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غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة تعلن م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي م��ؤمت��ر دع��م االق�ت�ص��اد املصري
�أعلنت غرفة جتارة و�ص��ناعة الكويت عن م�ش��اركتها يف م�ؤمتر دعم وتنمية االقت�صاد
امل��صري ال��ذي يعقد ما ب�ين  13و 15مار�س اجل��اري يف مدين��ة �رشم ال�ش��يخ بوفد رفيع
امل�ستوى يرت�أ�سه رئي�س الغرفة علي الغامن.
وقالت الغرف��ة ان امل�ؤمتر ال��ذي يعقد برعاية الرئي���س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�س��ي
ي�أتي يف �إطار انطالق الربنامج اال�ستثماري الطموح جلمهورية م�رص العربية الذي يهدف
�إىل ا�س��تغالل كل االمكانات واملوارد امل�رصية وتوظيفها بال�ش��كل ال�ص��حيح مما ي�ؤدي �إىل
حتقيق التنمية ال�شاملة.
و�أ�ض��اف البيان ان من املتوقع �أن ي�ش��ارك بامل�ؤمتر م�س���ؤولون ب��ارزون من دول

العامل حيث �سيتم ت�سليط ال�ضوء على اال�ص�لاحات التي ادخلتها م�رص على النظام
االقت�ص��ادي ،بالإ�ض��افة �إىل ا�س��تعرا�ض م�ش��اريع ا�س��تثمارية متاحة يف م�رص بعدة
قطاع��ات منه��ا الكهرب��اء والطاق��ة والنقل والبني��ة التحتي��ة واملق��اوالت والتعدين
وال�ص��ناعات التحويلية واخلدمات اللوج�س��تية وال�سياحة وال�ص��ناعات الغذائية
واال�ستثمار الزراعي وبناء وا�صالح ال�سفن.
وذك��ر �أن م�ش��اركة الغرف��ة يف امل�ؤمتر حجم��ا ونوعا تعك���س اهتمام القط��اع اخلا�ص
الكويت��ي يف فتح �آفاق جدي��دة للتعاون يف م�رص الت��ي تعترب �أهم الوجهات اال�س��تثمارية
لر�أ�س املال الكويتي والذي يحتل مراكز متقدمة ك�أف�ض��ل م�س��تثمر �أجنبي ،خ�صو�ص��ا �أن

رعاي��ة الرئي�س امل��صري للم�ؤمتر ت�ؤكد جدية القيادة امل�رصية بو�ض��ع م��صر على ريادة
خريطة اال�ستثمار .يذكر ان الوفد ي�ضم كال من النائب االول لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة
الكويت خالد ال�ص��قر والنائب الثاين عبدالوهاب الوزان واالع�ضاء ا�سامة الن�صف وطارق
املطوع وطالل اخلرايف وحممد كاكويل ووفاء القطامي واملدير العام للغرفة رباح الرباح.
كما ي�ش��ارك يف الوفد كل من الرئي�س التنفيذي يف جمموعة بنك الكويت الوطني ع�صام
ال�صقر ورئي�س قطاع املقاوالت يف جمموعة �رشكة حممد عبداملح�سن اخلرايف ل�ؤي اخلرايف
ورئي�س جمل�س ادارة �رشكة من�ص��ور بوخم�سني ونائب الرئي�س التنفيذي يف �رشكة املركز
املايل الكويتي ب�سام العثمان.
علي الغامن

