١، 
وصافــي أربــاح بلــغ ٣٦٫٩٨ 
مليون دينار، بارتفاع ٣٣١٦٪ 
عن العام ٢٠٢٠، مدفوعة بنتائج 
تشــغيلية قويــة ومكاســب 
اســتثمارية غيــر املتكــررة.  
وأوضحت املجموعة في بيان 
صحافــي، أن األربــاح قبــل 
احتســاب الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالســتهالك بلغت 
نحو ١٨٫٢ مليون دينار، فيما 
بلغــت ربحيــة الســهم نحو 
١٣١٫٤٤ فلســا للسهم الواحد، 
وذلك بزيادة نسبتها ٣٣١٦٪.

وقالت إن املطلوبات احلالية 
بلغت نحو ٩٤٫١ مليون دينار 
كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢١، 
بتحســن بنســبة ٣٠٪، فيما 
بلغت إجمالي املطلوبات نحو 
٢٣٩٫٨ مليون دينار، بتحسن 
نســبته ٥٪، وبلــغ إجمالــي 
األصول ٣١٥٫٢ مليون دينار، 
بتحسن نسبته ٦٫٥٪، ووصل 
إجمالي حقوق امللكية إلى ٧٥٫٧ 

مليون دينار، بزيادة ٦٧٪.
أرباح استثنائية 

وفــي هذا الســياق، قالت 
التنفيذية لشركة  الرئيســة 
مركز سلطان للمواد الغذائية 
خديجــة أوبــال: «إن أربــاح 
الشــركة االســتثنائية لهــذا 
العام تشمل أرباحا استثمارية 
غير متكررة، وعند استثناء 
هذه األربــاح، فــإن نتائجنا 
التشغيلية تتوافق مع توقعات 
اإلدارة لهــذا العــام، آخذيــن 
بعني االعتبار ارتفاع معدالت 
التضخــم، وارتفاع أســعار 
السلع األساسية، والتكاليف 
اللوجستية التي بدأت تظهر 
بوضوح في أوائل عام ٢٠٢١. 
وباملقارنــة مــع عــام ٢٠١٩، 

املســتهلك فــي الكويت وفي 
املنطقة.

االستراتيجية اجلديدة

علــى  تعليقهــا  وفــي 
االســتراتيجية اجلديدة، قالت 
أوبــال: «لقد أطلقنا فــي العام 
٢٠١٧ خطــة حتــول جوهرية 
نتــج عنها هيكل حوكمة قوي 
مبســتوى عاملــي، ومنــوذج 
أعمال أكثر ناجحــا، وعالقات 
أقوى مع املوردين ونهج متعدد 
القنــوات لألعمال. ويســعدنا 
اليوم أن نعلن عن إطالق خطة 
اســتراتيجية جديدة مدروسة 

ملركز سلطان ترتكز على حتقيق 
أعلــى عائد ممكن لــرأس املال 
املستثمر وحتقيق أعلى العوائد 
للمساهمني. وقد باشرنا بتنفيذ 
خطتنــا التوســعية من خالل 
تطويــر عروضنا فــي الفروع 
وعلى مواقعنا اإللكترونية داخل 
الكويــت وخارجهــا. كما بدأنا 
بالعمل على مشاريع ستضيف 
أكثر من ٢٠ ألف متر مربع من 
مساحات جتارية لشبكة مركز 
سلطان بفئاتها الثالث. باإلضافة 
إلــى توفير منتجات وعروض 
عصرية متنوعة ليختار منها 
املســتهلك. وسنستمر بخدمة 
عمالئنا الــذي رافقونا لعقود 
كما نتطلع خلدمة اجليل اجلديد 
من العمالء ودعوتهم لينضموا 
إلينا في مسيرتنا ويخلقوا معنا 
أجمل الذكريات. أما على الصعيد 
اإلقليمي، فسنقوم بإطالق فروع 
جديدة ملركز ســلطان مبفهوم 
جديد لتعزيز اسمنا في أسواق 

