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KIB ينظم سحب حملة
فتح الودائع االستثمارية إلكترونيًا

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي (KIB) مؤخــرا عن 
الرابح اجلديد في الســحب 
الشهري حلملة «فتح الودائع 
إلكترونيــا  االســتثمارية» 
عبر تطبيق البنك للهواتف 
الذكية: «KIB موبايل»، حيث 
فاز مشاري حمود حمد عن 
شهر يونيو بجائزة قيمة بعد 
 KIB فتحه وديعة عبر تطبيق

موبايل.
ويذكــر أن البنك كان قد 
أطلق حملة «فتــح الودائع 

االستثمارية» ملكافأة عمالئه، وذلك في شهر 
أبريل املاضي ولتســتمر حتــى نهاية العام 
احلالي، حيث تتضمن ســحب شــهري على 
جائزة قيمه عن كل وديعة اســتثمارية يتم 
فتحها عبــر تطبيق KIB موبايل خالل فترة 
احلملة، وكذلك إبقائها على احلساب املصرفي، 

مبا يشــمل كل من حســاب 
«الشــباب»، و«التوفيــر»، 
و«الراتب»، مع تطبيق كافة 

الشروط واألحكام.
وقال نواف اخلريف، املدير 
التنفيذي في اإلدارة املصرفية 
لألفراد في KIB: نأمل في أن 
يحقق الفائز أقصى استفادة 
من فتح وديعته مع KIB وما 
تقدمه من مزايا، كما نتمنى 
مشاركة املزيد من العمالء في 
احلملة عبــر فتح وديعتهم 
االستثمارية مع KIB، لتتاح 
لهــم فرصة الفوز. ومن اجلديــر بالذكر هو 
حرص KIB على ابتكار املزيد من املكافآت التي 
يستطيع من خاللها أن يعبر عن تقديره الكبير 
للثقة التي أوالها لــه عمالئه طيلة األعوام، 
والتي تعكــس انفرادهم بتجربــة مصرفية 

استثنائية مينحها لهم البنك.

نواف اخلريف

«اخلليج» يستقبل أحدث مليونيرة لـ «الدانة»

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي

اســتقبل بنك اخلليج 
مليونيــرات  أحــدث 
حســاب الدانة، أم هاشم 
عبداحلليــم، فــي املكتب 
الرئيســي لبنك اخلليج، 
الزيارة، تسلمت  وخالل 
أم هاشــم جائزة املليون 
دينار من أعضاء اإلدارة 

العليا للبنك.
ومت اإلعــالن عــن أم 
هاشم عبداحلليم كواحدة 
من مليونيرات الدانة لهذا 
العام خالل السحب نصف 

الســنوي الكبير الذي أقيم يوم اخلميس 
٢١ يوليو في مجمــع األڤنيوز. ومت إجراء 
السحب حتت إشراف وحضور ممثلي وزارة 
التجارة والصناعة وشركة أرنست آند يونغ.

وتعليقا على زيارة الفائزة، قال مدير عام 
اخلدمات املصرفية لألفراد في بنك اخلليج، 
محمد القطان: يسعدنا أن نهنئ مليونيرة 
الدانــة األولى للعــام ٢٠٢٢. حيث نحتفل 
سنويا باإلعالن عن مليونيرين اثنني من 

البنــك األهلي  أعلــن 
الكويتــي عن فوز عفاف 
عبداهللا البسام في السحب 
حلســاب  األســبوعي 
«الفوز» للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار 
والذي أقيــم يوم االثنني 
املاضــي حتــت إشــراف 
وزارة التجارة والصناعة.
«الفــوز»  وحســاب 
للجوائــز، هــو حســاب 
اجلوائــز األول من نوعه 
والذي يتيح لعمالء البنك 

األهلــي الكويتــي فرصــة الفــوز بجوائز 
ومكافآت كبرى.

