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١٩٤٫٥ مليون دينار إيرادات «ميزان» في ٩ أشهر
أعلنــت شــركة ميــزان 
املالية  القابضة عن نتائجها 
لفترة األشهر الـ ٩ األولى من 
العام احلالي واملنتهية في ٣٠
سبتمبر ٢٠٢٢، حيث حققت 
إيــرادات بلغت ١٩٤٫٥ مليون 
دينار، بارتفاع نسبته ١٫٧٪، 
لتبلغ األرباح قبل احتســاب 
الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالســتهالك نحو ٣٫١ ماليني 

دينار، بانخفاض ٨٤٪.
الشــركة  فيمــا ســجلت 
خســائر بقيمــة ٦٫٥ ماليني 
دينــار، بانخفــاض ١٦٨٫٤٪ 
بســبب تراجع هامش الربح 
وتســجيل خســائر ائتمــان 
املقــرر أن  متوقعــة، ومــن 
تعقد الشركة مؤمتر احملللني 
ملناقشة النتائج املالية لفترة 
األشــهر األولى الـ ٩ من عام 
٢٠٢٢ يوم االثنني املوافق ١٤
اجلــاري في متام الســاعة ٣

عصرا بتوقيت الكويت.
وفي هذا السياق، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
ميزان القابضة محمد جاسم 
الــوزان: «أثــرت التحديــات 
السابقة التي واجهناها خالل 
النصــف األول من هذا العام 
بشكل واضح على نتائج الربع 

على عكس ما كنا نطمح إليه 
ونســعى إلى حتقيقــه. هذه 
التحديات حتتم علينا ضرورة 
التركيز علــى إحداث تغيير 
والتوسع في اجلهود للتحكم 
في املصاريف على مســتوى 

املجموعة ككل».
وعلى صعيد األداء املالي 
لشــركة ميزان خالل األشهر 
الـــ ٩ األولى من عــام ٢٠٢٢، 
فقــد حقــق مجــال األغذيــة 
إيرادات بقيمــة ١٣١٫٣ مليون 
دينار، بارتفاع ٥٫٨٪ مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن ٢٠٢١، 
وشــكل إيراد مجــال األغذية 
٦٧٫٥٪ مــن إجمالــي إيرادات 
املجموعة. وتتضمن اإليرادات 
مــن قطاع تصنيــع وتوزيع 
األغذية والذي ميثل ٥٢٪ من 
إيــرادات املجموعة،  إجمالي 
والتجهيزات الغذائية ١٠٫٦٪ 

واخلدمات الغذائية ٤٫٩٪.
وقد ارتفعت إيرادات قطاع 
تصنيــع وتوزيــع األغذيــة 
بنســبة ١٠٫٨٪ مدفوعا بنمو 
مبيعــات رقائــق البطاطس 
فيمــا  األطفــال،  وحليــب 
إيــرادات قطــاع  انخفضــت 
التجهيــزات الغذائية ١٠٫١٪، 
حيــث تراجعت مبيعات هذا 

القطــاع في كل مــن الكويت 
وقطر، وأيضا تراجعت إيرادات 
الغذائيــة  قطــاع اخلدمــات 
٤٫٣٪ متأثرا بتوقف عمليات 
اخلدمات الغذائية بأفغانستان 

وتراجع املبيعات بالكويت.
وفيما يخــص مجال غير 
األغذية، فقــد بلغت إيراداته 
٦٣٫٢ مليون دينار مســجلة 
انخفاضا بنسبة ٥٫٧٪ مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي، 
ومتثل إيــرادات هــذا املجال 
نســبة ٣٢٫٥٪ مــن إجمالــي 

إيرادات املجموعة.
وتتضمن إيرادات من قطاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الــدوران والرعاية الصحية 
الذي ميثل ٣٠٫١٪ من إجمالي 
إيــرادات املجموعــة، وقطاع 
الصناعــات الذي ميثل ٢٫٤٪ 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
وتراجعــت إيــرادات قطــاع 
السلع االســتهالكية سريعة 
الــدوران والرعاية الصحية 
بنسبة ٦٫٨٪ متأثرا بتراجع 
مبيعات األدوية والصيدليات، 
بينما ارتفعت إيرادات قطاع 
الصناعات ١٠٫٥٪ بسبب منو 
مبيعات الزيوت والشــحوم 

واملنتجات البالستيكية.

