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خالل االحتفال بمرور  65عام ًا على تأسيسها

الجاسم :إيرادات «الكويتية» خالل الربع األول زادت %5
كتبت �سمر امني:
ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات احتفالية
اخلطوط اجلوية الكويتية ،ام�س،
مبنا�سبة « 65عاماً» على ت�أ�سي�سها
يف مار�س من عام  1954على يد
�أ�صحاب الهمم والقادة من الآباء
امل�ؤ�س�سني م��ن �أر���س��ى الغر�س
ليحمل من بعدهم م�شاعل البناء
كوكبة من الرجال الذين تواتروا
على �إدارة هذه امل�ؤ�س�سة العريقة
التي �أ�صبحت واحدة من �أيقونات
نه�ضة الكويت املتوا�صلة والتي
الم�ست ب�أجمادها هامات ال�سحب.
وذك����ر رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية
يو�سف اجلا�سم ،خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف « ان �صاحب ال�سمو
�أم��ي�ر ال��ب�لاد ال�����ش��ي��خ �صباح
االحمد �شدد على �رضورة بذلنا
جميعا ك��ل م��ن موقعه املزيد
من العطاء لتحقيق الإجن��ازات
ل�صالح الناقل الوطني اخلطوط
اجلوية الكويتية ،خالل مقابلة
�سموه وويل العهد ال�شيخ نواف
االح��م��د و���س��م��و رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء ال�شيخ جابر املبارك،
االث���ن�ي�ن امل��ا���ض��ي ،و��سررن��ا
للتقدير ال�سامي مل��ا حققته
اخلطوط اجلوية الكويتية من
نقالت نوعية يف خدماتها داخل
وخ��ارج الكويت وال��ذي انعك�س
على ا�ستعادة ثقة العمالء بها
خ�لال ف�ترة وج��ي��زة ،ف�ضال عن
اننا ا�ستمعنا �إل��ى التوجيهات
ال�سامية من �صاحب ال�سمو الأمري
و�سمو ويل العهد ح��ول �أعمال
اخلطوط اجلوية الكويتية.
واكد اجلا�سم �أن اخلطوط اجلوية
الكويتية� ،ستحقق خالل الربع
الأول من هذا العام زيادة بن�سبة
 %5م��ن الإي����رادات الإجمالية
مقارنة بنف�س الفرتة من عام
 2018وزيادة بن�سبة  %8بعدد
الركاب هذا العام مقارنة بنف�س
ال��ف�ترة م��ن ع��ام  2018كما �أن

• اجلاسم خالل املؤمتر

«الكويتية» ا�ستعادت الثقة من
قبل عمالئها الكرام ،حيث نقلت
 4.1ماليني راكب عام  2017ثم
�إرتفع العدد املنقول من الركاب
�إلى  4.5ماليني عام  2018ون�أمل
بنقل  4.7م�لاي�ين راك���ب خالل
العام احلايل ،حيث ان الزيادة
على �سنة القيا�س تبلغ 600.000
راكب.
وا�شار ايل ان االحتفاليات �ستم�ضي
وفق ًا لربنامج للفعاليات و�ضعته
�إدارتا الت�سويق والعالقات العامة
واعتمده جمل�س الإدارة و�سي�ستمر
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل���ايل،
و�سيت�ضمن ذلك الربنامج العديد
من العرو�ض الت�سويقية و الأن�شطة
الإع�لام��ي��ة ال��ت��ي ت��وط��د �أوا��ص�ر
التوا�صل مع عمالء «الكويتية»
الكرام.
و�أع��رب عن �سعادته قائال «�إنني
ونيابة عن �أختي واخواين �أع�ضاء
جمل�س الإدارة و�أخ���ي الرئي�س
التنفيذي �أتقدم بالتهنئة جلميع

