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تطرق إلى مالمح مستقبل الصناعة المصرفية

الشركة عقدت جمعيتها العامة العادية

الهاشل :دور مهم للمؤسسات التعليمية

السويدي :نعمل على تنفيذ رؤية «كامكو»
لتعزيز األداء المالي

في بناء الكوادر الوطنية
�ألقى حممد الها�شل حمافظ بنك الكويت املركزي حما�رضة
حول اال�ستقرار النقدي واملايل وبيئة االقت�صاد الكلي يف
الكويت وذلك يف مقر كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت
بح�ضور لفيف من طلبة اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
وتناول املحافظ يف حما�رضته� ،أدوار بنك الكويت املركزي
ومهامه يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سة الرقابية،
و�صولاً �إلى �إ�صدار العملة الوطنية وقيامه مبهام بنك احلكومة
وتقدمي امل�شورة املالية لها .وا�ستعر�ض د .الها�شل م�ؤ�رشات
�أداء االقت�صاد الكويتي واال�ستقرار النقدي واملايل ،بالإ�ضافة
�إلى جملة من احلقائق حول بيئة االقت�صاد الكلي يف الكويت
ومنابع قوتها والتحديات التي يتعني مواجهتها ،م�ؤكدا على
�رضورة تبني الإ�صالحات املالية واالقت�صادية والهيكلية
لتحقيق ا�ستدامة الرخاء جلميع �أفراد املجتمع.
كما تطرق الها�شل �إلى مالمح م�ستقبل ال�صناعة امل�رصفية
و��ض�رورة بناء ال��ق��درات الوطنية وتزويدها باملهارات
ريا �إل��ى �أهمية الدور
واملعارف الالزمة للم�ستقبل ،م�ش ً
املنوط بامل�ؤ�س�سات التعليمية لبناء الكوادر الواعية ب�آفاق
امل�ستقبل و�إع��داد الأجيال املقبلة لال�ستفادة من �إمكاناته
ومواجهة حتدياته.

عقدت �رشكة كامكو لال�ستثمار،
االج��ت��م��اع ال�����س��ن��وي جلمعيتها
العامة ال��ع��ادي��ة يف ت�شريمانز
كلوب بربج كيبكو ،وحتدثت نائب
رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة انت�صار
ال�سويدي خالل اجلمعية العامة
عن �أه��م املتغريات على ال�ساحة
االقت�صادية يف العام  2018قائلة:
«ت�أثرت الأ�سواق املالية يف املنطقة
وعلى امل�ستوى ال���دويل ببع�ض
االحداث االقت�صادية الرئي�سية ،مبا
يف ذلك احلرب التجارية امل�ستمرة
بني الواليات املتحدة وال�صني،
وارتفاع �أ�سعار الفائدة يف الواليات
املتحدة وم��ا لذلك من �أث��ر على
التدفقات الدولية لر�ؤو�س الأموال،
هذا �إلى جانب متديد اتفاقية الأوبك
وحلفائها خلف�ض �إنتاج النفط للحد
من تراجع الأ�سعار والذي مت اقراره
الربع الأخ�ير من العام ،2014
ف�ضال عن الأح��داث اجليو�سيا�سية
على ال�صعيد الإقليمي».
كما �سلطت ال�ضوء على �أداء �سوق
الأوراق املالية اخلليجي وانفراده
أداء ايجابي مقارنة بالأداء
بت�سجيل � ً
ال�ضعيف ال��ذي منيت به املراكز
املالية الرئي�سية يف العامل،
مو�ضحة �أهمية ان�ضمام ال�سوق
ال�سعودي مل�ؤ�رش مورغان �ستانلي
للأ�سواق النا�شئة و�إمكانية ترقية
ال�سوق الكويتي وما قدمه ذلك من
دعم لأداء الأ�سواق اخلليجية ب�صفة
عامة.ويف �سياق ا�ستعرا�ضها للأداء
الت�شغيلي لل�رشكة ،قالت ال�سويدي
«�سجلت كامكو �إجمايل �صايف ربح
للم�ساهمني بقيمة  2.56مليون
دينار يف العام  ،2018بنمو بلغت
ن�سبته  %124مقابل  1.4مليون
دينار يف العام .2017
وبلغت ربحية ال�سهم  10.77فلو�س
مقابل  4.80فلو�س يف العام .2017
وارتفعت الأرباح قبل خ�صم الفوائد
وال����ضرائ��ب واال�ستهالك واطفاء
الدين �إلى  5.19ماليني دينار يف
العام  2018مقابل  2.78مليون
دينار يف العام  ،2017بنمو بلغت
ن�سبته  ،%87كما ارتفع اجمايل
الإي���رادات بن�سبة  %91يف العام
 2018مقارنة بالعام ال�سابق وبلغ
 18.36مليون دينار».
و�أ�ضافت« :بالإ�ضافة �إل��ى �صفقة