ومن خالل حســاب «الفوز»، سيحظى 
عمالء البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز 
مببلغ ١٠٠٠٠ دينار ضمن السحب األسبوعي 
األعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة 
للفوز باجلائزة الكبرى وهي راتب شهري 
بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات، وجتدر 
اإلشــارة إلى أنه ســيكون مبقدور كل من 

الفائزين بسحوبات حساب الدانة. وبصفته 
أحد حســابات التوفير األعرق واألقدم في 
بنــك اخلليــج، مت تصميم حســاب الدانة 
للتوفير لتشجيع ثقافة االدخار في الكويت، 
وملكافأة املدخرين على التزامهم باالدخار 
على أساس منتظم. نحن متحمسون دائما 
لإلعالن عن الفائزين في حساب الدانة ضمن 
مجموعة سحوباتنا الدورية التي تكافئهم 

على التوفير.

عمالء البنك األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني 
االســتفادة مــن هذه الفرصــة الفريدة في 
حالة توفر رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ 

دينار فقط.
والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب 
القادم االثنني املقبل ٨ اجلاري. وكلما زادت 

املبالغ املودعة، كلما زادت فرص الفوز.

إدارة «اخلليج» مع الفائزة أم هاشم

«ميد»: «كيبيك» ستدعو الشركات لعطاءات 
«الزور للبتروكيماويات» بحلول ٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة - كيبيك 
تتوقع أن تتلقى في سبتمبر املقبل نتائج 
دراســة اجلدوى اجلارية حاليا ملشروع 
مجمع الزور العمــالق للبتروكيماويات 
املخطــط لــه، وفقــا ملصــادر صناعيــة 
مطلعة، مشيرة إلى أن مجموعة األبحاث 
واالستشارات البريطانية وود ماكينزي 
التــي تتخذ من أدنبرة مقــرا لها، تعكف 

على إجراء الدراسة.
وأضافت أنــه من املتوقــع أن تصدر 
الشركة التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
بحلول عام ٢٠٢٣ على أقرب تقدير الدعوة 
لتقدمي عطاءات للمشروع املقدرة تكلفته 

بنحو ١٠ مليارات دوالر.
ويعتقد أن التاريخ الذي ستصدر فيه 
الشركة مناقصة املشروع سيعتمد على 
نتائج الدراســة التي جتريهــا مجموعة 

األبحاث البريطانية.
وكانــت مجلــة ميــد قد أفــادت في 
أبريل املاضي بأن كيبيك كانت منهمكة 
فــي اإلعداد لطــرح مناقصة الدراســة 
التي تبحث في جدوى مشــروع الزور 
للبتروكيماويات العمالق، وستضطلع 
مبراجعة توقعات الســوق للمنتجات 
املكررة والبتروكيماويات على مدى ٢٥ 

إلى ٣٥ سنة املقبلة.
وقــد أصدرت كيبيك فــي أبريل من 
العام املاضي قائمة الشــركات املؤهلة 
لتقدمي العطاءات ملجمع البتروكيماويات 
املخطط له، تضمنت أسماء املناقصني 
املؤهلــني لتقدمي عطــاءات على احلزم 
الرئيسية الثالث للمشروع، والتي يشار 
إليها بدال من ذلك باسم «مشروع الزور 

لدمج املصفاة والبتروكيماويات».

وتضم قائمة املجموعات السبع التي مت 
تأهيلها لتقدمي العروض بشأن احلزمتني 

األولى والثانية هي:
٭ حتالف شركة تكنيكاس ريونيدات اإلسبانية 

مع شركة سينوبيك الهندسية الصينية.
٭ حتالف شركة سامسونغ الكورية اجلنوبية 
مع شركة CTCI كوربوريشن التايوانية وشركة 

املقاولني املتحدين اليونانية- اللبنانية.
٭ حتالف شــركة فلور األميركية مع دايو 
للهندسة واإلنشاءات الكورية اجلنوبية وشركة 

الصني هوانكيو للمقاوالت والهندسة.
٭ حتالف شركة سايبيم اإليطالية مع هيونداي 

للهندسة واإلنشاءات الكورية اجلنوبية.
٭ شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية.

٭ اس كيه للهندســة واإلنشاءات الكورية 
اجلنوبية مهع بتروفاك البريطانية.