بنمو ١٫٧٪.. و٣٫١ ماليني دينار األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

محمد جاسم الوزان

الثالــث للمجموعة، حيث إن 
نتائجنــا احلاليــة ال تظهــر 
الصورة احلقيقية ملا متتلكه 
املجموعة من مهارات وأصول 
ذات جودة عالية مما يؤهلها 
لتحقيق نتائج أفضل بكثير 
من النتائــج احلالية. وعليه 
ســتقوم املجموعة مبعاجلة 
التكاليــف وحتســني  إدارة 
التحصيل للرجوع  مستوى 
إلــى حتقيــق منــو وربحية 

مستدامة».
من جانبه، قــال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة جاريت 
والــش: «ســجلت املجموعة 
التحديــات  نتائــج تعكــس 
التي مت رصدها ســابقا وهي 

«األهلي» يعلن الفائز في سحب «الفوز» األسبوعي

«Ooredoo» تهدي عمالءها إنترنت
جتوال مجانًا خالل حضورهم كأس العالم

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عــن فوز أمل فهد العنزي في 
السحب األســبوعي حلساب 
«الفــوز» للجوائــز، بجائزة 
نقدية قدرهــا ١٠ آالف دينار، 
والذي أقيم حتت إشراف وزارة 
التجــارة والصناعة، وقد مت 
اإلعالن عن اســم الفائز يوم 

االثنني ٧ نوفمبر اجلاري.
وحساب «الفوز» للجوائز، 
هو حساب اجلوائز األول من 
نوعــه والذي يتيــح لعمالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، 
ومن خالل حســاب «الفوز»، 
سيحظى عمالء البنك األهلي 

كان عام ٢٠٢٢ عاما مليئا 
الدائــم  باإلثــارة والتطــور 
لشــركة Ooredoo الكويــت، 
كونهــا أول شــركة تقــدم 
خدمــات رقميــة مبتكرة في 
الكويــت بعالمــة جتاريــة 
وشعار متجدد بالكامل «طور 
عاملك»، والذي ينعكس بشكل 
واضح مــن خالل إجنازاتهم 

واستراتيجياتهم املبتكرة.
إحدى هذه االستراتيجيات 
هــي حــرص Ooredoo على 
تقدمي أفضل اخلدمات وفهمها 
وتصميمها لتلبية احتياجات 
عمالئها، حيــث أثبتت هذه 
اجلهود أنها ذات قيمة للعالمة 
التجارية، إذ وجهوا جهودهم 
لرفع وتعزيز البنية التحتية 
الرقمية واخلدمات والعروض 

واحــد فــي الكويــت. وكذلك 
يقدم احلســاب فرصة للفوز 
باجلائزة الكبرى وهي راتب 

٢٠٢٢ في الشــرق األوســط 
وأفريقيــا والتــي تقــام في 
قطر، فقد وفرت Ooredoo بكل 
سرور جلميع عمالئها الذين 
يحضــرون مباريــات كأس 
العالم في قطر ١٠٠ ميغابايت 
من إنترنــت التجوال مجانا 
أثناء حضورهم ملباريات كأس 

شهري بقيمة ٥ آالف دينار ملدة 
١٠ سنوات، وجتدر اإلشارة إلى 
أنه ســيكون مبقدور كل من 
عمالء البنك األهلي الكويتي 
اجلدد واحلاليني االســتفادة 
مــن هذه الفرصة الفريدة في 
حالة توافر رصيد في حسابهم 

مببلغ ١٠٠ دينار فقط.
والبنــك األهلــي الكويتي 
يشــجع اجلميــع علــى فتح 
زيــادة  أو  الفــوز  حســاب 
أرصدتهم للحصول على فرص 
أكبر للفوز في السحب القادم 
يوم االثنني ١٤ اجلاري، وكلما 
زادت املبالغ املودعة كلما زادت 

فرص الفوز.