• حممد الها�شل متحدث ًا

• جانب من احل�ضور

بمعدل عائد يصل إلى %3

«المركزي» طرح سندات وتورق
بـ 240مليون دينار

ك�شف بنك الكويت املركزي
�أم�س عن تخ�صي�ص �آخر �إ�صدار
ل�سندات وت� ّ�ورق البنك بقيمة
 240مليون دينار «790.45
مليون دوالر» .وح�سب بيان
ل��ل��م��رك��زي ،ف��ق��د ب��ل��غ �أج��ل
الإ�صدار � 3أ�شهر ،مبعدل عائد
ي�صل �إلى .%3
وك��ان �آخ��ر �إ���ص��دار للمركزي
يف � 15أبريل احلايل� ،إذ طرح
�سندات وت��ورق مقابل بقيمة
 240مليون دي��ن��ار ،لأج��ل 3
�أ�شهر ،وبعائد %3
و�سندات وت���ورق مقابل هي
�سندات حملية يطرحها الكويت
امل��رك��زي للبنوك العاملة
بالقطاع امل�رصيف الكويتي
لتنظيم ال�سيولة ل�سحب ما
يزيد من ال�سيولة يف ال�سوق.
وت�����س��ت��خ��دم ت��ل��ك ال�سندات
�أي�ض ًا يف �ضخ �سيولة �إ�ضافية
با�سرتداد تلك ال�سندات من
البنوك ،ودف��ع قيمتها بعد
خ�صم ال��ع��ائ��د ،ك��م��ا متثل
�إحدى الأدوات لتنفيذ ال�سيا�سة
النقدية املتعلقة ب�أ�سعار
الفائدة.

• جانب من احل�ضور

اال�ستحواذ الناجحة التي نفذتها
كامكو على م��دار ال��ع��ام� ،ساهم
النمو املحقق يف الإي����رادات من
الر�سوم يف تعزيز النتائج املالية
لل�رشكة ،حيث �شهدت منو ًا بلغت
قيمته  3.22ماليني دينار ،مرتفعة
م��ن  7.0ماليني دي��ن��ار يف العام
� 2017إلى  10.22ماليني دينار يف

العام  .2018ويعزى هذا االرتفاع
ب�صفة رئي�سية لنمو �أتعاب الإدارة
واال�ست�شارات على �صعيد �إدارة
الأ���ص��ول واخل��دم��ات اال�ستثمارية
امل�رصفية .حيث بلغت االتعاب
م��ن �أن�����ش��ط��ة الأم���ان���ة م��ا قيمته
 8.08ماليني دي��ن��ار ،وبلغ حجم
الأً���ص��ول امل���دارة  3.93مليارات

دينار بنمو بلعت ن�سبته %16.69
«مت�ضمنة الت�أثري الالحق ل�صفقة
اال�ستحواذ» .كما �شهدت �إي��رادات
اخلدمات اال�ستثمارية امل�رصفية
من���و ًا ق��وي � ًا ب�صفة ع��ام��ة ،حيث
نفذت ال�رشكة ت�سع �صفقات بلغت
قيمتها االجمالية نحو  534مليون
دينار».