«ال� �ت �ج ��ارة» ت�ط�ل��ق م ��ؤمت � ً�را ي�ب�ح��ث م�س�ت�ق�ب��ل س ��وق امل� ��ال وت �ط��وي��ر البورصة
انطلق��ت �أم���س االول الأح��د فعالي��ات م�ؤمتر م�س��تقبل
ال�سوق املايل و�آفاق تطوير البور�صة ملناق�شة اليات تطوير
و�إنعا���ش ال�س��وق الكويت��ي .حت��ت رعاي��ة نائ��ب رئي�س
ال��وزراء وزير التج��ارة وال�ص��ناعة الدكتور عبداملح�س��ن
املدع��ج ،وم�ش��اركة هيئ��ة �أ�س��واق امل��ال واقت�ص��اديني
ومتخ�ص�صني من �أ�صحاب اخلربة.
وقال فواز ال�ش�لال وكيل وزارة التجارة وال�صناعة� ،إنه
يجري العمل على و�ض��ع البور�ص��ة الكويتية على امل�سار
ال�ص��حيح من �أجل ا�س��تعادة ثقة امل�س��تثمرين يف ال�س��وق
وت�شجيع اال�ستثمار.
و�أ�ض��اف على هام�ش امل�ؤمتر �أنه من �ض��من الأولويات
العمل على حت�س�ين ورفع كفاءة وفعالية ال�سوق وجعله
�أكرث جاذبية للم�ستثمرين ومدراء ال�صناديق.
و�أ�ض��اف �أن االقت�ص��اد الكويتي ب�ص��دد مرحلة جديدة
بعد �ص��دور قانون التجارة اجلديد وقانون هيئة �أ�س��واق
املال ،م�ش�يرا �إىل �أن ال�س��وق الكويتي �أمام عهد جديد يقوم
عل��ى �أ�س���س منظوم��ة ت�رشيعي��ة ورقابي��ة متهد لو�ض��ع
ال�سوق يف م�صاف الأ�سواق املتطورة.
وقال��ت اللجن��ة املنظم��ة يف بي��ان �ص��حايف �إن امل�ؤمت��ر

�أحمد العمريى و�أمين بودي ويو�سف العو�ضي وعلي البدر
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ب � �ن � ��ك ب � ��وب � � �ي � ��ان ي� � � � � ��وزع  5ف � � ��ي امل � � ��ائ � � ��ة ن� � �ق � � ً�دا
وي �ك ��اف ��ئ م �ج �ل��س إدارت� � � ��ه ب � �ـ  240أل � ��ف دي �ن��ار

وافق��ت اجلمعي��ة العمومي��ة لبن��ك بوبي��ان التي
عقدت ام�س بن�سبة ن�ص��اب بلغت  75.7يف املائة على
توزي��ع �أرباح نقدية بن�س��بة  5يف املائ��ة عام 2014م
بواقع خم�س��ة فلو���س ل��كل �س��هم ،ومكاف�أة �أع�ض��اء
جمل�س الإدارة مببلغ  240الف دينار.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة يف البنك حممود الفليج،
على هام���ش العمومية :ان النتائج املالية قوية خالل
الع��ام املا�ض��ي ،حيث حق��ق �أرباح��ا �ص��افية بلغت
 28.2مليون دينار عن عام  2014بن�س��بة منو بلغت
 111يف املائة ،كما قفزت احل�صة ال�سوقية من التمويل
م��ن  2.3يف املائة يف ع��ام � 2009إىل  5.8يف املائة يف عام
 ،2014كم��ا ارتفع متويل الأفراد م��ن  1.2يف املائة �إىل
 8.3يف املائة خ�لال الفرتة ذاتها ،وذلك على الرغم من
البيئة الت�ش��غيلية ال�ص��عبة والتحديات االقت�صادية
املحلية والإقليمية امل�ستمرة.

حممود الفليج

و�أ�ش��ار الفليج ،خالل اجلمعية العمومية لل�رشكة،
�إىل �أن الأرق��ام وامل�ؤ�رشات ت�ؤكد امل�س�يرة على الطريق
ال�ص��حيح نح��و ت�أ�س��ي�س م�ؤ�س�س��ة مالي��ة م�رصفية

