
ع����ق����دت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
لالستثمار، االجتماع السنوي 
جلمعيتها العامة العادية في 
تشيرمانز كلوب ببرج كيبكو، 
للتواصل مباشرة مع املساهمني 
وت����زوي����ده����م ب��امل��ع��ل��وم��ات 
املتعلقة ب��أداء الشركة وإعطاء 
احلاضرين فرصة للمشاركة في 
مناقشة أعضاء مجلس اإلدارة 
والتصويت على التوصيات 
امل����ط����روح����ة ض���م���ن ج����دول 
األع��م��ال. وق��د مت عقد اجتماع 
اجلمعية العامة للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018 
بالتزامن مع منتدى الشفافية 
2019 ال���ذي تنظمه الشركة 
سنوياً واملخصص لدعم اتخاذ 
القرارات األخالقية واملسؤولة، 
واحلفاظ على سالمة التقارير 

املالية.
وحتدثت نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة السيدة انتصار 
ال���س���وي���دي خ����الل اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ع���ن أه���م امل��ت��غ��ي��رات 
على الساحة االقتصادية في 
ال��ع��ام 2018 قائلة: “ تأثرت 
األس����واق امل��ال��ي��ة ف��ي املنطقة 
وعلى املستوى الدولي  ببعض 
االحداث االقتصادية الرئيسية، 
مب��ا ف��ي ذل��ك احل��رب التجارية 
املستمرة بني الواليات املتحدة 
والصني، وارتفاع أسعار الفائدة 

في الواليات املتحدة وما لذلك 
من أثر على التدفقات الدولية 
لرؤوس األموال، هذا إلى جانب 
متديد اتفاقية األوبك وحلفائها 
خلفض إنتاج النفط للحد من 
ت���راج���ع األس���ع���ار وال�����ذي مت 
اق��راره الربع األخير من العام 
2014، ف��ض��ال ع��ن األح����داث 
اجليوسياسية على الصعيد 

اإلقليمي”. 
ف���ي س���ي���اق اس��ت��ع��راض��ه��ا 
ل����أداء التشغيلي للشركة، 
قالت السويدي “سجلت كامكو 
إجمالي صافي ربح للمساهمني 
بقيمة 2.56 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
كويتي في العام 2018، بنمو 
بلغت نسبته 124 ف��ي املائة 
مقابل 1.4 مليون دينار كويتي 
في العام 2017. وبلغت ربحية 
السهم 10.77 فلس مقابل 4.80 
فلس في العام 2017. وارتفعت 
األرب�����اح ق��ب��ل خ��ص��م ال��ف��وائ��د 
والضرائب واالستهالك واطفاء 
الدين إل��ى 5.19 مليون دينار 
كويتي في العام 2018 مقابل 
2.78 مليون دينار كويتي في 
العام 2017، بنمو بلغت نسبته 
87 في املائة، كما ارتفع اجمالي 
اإلي��رادات بنسبة 91 في املائة 
في العام 2018 مقارنة بالعام 
السابق وبلغ 18.36 مليون 

دينار كويتي”.  

وأض��اف��ت: “باإلضافة إلى 
صفقة االس��ت��ح��واذ الناجحة 
التي نفذتها كامكو على مدار 
العام، ساهم النمو احملقق في 
اإليرادات من الرسوم في تعزيز 
النتائج املالية للشركة، حيث 

شهدت منواً بلغت قيمته 3.22 
مليون دينار كويتي، مرتفعة 
من 7.0 مليون دينار كويتي في 
العام 2017 إلى 10.22 مليون 
دينار كويتي في العام 2018. 
وي��ع��زى ه��ذا االرت��ف��اع بصفة 

رئيسية لنمو أت��ع��اب اإلدارة 
واالستشارات على صعيد إدارة 
األصول واخلدمات االستثمارية 
املصرفية. حيث بلغت االتعاب 
م��ن أنشطة األم��ان��ة م��ا قيمته 
8.08 مليون دي��ن��ار كويتي، 

وب��ل��غ ح��ج��م األًص����ول امل���دارة 
3.93 مليار دينار كويتي بنمو 
بلعت نسبته 16.69 في املائة 
)متضمنة التأثير الالحق لصفقة 
االستحواذ(. كما شهدت إيرادات 
اخلدمات االستثمارية املصرفية 

من��واً قوياً بصفة عامة، حيث 
ن��ف��ذت ال��ش��رك��ة تسع صفقات 
بلغت قيمتها االجمالية حوالي 