املنطقة».
وأضافت: «إن حجر األساس 
خلطتنــا االســتراتيجية هــو 
التزامنا الثابت للتميز معدالت 
الكفــاءة التشــغيلية وتوفيــر 
جتربة فريدة لعمالئنا من خالل 
عروضنا ومنتجاتنا التي تلبي 
احتياجاتهــم املتغيــرة وتالئم 
أسلوب حياتهم. وقد بدأنا بالفعل 
بتنفيذ هذه االســتراتيجية من 
خالل إطالق أكثر من ٢٥ مشروع 
استراتيجي في الكويت واملنطقة. 
تشــمل هذه املبادرات مشاريع 
التجديــد ومشــاريع تدشــني 
فــروع حديثة لتوفيــر جتربة 
تســوق متطــورة فــي جميــع 
مراكزنــا (املراكــز الرئيســية، 
واألســواق ومراكــز التســوق 
إكسبرس السريعة). باإلضافة 
إلــى افتتــاح أفرع فــي مناطق 
دميوغرافية جديدة في الكويت 
وتوسيع شبكة محالت سلطان 
إكسبرس بعد جناحها في اآلونة 
األخيرة. ونتطلع لتقدمي املزيد 
مــن املعلومات ملســاهمينا في 

املراحل القادمة لهذه السنة».

١٣١٫٤٤ فلساً ربحية السهم الواحد.. و٢٠٧ ماليني دينار إيرادات الشركة

خديجة ٔاوبال

آخر ســنة عمل طبيعية قبل 
اجلائحة، فقد حتسنت نتائجنا 
التشــغيلية وذلــك بفضــل 
مبادراتنــا الداخليــة لزيادة 
الكفاءة التشغيلية، وعروضنا 
املستمرة واستثمارنا املستمر 
في تعزيز جتربة العمالء في 
جميع فروعنــا». وأوضحت 
أن «مركز سلطان» أعلنت عن 
خطتها االستراتيجية اجلديدة 
للتوسع، والتي تشمل مشاريع 
متعددة يجري تنفيذها حاليا 
إلطالقها بتصورات ومفاهيم 
مختلفة توفر جتربة تسوق 
عصرية تالئم أســلوب حياة 

خطة التحول اجلوهرية
 لـ «مركز سلطان»

أطلقت خطة التحول اجلوهرية ملجموعة مركز سلطان 
في العام ٢٠١٧، بهدف التركيز على عملياتها األساسية من 
خالل التخارج من األنشطة واالستثمارات غير األساسية 
وتطوير أدائها والتركيز على حتســني عمليات تشغيل 

األسواق املركزية. وكان للخطة ثالثة أهداف رئيسية:
١ ـ التخارج من االســتثمارات واألنشطة غير األساسية 

مت حتقيقه بنجاح في العام ٢٠١٩.
٢ ـ تعزيز امليزانية العموميــة وإعادة هيكلة الديون مت 

حتقيقه بنجاح في الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
٣ ـ تطويــر األعمال في قطاع التجزئة، جار العمل عليه 

وفق املوعد احملدد.

«املصارف» تطرح إصدارها اخلاص مبناسبة
مرور ٨٠ عاماً على العمل املصرفي بالكويت

كشفت مجلة املصارف الصادرة 
عن احتــاد مصــارف الكويت، عن 
إصدار خاص مبناسبة مرور ثمانني 
عاما على مسيرة العمل املصرفي في 
الكويت و٤٠ عاما على تأسيس احتاد 
املصارف و٢٠ عاما على تأســيس 

مجلة املصارف.
وتضمــن العــدد سلســلة مــن 
احلوارات مع رؤساء مجالس إدارات 
البنــوك وشــخصيات اقتصاديــة 
مرموقــة، مت مــن خاللهــا توثيق 
أبرز احملطــات التاريخية للقطاع 
املصرفــي، واســتعراض مســيرة 
البنوك الكويتية احلافلة باإلجنازات، 
واستشراف مالمح مستقبل القطاع 
في ظل تسارع التطورات واملتغيرات 
التي تشــهدها الصناعة املصرفية 