العالم في جو مليء باحلماس 
واإلثارة.

يأتي هذا اإلنترنت املجاني 
Ooredoo من ضمن مســاعي

لضمان تلبية رضا عمالئها 
وحتقيــق الــوالء املســتمر 
للعالمــة التجاريــة، حيــث 
تسعى Ooredoo إلى التطوير 
مــن جتربــة العمــالء أثناء 
استمتاعهم بكأس العالم، في 
ظل األجواء املثيرة للبطولة، 
حيث إنها البطولة األولى من 
نوعها التي تقام في املنطقة 
ولذلك يتم توفير اإلنترنت 
املجاني ١٠٠ ميغابايت للعمالء 
لضمان حصولهم على جتربة 
مميزة دون أي انقطاع على 
شــبكة اتصــاالت فريدة من 

نوعها.

شروق الهزاع مع عدد من فريق العمل في الفرع اجلديد

الفرع اجلديد خلدمات األشخاص بالدور األرضي في املقر الرئيسي للشركة

أنور جواد بوخمسني والشيخ محمد اجلراح وعادل الرميح يفتتحون أحدث فروع وربة للتأمني وإعادة التأمني

الكويتي بفرصة الفوز مببلغ 
١٠ آالف دينار ضمن السحب 
األســبوعي األعلــى لفائــز 

الترويجية واملنتجات من أجل 
رد اجلميــل لقاعدة عمالئهم 
لهــم  املخلصــني والســماح 
بتجربــة العالمــة بطريقــة 

إيجابية غير مسبوقة.
نظــرا لكونهــا مشــغل 
الرسمي لبطولة  االتصاالت 
قطــر   FIFA العالــم  كأس 

مجموعة «األهلي املتحد» حتقق
٣٤٢٫٢ مليون دوالر أرباحًا صافية في ٩ أشهر

بادرت مجموعة البنك األهلي 
املتحد، خــالل الربع الثالث من 
العام احلالي، بإجراء تقييم لآلثار 
املمكنــة أو احملتملة للضغوط 
االنكماشية والتضخمية السائدة 
دوليا وإقليميا، وتداعياتها على 
أعماله بشكل شامل ومتحفظ. 

وقــد قامــت علــى اثــر ذلك 
بتخصيص مبلغ ١٦٠٫٢ مليون 
دوالر مخصصــات احترازيــة 
إضافيــة للتعرضــات املصنفة 
ضمن املرحلتني األولى والثانية 
للمخاطــر االئتمانيــة اخلاصة 
باألصول املنتظمة (غير الرديئة) 
كإجراء حتوطي وغير تكراري، 
ممــا أدى الى انخفــاض األرباح 
العائدة ملساهمي املجموعة األم 
عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ إلى 
١٫٣ مليون دوالر مقارنة بـ ١٥٢٫١

مليون دوالر عن نفس الفترة من 
عام ٢٠٢١، بنسبة انخفاض بلغت 
٩٩٫١٪، مؤديا إلى تراجع العائد 
األساسي واملخفض للسهم إلى 
الصفر تقريبا عــن فترة الربع 
الثالــث مــن عــام ٢٠٢٢ (الربع 

الثالث/٢٠٢١: ١٫٤ سنت). 
وقد بلغ مجموع اخلســارة 
العائــدة ملســاهمي  الشــاملة 
املجموعــة خالل الربــع الثالث 
من هذا العام ٣١٫٢ مليون دوالر 
الثالــث/٢٠٢١: مجموع  (الربــع 
الدخــل الشــامل ١٥٦٫٠ مليــون 
دوالر). مــع األخــذ في االعتبار 
أن األداء التشــغيلي األساســي 
كان قويا خالل هذا الربع، حيث 
بلــغ صافي دخل الفوائد ٢٣٥٫٨

مليون دوالر في الربع الثالث من 
عــام ٢٠٢٢ (الربع الثالث/٢٠٢١: 
٢٢٢٫٥ مليــون دوالر، بزيــادة 
٦٫٠٪)، ووصــل إجمالي الدخل 
التشغيلي إلى ٢٩٢٫٠ مليون دوالر 
في الربــع الثالث من عام ٢٠٢٢

(الربع الثالث/٢٠٢١: ٢٧٤٫٠ مليون 
دوالر، بزيادة ٦٫٦٪). 