٭ شركة جيه جي سي اليابانية.
ويشمل نطاق احلزمة األولى وحدات البنزين 
واألوليفينات، وتقدر قيمتها بنحو ٤ مليارات 
دوالر، بينما يشــمل نطاق احلزمة الثانية 
وحدات العطريات، أما احلزمة الثالثة فتغطي 
بناء مرافق املوانئ والتصدير باإلضافة إلى 

خطوط األنابيب البرية والبحرية.
وقد مت تأهيل املجموعات األربع التالية لتقدمي 
عطاءات للحزمة الثالثة املقدرة قيمتها بنحو 

١٫٥ مليار دوالر:
٭ حتالف شركة تشاينا هاربر الصينية مع 

شركة سايبيم اإليطالية.
٭ حتالف شركة اس كيه للهندسة واإلنشاءات 
الكوريــة اجلنوبية مع الرســن اند توبرو 

للهندسة الهيدروكربونية الهندية.
٭ حتالــف شــركة هيونداي للهندســة 
واإلنشــاءات/ شــركة هيونداي الهندسية 

وكالهما من كوريا اجلنوبية.
٭ ايفــاج جيني الفرنســية مــع افكون 
الهندسية  الهندية ودايوو  انفراستراكتشر 

الكورية اجلنوبية.

«املركز»: تعافي األسواق اخلليجية في يوليو.. رغم تراجع النفط

الرشيد: وسائل التواصل االجتماعي غّيرت
العالقة التقليدية بني املؤسسات وعمالئها.. لألبد

الكويتــي  املالــي  املركــز  أوضــح 
«املركــز»، فــي تقريره الشــهري عن 
أداء أسواق األســهم اخلليجية لشهر 
يوليو ٢٠٢٢، أن املؤشر العام للسوق 
الكويتي تعافى من خسائر شهر يونيو، 
ليرتفع بنسبة ٤٫٢٪. وقد شهد األسبوع 
األخير من يوليو زيادة أخرى في أسعار 
الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس أعلنها 
مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، 
ليعقبه ارتفاع مماثل في دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وتراجعت أسعار 
النفــط بنســبة ٤٫٢٪ للشــهر في ظل 
تراجع طفيف في الطلب نتيجة قيود 
كورونا في الصني وتعزيز وضع الدوالر 

األميركي.
وأشار تقرير «املركز» إلى أن بنك 
الكويــت املركزي رفع ســعر اخلصم 
مبقدار ٢٥ نقطة أســاس إلى ٢٫٥٪ في 
شــهر يوليــو. وجاءت هــذه اخلطوة 
على خلفية الزيادة في ســعر الفائدة 
الفيدرالية األميركية مبقدار ٧٥ نقطة 

حاضــر مســاعد مدير عــام إدارة 
التواصــل فــي بنك الكويــت الوطني 
عبداحملسن الرشيد في «ماستر كالس 
القبس» وهو البرنامج التدريبي الذي 
نظمته جريدة القبس وعقد في جامعة 
الشرق األوسط األميركية وحضره عدد 

كبير من الشباب الكويتي.
وسلط الرشيد خالل احملاضرة التي 
شهدت تفاعال كبيرا والفتا من احلضور 
الضوء على التغييرات الضخمة التي 
أحدثتها وسائل التواصل االجتماعي 
في العالقة التقليدية بني املؤسســات 
وعمالئها وكذلك تأثيراتها الكبيرة على 

الصناعة املصرفية بوجه عام.
وقــال الرشــيد: مع وصــول عدد 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
حول العالم إلى ٤٫٢ مليارات مستخدم 
نشط وعبر منصات متعددة، فقد تغير 
وإلى األبد منط حياتنا واستثماراتنا 
والطريقــة التــي نتلقى بهــا األخبار 

وكيفية ارتباطنا باآلخرين. 
وأوضــح أنه وخالل العــام ٢٠٢١، 
قضى مســتخدمو وســائل التواصل 
االجتماعي حول العالم ما مجموعه ٣٫٧ 
تريليونات ساعة على هذه املنصات، 
وهــو ما يعادل أكثر مــن ٤٢٠ مليون 
سنة من الوجود البشري، مشيرا إلى 
أن بعض هذه املنصات لديها حجم تأثير 
اقتصادي يتخطى مئات املليارات من 
الدوالرات، وهو ما يعادل حجم الناجت 
احمللي لبعض الدول، وماليني الوظائف 

كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط 
املواتية وتوقعات اإلنتاج، مع استمرار 
تلك التوقعات حتى نهاية العام املقبل 
على األقل. ورجحت أن حتقق الكويت 
منوا قــدره ٨٪ في العام ٢٠٢٢ و٥٫٥٪ 
فــي العام ٢٠٢٣. وفــي صفقة جديدة 
مرتقبة في القطاع املصرفي، أعلن البنك 
األهلي الكويتي أن مجلس إدارته قرر 
في اجتماعه املوافقة على البدء بأعمال 
الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون 
مشــترك وصفقة استحواذ بينه وبني 
بنك اخلليج الكويتي قدمها املساهمون 

الرئيسيون في البنكني. 
وعلــى صعيــد املنطقــة، واكبــت 
األســواق اخلليجية صحوة األسواق 
العامليــة. ولفت تقريــر «املركز» إلى 
ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز املركب 
 S&P) لدول مجلس التعاون اخلليجي
GCC) بنسبة ٥٫٨٪ خالل يوليو. وحققت 
جميــع األســواق اخلليجية مكاســب 
في هذا الشهر. وســجل املؤشر العام 

التحول، حيث أسس البنك ديناميكية 
جديدة تســتهدف املشــاركة املباشرة 
مع عمالئه والتحــول من التفكير في 
معامالتهــم إلى التركيــز على توطيد 

العالقات معهم.
وأضاف أن تواجد البنك الفعال على 
وسائل التواصل االجتماعي والذي بدأ 
منــذ ١٤ عاما تــوج اآلن بوصول عدد 
املتابعــني جلميــع وســائل التواصل 
االجتماعي للبنك إلى مليوني متابع، 
وهــو ما يعكس مواكبــة البنك لكافة 
احتياجــات عمالئــه وتقــدمي كل مــا 
هــو مبتكر وجديــد والتواصل معهم 
باســتمرار في أي مكان تواجدوا فيه 

وعلى مدار الساعة.
وأوضح الرشــيد أن رؤيــة البنك 
االســتباقية ألهمية وسائل التواصل 
االجتماعي كمحــرك وقوى دافعة في 
مســار عملية التحــول الرقمي للبنك 
جاءت اســتنادا لكون الكويت واحدة 
من أكثر دول العالم ارتباطا اجتماعيا 
عبــر اإلنترنت، حيث يســتخدم أكثر 
من ٩٨٪ من السكان وسائل التواصل 

االجتماعي بشكل نشط.
وأكــد أن املجتمــع الكويتــي لديه 
طبيعة شــابة وثقافة رقمية متطورة 
حيث متثل الفئة العمرية دون ٣٥ عاما 
ثلثي سكان الكويت، موضحا أن البنك 
أطلق «وياي» كأول بنك رقمي مرخص 
بالكامل في الكويت لتلبية املتطلبات 
املصرفية لشريحة الشباب الكويتي.

أساس. ويواصل بنك الكويت املركزي 
اتخاذ موقف أقل تشددا في رفع أسعار 
الفائــدة، مقارنــة بالواليــات املتحدة 
ونظرائــه فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجي، ونظرا ألن الدينار الكويتي 
مرتبط بســلة عمالت تشــمل الدوالر 
األميركي، فهناك مرونة أكبر للكويت 
لالبتعــاد عــن سياســات الفيدرالــي 
األميركي، مقارنة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي األخرى، التي ترتبط عمالتها 
بالدوالر األميركي مباشرة. ومن جهة 
أخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز 
التصنيف االئتماني السيادي للكويت 
عند املرتبــة «A+» مع تغيير النظرة 
املستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». 
وتوقعت الوكالة أن تستفيد الكويت 

حول العالم.
الرشــيد شــرحا للواقــع  وقــدم 
اجلديد الذي فرضته وسائل التواصل 
االجتماعي على األعمال التجارية كونها 
خلقت ما أصبح يســمى بــرأس املال 
االجتماعــي بســبب تأثيراتها الهائلة 

على الكثير من القطاعات احليوية.
وشدد الرشيد على أن الوطني هو 
أول بنك في الكويت كانت لديه رؤية 
مبكرة ومسار استراتيجي لعملية حتول 
رقمي شاملة لكي يصبح بنك املستقبل 
فيما كانت لديه نظــرة مختلفة لدور 
وســائل التواصل االجتماعي في هذا 

لسوق قطر وسوق عمان أعلى مكاسب، 
لينهيا الشهر على ارتفاع نسبته ٩٫٧٪ 
و٩٫٩٪ على التوالي. كما سجل السوق 
السعودي مكاسب نسبتها ٥٫٩٪ خالل 
يوليو، بينما كانت مكاســب ســوقي 
أبوظبــي ودبــي أقــل وســجلتا ٣٫١٪ 
و٣٫٦٪ على التوالي. وقد تقدمت جميع 
القطاعات اخلليجية خالل الشهر، وكان 
الرابح األكبر قطاعي الصناعة والرعاية 
الصحية بـ١١٫٣٪ و٩٫٢٪ على التوالي. 
كما ربحت أسهم القطاع املصرفي ٧٪ 
خــالل يوليو، في ظل توقعات فيتش 
بتحقيق املصارف السعودية واإلماراتية 
نتائج قوية في العام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
عالوة على ارتفاع أسعار النفط وارتفاع 

أسعار الفائدة. 
واختتم «املركز» تقريره الشهري 
باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت 
أسعاره بنسبة ٤٫٢٪ لشهر يوليو ٢٠٢٢، 
على الرغم من تسجيل زيادة سنوية 

بنسبة ٤١٫٤٪.

وأشار إلى أن ظهور وسائل التواصل 
االجتماعــي أدى إلــى تغييــر العالقة 
التقليدية بني املؤسسات والعمالء فمن 
خاللها اكتسب العمالء صوتا عاما ميكن 
أن يؤثر على األصدقاء والعائلة وزمالء 

العمل وكل ذلك برسالة واحدة.
وبني الرشــيد أن وسائل التواصل 
االجتماعي توفر للمؤسسات والكيانات 
التجارية فرصا تتضمن جذب العمالء 
احملتملني وتعزيز اإليرادات من خالل 
احلمالت الترويجية باإلضافة إلى طرح 
محتوى يساعد على زيادة «االستحواذ 
الرقمي» على العمــالء اجلدد وتنمية 
املبيعات للعمالء احلاليني، هذا إلى جانب 
تعزيز مكانة العالمة التجارية وكذلك 
سهولة الوصول إلى جمهور مستهدف 
كبيــر وســريع النمــو كونــه متنقال 
ومتصال باإلنترنت ومتصال اجتماعيا، 
باإلضافة إلى املشاركة املجتمعية ورفع 
الوعي وزيادة مستويات الشمول املالي 
بني شرائح املجتمع. وقال الرشيد إن 
منصــات التواصل االجتماعي تفرض 
أيضا حتديات تشمل االمتثال واألمان 
واخلصوصيــة وكذلــك الشــكاوى 
والتعليقــات الســلبية، باإلضافة إلى 
طــرق االســتجابة لألزمــات وتلبيــة 
احتياجات األجيال الشــابة املتنامية 
وكذلك حماية البيانات العمالء، وأيضا 
اللوائح التي يتعني االمتثال لها عندما 
يتعلق األمر باإلعالن والتسويق على 

وسائل التواصل االجتماعي.

ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز املركب اخلليجي بنسبة ٥٫٨٪ خالل الشهر املاضي

في محاضرة حول تأثيرات وسائل التواصل االجتماعي على الصناعة املصرفية

عبداحملسن الرشيد

٦٥٫٥٪ قفزة بأرباح «العيد لألغذية» إلى ١٫٥٦ مليون دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة 
العيــد لألغذية، التقرير املالي 
للستة أشــهر املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، والذي أشار الى 
ارتفاع ربحية ســهم الشــركة 

بنسبة ٦٥٫٤٨٪.
وكشــف التقريــر ارتفــاع 
اجمالي االيرادات التشــغيلية 
للشركة في النصف األول من 
العــام احلالي بنســبة ٥٣٫١٪، 
حيــث بلغــت ١٥٫٧٧ مليــون 
دينــار، مقارنة بـــ١٠٫٣ ماليني 
دينــار بالنصــف األول مــن 
٢٠٢١، كما ارتفــع صافي ربح 
الشــركة ٦٥٫٤٨٪ وبلــغ ١٫٥٦ 
مليون دينار في الستة أشهر 
املنتهيــة بتاريــخ ٣٠ يونيــو 
٢٠٢٢، مقارنــة بـــ٩٤٥٫١٦ ألف 
دينار بنفس الفترة من ٢٠٢١.

وأشار التقرير الى ارتفاع 
اجمالي حقوق امللكية اخلاصة 
ملساهمي الشركة بنسبة ٨٫٢٪، 
حيث بلغت ٢١٫٤٦ مليون دينار 
بالنصف األول، مقارنة مع ١٩٫٣٨ 
مليون دينــار بالنصف األول 

التي تعكس ارتفاع مؤشــرات 
التشغيل واألرباح بشكل الفت، 
مشــيرا الــى ارتفــاع اجمالي 
ايرادات الشركة في الربع الثاني 
من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٥٥٫٣٨٪ 
حيث بلغت ٩٫١٧٢ ماليني دينار 
مقارنة بإجمالي االيراد احملققة 
في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ 
والتــي بلغــت ٥٫٩٠٢ ماليــني 

دينار.
وأردف املطيري: ركزنا في 
آلية التنفيذ للخطة على ثالثة 

منتجــات العالمــات التجارية 
الغذائيــة التابعة والشــريكة 

من خالل قنواته الرقمية.
ولفت املطيري الى املستوى 
الثالــث واألهــم وهــو تفعيل 
اخلطة االستراتيجية للتوسع 
اإلقليمي Goals ٢٥ أوال بافتتاح 
مكتــب العيــد لألغذيــة دبــي 
املتخصص في التجارة وإعادة 
التصديــر للمــواد واملنتجات 
الغذائيــة، وثانيــا  والســلع 
بتأسيس شركة أقطار اخلليج 
ومقرها الرياض، لتكون نقطة 
االنطالق األولى للشــركة في 
التوسع بعملياتها التشغيلية 
داخل االطار اجلغرافي للملكة 

العربية السعودية.
واختتــم املطيري بالتأكيد 
علــى مواصلة التقدم لتطوير 
اخلطوط التشــغيلية الشركة 
بالتركيــز على ابتــكار وخلق 
فــرص لدعم أعمالها التجارية 
داخل وخارج الكويت وحتقيق 
الريادة في القطاع الغذائي على 

املستويني احمللي واإلقليمي.

مســتويات أساسية وهي أوال 
تنويع سلة املنتجات بإضافة 
عالمــات غذائية عامليــة منها 
ميلكي ميست، الالنا، وفريشلي، 
وأخــرى محليــة ومــن أهمها 
عالمات بنت مناحي والكازي، 
وأيضا تأسيس فروع جديدة 
منها مركز تصنيع احللويات 
الفاخــرة والــذي أطلق عالمة 
مورينــا للشــوكوالتة ومركز 
احملمصة واملطحنة، باإلضافة 
الى التعاقد مع شــركة برانش 
لتحضيــر الوجبات الغذائية، 
وتفعيل العالقات مع املؤسس 
لها للدفع قدما بتطوير اعمال 

الشركة واملنتجات.
وتابع املطيري ثانيا تنمية 
التوزيــع  وتطويــر قنــوات 
التقليديــة والرقميــة محليــا 
للتوســع في قطاعات جديدة 
التســويق  وتعزيــز خطــط 
للمنتجــات للوصول الى أكبر 
شريحة من املســتهلكني وفي 
اطار ذلك مت التعاقد مع موقع 
وتطبيق فرضتك لبيع وتسويق 

 ٥٣٪ ارتفاعاً باإليرادات التشغيلية للشركة إلى ١٥٫٧ مليون دينار بالنصف األول

محمد املطيري

مــن ٢٠٢١، فيمــا ارتفع صافي 
أرباح الشركة في الربع الثاني 
من ٢٠٢٢ بنسبة ٥٨٫٧٪ وبلغ 
٩٤٦٫١٥ الــف دينــار، مقارنــة 
٥٩٦٫١٧ ألــف دينــار في الربع 

الثاني من ٢٠٢١.
وفــي هــذا الســياق، قــال 
الرئيس التنفيذي للشركة م. 
محمد املطيري: «بدأ عام ٢٠٢٢ 
بإدراج ســهم العيــد لألغذية 
رســميا فــي مؤشــر الســوق 
الرئيسي ٥٠ لبورصة الكويت 
واطالق خطة التوسع اإلقليمي 
Goals ٢٥ بأهــداف واضحــة 
للنمو املتواصــل الذي اقترن 
برفع معدالت الكفاءة مبؤشرات 
التشغيل القياسية، وقد انعكس 
ذلك ايجابيا على مكانة العيد 
لألغذيــة محليا ليســاهم في 
رفع مســتوى األداء وحتقيق 
أرباح مســتدامة للمســاهمني 

والشركاء».
ولفت املطيري الى النتائج 
املالية التي حققتها الشركة في 
النصف األول من العام احلالي 

صفحـات مواقـع التواصـل االجتماعـي لـ«الوطنـي» كسـرت حاجـز املليونـي متابـع
املجتمـع الكويتـي لديـه طبيعـة شـابة وثقافـة رقمية متطـورة مقارنـة بـدول العالم

املطيـري: نتائـج الشـركة بالنصـف األول تعكـس ارتفـاع مؤشـرات التشـغيل واألرباح

آفاق مستقبلية  وسائل التواصل االجتماعي ليست مجرد ملعب
أشــار الرشيد إلى أن الدراسات والتحليالت تؤكد أن هناك 
شــيئا واحدا واضحا فيما يخص مســتقبل وسائل التواصل 
االجتماعي وهو أن البنوك ســتواصل االســتثمار في وسائل 
التواصل االجتماعي، موضحا أنه وفي استطالع أجرته رابطة 
املصرفيني األميركيني ألكثر من ١٠٠٠ بنك توقع أكثر من نصف 
البنوك التي شملها االستطالع زيادة اإلنفاق على موارد وسائل 
التواصل االجتماعي بينما توقع ١٢٪ زيادة اإلنفاق بشكل كبير 
و٣٣٪ إبقاء امليزانية ثابتــة بينما قالت ١٪ فقط من البنوك إنها 

تخطط لتقليل االستثمار في وسائل التواصل االجتماعي.

قال مساعد مدير عام إدارة التواصل في بنك 
الكويت الوطني عبداحملسن الرشيد إنه وعلى 
عكس االعتقاد الشــائع فإن وسائل التواصل 
االجتماعي ليست مجرد ملعب جليل األلفية 
فقط، حيث يتم متثيل املستخدمني من جميع 
األعمار بشكل جيد في هذا العالم االجتماعي، 
وخاصة علــى الثالثة الكبــار: Facebook و

الذين  LinkedIn وTwitter. يشكل األشخاص 
تتراوح أعمارهم بني ٢٥ و٤٤ عاما أكبر نسبة 

من املستخدمني، ويستخدم ٦٢٪ من البالغني 
على اإلنترنت Facebook و٢٠٪ من مستخدمي 

LinkedIn تبلغ أعمارهم ٦٥ عاما أو أكبر.
وبني الرشيد أن عددا متزايدا من املستخدمني 
يعتمدون على وسائل التواصل االجتماعي في 
دعم قراراتهم بالشراء أو االستثمار، حيث يقول 
واحد من كل ثالثة من جيل األلفية إنه اشترى 
منتجا بســبب مشاهدة ڤيديو ترويجي وفقا 

.Google لتقرير حديث صادر عن

دراسة جدوى املشروع بتكلفة ١٠ مليارات دوالر ستنتهي سبتمبر املقبل