في العالم.
مــن جهته، أكد األمني العام الحتــاد مصارف الكويت 
ورئيس حترير مجلة املصارف د.حمد احلساوي التعاون 
بني إدارات العالقات العامة في البنوك احمللية وكل من إدارة 
العالقات العامة باحتاد مصارف الكويت ممثال باآلنســة 
شيخة العيسى مديرة العالقات العامة باالحتاد من جهة 
وهيئــة التحرير من جهــة أخرى في إجناح هذا اإلصدار 
النوعــي، كما وتقدم بتهنئة أعضاء الهيئة االستشــارية 

التي تضــم كال من عامــر التميمي 
ود.صادق أبل وأحمد الفارس وطارق 
الصالح ود.عبدالعزيز التركي وهبة 
عيتاني، ومديرة التحرير بالوكالة 

فجر القناعي.
وقال في افتتاحيته التي حملت 
عنوان «٨٠ عاما من العمل املصرفي.. 
إرث يدعونا للتفاخر»: منذ عام ١٩٤١ 
وحتــى يومنا هذا جنحــت البنوك 
الكويتية في ترســيخ مكانتها على 
مختلف األصعــدة محليا وإقليميا 
وعامليا، ومتكنت من حتقيق جناحات 
ملهمة وإجنازات مهمة داخل احلدود 
وخارجهــا تدعونــا للتفاخر بإرث 
مصرفي كويتي له بصمته الواضحة 
في نهضة الكويت وتطور اقتصادها 
ورؤية طموحة ملستقبل زاهر وواعد.
وأضــاف: احلديــث عن القطاع املصرفــي في الكويت 
حديث ذو شــجون، كيــف ال وهو القطاع احليوي بحكم 
ارتباطه الوثيق بالتنمية االقتصادية، وشــريك موثوق 
فــي التصدي لألزمــات وعبورها بســالم، وأكبر موظف 
للكويتيني في القطاع اخلاص، ومســاهم فاعل في رفعة 
املجتمع وحتســني جودة احلياة.. وتكثر األمثلة على ما 
ســبق منذ أحداث الغزو الغاشــم مرورا باألزمات املالية 

واالقتصادية.

هشام الريس: «جي إف إتش» متتلك
فرصًا عديدة وواعدة خالل ٢٠٢٢

عقــدت مجموعة جي إف 
إتــش املاليــة أمــس اجتماع 
اجلمعية العمومية السنوي 
للمجموعــة للســنة املاليــة 
املنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠٢١، حيث وافق املساهمون 
على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 

٦٠ مليون دوالر.
وأوضحــت املجموعة في 
بيان صحافي أن التوزيعات 
تشمل األرباح النقدية جلميع 
األســهم العادية، باســتثناء 
أسهم اخلزينة، بنسبة ٤٫٥٧٪ 
من القيمة االسمية للسهم (ما 
يعادل ٠٫٠٢٣١ دوالر للســهم 
الواحــد، ٠٫٠٠٤٥٦٢ دينــار 
درهــم   ٠٫٠٤٤٤ بحرينــي، 
إماراتــي)، أي مــا يعادل ٤٥ 
مليــون دوالر، كمــا تتضمن 
التوصية أسهم منحة بنسبة 
١٫٥٪ مــن القيمــة االســمية 
جلميع األسهم العادية (سهم 
واحد لكل ٦٦٫٧١ سهما)، أي ما 

يعادل ١٥ مليون دوالر.
وفــي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
جــي إف إتش املالية هشــام 
الريس: «يســعدنا أن يوافق 
املساهمون على توزيع أرباح 
قوية على الرغم من استمرار 
اجليوسياســية  الظــروف 

واالقتصادية املتقلبة».
أداء  «حقــق  وأضــاف: 

لهم علــى الرغم من حتديات 
السوق».

وناقش احلاضــرون في 
االجتماع ووافقوا على تقرير 
مجلس اإلدارة حول أنشطة 
أعمــال املجموعــة فــي عــام 
٢٠٢١ وإعــادة تعيني املدققني 
اخلارجيــني للمجموعة لعام 
٢٠٢٢، كما وافق املســاهمون 
خــالل االجتماع علــى إدراج 
أسهم مجموعة جي إف إتش 
فــي كل مــن الســوق املالية 
السعودية وســوق أبوظبي 
املاليــة، شــريطة  لــألوراق 
املوافقــات  احلصــول علــى 
الالزمة، ومت تفويض مجلس 
اإلدارة بالصالحيات الالزمة 
لتنفيذ وإمتام عمليات اإلدراج.
الريــس: «لدينا  وأضاف 
العديد من الفــرص الواعدة 

في ٢٠٢٢ ونتطلــع إلى بناء 
فــي  املتنوعــة  محفظتنــا 
األســواق الرئيسية، مبا في 
ذلــك دول مجلــس التعاون 
اخلليجي والواليات املتحدة 
وأوروبــا، بالتنســيق مــع 
شركائنا وأصحاب املصلحة 
واملســاهمني. ال نزال نتمتع 
باملرونــة ومتأهبــون متاما 
الفــرص  مــن  لالســتفادة 
اجلديــدة حــال توفرهــا مبا 
يصب في مصلحة مساهمينا 
واملجتمعات التي نعمل فيها».

كما شهد االجتماع موافقة 
املساهمني على تعيني درويش 
الكتبي كعضو تكميلي مستقل 
فــي مجلــس اإلدارة، للفترة 
املتبقيــة للمجلــس احلالي، 
مبوجــب احلصــول علــى 

املوافقات الرقابية الالزمة.

عمومية املجموعة أقّرت توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة بقيمة ٦٠ مليون دوالر

هشام الريس مترئسا عمومية مجموعة «جي إف إتش» املالية

مجموعــة جــي إف إتش في 
٢٠٢١ نتائــج ملحوظــة، مــا 
يعد دليال على منوذج العمل 
الناجح للمجموعة التي حققت 
أرباحــا صافية للمســاهمني 
بأكثر من ٨٤٫٢ مليون دوالر 
في عــام ٢٠٢١، بزيادة قدرها 
٨٧٪ تقريبا عــن عام ٢٠٢٠، 
تعديــل  مؤخــرا  وشــهدنا 
تصنيفنــا االئتمانــي طويل 
األجل للمصدرين إلى إيجابي 
من قبل وكالة «ستاندرد آند 
بورز للتصنيفات العاملية». 
وأضــاف: «سيســاعدنا 
التنويع املستمر في احلفاظ 
على مرونتنا طوال عام ٢٠٢٢ 
وما بعده. وأود في هذا الصدد 
أن أشكر مساهمينا على دعمهم 
التزامنا  وأؤكد مجددا علــى 
بتقــدمي عوائــد وقيمة قوية 

«تسال» تسجل 
رقمًا قياسيًا ببيع 

٣١٠ آالف سيارة 
بالربع األول

وكاالت: سّلمت شركة 
تســال عــددا قياســيا من 
 ٣١٠ جتــاوز  املركبــات، 
آالف مركبة خــالل الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، وهو 
ما فاق توقعات احملللني، 
وذلك على الرغم من مشاكل 
التوريد والقيود  سالسل 
املرتبطة بانتشار ڤيروس 
كورونــا في الصني، الذي 
تسبب في إيقاف اإلنتاج 
عدة مرات خالل الربع األول 

من العام احلالي.
الشــركة  وأوقفــت 
اإلنتــاج مؤقتا في مصنع 
شنغهاي، بعد أن فرضت 
املدينة إغالقا بسبب تفشي 
كورونا، فيما تراقب تسال 
عمليــات التســليم ربــع 
الســنوية عن كثب، ألنها 
تدعم النتائج املالية، إذ يعد 
الرقم مقياسا للطلب على 
الســيارات، وتعد اسواق 
الواليات املتحدة والصني 

األكبر ملنتجات تسال.