جتدر اإلشــارة هنــا إلى أن 
النتائج املالية للبنك األهلي املتحد 
لفترة األشــهر التسعة املنتهية 
فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢ لن يتم 
دمجهــا مع نتائج بيت التمويل 
الكويتــي ش.م.ك.ع. حســب 
املعايير الدولية احلاكمة إلعداد 
التقارير املاليــة املطبقة، حيث 
ان التاريخ الفعلي لالســتحواذ 
هو ٢ أكتوبــر ٢٠٢٢. وبالتالي، 
فإن بيت التمويل الكويتي سيبدأ 
في توحيد النتائج املالية للبنك 
األهلي املتحد مع نتائجه املالية 
ابتداء مــن الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢ (لفتــرة األشــهر الثالثــة 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢).

وقد أعلن البنك األهلي املتحد 

بلغ ١٫٢٪ عن فترة األشهر التسعة 
األولى من العام احلالي باملقارنة 
مع ١٫٦٪ لنفس الفترة من العام 
الســابق، مع األخذ في االعتبار 
بأنه دون احتساب املخصصات 
االحترازية غيــر املتكررة، فقد 
ارتفع العائد على متوسط حقوق 
املساهمني إلى ١٥٫١٪ والعائد على 
متوسط األصول إلى ١٫٧٪، بزيادة 
عن معدالتها في الفترة املماثلة 

من العام السابق.
القــروض  وبلغــت نســبة 
غير املنتظمة ٢٫٦٪ من إجمالي 
احملفظة االئتمانية (٣١ ديسمبر 
٢٠٢١: ٢٫٤٪)، مع توفير نســبة 
تغطية عالية (املرحلة الثالثة) 
احملــددة  املخصصــات  مــن 
املرصودة جتاه هــذه األصول، 
والتي بلغت ٨١٫١٪ (٣١ ديسمبر 
نســبة  وهــي   ،(٪٨٣٫١  :٢٠٢١
تغطيــة متحوطة ومحتســبة 
على أساس املخصصات النقدية 
التي مت جتنيبها جتاه أية مخاطر 
محتملة لهذه األصول ومبعزل 
عن الضمانات العينية الكبيرة 
من الرهونات العقارية واألوراق 
املالية املرهونة كبدائل إضافية 
الستيفاء سداد تلك الديون، والتي 
تبلغ قيمتهــا اإلجمالية ٤٣٧٫٦

مليون دوالر (٣١ ديسمبر ٢٠٢١: 
٣٦٤٫٥ مليون دوالر). وارتفعت 
مخصصــات املرحلتــني األولى 
والثانيــة اخلاصــة بالقروض 
املنتظمة إلــى ١٫١٪ و١٥٫٠٪ كما 
في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، مقارنة 
بـــ ٠٫٩٪ و١١٫٤٪ كمــا فــي ٣١
ديســمبر ٢٠٢١، وهــو ما يفوق 
بكثيــر املعــدالت الســائدة في 
القطاع املصرفي اإلقليمي، وذلك 
بسبب املخصصات االحترازية 
غيــر التكراريــة الكبيــرة التي 
متت إضافتهــا في الربع الثالث 
من العام. ومن ناحية أخرى، فقد 
استمر البنك في تسجيل معدالت 
عالية للكفاءة التشغيلية، محتويا 
نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 
دون تغييــر عنــد ٢٩٫٠٪ خالل 
األشهر التسعة األولى من العام 
(األشهر التســعة األولى/٢٠٢١: 
٢٩٫٠٪)، وذلك بالتركيز املستمر 
والفاعــل على حتســني الكفاءة 
التشــغيلية للبنك عبــر أمتتة 
ورقمنــة خدماتــه وعملياتــه 
ضمــن اســتراتيجية املجموعة 
للتحول الشامل. وتعليقا على 
هذه النتائــج، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة في البنك األهلي 
املتحد محمد فــؤاد الغامن: «في 
إطار املناخ االقتصادي العام الذي 
تخيم عليه املخاوف بشأن الركود 
االقتصادي العاملي، واالضطراب 

