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مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة
المالية  المنتهية في ٣١  ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

تالوة  كال من تقرير الحوكمة والمكافات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية
المنتهية في ٣١  ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليهما.

مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
 ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

إستعراض تقريرالجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية
خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢١ 

مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢١ وإعتمادها والمصادقة عليها.

مناقشة توصية مجلس ا�دارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر  ٢٠٢١. 

إستعراض تقرير التعامالت مع ا§طراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 

تالوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
 ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

مناقشة توصية مجلس ا�دارة بعدم توزيع مكافاة §عضاء مجلس ا�دارة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢١.

مناقشة تفويض مجلس ا�دارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز
١٠٪ من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ والئحته

التنفيذية وتعديالتها. 
مناقشة إخالء طرف أعضاء مجلس ا�دارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق

بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خالل السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢١.

الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة
المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر٢٠٢٢ من قائمة  المسجلين لدى هيئة
أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير ا�لزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض

مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم.
الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية
التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم. 

مناقشة توصية مجلس ا�دارة الخاصة بالمكافأة السنوية للرئيس التنفيذي.

جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة عــن السنــة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديسمبــر2021

( إعالن تذكيري )دعوة الجمعيـة العامـة العاديـة السنوية ٢٠٢١

شركـــــة ياكــــو الطبيـــة (ش.م.ك.ع)

يسر مجلس إدارة شركة ياكو الطبية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة وذلك في تمـام الساعة ١١:٠٠ ص يـوم الثالثاء الموافـق ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢
حيث سيكون ا�جتماع في مقر مركز ياكو الطبي في السالمية – تقاطع شارع عمان مع شارع  المغيرة بن شعبة ق١٠ – بالدور الثامن وذلك للنظر في جدول ا§عمال المرفق

-  يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم مراجعة مقر شركة ياكو الطبية الرئيسي بالسالمية ش. عمرو بن العاص ق ٥  برج سما - ا�دارة القانونية
     تلفون رقم  ٢٢٢٣٠٦٠٠ داخلي ١٢٧٣ �ستالم دعوة الحضور وجدول ا§عمال وتقرير مجلس ا�دارة إعتباراً من يوم ا§حد الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٢ من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى

www.yiaco.com الساعة ١:٠٠ ظهراً كما يمكن ا�طالع على البيانات المالية والتقارير السنوية وجدول ا§عمال على موقع الشركة     
-  ملحوظة: طبقا للقوانين المنظمة فإنه وفي حال عدم توافر النصاب لصحة عقد ا�جتماع سيتم عقد اجتماع ثان، وسيكون ا�جتماع الثاني بمشيئة اهللا يوم الثالثاء

     الموافق ٧ / ٠٦ /٢٠٢٢ الساعة ١١:٠٠ صباحًا في نفس مكان إنعقاد ا�جتماع االول المذكور وبنفس بطاقات الدعوة ولذات جدول ا§عمال.

ندوة «حتديات املرأة الكويتية»: دعم املرأة للوصول للبرملان واملناصب القيادية

آالء خليفة

أكدت املشاركات في ندوة 
الكويتية»  املــرأة  «حتديــات 
والتــي نظمها مركز شــؤون 
املــرأة في جمعية احملامني أن 
املرأة الكويتية كانت ومازالت 
متصدرة في كل املجاالت ولها 
دور فعــال في بنــاء املجتمع 
الكويتي، وتقلدت الكثير من 
املناصب حتى قبــل ان تأخذ 
حقوقهــا السياســية، فكانت 
لدينــا أول ســفيرة كويتيــة 
نبيلــة املــال وأول وزيرة في 
الــوزراء د.معصومة  مجلس 
املبارك والكثير من األســماء 
البارزة، وبذلــك أثبتت املرأة 
الكويتيــة جدارتهــا فــي كل 
املجاالت سواء االجتماعية أو 
العلمية أو السياســية، ولها 
بصمة واضحة ومتميزة وإن 
كانــت تواجههــا الكثيــر من 
التحديــات، ولكنها بالعزمية 
واإلصرار تتغلب عليها وتثبت 
مكانتها وقدرتها في املجتمع 

على خلق التغيير املطلوب.
اخلطاب اإلعالمي

في البداية، أكدت د.سلوى 
اجلسار ان من اكبر التحديات 
التي تواجه النساء في جميع 
الــدول العربيــة هــو كيفية 
التــوازن  علــى  احملافظــة 
االجتماعي وليس فقط التوازن 
األسري، مشيرة إلى ان طبيعة 
الكويتــي تتميــز  املجتمــع 
بوجود العديد من االلتزامات 
أن  موضحــة  االجتماعيــة، 

والدفع بالفــوز مبقعد نيابي 
ولكن هذا يحتاج إلى كثير من 
اجلهد واإلمكانيــات والبد ان 
تتأكد املرأة متاما من قدراتها.

