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سعد السعد: أصول مجموعة الصناعات الوطنية قفزت إلى ١٫٣ مليار دينار
أحمد مغربي 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
فــي مجموعــة الصناعــات 
الوطنية القابضة سعد محمد 
الســعد إن إجمالــي أصول 
مجموعة الصناعات بلغ ١٫٣ 
مليار دينار مقارنة بـ١٫٢ مليار 
دينــار كما في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠، مشيرا الى ان املجموعة 
تنظر بكل تفاؤل لعام ٢٠٢٢ 
وان يتجاوز االقتصاد العاملي 
الناجتة  السلبية  التداعيات 
عن احلروب وارتفاع معدالت 

التضخم العاملي.
وأوضــح الســعد علــى 
هامــش انعقــاد اجلمعيــة 
العاديــة وغير  العموميــة 
العادية ملجموعة الصناعات 
الوطنيــة القابضــة والتي 
عقدت أمس بنسبة حضور 
بلغــت ٨١٪، أن أكثــر مــن 
ثلثي أرباح املجموعة يأتي 
من خارج الكويت وهي من 
الشــركات  املســاهمات في 
التابعة والزميلة في اخلارج.

وأشار السعد إلى جناح 
زيادة رأس املال الذي جمعت 
الشركة من خالله ١٠٥ ماليني 
دينار وبنسبة تغطية بلغت 
٣٥٠٪ تقريبا، وبالتالي، ارتفع 
رأســمال الشــركة املصــدر 
واملدفــوع ٣٥٪ ممــا يعكس 
ثقة املساهمني باستراتيجية 

الشركة طويلة األجل.
وأضاف السعد: «لقد كان 

اخلليجي أداء جيدا بشــكل 
استثنائي في عام ٢٠٢١، حيث 
ســجلت محفظتنا لألصول 
املالية بالقيمــة العادلة من 
خالل بيان األرباح أو اخلسائر 
عائــدا ايجابيا يقــارب ٣٦٪ 
للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 

.٢٠٢١
وذكر السعد ان املجموعة 
متكنــت من حتقيق منو في 
األرباح خالل سنة ٢٠٢١ مع 

٢٦٢٫٩ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٠٠٫٥ مليون دينار للفترة 
نفسها من عام ٢٠٢٠، وهو ما 
ميثل زيادة بنسبة ١٦١٪، وبلغ 
حقــوق مســاهمي مجموعة 
الصناعــات الوطنية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠٢١ مبلــغ ٤٠٩ 
ماليني دينار مقارنة بـ ٣٢٧ 
مليون دينار في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠. وميثل هذا زيادة قدرها 
٨٢ مليــون دينــار  أو ٢٥٪ 

ومناقشــة البيانــات املالية 
وحساب األرباح واخلسائر 
عن الســنة املاليــة، وأقرت 
العادية  العمومية  اجلمعية 
ملجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة يوم أمس اخلميس 
املوافق ٢ يونيو ٢٠٢٢ توزيع 
أرباح نقدية عن السنة املالية 
املنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بنسبة 
١٢٪ من القيمة االسمية للسهم 
الواحد (بواقع ١٢ فلسا لكل 

زيادة صافي الربح بنســبة 
٢٥٠٪ تقريبا أي مببلغ ٧٨٫٦ 
مليون دينار أو ربحية سهم 
بلغ ٥٣٫٧ فلسا مقارنة بصافي 
خســارة بلغت ٥٢٫٢ مليون 
دينار أو خسارة سهم بلغت 
٣٥٫٧ فلسا عن نفس الفترة 

من عام ٢٠٢٠.
إيــرادات  وبلــغ إجمالي 
املجموعــة للســنة املنتهية 
في ٣١ ديســمبر ٢٠٢١ مبلغ 