املســتمر في سالســل التوريد، 
وتقلبات األســواق الناجتة عن 
الضغوط التضخمية، والصراع 
الروسي-األوكراني القائم، قرر 
البنــك األهلــي املتحــد املبادرة 
بشــكل اســتباقي ومحســوب 
لرصــد مخصصــات احترازية 
إضافية غيــر تكرارية في إطار 
تقدير متحفظ للمخاطر املمكنة 
بلــغ ١٦٠٫٢ مليــون دوالر خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، مبا 
يعكس التزام املجموعة بنهجها 
املتأصــل واملتحفــظ على مدى 
ســنوات بإعادة تقييم أصولها 
ومخصصاتها كلما اقتضت ذلك 
األوضاع االقتصادية والتشغيلية 
فــي أســواقها. وفيما عــدا هذه 
املخصصات االســتثنائية، فقد 
حققت املجموعة نتائج تشغيلية 
قويــة خالل األشــهر التســعة 
األولــى من عام ٢٠٢٢ في جميع 
أسواق عملها، حيث بلغ صافي 
الربح املوحد بعد الضريبة دون 
احتساب املخصصات االستثنائية 
٥٠٢٫٤ مليون دوالر، بزيادة بلغت 
١١٫٥٪ مقارنة بنتائج نفس الفترة 

من العام الفائت».
وأضــاف الغــامن: «أنا على 
ثقــة تامة من أن هذه اإلجراءات 
ستسهم إلى حد بعيد ومؤثر في 
تعزيز أداء البنك األهلي املتحد 
ونتائجــه فــي املــدى املنظور، 
فيما يصحب لصاحله ولصالح 
بيت التمويل الكويتي، مساهمه 
الرئيسي اجلديد. كما سيعزز هذا 
اإلجراء من قــدرة البنك األهلي 
املتحد على حتقيق االســتدامة 
والنمــو في األرباح بشــكل آمن 
ومحترس بفضل منوذج أعماله 
املتنــوع فــي منطقــة اخلليــج 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وبسبب تعامله احلالي املتحوط 
واالستباقي مع عناصر املخاطرة 

املمكنة أو احملتملة مستقبال».
وختم حديثه بالقول: «سيتم 
استكمال صفقة االستحواذ من 
قبل بيت التمويل الكويتي بنهاية 
شــهر نوفمبر ٢٠٢٢، وستشكل 
محطة هامــة وعالمة فارقة في 
مسيرة تطور البنك األهلي املتحد، 
وسيكون إمتامها شاهدا على قوة 
أدائه املالي والقيمة الكبيرة التي 
أضافهــا ملســاهميه علــى مدى 
٢٢ عامــا. كما ســتقدم لنا هذه 
الصفقة الفريدة من نوعها كيانا 
مصرفيا رائدا في مجال اخلدمات 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
على مســتوى املنطقة والعالم، 
وستشكل نقطة االنطالق لتحقيق 
املزيــد من تطلعات املســاهمني 
واملجموعة نحو النجاح والتقدم».