534 مليون دينار كويتي”.
م��ن جانبه، حت��دث الرئيس 
التنفيذي لشركة كامكو السيد 
فيصل م��ن��ص��ور ص��رخ��وه عن 
أداء الشركة للعام 2018 ضمن 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى الشفافية، 
واستعرض األداء اإلستراتيجي 
للشركة على م��دار العام ومنذ 
التأسيس ق��ائ��اًل: “في ظ��ل ما 
نعاصره في وقتنا احلاضر من 
تغيرات دائمة على صعيد املشهد 
االقتصادي والتجاري، يتوجب 
للمستقبل  التخطيط  علينا 
واحلفاظ على وضعنا التنافسي 
وترسيخ مكانتنا املستقبلية 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع امل��ال��ي 
احمللي واإلقليمي. فعلى مدار 
العام 2018، أنصب تركيزنا 
على وضع ركائز قوية ملسيرتنا 
املستقبلية م��ن خ��الل اقتناص 
ال��ف��رص ال��ت��ي تتميز بطبيعة 
استراتيجية وحصافة مالية.  
وفي ظل هذا النهج، إلى جانب 
اشرافنا على استثماراتنا القائمة 
وترسيخ أواص��ر العالقات مع 
عمالئنا نسعى الى احلفاظ على 
م��ي��زة تنافسية مستدامة في 

األسواق التي نعمل بها”.
كما أشار الرئيس التنفيذي 

أيًضا ألبرز األح��داث الرئيسية 
التي أقدمت الشركة على تنفيذها 
في العام 2018. فعلى صعيد 
إدارة األصول، متكنت كامكو من 
تعزيز مستوى أصولها املدارة 
التي تصل قيمتها إل��ى حوالي 
12.97 مليار دوالر أمريكي 
وذلك من خالل اجتذاب األموال 
اجل��دي��دة ال��ت��ي مت جمعها في 
صناديق ومحافظ العمالء. كما 
استكملت الشركة 9 صفقات 
استثمارية مصرفية ناجحة 
بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار 
دوالر أم��ري��ك��ي ت��ق��ري��ًب��ا. وق��د 
تضمنت تلك الصفقات خمس 
صفقات على مستوى أس��واق 
أدوات ال��دي��ن، وث��الث صفقات 
استحواذ ودمج وصفقة واحدة 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د س���وق األوراق 
املالية، هذا باإلضافة إلى تكليفنا 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات اس��ت��ش��اري��ة 
خلمس عمالء بارزين من ذوي 
امل����الءة امل��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة. إل��ى 
ج��ان��ب ذل���ك، ت��ع��اون��ت كامكو 
م��ع شركة املجموعة الثالثية 
العاملية لالستشارات وشركة 
أوليفر وامي��ان في توقيع عقداً 
م��ع هيئة أس���واق امل��ال لتقدمي 
خدمات استشارية في عملية 
خصخصة ب��ورص��ة الكويت، 
فيما يعد مرحلة محورية وهامة 

من مراحل تطوير البورصة.

124 باملئة  2018 بنمو بلغت نسبته  في العام 

2.56 مليون دينار  »كامكو« تسجل صافي ربح للمساهمني بقيمة 

»الكويتية« رعت الدورة الرياضية الثامنة 
للجامعات ومؤسسات التعليم العالي اخلليجية

ف��ي إط���ار سعيها لتطبيق 
ب��رن��ام��ج��ه��ا ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ودع����م االب����داع 
والشباب والرياضة والتعليم، 
رعت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ال���دورة الرياضية 
الثامنة للجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي ب��دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي بصفتها 
الناقل الرسمي للدورة، والتي 
العامة  الهيئة  استضافتها 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
خ����الل ال��ف��ت��رة م���ن 1 – 10 
اجلاري وذلك مبشاركة حوالي 
730 رياضيا وإداري��ا ميثلون 
16 مؤسسة تعليمية خليجية، 
ك��م��ا تضمنت ال����دورة اق��ام��ة 
منافسات في العاب كرة القدم 
وك��رة الطائرة وألعاب القوى 
وال��س��ب��اح��ة وال��ت��ن��س وك��رة 
الطاولة واخ��ت��راق الضاحية 
اضافة الى كرة  القدم الصاالت.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة 
العالقات العامة واإلع��الم في 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
السيد/ فايز العنزي أن رعاية 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
ل��ل��دورة ال��ري��اض��ي��ة الثامنة 

للجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي ب��دول مجلس التعاون 
اخلليجي في دولة الكويت جاء 
امي��ان��اً منها ب��ض��رورة تعزيز 
روح األخ���وة وال��ت��ع��اون بني 
أب��ن��اء دول مجلس التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي، م��ش��ي��راً إل���ى أن 
“الكويتية” يشّرفها أن تكون 
حاضرة ومشاركة في مثل تلك 

االنشطة والفعاليات التي تعمل 
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ومت��ت��ني رواب���ط 
الصلة ف��ي البيت اخلليجي، 
الف��ت��اً ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى أن 
ذل��ك يعد واج���ب وط��ن��ي على 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
بصفتها الناقل الوطني لدولة 

الكويت.
وأض����اف ال��ع��ن��زي ق��ائ��الً: 

“أتت رعاية اخلطوط اجلوية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل���ل���دورة ح��رص��اً 
منها على تطبيق سياساتها 
للمسؤولية االجتماعية بدعم 
الشباب واالب��داع والتعليم في 
آن واحد وتقدمي كامل التحفيز 
والتشجيع لهم، االمر الذي يؤكد 
على سعي الشركة املتواصل 
برعاية املنظومة التعليمية في 

دول��ة الكويت خاصة أن هذه 
ال����دورة شكلت ف��رص��ة جيدة 
لتجمع وتعارف الشباب بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والدليل على ذلك النجاح الباهر 
التي حققته ال��دورة والتنظيم 
اجليد لها ومشاركة عدد كبير 
م��ن ال��ري��اض��ي��ني م��ن أبنائنا 

الطلبة”.
وف��ي اخل��ت��ام هنأ العنزي 
القائمني على تنظيم تلك الدورة 
وخ��ص بالذكر الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وذل��ك على حتقيق أهدافها من 
هذا التجمع متمنياً لهم مزيداً من 
التوفيق والسداد في الدورات 

القادمة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ق��دم رئيس 
اللجنة املنظمة للدورة الدكتور 
حسني املكيمي بجزيل الشكر 
وواف��ر االمتنان للقائمني على 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
وذل����ك ل��دع��م��ه��م ورع��اي��ت��ه��م 
للدورة، متنمياً للطائر االزرق 
مزيداً من التوفيق والسداد في 
خدمة الوطن واملواطنني ودعم 
الشباب والرياضة والتعليم 

في البالد.

الكويتية علي املضف مكرماً 

عمومية الشركة
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البورصة تنهي تعامالتها على 
51.6 نقطة انخفاض املؤشر العام 

أنهت بورصة الكويت تعامالتها أمس  االثنني 
على انخفاض املؤشر العام 6ر51 نقطة ليبلغ 
مستوى 8ر5748 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
89ر0 في املئة. وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 
9ر193 مليون سهم متت من خالل 6875 صفقة 
نقدية بقيمة 7ر34 مليون دينار كويتي )نحو 

5ر114 مليون دوالر أمريكي(.
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق الرئيسي 7ر6 نقطة 
ليصل إلى مستوى 4943 نقطة وبنسبة 14ر0 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 6ر135 مليون 
سهم متت عبر 3880 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 

مليون دينار )نحو 7ر25 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 8ر79 نقطة 
ليصل إلى مستوى 6169 نقطة وبنسبة انخفاض 

2ر1 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 2ر58 
مليون سهم متت عبر 2995 صفقة بقيمة 8ر26 

مليون دينار )نحو 4ر88 مليون دوالر(.
وكانت شركات )هيومن سوفت( و)املتكاملة( 
و)ال��ق��ري��ن( و)امل��ب��ان��ي( و)ب��ن��ك بوبيان( األكثر 
ارت��ف��اع��ا ف��ي ح��ني ك��ان��ت أس��ه��م )بيتك( و)أه��ل��ي 
متحد( و)صناعات( و)خليج ب( و)بنك وربة( 
األكثر تداوال أما األكثر انخفاضا فكانت )مشاريع( 

و)الدولي( و)برقان( و)صناعات( و)بنك وربة(.
وتابع املتعاملون إفصاحا بشأن النتائج املالية 
الربع سنوية لصندوق بيتك كابيتال لأسهم 
اخلليجية وإف��ص��اح ع��ن تعامل شخص مطلع 
على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية.

عمومية »املتكاملة« ُتقر
40 فلسًا نقدًا للسهم توزيع 

أقرت عمومية الشركة املتكاملة القابضة في اجتماعها ، 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع %40 أرباحاً نقدية للعام 
املاضي، بواقع 40 فلس لكل سهم، بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 
مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، 
أم��س  االثنني، إن تستحق للمساهمني املُقيدين بسجالت 
الشركة بنهاية يوم االستحقاق في 8 مايو 2019، على أن 

يتم توزيع األرباح يوم 13 من ذات الشهر.
وبحسب البيان، وافقت عمومية الشركة على اعتماد 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 7.5 ألف دينار لكل 
عضو بإجمالي قدره 60 ألف دينار، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018. وأوض��ح��ت الشركة في 
البيان أنه تقرر تأجيل اجتماع العمومية غير العادية لعدم 

اكتمال النصاب القانوني النعقادها.

عمومية »الكويتية للدواجن« 
35 باملئة أرباحًا  تقر توزيع 

 2018 نقدية عن 
أق��رت اجلمعية العمومية للشركة الكويتية املتحدة 
للدواجن توزيع أرباح نقدية عن السنة املالية املنتهية 31 
ديسمبر 2018 على املساهمني بواقع 35 في املئة من القيمة 

االسمية للسهم أي 35 فلسا للسهم الواحد.
وق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
للشركة غزارة احلسيني في اجتماع اجلمعية التي عقدت 
أم��س االث��ن��ني بنسبة حضور بلغت 14ر79 ف��ي املئة إن 
الشركة واصلت تنفيذ خططها االستراتيجية لتنمية األداء 

وزيادة األرباح وتنوع مصادر دخلها.
وأض���اف احلسيني أن اخل��ط��ط املستقبلية للشركة 
تستهدف خفض تكلفة اإلنتاج ورفع إنتاجها من الدجاج 
والبيض واستكمال تنفيذ مشروع إع��ادة تأهيل املنشآت 
والوحدات اخلاصة بتربية الدجاج الالحم وتوفير أكبر قدر 
ممكن من املجمد في برنامج التموين. وأسست الشركة في 
30 نوفمبر 1974 وتكمن أغراضها في تربية وبيع وتوزيع 
واستيراد جميع أنواع الدواجن والبيض واألطعمة املرتبطة 
داخل الكويت وخارجها فضال عن إنشاء وتشغيل وإدارة 

املطاعم واملقاهي ومراكز جتهيز األغذية.

في احلفاظ على تراث النسيج اخلليجي وتقاليده الفنية

»ايكويت« تدعم جهود بيت السدو 

أعلنت مجموعة ايكويت، ع��ن دعمها جلهود 
بيت ال��س��دو الكويتي الشهير ال��ذي يسعى إلى 
احلفاظ والترويج للتراث الثقافي اخلليجي وفن 
احلرف اليدوية البدوية وعلى وجه اخلصوص فن 
النسيج، إذ تقوم الشركة برعاية أحدث برامج بيت 
السدو التي أثمرت بافتتاح “ستوديو سدي” الذي 
يهدف إلى إع��ادة إحياء هذا امل��وروث الثقافي بني 
اجليل الشبابي من الفنانني واألف��راد سواء، وذلك 

سعياً لتطويره وإعادة ابتكاره بشكل معاصر. 
وقالت مساعد الرئيس التنفيذي لالتصاالت 
والعالقات العامة واحلكومية في شركة ايكويت، 
د. عبير سليمان العمر: “إن مجموعة ايكويت تقوم 
بدعم واالستثمار في برامج ذات أبعاد اقتصادية 
وتعليمية وبيئية تساهم ف��ي التقّدم اإليجابي 
نحو حتقيق أهداف املجموعة لالستدامة، وهذا ما 
تقوم به مبادرة ستوديو سدي التي تدعم إعادة 
إحياء التراث الثقافي.” ومن جهتها، قالت عضو 
فريق التنمية املستدامة في شركة ايكويت، فاطمة 
الفارسي: “يعد بيت السدو من املتاحف واملراكز 
الثقافية القليلة جداً في الكويت التي حتافظ على 

جزء أساسي من ثقافتنا احمللية. إننا نتطلع إلى 
رؤي��ة م��ا سيبتكره الفنانون الشباب عبر ربط 
ماضينا بحاضرنا واملستقبل ال��ذي يطمحون له، 
وندعو اجلميع للمشاركة في هذه التجربة الثقافية 
الغنية.” وتعليقا على ال��ش��راك��ة م��ع مجموعة 
ايكويت، قالت رئيسة مجلس إدارة جميعة السدو، 
الشيخة بيبي دعيج اجلابر العلي: “ستوديو سدي 
منصة ابتكار معاصرة جلذب وتشجيع املبدعني 
لالستلهام م��ن ت��راث النسيج وتقاليده الفنية، 
ونأمل أن نحافظ عبر هذه املبادرة على هذا التراث 
ال��ذي كان يوماً مصدر عيش أساسياً في الكويت 
ودول اخلليج. نشكر ايكويت على رعايتهم الكرمية 

ونتطلع إلى املزيد من التعاون املثمر.”
قامت مجموعة ايكويت مبواءمة استراتيجيتها 
لالستدامة مع أهداف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
للتنمية املستدامة ورؤي��ة الكويت لعام 2035. 
وكجزء من ه��ذه االستراتيجية، تقّدم املجموعة 
دعمها ملختلف شرائح املجتمع، مبا في ذلك جلمعية 
املكفوفني الكويتية التي قامت مبساندتها في إنشاء 

مركز خاص للشباب للمكفوفني.

صورة جماعية