العاملني يف اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية مبنا�سبة االحتفاالت
مب��رور  65عاما على ت�أ�سي�س
اخلطوط اجلوية الكويتية و�أ�شد
على �أيديهم بكل ما يبذلونه من
جهود ملمو�سة خلدمة ناقلهم
الوطني وعمالئه ال��ك��رام ،التي
ت�سفر يوما بعد ي��وم عن تقدم
ملمو�س يف �شتى جم���االت عمل
ال����شرك��ة وك��ل ف��رد منهم مهما
كانت وظيفته هم �أ�سا�س العطاء
والإنتاجية والتغيري نحو الأف�ضل
 ،ون�ؤكد �أن ثقة عمالئنا ووالءهم
للناقل الوطني هما ال��زاد الذي
ن�ستمد منه الدوافع لتحقيق التقدم
واالزدهار الدائم للخطوط اجلوية
الكويتية».
و�أمل��ح قائال «اننا مبا حققناه
ق��د بلغنا نقطة ال�لاع��ودة عن
م�ستويات الأداء والإجناز العالية
التي مل�سها اجلميع بل �سين�صب
�سعينا على املزيد من الإجن��از
والعطاء.

• جانب من احلضور

تحقيق األهداف الرئيسية باستراتيجية متكاملة
�أكد اجلا�سم ان �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الرئي�س
التنفيذي وجميع الأخوة الزمالء امل�س�ؤولني
يف اخلطوط اجلوية الكويتية وجميع العاملني
فيها داخ��ل وخ��ارج الكويت ي�سعون جميع ًا
لتحقيق الأه��داف الرئي�سية التى ر�سمها من

خالل جمل�س الإدارة وهي:
 -1املحافظة على �أعلى درجات ال�سالمة والأمان
يف عملياتنا وت�شغيلنا.
� -2أعلى درج��ات ان�ضباط مواعيد الرحالت
حيث حققنا ن�سبة يومية بان�ضباط املواعيد

ت�تراوح بني  90و %95وه��ي تفوق املعدل
العاملي لدى �رشكات الطريان ب�ضبط املواعيد
والبالغة .%85
� -3أعلى اخلدمات املقدمة للعمالء قبل و�أثناء
�سفرهم وبعد و�صولهم �إلى وجهاتهم.

«أكيد نقدر»...شعار الناقل الوطني الجديد
قال اجلا�سم ان �شعارنا يف احتفاالتنا مبنا�سبة
 65عاما على ت�أ�سي�س �رشكتنا العريقة اخلطوط
اجلوية الكويتية ربطناه بالريادة التي كانت
عليها اخلطوط اجلوية الكويتيه و�ستبقى
بالريادة دائما ،حيث عك�سنا �إ�رصارنا على
حتقيق الريادة ب�أن يردد كل منا من موقعه
عبارة «�أكيد نقدر» «.»sure we can

للمرة األولى منذ التأسيس بنسبة نمو %24

الحوطي :موجودات «وربة» تجاوزت ملياري دينار

وت��ع��ب�ير ًا ع��ن احتفائنا ب��ه��ذه املنا�سبة
التاريخية للناقل الوطني ال��ذي يختزن
تاريخ ًا طوي ً
ال من الريادة وجتاوز ال�صعاب
طوال ال�سنوات اخلم�سة وال�ستني املا�ضية
وحتى يومنا هذا و�سن�ستمر يف �أدائنا املتميز
وبجهود العاملني املخل�صني يف اخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية داخ��ل وخ���ارج الكويت

و�رشكاتها اململوكة لها ،وكذلك مبا تختزنه
�أف��ئ��دة �أه��ل الكويت من حب ووف��اء ووالء
لطائرهم الأزرق ذلك ال��والء ال��ذي جعلهم
على قرب دائم من اخلطوط اجلوية الكويتية
ومل يغادروها �إلى �رشكات �أخ��رى حتى يف
�أحلك الظروف التي مرت بها لأ�سباب قهرية
عديدة لي�س املجال هنا للتطرق �إليها.

«أسيكو للصناعات» تحقق
 3.6ماليين دينار أرباح ًا صافية

البنك تمكن

من زيادة رأسماله
بنسبة %50

في العام الماضي

• مجلس ادارة «اسيكو» خالل انعقاد اجلمعية العمومية

• احلوطي مترئسا ً اجلمعية العمومية

عقد بنك وربة اجلمعية العامة ال�سنوية للفرتة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018وبلغت
ن�سبة احل�ضور  ،%57.544ومت خاللها اقرار
جدول �أعمال اجلمعية العامة وامل�صادقة على
تقارير جمل�س االدارة ومراقبي احل�سابات وتقرير
هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018وامل�صادقة على
البيانات املالية ال�سنوية وانتخاب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة لل�سنوات الثالث املقبلة.
ويت�ضمن جمل�س �إدارة بنك وربة اجلديد الأع�ضاء
املنتخبني :عبدالوهاب احلوطي وعبدالعزيز
اجلابر وحممد املطوع وم�صعب الفليج وه�شام
الرزوقي وحممد �سليم ويو�سف الغامن وحمد
ال�ساير وبدر ال�شلفان وحممد ال�شلفان ،و�أع�ضاء
االحتياط ه��م م��ب��ارك ال�ساير وب��در ال�سميط
وعبدالله ال�شلفان وعبدالله ال�ساير.
وقال عبد الوهاب احلوطي رئي�س جمل�س الإدارة،
يف بنك وربة « :كان عام  2018حاف ً
ال بالإجنازات
على الرغم من كافة التحديات على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والعاملي ،وحقق البنك
�أرباح ًا �صافية بلغت  12.738مليون دينار كما

يف نهاية العام  2018مقارنةً مع  7.454ماليني
دينار كما يف نهاية العام  2017بن�سبة منو بلغت
 ،%71كما متكّ ن البنك من حتقيق معدالت منو
يف املحفظة التمويلية بن�سبة  %27حيث �سجلت
 1.607مليار دينار مقارنةً مع  1.263مليار دينار
كما يف نهاية العام  ،2017ه��ذا وق��د تخطت
موجودات البنك حاجز امللياري دينار للمرة
الأول��ى منذ بداية الت�أ�سي�س لت�صل �إلى 2.193
مليار دينار مقارنةً مع  1.775مليار دينار كما
يف نهاية العام  2017بن�سبة منو بلغت ،%24
وقد بلغ ر�صيد الودائع  1.888مليار دينار مقارنة
مع  1.579مليار دينار كما يف نهاية العام 2017
بن�سبة منو .»%20
و�أ�ضاف احلوطي �أن البنك قد متكّ ن من تعزيز
قاعدته الر�أ�سمالية لتبلغ  285مليون دينار كما
يف نهاية العام  ،2018حيث حقّق البنك نهاية
العام املن�رصم جناح ًا م�رشف ًا من خالل زيادة
ر�أ�سماله بن�سبة  %50حازت بتغطية م�ساهمي
البنك لكامل الأ�سهم املطروحة مع �إجمايل قيمة
طرح  90مليون دينار ،حيث بلغت ن�سبة تخ�صي�ص
فائ�ض االكتتاب يف �أ�سهم الطرح املتبقية بعد

تخ�صي�ص حق الأولوية .%27.2
من جهته ،قال �شاهني الغامن ،الرئي�س التنفيذي
يف بنك وربة« :كانت لبنك وربة يف  ،2018نقلة
نوعية يف تطوير عالمته التجارية التي �أتت
لتواكب التطورات احلا�صلة على �صعيد كافة
العمليات واملكانة املتقدمة التي يتبو�ؤها البنك
يف القطاع امل�رصيف املحلي.
وخالل العام املا�ضي� ،سجلت كافة عمليات البنك
منوا م�رشفا ،حيث جنحت املجموعة امل�رصفية
للأفراد يف �إطالق وتطوير العديد من اخلدمات
واملنتجات ك��ان بع�ضها الأول من نوعه على
ال�صعيد املحلي .وعلى �صعيد التطور الرقمي،
عمل البنك على تطوير من�صته االلكرتونية
وزيادة �شبكة �أجهزة االك�سرب�س و�إطالق باقة من
اخلدمات الرقمية املتميزة والتي ت�أتي متا�شي ًا
مع ا�سرتاتيجية البنك يف تطوير بنيته التحتية
الرقمية التي تت�سارع وتريتها يف �صناعة
ال�صريفة ،وفيما يتعلق بالفروع ومتا�شي ًا مع
ال�سيا�سة التو�سعية للمجموعة فقد بلغ عدد �أفرع
البنك  12فرع ًا موزعة على خمتلف حمافظات
الكويت».

استطالع :القطاع الخاص بالمنطقة يواصل نموه
في الفترة المقبلة
ك�شفت نتائج درا�سة ا�ستق�صائ ّية
�أجرتها �رشكة «�أول��ي��ف��ر وامي��ان»
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة «�إجن���از
ال��ع��رب»� ،أن  %84م��ن ال�شباب
مبنطقة ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
�أف��ري��ق��ي��ا يعتقدون ب����أن القطاع
منوه خالل
اخلا�ص �سيوا�صل م�سرية ّ
قدم �أكرث من
املرحلة املقبلة .وقد ّ
ن�صف امل�شاركني بالدرا�سة ()%56
آراء �إيجاب ّية ح��ول �أداء القطاع
� ً
ب�شكلٍ ع���ام؛ حيث حظي القطاع
بن�سبة «ت ��أي��ي��د» عالية مقارنة
ب��ال��دور املهيمن ال���ذي ميار�سه
القطاع العام يف العديد من الدول.
كما ق ّيمت الدرا�سة متطلبات �سوق

العمل امل�ستقبل ّية ور�صدت وجهات
نظر جيل ال�شباب حول امل�ساهمة
ُ
املحتملة للقطاع اخلا�ص يف م�سرية
النمو االقت�صادي ال�شاملة .ويف نف�س
ال�سياق ،ي��رى  %40من ال�شباب
�أن ال�رشكات متعددة اجلن�سيات
�ستكون ال�سبب الأبرز لتحقيق النمو
امل�ستقبلي يف القطاع اخلا�ص،
بينما مييل  %25منهم �إلى االعتقاد
�سي�ستمد زخمه من
ب�أن هذا النمو
ّ
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
مقارنةً بال�رشكات الوطنية الكربى
وال�رشكات النا�شئة .كما يعتقد
 %35م��ن ال�����ش��ب��اب امل�شمولني
يف ال��درا���س��ة �أن خ�صخ�صة قطاع

التعليم �ستعود بالنفع الكبري على
االقت�صاد ،ويليه قطاعات اخلدمات
العامة
املهنية  ، %30وال�صحة
ّ
 ،%29والأع��م��ال الزراعية .%28
وعند �س�ؤالهم عن االقت�صاد الرقمي،
�أك��د  %88من امل�ستطلعني �أن هذا
القطاع �سي�شكّ ل قوة دافعة رئي�سية
للقطاع اخلا�ص ،لكن  %45منهم
�أ�شاروا �إلى �أن املهارات الرقمية ال
حتظى باالهتمام والدعم الكافيني
يف املناهج الدرا�سية احلالية.
وتعليق ًا على نتائج الدرا�سة ،قال
كريج راجن� ،رشيك ب�أوليفر وامينا
ورئي�س مبادرات الأث��ر االجتماعي
ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا« :ال

يزال القطاع العام مهيمنًا يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
منوا
�سجل ًّ
رغم �أن القطاع اخلا�ص قد ّ
ً
ملحوظا على مدى الأع��وام القليلة
املا�ضية .ومتثل ا�سرتاتيج ّيات
التنويع حم��ركً ��ا رئي�س ًيا للنمو
االق��ت�����ص��ادي ،وي�ضطلع القطاع
اخلا�ص بدورٍ حموري يف دعم جهود
احلكومات لتحقيق ذلك التنويع.
وت��ن��ط��وي ع��م��ل��ي��ات اخل�صخ�صة
على نتائج تفوق يف �أهميتها ذات
الت�أثريات املالية ،وخا�صة من
حيث القدرة على تقدمي العديد من
املنافع الإيجابية على ال�صعيدين
االقت�صادي واالجتماعي.

اع��ت��م��دت اجلمعية العمومية
ل��ـ «�أ�سيكو» تو�صيات جمل�س
الإدارة بتوزيع �أرب���اح نقدية
بن�سبة  %5من القيمة اال�سمية
لل�سهم ،مب��ا ي��ع��ادل  5فلو�س
لل�سهم الواحد ،بالإ�ضافة �إلى
توزيع �أ�سهم منحة بن�سبة %5
من ر�أ�س املال املدفوع ،بواقع
� 5أ�سهم عن كل � 100سهم ،وذلك
للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت
ال�رشكة .ولقد جاء ذلك خالل
انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية
«العادية وغري العادية» لل�رشكة
ع��ن ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2018والتي
انعقدت يوم الأربعاء املوافق
 20مار�س  2019وبن�سبة ح�ضور
بلغت  ،%81.7ح��ي��ث كانت
ال�رشكة قد �أعلنت م�سبق ًا عن
حتقيقها �أرباح ًا �صافية بلغت
 3.6ماليني دينار كويتي يف حني
بلغت ربحية ال�سهم  7.17فلو�س
لل�سهم الواحد.
كما بلغت الأرب����اح ال�صافية
مل�ساهمي ال����شرك��ة الأم 2.3
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ك��وي��ت��ي.وق��د
انتخبت اجلمعية العمومية
العادية لل�رشكة جمل�س �إدارة
جديد لثالث �سنوات مقبلة �ضم
كل من �شاهني الغامن ،غ�سان
اخل��ال��د� ،أح��م��د ال��رف��اع��ي و
�أحمد اخلالد وبا�سل النفي�سي،
�رشكة «جي �أيه كي» املعتمدة
لال�سترياد والت�صدير .ويف هذا
ال�سياق ،قال غ�سان اخلالد،
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي « :متكنت
�رشكة �أ�سيكو لل�صناعات وخالل
العقد املا�ضي من حتقيق �أرباح
متوا�صلة ال��ع��ام تلو الآخ��ر،
وبعد �إجناز التو�سعات الالزمة
لتلبية الطلب على منتجات
ال�رشكة والتي ت�أتي كنتيجة
ل��وج��ود ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة يف
الأ�سواق املحلية واخلارجية،
تقوم ال�رشكة حاليا بالرتكيز

• جانب من احلضور

على زي���ادة ك��ف��اءة القطاعات
الت�شغيلية من خالل ال�سعي لنمو
الإنتاج واملبيعات ومن ثم زيادة
�إي���رادات ال�رشكة ،حيث قمنا
باالنتهاء من جميع التو�سعات
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا يف ال�سنوات
ال�سابقة وعملنا على و�ضع
�سيا�سات بيعية حتقق ذلك النمو
يف املبيعات يف ظل امل�شاريع
املطروحة والتي كان لها اثر يف
ا�ستقرار الن�شاط الت�شغيلي».
و�أ����ض���اف�« :إن ا�سرتاتيجية
ال����شرك��ة م��ت��زام��ن��ة م��ع خطط
التنمية الوطنية املنبثقة عن
ت�صور �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح االحمد لـ «ر�ؤية
الكويت  ،»2035وامل�شاريع
املقررة لها ،ونحن نعترب من
�أوائل املوردين لهذه امل�شاريع
م��ن امل���واد الإن�شائية وم��واد
البناء ،وهي  -على �سبيل املثال
ال احل�رص  -الطابوق الأبي�ض
العازل ،اخلر�سانة اخللوية،
اخلر�سانة اجلاهزة ،اخلر�سانة
م�سبقة ال�صب ،البالط املتداخل
وكذلك مواد الإ�سمنت التي قد مت
اعتمادهاكمواد مدعومة مقدمة

ملواطني ال�سكن اخل��ا���ص ،ما
ينعك�س على زيادة الإنتاج.
كما قالت نائب الرئي�س التنفيذي
يف «�أ���س��ي��ك��و امل��ج��م��وع��ة»،
غ�صون اخلالد« :على الرغم من
التحديات واملناف�سة ال�سوقية
التي تواجهها املجموعة حملي ًا
و�إقليمياً� ،إال �أنها جنحت يف
احل��د من املخاطر التي ت�ؤثر
على كفاءة املجموعة الت�شغيلية
ومالءتها املالية  ،ما مكنها من
حتقيق نتائج �إيجابية بنهاية
العام  ».2018و�أك��دت اخلالد
�أن «�أ�سيكو املجموعة» ت�سعى
با�ستمرار لتحقيق املزيد من
النمو وال��ت��و���س��ع باعتبارها
املجموعة ال�صناعية والإن�شائية
املتكاملة وال��رائ��دة يف جمال
الإن�شاء وت�صنيع موادالبناء
عالية اجل���ودة على م�ستوى
دول اخلليج العربي ،ما يعني
ت��ط��وي��ر امل�����ص��ان��ع وخ��ط��وط
الإن��ت��اج حتى تتمكن من تلبية
احتياجات ال�سوق بنجاح ،ما
ميكنها بالتايل من رفع الكفاءة
الت�شغيلية وت��ع��زي��ز �أ���ص��ول
املجموعة و�أرباحها ب�شكل عام.