محمد فؤاد الغامن

ش.م.ب عن حتقيق أرباح صافية 
عائدة ملساهمي املجموعة - بعد 
استثناء حصص األقلية - بلغت 
٣٤٢٫٢ مليــون دوالر لألشــهر 
التســعة األولى من عام ٢٠٢٢، 
بانخفاض قــدره ٢٤٫١٪ مقارنة 
بأربــاح نفس الفتــرة من العام 
الســابق، والتي بلغــت ٤٥٠٫٦

مليون دوالر، وذلك بشكل رئيسي 
نتيجة للزيادة في املخصصات 
االحترازية االســتثنائية خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ حسب 
ما تقدم ذكره. وبلغ كل من العائد 
األساسي واملخفض للسهم عن 
فترة األشهر التسعة األولى من 
عام ٢٠٢٢ مبلغ ٢٫٩ سنت، مقابل 
٣٫٩ ســنتات لنفــس الفترة من 
العام الســابق. كمــا بلغ صافي 
دخل الفوائد ٦٦٦٫٦ مليون دوالر 
خالل األشــهر التســعة األولى 
من عام ٢٠٢٢ (األشــهر التسعة 
األولــى/٢٠٢١: ٦٤٤٫٢ مليــون 
دوالر، بزيــادة قدرهــا ٣٫٥٪)، 
وذلك بفضــل الزيادة في حجم 
األصــول املدرة للفوائــد. وبلغ 
إجمالي الدخل التشغيلي ٨٩٥٫٥
مليون دوالر لألشــهر التســعة 
األولــى من عام ٢٠٢٢ (األشــهر 
التســعة األولــى/٢٠٢١: ٨٢٦٫٢

مليون دوالر، بزيادة ٨٫٤٪). كما 
بلغ مجموع الدخل الشامل العائد 
ملساهمي املجموعة خالل األشهر 
التســعة األولى من العام ١٤٧٫٧
مليون دوالر (األشــهر التسعة 
األولى/٢٠٢١: ٤٩٣٫٨ مليون دوالر 

بانخفاض ٧٠٫١٪).
وانخفــض إجمالــي حقوق 
املساهمني بنسبة ٤٫١٪ على أساس 
مقارن ليبلــغ ٤٫٣ مليار دوالر، 
وذلك نتيجة لتوزيعات األرباح 
الســنوية، كما في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢ (٣١ ديســمبر ٢٠٢١: ٤٫٥
مليارات دوالر). وسجل العائد 
على متوسط حقوق املساهمني 
معدل ١٠٫٣٪ خالل األشهر التسعة 
األولــى من عام ٢٠٢٢ (األشــهر 
التسعة األولى/٢٠٢١: ١٤٫٦٪). أما 
العائد على متوسط األصول فقد 

«وربة للتأمني» دّشنت فرعًا جديدًا خلدمات األشخاص
دّشنت شركة وربة للتأمني 
وإعادة التأمني الفرع اجلديد 
خلدمــات األشــخاص بالدور 
األرضــي فــي املقــر الرئيس 
للشركة بعد إجراء تعديالت 
شاملة على تصميمه لتواكب 
أحدث التطورات التي تشهدها 
اخلدمــات التأمينية لألفراد، 
والعمل على تقدميها باملزيد 
من الراحة والسهولة والسرعة 
لعمالء الشــركة فــي وقت ال 

يتجاوز ٣ دقائق.
ومت تدشني الفرع اجلديد 
بعد تطويــره بحضور أنور 
جواد بوخمسني رئيس مجلس 
اإلدارة، والشيخ محمد جراح 
الصباح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة شــركة وربة للتأمني 
التأمــني ورئيــس  وإعــادة 
مجلــس إدارة بنــك الكويت 
الدولــي «KIB»، وعماد جواد 
بوخمسني الرئيس التنفيذي 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
«مجموعة بوخمسني القابضة» 
ورئيس مجلس إدارة الشركة 
العربية العقارية، وأمني عام 
الكويتــي للتأمــني  االحتــاد 
عادل الرميح، وبحضور عدد 
مــن أعضاء مجلــس اإلدارة، 
باإلضافة إلى العديد من مديري 
ومسؤولي الشركة ومجموعة 
كبيــرة مــن ضيــوف «وربة 

للتأمني».
وفــي هــذا الســياق، قال 
رئيس مجلس اإلدارة شركة 
وربة للتأمني وإعادة التأمني 
أنــور بوخمســني ان افتتاح 
الفرع اجلديد بالدور األرضي 
بالشــركة يأتــي اســتكماال 
للخطط االســتراتيجية التي 
وضعها مجلس اإلدارة لتطوير 
منظومة العمل وخاصة لألفراد 