ر�ص��ينة ق��ادرة عل��ى االبت��كار واملناف�س��ة يف كاف��ة
الأ�س��واق ،م�ش�يرا �إىل ان الع��ام � 2014ش��هد اكتم��ال
م�سرية �أول خطة �س�تراتيجية حقيقية للبنك (2010
  )2014والت��ي تكلل��ت بنجاح كبري تدعم��ه الأرقاموالنتائ��ج ،والأه��م يف ذل��ك ه��و الع��ودة الناجحة �إىل
الربحية الت�ش��غيلية مع املحافظة على �أ�س���س العمل
امل�رصيف الر�ص�ين واحلوكم��ة الر�ش��يدة ،ومتكننا من
ت�أ�س��ي�س عالمة م�رصفية �إ�س�لامية مميزة قادرة على
املناف�سة والتو�سع يف ال�سوق املحلي.
وق��د �أق��رت اجلمعي��ة العمومي��ة العادي��ة وغ�ير
العادية ج��دول االعم��ال والذى ت�ض��من اب��رز بنودة
زيادة ر�أ���س املال بالكامل م��ن � 196إىل  206.3مليون
دين��ار ،كم��ا مت تعديل امل��ادة ( )6من عقد الت�أ�س��ي�س
واملادة ( )5من النظام الأ�سا�س��ي ،وتعديل املادة ()5
من عقد الت�أ�سي�س واملادة ( )4من النظام الأ�سا�سي.

أرب � � � ��اح «ك� ��ام � �ك� ��و»  1.96م� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار ف � ��ي 2014
�أعلن��ت �رشك��ة كامك��و لال�س��تثمار ���ش .م .ك (عامة)� ،إح��دى �أك�بر ال�رشكات
اال�س��تثمارية يف املنطقة من حيث حجم الأ�صول املدارة ،عن نتائجها املالية للفرتة
املنتهية يف  31دي�س��مرب  ،2014حيث �سجلت ال�رشكة �ص��ايف ربح للم�ساهمني بلغ
 1.96مليون دينار (بواقع  8.2فل�س لل�س��هم الواحد) ،مقارنة مع  3ماليني دينار
يف العام املايل  ،2013و�أو�صى جمل�س �إدارة �رشكة كامكو لال�ستثمار بتوزيع �أرباح
نقدية بن�س��بة  5يف املائة (�أو  5فلو�س لل�سهم الواحد) ،وذلك للم�ساهمني املقيدين
يف �س��جالت ال�رشكة بتاريخ اجتم��اع اجلمعي��ة العمومية (وهي التو�ص��ية التي
تخ�ضع ملوافقة اجلمعية العمومية مل�س��اهمي ال�رشكة واجلهات الرقابية) .وعلى

الرغم من هبوط �أ�س��عار النفط وتراجع �أداء �أ�س��واق املال يف املنطقة ،ارتفع الدخل
الت�ش��غيلي من الأن�ش��طة الرئي�س��ية مقارنة مع العام ال�س��ابق .وعززت “كامكو”
احلجم االجمايل للأ�ص��ول املدارة لي�ص��ل �إىل  3.5مليار دين��ار ( 12.2مليار دوالر)
يف  ،2014مقارن��ة م��ع  2.9مليار دينار ( 10.1ملي��ار دوالر) يف عام  ،2013حمققة
بذلك منوا ن�س��بته  23يف املائة .وحققت ال�رشكة عائ��دات بقيمة  5.1مليون دينار
من الر�س��وم الت�ش��غيلية (�إيرادات �أتعاب) مقارنة مع  5.3مليون دينار يف .2013
وخ�لال العام  ،2014ومتكنت “كامكو” من تخفي�ض حجم الدين بن�س��بة  17يف
املائة لي�صل �إىل  24مليون دينار باملقارنة مع  29مليون دينار يف العام ال�سابق.

ال� � �س� � �م� � �ي � ��ط :ج� � �ل � ��وب � ��ل ت � � ��رك � � ��ز ع� � �ل � ��ى ال � � � �س� � � ��وق امل� � �ص � ��ري