مقارنة بـ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
اجلمعية العمومية

هــذا، ووافقــت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع 
بنود جدول األعمال، حيث مت 
ســماع تقرير مجلس إدارة 
املجموعة عن أعمال الســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١ واملصادقة عليه، وسماع 
تقريــر مراقــب احلســابات 

سهم)، وتوزيع أسهم منحة 
مجانية على املساهمني بنسبة 
٨٪ مــن رأس املال (بواقع ٨ 

أسهم لكل ١٠٠ سهم). 
كمــا ناقشــت تفويــض 
مجلس اإلدارة بإجراء توزيع 
أرباح على مساهمي الشركة 
بشكل ربع أو نصف سنوي 
أو للربع الثالث حسب ما يراه 
مناســبا خالل السنة املالية 
التي تنتهي في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٢، علــى ان يكــون هــذا 
التوزيع مــن ارباح حقيقية 
وفقــا للمبادئ احملاســبية 
املتعارف عليها ودون املساس 

برأس املال املدفوع.
ومت انتخاب مجلس إدارة 
جديد عــن الثالث ســنوات 
القادمة، مع مراعاة انتخاب 
نسبة املقاعد املقررة من قبل 
الرقابيــة ألعضاء  اجلهــات 
مجلــس اإلدارة املســتقلني، 
ومت تشــكيل مجلــس إدارة 
القادمــة  للثــالث ســنوات 
كالتالي: علي مراد بهبهاني، 
عبدالعزيز ابراهيم الربيعه، 
سليمان حمد الداللي، حسام 
فوزي اخلرافي، عبدالعزيز 
راشد الراشد، شركة اليمامة 
العقارية وميثلها سعد محمد 
الســعد، املؤسســة العامــة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
ومتثلها اميان محمد األحمد، 
محمد عبداحملسن العصفور 
عضو مســتقل ومهــا خالد 

الغنيم عضو مستقل.

ً «العمومية» أقّرت توزيع ١٢٪ نقداً و٨٪ أسهم منحة وانتخبت مجلس إدارة جديدا

سعد محمد السعد مترئسا اجلمعية العمومية ملجموعة الصناعات الوطنية القابضة أمسسعد السعد

أداء املجموعــة جيدا للغاية 
للســنة املاليــة ٢٠٢١، حيث 
إيــرادات االســتثمار  بلغت 
للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر 
١٥٢٫١مليــون  مبلــغ   ٢٠٢١
دينار مقارنة بخســائر من 
االستثمارات بلغت ٩٫٤ ماليني 
دينار لنفس الفترة من عام 

.«٢٠٢٠
كما كان أداء سوق الكويت 
وأســواق مجلــس التعاون 

األجـل طويلـة  الشـركة  بإسـتراتيجية  املسـاهمني  ثقـة  يعكـس  تقريبـًا   ٪٣٥٠ بلغـت  بتغطيـة  املـال  رأس  زيـادة  جنـاح 
أداء املجموعـة كان جيـدًا للغايـة فـي ٢٠٢١.. وتفـاؤل بالعـام احلالـي رغـم التداعيـات السـلبية مـن احلـروب والتضخـم

«بيتك» يواصل توعية العمالء بالتعامالت املصرفية واملالية
التمويــل  يواصــل بيــت 
الكويتي «بيتك» جهوده لنشر 
الثقافة املالية ضمن اطار حملة 
حملة «لنكن على دراية» التي 
أطلقهــا بنك الكويت املركزي 
بالتعاون مع احتاد مصارف 

الكويت والبنوك الكويتية.
وتركز احلملة على التوعية 
بحقــوق العمــالء، وأصــول 
وقواعــد التعامل مع البنوك، 
وأمن وحماية املعلومات من 
االختراق، ومكافحة عمليات 
املالــي وغيرها من  االحتيال 
النظــم والتحذيــرات، ضمن 
التزامه بتوعية العمالء حول 
حقوقهــم وواجباتهــم نحــو 
التعامالت املصرفية واملالية 
السيبراني. وتتطرق  واألمن 
احلملة إلى التوعية بعمليات 
التمويل وأنواعه، والبطاقات 
املصرفية، والتوعية بحقوق 
العمالء من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كما تتناول النصائح 
املتعلقــة باألمن الســيبراني 
وحماية احلسابات املصرفية، 
وتوضيح آليات تقدمي الشكوى 
وحماية حقــوق العمالء، مع 
القطــاع  مبهــام  التعريــف 
املصرفــي ودوره في تعزيز 

وطبيعة كل شــريحة منهم، 
كمــا تتوجــه بصفــة دائمــة 
مجموعــة مــن الرســائل الى 
املوظفــني باعتبارهم الضلع 
الثانــي فــي مثلــث التوعية 
املكون من العمالء واملوظفني 
اما  واجلمهــور، باعتبارهــم 
عمالء مستقبلني او مستهدفني 

ومخاطر عديدة في ظل اكتشاف 
محاوالت كثيرة باء معظمها 
بالفشــل الختراق حســابات 
العمالء او االضرار باالنظمة 
ما يتطلب توعية شــاملة مع 
تعزيز نظم االمن السيبراني 
واحلمايــة ومقاومة غســيل 
االمــوال واالنشــطة االخرى 
املجرمة قانونيا واملشبوهة. 
وتبــرز رســائل «بيتــك» 
السياسات الواضحة واحملددة 
التــي وضعهــا بنــك الكويت 
املركــزي لتوجيــه عمليــات 
االقتراض والتمويل في البنوك، 
ومنها تزويد العمالء بتفاصيل 
القرض، وقيمة وعدد األقساط، 
الســداد، ونســبة  ومواعيــد 
القســط إلــى صافــي الراتب 
وتبعات عدم الســداد، ويحق 
للعميل احلصــول على مهلة 
يومني على األقل، ملراجعة العقد 
بشكل شامل قبل التوقيع عليه، 
واحلصول على مسودة العقد 
التي تتضمن تفاصيل مثل نوع 
القرض، ومدة الســداد، مقدار 
القسط والعائد بعد توقيعه، 
حيث تنقسم القروض املتاحة 
للعمالء إلــى نوعني، القرض 
االستهالكي والقرض السكني.

ومبا يخدم في النهاية حتقيق 
اهداف احلملة، واهمها التوعية 
والتعريــف والتحذيــر مــن 
مخاطر محتملــة لعدم اتباع 
تعليمات االمان والسالمة عند 
االستخدام لوســائل التقنية 
احلديثــة، ومنها عــدم تقدمي 
أي معلومات عن احلســابات 
واملعامالت الشخصية جلهات 
مجهولة او ردا على رسائل غير 
معلومــة املصدر، مبا يخالف 
البيانــات وإجراءات  ســرية 

احلماية املصرفية.
ويحــرص «بيتــك» على 
نشــر الثقافة املاليــة وثقافة 
االدخار واالستثمار، وتوعية 
العمــالء بخدمــات ومنتجات 
البنــوك وكيفية االســتفادة 
منهــا، كمــا يقــدر «بيتــك» 
جهود بنــك الكويت املركزي 
واحتاد املصــارف في تنظيم 
حملــة «لنكــن علــى دراية» 
لتوعية املجتمــع باملعامالت 
املالية واملصرفية، التي تأتي 
فــي وقت مهــم، يتزايــد فيه 
التوجه نحو املعامالت البنكية 
واخلدمات املالية باالعتماد على 
التكنولوجيا، مبا يحمل ذلك 
من فرص واسعة مع حتديات 

االقتصاد الوطني وتنميته.
ويساهم «بيتك» من خالل 
رسائل متعددة حتمل مضامني 
مختلفــة تتعلــق بالعناصر 
الرئيســية للحملة، يوجهها 
الى شرائح عمالئه على تنوع 
مســتوياتهم واهتماماتهــم 
ومبــا يتناســب مــع ثقافــة 

«الطائر األزرق» يصل إلى «الدار البيضاء»
ضمن مســاعيها الدؤوبة 
واملتواصلة لتوســيع شبكة 
خطوطهــا، أطلقــت شــركة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
التجاريــة  أولــى رحالتهــا 
املجدولــة إلــى مدينــة الدار 
البيضاء في اململكة املغربية، 
وذلك اعتبارا من ١ يونيو ٢٠٢٢ 
بواقع رحلتني في األســبوع 
يومــي األحد واألربعاء. وفي 
هــذا الصــدد، قــال الرئيس 
التنفيــذي للخطوط اجلوية 
الكويتية م.معن رزوقي: يسر 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
أن تطلق أولــى رحالتها إلى 
مدينة الدار البيضاء في اململكة 
املغربيــة، حيــث تعــد هذه 
الوجهة مــن الوجهات املهمة 
للغاية في خيــارات عمالئنا 
الكرام، وذلك ملا تتمتع به هذه 
الوجهة من معالم ســياحية 
جاذبة للمسافرين وملا تتميز 
به أيضا من األماكن التراثية 
والتاريخية والثقافية العريقة.
وأشــار: إن اختيار وجهة 
الــدار البيضاء يأتــي مكمال 
وضعتهــا  التــي  للخطــط 
اخلطوط اجلوية الكويتية في 
توسيع شبكة خطوطها حول 

وإلــى الدار البيضــاء، حيث 
تتمتــع A٣٣٠-٨٠٠ بالعديد 
من املزايا واخلصائص التي 
تتيح للعمالء الكرام االستمتاع 
برحلة سفر مريحة ومرفهة.

حضر حفل افتتاح الوجهة 
التنفيذي للخطوط  الرئيس 
اجلويــة الكويتيــة م.معــن 
رزوقي وسفير اململكة املغربية 
لدى الكويت علي ابن عيسى 
والوكيل املساعد نائب املدير 
العام لشــؤون مطار الكويت 
الدولــي فــي اإلدارة العامــة 
املدنــي م.صالــح  للطيــران 

بدورهم علــى خدمة موظفي 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
لهم منذ دخولهم إلى بوابات 
مبنى الركاب رقم ٤ ومرورهم 
علــى منطقة الــوزن وحتى 
وصولهم إلى بوابة الصعود 
وتقــدمي أفضــل خدمــة لهم 
علــى مــنت طائراتهــا إضافة 
إلــى حــرص الشــركة علــى 
انضباط مواعيدها في إقالع 
رحالتها ووصولها، كما أبدوا 
ارتياحهــم الختيــار طائرات 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 

ناقال لوجهتهم املفضلة.

الفداغي، ومدير اإلدارة العامة 
العميد  ألمن املطــار باإلنابة 
الفيلكاوي ومساعد  عيســى 
الرئيــس التنفيذي لشــؤون 
العمليات الكابنت عيسى احلداد 
ومســاعد الرئيس التنفيذي 
للشــؤون التجاريــة د.وليد 
ابي اللمع وعدد من املسؤولني 
في الشركة، وشهدت الرحلة 
األولــى الــى الــدار البيضاء 
مرونة وانســيابية في إنهاء 
إجراءات الســفر للمسافرين 
الكرام وتلبية طلباتهم على 
أكمــل وجــه والذيــن أثنــوا 

رزوقي وابن عيسى والفداغي واحلداد وأبي اللمع والبستان وقائدو الرحلةقص شريط افتتاح وجهة الدار البيضاء

العالــم وإلى أســواق جديدة 
ومطلوبــة تلبــي طموحــات 
الكرام،  واحتياجات عمالئها 
كما أن اختيــار هذه الوجهة 
جــاء بعــد دراســات متأنية 
جلدوى هذه اخلطوط وفائدتها 

ومردودها على الشركة.
وبني رزوقي أن اخلطوط 
الكويتيــة متتلــك  اجلويــة 
متنــوع  شــابا  أســطوال 
الطــرازات ومليئــا بأحــدث 
التقنيــات والتكنولوجيــا، 
وقد مت اختيار طائرة ايرباص 
A٣٣٠-٨٠٠ لنقل الركاب من 

التصريحات واالستعراضات  كثرت 
احلكوميــة والنيابية بشــأن إجراءات 
وقرارات وتشريعات تهم الوطن واملواطن 
وتســاعد في حل الكثير من املشكالت، 
وتسهم في تطوير وإصالح الدولة ماليا 
واقتصاديا، وتســرع في تنفيذ خطط 
مشاريع البنى التحتية، وحتقق مصالح 
املواطنني في شتى النواحي االجتماعية 

واملعيشية واإلسكانية والصحية.
في اآلونة األخيرة تناول بعض من 
نواب مجلس األمة أمورا تخص املتقاعدين 
الســنوية  الكويتيني كاملنحة والزيادة 
وغيرهما، لكنها ولألســف، كانت كلها 
مجرد تصريحات واستعراضات، فاألمر 
لم يكن يوما بيدهم، وإمنا يريدون إظهار 
بعض االهتمام بقضايا املواطنني لزيادة 

شعبيتهم في االنتخابات القادمة.
وفي ســياق متصل، هناك قرارات 
وإجراءات حكومية لألسف التزال تواجه 
املشكالت واملعوقات كونها لم حتل وتطور 
بشــكل صحيح ومنطقي، مثل الفحص 
الطبي للعمالة املنزلية والوافدة، فقد ظهرت 
مشكلة تزاحم وإطالة إجراءات الفحص منذ 
بداية العام ٢٠٢٢ حتى اللحظة، وحاولت 
وزارة الصحــة حلهــا بترتيب مواعيد 
لفحص العمالة املنزلية صباحا مع كفالئهم 
الكويتيــني، والعمالة الوافدة في الفترة 
املسائية، وهذا اإلجراء لم يحل مشكلة 
الزحام وتأخــر نتيجة الفحص الطبي، 
والذي تســبب بالتزامات مالية يدفعها 
الكفالء الكويتيون بعد انتهاء تاريخ جتديد 
إقامتهم بانتظار نتيجة الفحص الطبي، أما 
مرافقة الكفالء الكويتيني للعمالة املنزلية 

السن واملرضى واملعاقون  ومنهم كبار 
وغيرهم فهذا اإلجراء ليس له  داع على 

اإلطالق!
إلى جانب ما سبق، هناك أمر مدهش 
آخر، وهو طلب إجراء الفحص الطبي عند 
جتديد اإلقامة، حيث من األجدى االكتفاء 
بفحص طبي واحد عند عمل إقامة جديدة 
للعمالة القادمة من خارج الكويت، أيضا، 
ملاذا ال يتم إجراء تلك الفحوصات الطبية 
في مراكز الصحة املوجودة في املناطق 
الســكنية التابعة لهم، متاما كاإلجراءات 
التي اتخذت لفحص كورونا والتطعيم؟

مشــكلة أخرى تضاف إلى ما سبق 
من تعقيدات، وهي إصدار البطاقة املدنية 
للعمالة املنزلية والوافدة التي تتأخر كثيرا 
عند طلب إصدارها أو جتديدها وخاصة 
بعد االنتهاء من عمل اإلقامة، وهي تقف 
عائقا في وجه حياتهم العملية، إلى جانب 
تعرضهم للمخالفة إذا ما مت توقيفهم خارج 
منازل كفالئهم أو مكان عملهم، فلماذا كل 
هذا التأخير في هذه اإلجراءات احلكومية 
التي تسبب الكثير من املشاكل وال يتم 

حلها جذريا وبأسرع وقت ممكن؟
التخبطات والعشــوائية مستمرة، 
والفساد والرشوة والكسب غير املشروع 
في تزايد، فإلى متى يســتمر احلال في 
وطننا احلبيب الذي زاد من قلق وتذمر 
الذين يواجهون  املواطنــني  الكثير من 

مشكالت مالية وأسرية؟
نتمنى من احلكومة ومجلس األمة إعادة 
النظــر وتصحيح الكثير من اإلجراءات 
التي  والقرارات والتشريعات والقوانني 
أصبحت مشكلة ومعوقا للوطن واملواطن.

املستشار الكويتي

تصريحات وإجراءات
ال حتّل مشكالت
الوطن واملواطن

Abumishari١@yahoo.com
الدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«وربة»: ١٠ فائزين في «السنبلة» األسبوعي
أعلن بنك وربة أســماء 
بسحوبـــــات  الفائزيــن 
الســنبلة األسبوعيـــــة، 
وذلك بحضــور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة 
وربــة،  بنــك  وموظفــي 
وبالنســبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 
السنبلة األســبوعي، فقد 
توج ١٠ رابحني من عمالء 
بنك وربة حصل كل منهم 
على ١٠٠٠ دينار وهم: شاهه 
منصور خالد الدوســري، 

شعاع مطلق بداح العازمي، عادل ساكت 
شويت الســعيدي، هاجر محمد عبداهللا 
اخلزي، عبدالرحمن أبوبكر السيد، عبداهللا 
جديع طويرش الظفيري، حميد سليمان 
عكاش خلف العنزي، ســعد غالب سعد 
الطعان، محمد مشــعل ماضي الهاجري، 

مرضي عبيد مرضي العنزي.
وميثل حساب السنبلة اخليار األمثل 
لــكل الراغبني بتوفير األمــوال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على أرصدتهم في 
الوقت نفســه باإلضافة إلى فرص للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت 
مدير منطقة املجموعة املصرفية لألفراد: 
يتطلــب اآلن وجــود ١٠٠ دينــار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات 

الكبرى، علما بأن العميل 
ما زال يحصل على فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير 
فــي احلســاب، والفــرص 
حتتسب على حسب أدنى 
رصيد في احلســاب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون 
قد مضى على املبلغ شهر 
كامل في احلســاب للتأهل 
األســبوعي،  للســحب 
وشهران كامالن للسحوبات 
الكبرى الحتساب الفرص. 
هــذا، وال توجــد قيود أو 
حدود للســحب واإليداع، كلما زاد املبلغ 

املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

انخفاض طلبات إعانة البطالة األميركية إلى ٢٠٠ ألف
انخفــض عدد الطلبــات املقدمة 
للحصــول على إعانــة البطالة في 
الواليــات املتحدة خالل األســبوع 
املاضي، لتســتقر عند مســتويات 
منخفضــة تاريخيا، مــا يؤكد قوة 

وضيق سوق العمل احلالي.

وكشــفت بيانــات وزارة العمل 
األميركية عن انخفاض عدد طلبات 
إعانة البطالة األولية مبقدار ١١ ألف 
طلــب إلــى ٢٠٠ ألف في األســبوع 
املنتهي في الثامن والعشــرين من 
مايو، مقارنة مع مستوى األسبوع 

الســابق املعدل بالرفع مبقدار ألف 
طلب إلى ٢١١ ألفا.

كما انخفض متوسط عدد طلبات 
إعانة البطالة في األربعة أســابيع 
املاضيــة - وهو املعيار األكثر دقة 
لقيــاس أداء ســوق العملـ  مبقدار 

٥٠٠ طلب عند ٢٠٦٫٥ آالف طلب.
ومن املقرر أن يصدر غدا تقرير 
الوظائف األميركي الشــهري، الذي 
قــد يظهر تراجع معدل البطالة في 
مايو إلى ٣٫٥٪ وهو املستوى األدنى 

منذ عام ١٩٦٩.

ضمن حملة «لنكن على دراية»