صرخوه :اقتناص الفرص التي تتميز بطبيعة
استراتيجية وحصافة مالية
حتدث الرئي�س التنفيذي ل�رشكة كامكو في�صل
�رصخوه عن �أداء ال�رشكة للعام � 2018ضمن
فعاليات منتدى ال�شفافية ،وا�ستعر�ض الأداء
الإ�سرتاتيجي لل�رشكة على مدار العام ومنذ
الت�أ�سي�س ق��ائ� ً
لا« :يف ظ��ل م��ا نعا�رصه يف
وقتنا احلا�رض من تغريات دائمة على �صعيد
امل�شهد االقت�صادي والتجاري ،يتوجب علينا
التخطيط للم�ستقبل واحلفاظ على و�ضعنا
التناف�سي وتر�سيخ مكانتنا امل�ستقبلية على
م�ستوى القطاع امل��ايل املحلي والإقليمي.
فعلى مدار العام  ،2018ان�صب تركيزنا على
و�ضع ركائز قوية مل�سريتنا امل�ستقبلية من
خالل اقتنا�ص الفر�ص التي تتميز بطبيعة
ا�سرتاتيجية وح�صافة مالية .ويف ظل هذا
النهج� ،إلى جانب ا�رشافنا على ا�ستثماراتنا
القائمة وتر�سيخ �أوا�رص العالقات مع عمالئنا
ن�سعى الى احلفاظ على ميزة تناف�سية م�ستدامة
يف الأ�سواق التي نعمل بها».كما �أ�شار الرئي�س

التنفيذي � ً
أي�ضا لأبرز الأحداث الرئي�سية التي
�أقدمت ال�رشكة على تنفيذها يف العام .2018
فعلى �صعيد �إدارة الأ�صول ،متكنت «كامكو»
من تعزيز م�ستوى �أ�صولها املدارة التي ت�صل
قيمتها �إلى نحو  12.97مليار دوالر وذلك من
خالل اجتذاب الأموال اجلديدة التي مت جمعها
يف �صناديق وحمافظ العمالء .كما ا�ستكملت
ال�رشكة � 9صفقات ا�ستثمارية م�رصفية ناجحة
بقيمة �إجمالية بلغت  1.8مليار دوالر تقري ًبا.
وقد ت�ضمنت تلك ال�صفقات خم�س �صفقات على
م�ستوى �أ�سواق �أدوات الدين ،وثالث �صفقات
ا�ستحواذ ودمج و�صفقة واحدة على �صعيد �سوق
الأوراق املالية ،هذا بالإ�ضافة �إلى تكليفنا
بتقدمي خدمات ا�ست�شارية خلم�سة عمالء بارزين
من ذوي املالءة املالية العالية� .إلى جانب
ذل��ك ،تعاونت كامكو مع �رشكة املجموعة
الثالثية العاملية لال�ست�شارات و�رشكة �أوليفر
واميان يف توقيع عقد مع هيئة �أ�سواق املال

لتقدمي خدمات ا�ست�شارية يف عملية خ�صخ�صة
بور�صة الكويت ،فيما يعد مرحلة حمورية
وهامة من مراحل تطوير البور�صة.
وعلى ال�صعيد الت�شغيلي� ،أ�شار �رصخوه
الى حتقيق ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها �إيرادات
بلغت قيمتها  293مليون دينار ،يف حني
بلغت �أرب��اح ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها 105
مليون ماليني ،وبلغت الأرب���اح املوزعة
على امل�ساهمني ما قيمته  86مليون دينار.
كما متكنت كامكو عرب ال�سنوات من تعزيز
قيمة الأ�صول املدارة والتي �سجلت ارتفاع ًا
مب��ع��دل من��و �سنوي م��رك��ب بلغت ن�سبته
،%17هذا بالإ�ضافة �إلى ال�صفقات الناجحة
التي امتتها ال�رشكة خالل العام ،وحققت
ال�رشكة �سجلاً مهني ًا حاف ًال من خالل اجناز
� 131صفقة ا�ستثمارات م�رصفية ناجحة
تقارب قيمتها  20.4مليار دوالر «كما يف 31
دي�سمرب .»2018