املستويات كافة.
من جانبهــا، قالت مديرة 
املبيعات والتسويق والعالقات 
العامة في شركة وربة للتأمني 
وإعادة التأمني شروق الهزاع، 
إن الفــرع اجلديــد فــي املقر 
الرئيس للشركة مت تطويره 
خلدمة األفراد، حيث يعد من 
الفروع اإللكترونية، ويواكب 
أحدث التطورات التي يشهدها 
قطاع التأمــني لتحقيق أعلى 
مســتويات اخلدمة للعمالء، 
الفتة إلى ان اإلدارة العليا في 
الشركة تسعى جليا إلى توفير 
جتربــة مميزة للعمالء خالل 
زيارتهم الفرع واحلصول على 

مستويات عالية ومميزة من 
اخلدمة عبر فريق عمل مدرب 
على أعلى مستوى. وأشارت 
الهزاع إلى أنه مت تصميم الفرع 
اجلديد لتقدمي اخلدمات املميزة 
للعمالء بســهولة ويسر، مع 
توفير مساحات كافية حلركة 
وانتظــار العمــالء لتحافــظ 
«وربة»على متيزها وقدرتها 
على مواكبة التطور املستمر 
فــي صناعــة التأمــني محليا 
وعامليا ليكــون الفرع إجنازا 
آخر يضاف إلى اإلجنازات التي 
حققتها الشركة في السنوات 
األخيرة جنبــا إلى جنب مع 

تطوير خدماتها الرقمية.

في مقرها الرئيسي .. لتقدمي حزمة خدمات مميزة للعمالء بسهولة ويسر

شروق الهزاع

ومنح العمــالء جتربة خدمة 
تأمينية مميزة تلبي مختلف 
احتياجاتهم ومبا يساعد في 
توفير املزيد من الوقت لهم.

وأكد بوخمسني أن االفتتاح 
جاء في إطار ســعي الشركة 
املتواصــل إلى مواكبة أحدث 
اخلدمات ومواكبة التوسع في 
اخلدمــات التأمينية الرقمية 
التــي تقدمهــا الشــركة عبر 
مختلف قنواتها الرقمية، مؤكدا 
أن الفترة املقبلة سوف تشهد 
املزيد من املنتجات واخلدمات 
التي ستوفر قيمة  التأمينية 
مضافــة لعمالء «وربة» التي 
تســعى جاهدة إلى االهتمام 
بأدق التفاصيل لتقدمي أفضل 

خدمة.
وأشــار إلــى ان النتائــج 
اإليجابية والنمو الذي حققتهما 
الشــركة نتاج االستراتيجية 
واألهــداف  والسياســات 
املوضوعة واملعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة خالل السنوات 
املاضية، والتي أثبتت جناحها 
وكفاءتها خاصة مع التركيز 
على األداء املالي والتشغيلي 
املميز للشــركة مما يعزز من 
ربحية ومكانة الشــركة على 

البديــل  مشــروع  إن 
االستراتيجي لسياسة الرواتب 
اجلديدة مت االنتهاء منه عام ٢٠١٥

ومت تقدميه وعرضه على مجلس 
اخلدمة املدنية ومن ثم أحاله إلى 
مجلس الوزراء وبدوره أحاله إلى 
مجلس األمة للمناقشة واملوافقة 
عليه ولكن لم يتم تطبيقه، حيث 
أبدى بعــض النواب مالحظات 
عليه، منها عدم دخول القطاع 
النفطي في هذا املشروع، وهناك 
مالحظات لعدم فهم املشروع من 
النواب، وكان املشروع  بعض 
بتكليف من مجلــس اخلدمة 
املدنية بأيدي كفاءات كويتية من 
مستشارين متفرغني وموظفني 
ذوي خبرة في املشروع، حيث 
اســتمر العمل عليه عامني من 
٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ ولكن ولألسف 
تعاقدت احلكومة بعد االنتهاء من 
املشروع مع شركة استشارات 
أجنبية وهنا مت تعديل وتغيير 
بعض اجلوانب التي عملت عليها 
كفاءات وطنية والتي القت قبوال 
من ديوان اخلدمة املدنية ومجلس 
اخلدمة املدنية قبل إحالة املشروع 
إلى شركة استشارات أجنبية، 
وما ســبب التعاقد مع شركة 
استشارات أجنبية في مشروع 
مت االنتهاء منه وجاهز للتطبيق؟ 

ولهذا تأخر تطبيق املشروع.