بدر ال�سميط

قال الرئي�س التنفيذي لبيت اال�س��تثمار العاملي
غلوبل الكويتية ان ال�رشكة تدير �أ�ص��وال ب�أكرث من
�أربع��ة ملي��ارات دوالر ،وان ا�س�تراتيجية ال�رشكة
تغ�يرت بالكام��ل لرتك��ز عل��ى ادارة �ص��ناديق
اال�س��تثمار و�أ�ص��ول الغ�ير وتق��دمي اخلدم��ات.
وق��ال ب��در ال�س��ميط يف مقابلة مع روي�ترز نحن ال
ن�س��تثمر ر�أ�س املال ..ا�س�تراتيجيتنا ه��ي الرتكيز
على ال�صناديق اال�س��تثمارية وادارة �أ�صول الغري
وتوفري اخلدمات �س��واء كانت اخلدمات امل�رصفية
اال�ستثمارية �أو ادارة اال�صول .وكان بيان لل�رشكة
قال العام املا�ض��ي ان اجمايل اال�ص��ول التي حتت
االدارة ل�ص��الح العم�لاء من��ا بواق��ع  200مليون
دوالر من��ذ بداية  2014لي�ص��ل �إىل  3.4مليار دوالر
يف نهاي��ة مار�س .وغلوب��ل من �رشكات اال�س��تثمار
العديدة الت��ي ت��ضررت يف الكويت ب�س��بب االزمة
املالي��ة العاملية نتيجة ا�س��تثمار قرو�ض ق�ص�يرة

االجل يف �س��وقي العقارات واال�سهم املحليتني وهو
م��ا �أدى خل�ض��وعها خلط��ة اع��ادة هيكل��ة جعلت
الدائن�ين ميتلكون  70باملئة من �أ�س��همها بعد رفع
ر�أ�سمالها .و�أ�ضاف ال�سميط الذي كان يتحدث على
هام�ش م�ؤمتر م�ستقبل ال�سوق املايل الكويتي اليوم
غلوبل �أ�ص��بحت �رشكة خدمات مالية تركز ب�شكل
رئي�سي على عوائدها من اخلدمات املقدمة� ..سواء
كانت على �ش��كل ادارة �أ�ص��ول �أو ادارة �ص��ناديق.
و�أو�ض��ح �أن ال�رشكة تركز حاليا وب�ش��كل �أ�سا�سي
على �أ�س��واق الكويت ودول اخللي��ج االخرى ولها
ا�ستثمارات يف دول �أخرى منها م�رص.
وقال ال�س��ميط ان ال�رشكة ترتق��ب اعتماد هيئة
�أ�س��واق امل��ال لنتائجه��ا املالي��ة االجمالية ل�س��نة
 2014حت��ى يت�س��نى للهيئ��ة بعد ذل��ك النظر يف
الطلب الر�س��مي الذي تقدم��ت به ال�رشك��ة لإعادة
االدراج يف �سوق الكويت للأوراق املالية.

يكت�س��ب �أهمية كبرية ،ال�س��يما �أن��ه طرح مب��ادرة وطنية
ه��ي االوىل م��ن نوعه��ا وتق��دم ح�لا �ش��امال للأزم��ة الت��ي
تكبل االقت�ص��اد الكويتي وجعلت من ال�س��وق املايل طاردا
للم�ستثمر املحلي.
وذك��ر البي��ان �أن املب��ادرة قدمه��ا الرئي���س التنفي��ذي
ل�رشكة بيت الأوراق املالية �أمين بودي وتت�ضمن مرتكزات
عملية وهند�سة مالية فريدة حتقق نقلة نوعية لالقت�صاد
القابع حتت تداعيات الأزمة منذ �سبعة عوام وب�أقل تكلفة
مالية ممكنة».
و�أو�ض��ح �أن اخلب�ير االقت�ص��ادي عل��ي الر�ش��يد البدر
«ال��ذي يعد �أحد ابرز االقت�ص��اديني ومن �أ�ص��حاب اخلربة
امل�ش��هود له��م ق��دم ر�ؤي��ة ت�شخي�ص��ية للواق��ع وحل��وال
ومقرتح��ات عملية ح��ول م�س��تقبل ال�س��وق امل��ايل و�آفاق
تطوير البور�صة».
وذك��ر �أن امل�ؤمتر �ش��هد م�ش��اركة نخبة م��ن رواد العمل
املايل اال�س��تثماري حمليا واقليميا وعامليا �س��واء التقليدي
�أو اال�سالمي ،م�ش�يرا �إىل ان اجلل�س��ة الأوىل ادارها الرئي�س
الأ�س��بق ملكت��ب اال�س��تثمار الكويت��ي يف لن��دن والرئي���س
التنفيذي الأ�سبق لبنك اخلليج الدكتور يو�سف العو�ضي.

عبدالوهاب الوزان

(ت�صوير :وداد ال�شيخ)