• �أجل الإ�صدار بلغ � 3أ�شهر

 114مليار درهم حجم سوق قطع الغيار

وخدمات السيارات في المنطقة
�أ���ش��ارت التقارير �إل��ى منو �سوق
اك�س�سوارات وقطع غيار ال�سيارات
وخدمات املركبات ،و�أهمية �سوق
ال�رشق الأو�سط كمنطقة منو رئي�سية
ل�سوق خدمات املركبات من خالل
التواجد ال��دويل القوي يف �أكرب
معر�ض جتاري �إقليمي لل�صناعة
يف دب��ي ،حيث يتوق الالعبون
العامليون �إلى �أن ي�صل حجم �سوق
قطع الغيار وخدمات ال�سيارات �إلى
نحو  114مليار درهم يف .2022
وي�ست�ضيف م��رك��ز دب��ي ال��دويل
للم�ؤمترات واملعار�ض ،الدورة
الـ 17ملعر�ض �أوتوميكانيكا دبي
 2019الذي تنظمه مي�سي فرانكفورت
ال�رشق الأو�سط مب�شاركة �أكرث من
 1.800عار�ض من  61دولة.
وتناق�ش �أوراق العمل املقدمة
يف �أكادميية �أوتوميكانيكا �أهم
التحديات وال��ت��ط��ورات يف �سوق
قطع غيار ال�سيارات واالك�س�سوارات
وخ��دم��ات م��ا بعد ال��ب��ي��ع .متثل
ال�����س��ي��ارات املت�صلة ،خدمات
رك��وب املميزة ،وزي���ادة قاعدة
امل�ستهلكني التوجهات الرئي�سية
التي حترك ال�سوق وفق ًا ل�رشكة
الأبحاث العاملية «�أرانكا» ،ويف
منطقة اخلليج ،يعد معر�ض دبي
�إك�سبو  ،2020وق���رار ال�سماح
للن�ساء بقيادة ال�سيارات يف اململكة
العربية ال�سعودية م��ن نقاط
النقا�ش الرئي�سية الأخ��رى التي

• انت�صار ال�سويدي وفي�صل �رصخوه خالل اجلمعية

تعزز تفا�ؤل العبي ال�صناعة .وتفيد
�رشكة �أرانكا ب��أن عدد املركبات
العاملة يف ال�رشق الأو�سط جتاوز
 21مركبة يف  ،2018فيما بلغت
مبيعات �سيارات ال��رك��اب 1.03
مليون وحدة� ،أما مبيعات املركبات
التجارية ف�سجلت  270.000وحدة
خالل ذات العام .وتتوقع �أرانكا
�أن ي�صل عدد املركبات يف ال�رشق
الأو�سط �إلى نحو  27مليون �سيارة

قبل عطلة األسبوع

الذهبي في اليابان

• معر�ض �أوتوميكانيكا دبي

بحلول عام  ،2023مبا يف ذلك 18
مليون �سيارة وت�سعة ماليني مركبة
جتارية .ولذلك فمن املتوقع � ً
أي�ضا
�أن ي�شهد �سوق خ��دم��ات م��ا بعد
ارتفاعا ثابتًا ،لي�صل حجمه
البيع
ً
�إلى نحو  68مليار درهم يف 2023
مقارنةً بـ  55مليار درهم يف عام
.2018
وت ��ؤك��د �إم��ك��ان��ات ال�سوق الثقة
التي يوليها العار�ضون ملعر�ض

«نيكي» أغلق مرتفع ًا

�أوتوميكانيكا دبي  ،2019حيث
يقدمون �أف�ضل ما لديهم يف حدث
الأيام الثالثة ال�سنوي الذي يقام يف
الفرتة من � 10إلى  12يونيو .2019
ومن ه�ؤالء العار�ضني �رشكة «�ألكو
فلرتز» من قرب�ص ،والتي �ستبني
على عائداتها مباليني الدوالرات
التي تتحقق كل ع��ام يف ال�رشق
الأو�سط لت�شكيلتها الوا�سعة التي
ت�ضم �أكرث من  3500فلرت.

ارتفع امل�ؤ�رش نيكي الياباين� ،أم�س
و�سط تعامالت ات�سمت بالتقلبات
يف ظ��ل غ��ي��اب امل�ستثمرين قبل
عطلة الأ�سبوع الذهبي ،بينما كان
�أداء �سهم جمموعة ميت�سوبي�شي
يو.اف.جيه املالية �ضعيفا بعد
�أن��ب��اء ع��ن خم�ص�صات انخفا�ض
قيمة .و�أغلق نيكي مرتفعا %0.1
�إلى  22217.90نقطة بعد حتركات
بني املك�سب واخل�سارة للم�ؤ�رش
القيا�سي .ورجح املتعاملون �أن
يتوخى امل�ستثمرون احل��ذر هذا
الأ�سبوع قبل عطلة لع�رشة �أيام
يف اليابان تبد�أ نهاية الأ�سبوع
احل��ايل ،ويتخللها تن�صيب ويل
العهد ناروهيتو �إمرباطورا جديدا
للبالد.وارتفعت ال�سوق اليابانية
 %5منذ بداية ال�شهر احلايل بف�ضل
بيانات اقت�صادية �صينية �أف�ضل
من التوقعات ،ما دعم املعنويات
ب�ش�أن �أرب��اح ال�رشكات اليابانية
وق��ال متعاملون �إن��ه مع ت�سجيل
نيكي �أعلى م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر
ون�صف ال�شهر يف �أب��ري��ل يحتاج
امل�ستثمرون �إلى مزيد من املحفزات
الإيجابية لدفع ال�سوق لل�صعود.
وتراجع �سهم ميت�سوبي�شي يو.اف.
جيه  %0.9بعد �أن قالت �صحيفة
نيكي االقت�صادية اليومية �إن
البنك �سيتحمل نحو  100مليار ين
« 893.34مليون دوالر» يف ال�سنة
املنتهية.

«ميراس الوطنية» تحصل

على عالمات الجودة آيزو 9001
و18001 OHSAS

ك�شفت املدير العام ل�رشكة مريا�س الوطنية للمقاوالت العامة
للمباين منرية الأمري� ،أن ال�رشكة ح�صلت على �شهادة اجلودة �آيزو
 9001و�شهادة اجل��ودة  18001لأ�سباب مهنية مبا�رشة ،حيث �إن
ال�رشكة قد طورت نظام الإدارة الداخلية ومراقبة متابعة العمل وفق
�أحدث الو�سائل وكانت عملية التقييم للنظام الذي طورته ال�رشكة تتم
ب�شكل داخلي.
قدما يف اختبار
و�أ�ضافت يف ت�رصيح� ،أنه كان من ال�رضوري للم�ضي ً
النظم الداخلية مع املعايري الدولية واملتفق عليها عامل ًيا ،الت�أكد
من �آليات العمل الداخلي وتوقع املخاطر املحيطة وتلبية احلاجات،
نظرا
الفتة �إلى �أن املعيار الدويل  9001هو الأكرث
انت�شارا يف العامل ً
ً
علما �أنه ي�ساعد امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ب�شكل �أ�سا�سي على
لتكاملهً ،
تلبية طلبات وتوقعات العمالء ب�أعلى م�ستوى ،حيث يقوم نظام �إدارة
اجلودة �آيزو  9001على مراقبة م�ستوى اجلودة و�إدارة العمليات يف
ال�رشكة فيو�ضح هذا املعيار الطرق التي ميكن من خاللها االرتقاء
باخلدمات التي تقدمها ال�رشكة.
وذكرت �أن مريا�س الوطنية للمقاوالت العامة للمباين مل تقم بهذه
اخلطوة من �أجل تقييم نظامها الداخلي وفق �أحدث النظم و�أكرثها
م�صداقية فقط ،بل من �أجل �إدماج هذه النظم يف روح و�آليات ال�رشكة
ب�شكل دائم وا�ستكمال النواق�ص ورفع الكفاءة ب�شكل م�ستمر ما يخدم يف
املقام الأول عمالء ال�رشكة وكذلك ت�سهيل طرق الإدارة وتفعيل �آليات
املراقبة املهنية.
و�أف��ادت ب�أن ال�رشكة قامت بتطبيق نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة
املهنية «�أو�سا�س»  18001 OHSASوالذي يطلق عليه جمازً ا �أيزو
 ،18001ففي عام � 1999صدرت املوا�صفة  18001 OHSASعن هيئة
املوا�صفات الربيطانية  BSIوهي عبارة عن �سل�سلة �آليات لتقييم
ال�سالمة وال�صحة املهنية بال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،لتمكنها من
ال�ضبط والتحكم يف خماطر ال�سالمة وال�صحة املهنية وحت�سني �أدائها
يف نف�س الوقت.
و�أ�شارت �إلى �أن ال�رشكة وجدت �أن الفر�صة �سانحة الآن لتطبيق
معا للح�صول على توافق منا�سب و�ضمان �آليات الإدارة
النظامني ً
احلديثة يف الأعمال وكذلك �ضبط الأداء ل�ضمان ال�سالمة وال�صحة
املهنية للعاملني يف نف�س الوقت.