وذكرت اجلسار ان التحدي 
اآلخر الذي تواجهه املرأة يتمثل 
في اإلعالم، مشددة على احلاجة 
إلعــادة النظــر في الرســالة 
اإلعالمية واخلطاب اإلعالمي 
لتغييــر الصــورة النمطيــة 
السلبية جتاه املرأة، موضحا ان 
الفكر الذكوري اليزال يستحوذ 
على املجتمع ومازالت النظرة 
بأن الرجل هو من يصلح للعمل 
السياســي وليست املرأة مما 
يضعف فرص وصول املرأة.

وأوضحــت اجلســار ان 
مؤسســات املجتمــع املدنــي 

تيار نسائي وطني يجمع كل 
مكونات املــرأة الكويتية بكل 
أطيافها في املجتمع الكويتي 
يعمل وفــق رؤية موضوعية 
واضحــة بحيث يعمــل على 
النســائية  الكفاءات  اختيــار 
القــادرة علــى قيــادة العمل 
النيابــي والبرملاني وبالتالي 
تقوم بتبنــي دعم كامل لتلك 
القيادات النسائية لكي تصل 

وتستمر.
حتديات عديدة

بدورها، أوضحت احملامية 
أريج حمادة، انها ترفض كلمة 
متكني املرأة ألن التمكني دليل 
على الضعف ويعني أن املرأة 
ضعيفــة ونريــد تقويتهــا، 

بعض النساء وعدم التفكير في 
اجلوانب السلبية ووضع اليد 
على اجلرح دون أي مجامالت، 
موضحــة ان املجاملة ال حتل 

املشاكل.
علــى  وشــددت حمــادة 
ضرورة بذل املجهود من أجل 
حتقيــق اإلجنــازات ووضــع 
خطط ورؤى واضحة وحتديد 
األهداف بشكل محدد من أجل 

حتقيقها.
التوازن األسري

مــن جانبهــا، أوضحــت 
د.خديجة القالف، ان من أبرز 
التحديات التــي تواجه املرأة 
حتقيــق التوازن بني األســرة 
ومجــال عملها، الفتــة الى ان 
هناك مجتمعات غربية منتشر 
فيها ثقافات أخرى عن ثقافة 
الدول العربية وهي ان الرجل 
واملرأة لديهم دور في األسرة 
وليس الدور الكامل على املرأة 
كمــا هو احلال في املجتمعات 

العربية الشرقية.
وأوضحت القالف ان البد ان 
يكون هناك تعاون أسري حتى 
نحقق التــوازن، موضحة ان 
التوازن ليس فقط في األسرة 
وإمنا كذلك تــوازن الفرد من 
اجلوانب الدينية واالجتماعية 
والعمليــة ومــن ثــم تتوازن 
األســرة وصــوال للمجتمــع 
املتوازن، وقالت القالف: نفتقر 
أحيانا لكفة التوازن ونحتاج 

الى توعية في هذا املجال.
وأوضحت القالف ان حرية 
الرأي في الكويت مكفولة وان 

تعمل ولكــن بشــكل منفرد، 
وال يوجــد هناك برنامج عمل 
مشترك وطني بحيث يعد له 
خطة قصيرة املــدى وأخرى 
طويلة املدى للعمل على اختيار 
الكفاءات النسائية القادرة على 
ان تخوض تلك التجربة وتقدم 

لها كل أنواع الدعم.
وأشــارت اجلســار الى ان 
احللول يجب ان تكون عملية 
وواقعية وملموســة وليست 
مجرد تنظير على ورق، مطالبة 
بأن تكون هناك مبادرة وطنية 
مجتمعية في الدولة تعمل على 
تكثيف اجلهــود لتقليل تلك 
الفجوة السلبية جتاه النساء 

لعدم وصولهن إلى البرملان.
كما طالبت اجلسار بإيجاد 

املــرأة تواجــه  ان  موضحــة 
حتديات عدة، ولكن ألن نساء 
الكويــت أقوياء فهن يواجهن 
التحديــات بالعزميــة  تلــك 
واإلصرار واملثابرة والتغلب 

على املشاكل والصعاب.
إلــى  حمــادة  وأشــارت 
ان املــرأة الكويتيــة تواجــه 
حتديــات عــدة فــي الوصول 
إلــى املناصــب القيادية وإلى 
البرملــان، وحتديــات مهنيــة 
تعاني منها املرأة ولكن ألنهن 
نساء مطلوب منهن بذل مجهود 
مضاعف حتى يتغلنب على تلك 
التحديات. وأوضحت حمادة 
ان هنــاك حلــوال عــدة لتلك 
التحديات أهمها القضاء على 
حالة اإلحباط التي قد تصيب 

كانت هناك بعض القوانني التي 
حجمت حرية الرأي في فترة 
من الفترات ولكن تبقى أفضل 
من كثير من دول العالم ولكن 
املرأة لديها خــوف من الرأي 
املجتمعــي ومن األمــور التي 

واجهتها.
وذكرت القالف ان احلقبة 
التــي نعيشــها اليــوم حقبة 
منفتحــة جــدا عــن األزمنــة 
الســابقة وأصبح هناك وعي 
وسوشــيال ميديــا وحمالت 
توعويــة، موضحة ان حرية 
الــرأي موجودة لكــن القيود 
االجتماعية هــي التي حتجم 

بعض اآلراء.
الكوتــا أحــد  ان  وقالــت 
احللــول لوصول املــرأة الى 
البرملان ونحن بحاجة للمزيد 

من الوعي.
وأفــادت القالف بأن تبوؤ 
املناصب القيادية ال يتم على 
أسس سليمة او على اختيار 
الكفاءات، موضحة انه متى ما 
مت النظر لذوي الكفاءة رجال او 
نساء سنحقق اإلجناز، فاملرأة 
يــد بيد مــع الرجــل لتحقيق 
األفضل فاإلدارات املشــتركة 
بني الرجــال والنســاء يكون 

إجنازاتها أفضل.
وأفــادت القالف بأن هناك 
ضرورة ان تشــارك املرأة في 
التشريع، السيما ان البرملان 
هو «مطبخ القرارات»، موضحة 
ان املرأة لديها القدرة ان حتقق 
أكثر من شيء في وقت واحد 
وهذا متييــز لقدراتها ولديها 

رؤية حتليلية.

املشاركات أكدن أن املرأة أثبتت جدارتها في كل املجاالت سواء االجتماعية أو العلمية أو السياسية ولها بصمة واضحة ومتميزة

(متني غوزال) د.سلوى اجلسار وأريج حمادة ود.خديجة القالف خالل الندوة 

املــرأة التي لديها أبناء صغار 
البد ان توازن بــني واجباتها 
األسرية وعملها املهني. وقالت 
ان نظرة املجتمــع للمرأة في 
املجال السياسي مازالت دون 
ان  إلــى  املســتوى، مشــيرة 
بعــض املرشــحات لم يصلن 
الى مستوى املهنية من حيث 
الثقافة والتمثيــل اجليد مبا 
يؤثر على النســاء األخريات 

أصحاب الكفاءات والقدرات.
بــأن  اجلســار  وأفــادت 
التحديات التــي تواجه املرأة 
الكويتية كثيرة ومتعددة وفي 
مجاالت عدة منها حتديات في 
الشأن السياسي واالجتماعي 

والفكري والثقافي.
متابعة: وحاليا بعد انتهاء 
انتخابات املجلس البلدي ننتهز 
الفرصــة لنبــارك للفائزيــن 
بعضويــة املجلــس ونتمنى 
لهــم التوفيــق فــي مهامهــم 
الدولة  ومســؤولياتهم جتاه 
واملواطــن، أعتقد أن من أبرز 
التحديــات قلة الدعــم املقدم 
للنســاء فــي الوصــول إلــى 
املجالس النيابيــة والنقابات 
يعملــن  النســاء  ومازالــت 
مبفردهن وبجهود ذاتية لتصل 
إلى تلك املجالس، موضحة ان 
الوصول إلى املجالس النيابية 
والنقابيــة يحتــاج إلــى دعم 

معنوي ومادي.
وأفادت اجلسار بأن من أكبر 
التحديات هي املرأة نفســها، 
موضحــة ان هناك الكثير من 
القيادات النسائية التي تريد ان 
تتخذ خطوة لإلعالن للترشح 

د.سلوى اجلسار: إيجاد تيار نسائي وطني يعمل وفق رؤية موضوعية الختيار الكفاءات النسائية للعمل النيابي

د.خديجة القالف: الكوتا أحد احللول لوصول املرأة إلى البرملان ونحن بحاجة للمزيد من الوعي

أريج حمادة: بذل املجهود من أجل حتقيق اإلجنازات ووضع خطط ورؤى واضحة األهداف 

اجلامعة األسترالية توقع مذكرة تفاهم 
مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية

وقعــت اجلامعة األســترالية مذكرة 
تفاهم مع الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة، بهدف تعزيز التعاون 
بــني الطرفني لتوفير فرص أكثر لطالب 
اجلامعة وموظفي الشركة لتطوير قدراتهم 

وتنمية مهاراتهم املهنية.
 وتتميز املذكرة مبزايا متعددة للطرفني 
مبا في ذلك توفير فرص للتدريب والعمل 
لطــالب اجلامعة في الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة، باإلضافة 
إلى تقدمي برامج تدريبية ملوظفي الشركة 
من قبل أعضاء هيئة التدريس في مراكز 
الشركة التدريبية. كما أنه سيتاح لطالب 
اجلامعة األسترالية فرصة لربط مشاريع 
التخرج اخلاصة بهم بعمليات الشــركة 
من خالل إجــراء دراســات على حاالت 
واقعيــة من أجل احلفــاظ على املنفعة 
املتبادلة بني الطرفني، على أن يتم إنشاء 
جلنة توجيهية تضم أعضاء من اجلامعة 
األسترالية والشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة حيث ستجتمع اللجنة 

بشكل دوري لإلشراف على تنفيذ أهداف 
مذكــرة التفاهم وتنســيق التعاون بني 

الطرفني.
وقام بتوقيع املذكرة صقر الشرهان، 
نائب رئيس اجلامعة للخدمات املساندة 
ممثال اجلامعــة األســترالية، وعبداهللا 
العجمي، نائب الرئيس التنفيذي باإلنابة 
قســم املالية واإلدارية، ممثال الشــركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة.
وبهــذه املناســبة أشــادت د. ســعاد 
الرضوان، أســتاذة مســاعدة في قســم 
هندسة البترول لدى اجلامعة األسترالية 
وعضو في اللجنــة التوجيهية، معلقة 
على املذكرة: «تعد هــذه املذكرة فرصة 
ممتازة لتقارب عاملي التعليم والصناعة، 
ونأمل أن تكون نتيجة هذا التعاون مثمرة 
بحيث نعطي طالبنا فرصة للتعرف عن 
كثب على هذه الشركة املرموقة، وكذلك 
هي فرصة للشركة للتعرف على قدرات 
طالبنا الذين ميكنهم االنضمام إليها في 

املستقبل القريب».

احلضور خالل توقيع مذكرة التفاهم

 Business Intelligence االئتمان: يعتمد نظام
في تطوير أعماله وجودة خدماته

الرســمي  أعلنت املتحدث 
باســم بنك االئتمــان حباري 
اخلشتي أن بنك االئتمان اعتمد 
 Business) نظام ذكاء األعمال
Intelligence) في تطوير أعماله 
وخدماته، وجعل ذلك النظام 
ركيزة أساسية التخاذ القرارات 

منذ عام ٢٠١٧.
وذكرت اخلشــتي أن ذكاء 
األعمــال (BI) نظــام يتيــح 
البيانات واســتخراج  إعــداد 
البيانات وإدارتها مما يسهم في 
استخالص معلومات واقعية 
قائمــة على أرقام األداء، األمر 
الذي يساعد اإلدارة التنفيذية 
في اتخاذ قرارات صائبة تصب 

إلــى زيــادة كفــاءة العمليات 
التشــغيلية في بنك االئتمان 
وأتــاح لــإلدارة تتبــع دقيق 
لــألداء املالــي وأداء املوظفني 
نتــج عن ذلك ســرعة معرفة 
مكامــن اخللل والقــدرة على 
معاجلته واتخاذ القرار الالزم 
بشــأنه مما ساهم في حتقيق 
البنك معدالت عالية في كفاءة 
األداء، وانعكــس على جودة 
اخلدمــات املقدمــة والبيانات 
املقدمة ومؤشرات قياس األداء 
ساهمت في زيادة نسبة خدمات 
البنك اإللكترونية والتي بلغت 
٩٩٪ وساهم أيضا في اختصار 
الدورة املستندية وقياس أداء 
فروع البنك وزيادة إنتاجيتها 
وجودة األعمال املقدمة فيها.

اخلشتي: نظام ذكاء األعمال ركيزة أساسية يقوم عليها عمل البنك اليومي

العمل املؤسسي  في مصلحة 
وينعكس أثرها بشكل إيجابي 

وملموس أمام املواطنني.
وأكدت اخلشــتي أن نظام 
ذكاء األعمــال رســخ مفاهيم 
مهنية في بنك االئتمان وخلق 
ثقافــة قائمــة علــى البيانات 
واألرقــام وســاهم في حتليل 
األعمال اليومية بشكل دقيق 
وســهل عملية إعداد التقارير 
الدورية األمر الذي ساهم في 
حتسني أداء املوظفني وحتسني 
جــودة اخلدمــات املقدمة من 

البنك.
وذكرت اخلشتي أن نظام 
ذكاء األعمــال يقــدم لــإلدارة 
التنفيذية البيانات في صيغة 
سهلة الفهم وواضحة مما أدى 

ملشاهدة الڤيديو