املوارد البشرية عليه تتم إحالته 
إلى اللجنة املالية ملناقشة تكلفته 
وطريقة تطبيقه وفي حالة موافقة 
اللجنة املالية على املشروع يتم 
إحالته إلى مجلس األمة لعرضه 
في جلســة ملناقشته واالتفاق 
عليه واعتماده ومن ثم إحالته 
لتطبيقه، وهنا  إلى احلكومــة 
يجب أن يكون تطبيقه بإشراف 
ديوان اخلدمة املدنية ومشاركة 
الذين  الكويتيني  املستشارين 
راجعوه وحدثوه وناقشوه مع 
مجلس األمــة لضمان تطبيقه 
التي مت وضعها  حسب اخلطة 
ولضمــان حتقيــق أهدافــه 
وجناحه دون تدخل من شركة 

ومستشارين أجانب.
إلى أعضاء  ولدي نصيحة 

للحكومــة  ونصيحتــي 
التطبيق  ومجلس األمة بشأن 
للبديل االســتراتيجي  األمثل 
بأن  الرواتب اجلديدة  لسياسة 
الذي لدى  يتم تقدمي املشروع 
احلكومة للمستشارين الكويتيني 
الذيــن عملوا عليــه أو لذوي 
الكويتية  الكفاءات  اخلبرة من 
ملراجعته وحتديثه قبل عرضه 
على مجلس األمة وبعد االنتهاء 
من مراجعته وحتديثه يتم عرضه 
أوال على جلنة املوارد البشرية 
البرملانيــة وليــس على جلنة 
امليزانيــات البرملانية ويجتمع 
الكويتيون مع  املستشــارون 
البشرية ملناقشة  املوارد  جلنة 
املشروع وإبداء أي مالحظات 
والرد عليها وبعد موافقة جلنة 

املهتمني بتطبيق  األمة  مجلس 
البديل االستراتيجي لسياسة 
الرواتــب اجلديدة بأن تطبيقه 
املؤهــالت  ال يعتمــد علــى 
والتخصصات فقط وإمنا على 
املعتمد في  الوظيفي  الوصف 
الذي مت  املدنية  ديوان اخلدمة 
العمل عليه ضمن املشروع، حيث 
إن البديل االستراتيجي يعتمد 
على نظام توصيــف وتقييم 
الوظائف التــي تتضمن مهام 
ومسؤوليات ومؤهالت ومهارات 
وخبرات وغيرها من عناصر 
التقييم، كما أن استبعاد القطاع 
للوظائف  النفطي حاليا ممكن 
الفنية واملهنية واملوقعية وليس 
النمطية واملشــابهة  للوظائف 
للوظائف في القطاع احلكومي 
وخاصــة اإلداريــة واملاليــة 
املعلومات  والقانونية ونظــم 
واخلدمية، وبعد تطبيق املشروع 
سوف يكون هناك جدول رواتب 
موحد جلميع اجلهات احلكومية 
ذات امليزانية امللحقة واملستقلة 
والقطاع النفطي وبهذا يتم منح 
الرواتب بعدالة وحتل مشكلة 
االنتظار الطويل للمرشــحني 
الكويتيــني الذين يرغبون في 
التوظيف فــي جهات حكومية 
رواتبهــا مرتفعة ذات ميزانية 

مستقلة.

املستشار الكويتي

التطبيق األمثل 
للبديل اإلستراتيجي 

لعدالة الرواتب

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية


