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إعــــــــــالن
شركة الشرق للوساطة المالية )ش.م.ك.مقفلة(

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

في مقر الشركة الرئيسي
شرق - مبنى بورصة الكويت – الدور الرابع

وذلك يوم األربعاء الموافق 8/مايو/2019م
في تمام الساعة 11 صباحًا

على السادة المساهمين مراجعة مقر الشركة الرئيسي الستالم
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية

الكائن في: شرق، مبنى بورصة الكويت، الدور الرابع
رقم التلفون:22248444     

صرخوه: «كامكو» تخطط لتوسيع عملياتها اإلقليمية
رباب اجلوهري 

قالت نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة كامكو لالستثمار 
انتصار السويدي إن األسواق 
املاليــة فــي املنطقــة وعلــى 
املستوى الدولي تأثرت ببعض 
االحداث االقتصادية الرئيسية، 
مبــا في ذلك احلرب التجارية 
املستمرة بني الواليات املتحدة 
والصني، وارتفاع أسعار الفائدة 
في الواليات املتحدة وما لذلك 
من أثر على التدفقات الدولية 

لرؤوس األموال.
وسلطت السويدي في كلمة 
ألقتها خالل االجتماع السنوي 
للجمعية العامة العادية التي 
عقدت أمس بنســبة حضور 
٩١٫٧٪ بالتزامــن مــع منتدى 
الشــفافية ٢٠١٩ الضوء على 
املاليــة  أداء ســوق األوراق 
اخلليجي وانفراده بتســجيل 
أداء ايجابــي مقارنــة باألداء 
الضعيف الذي منيت به املراكز 
املالية الرئيســية في العالم، 
موضحة أهمية انضمام السوق 
الســعودي ملؤشــر مورجان 
الناشئة  ســتانلي لألســواق 
الســوق  ترقيــة  وإمكانيــة 
الكويتــي وما قدمــه ذلك من 
دعم ألداء األسواق اخلليجية 

بصفة عامة.
واعتبـــــرت السويـــدي 

األداء  الشفافية، مســتعرضا 
اإلســتراتيجي للشــركة على 

مدار العام ومنذ التأسيس.
وقال صرخوه انه في ظل 
ما نعاصره في وقتنا احلاضر 
من تغيرات دائمة على صعيد 
املشهد االقتصادي والتجاري، 
التخطيــط  يتوجــب علينــا 
للمســتقبل واحلفــاظ علــى 
وضعنا التنافســي وترسيخ 
مكانتنــا املســتقبلية علــى 
مستوى القطاع املالي احمللي 
واإلقليمــي. فعلى مدار ٢٠١٨، 
انصــب تركيزنــا على وضع 
ركائز قوية ملسيرتنا املستقبلية 

تصــل قيمتها إلى نحو ١٢٫٩٧ 
مليــار دوالر، وذلك من خالل 
اجتذاب األموال اجلديدة التي 
مت جمعها في صناديق ومحافظ 
العمالء، كما استكملت الشركة 
٩ صفقات استثمارية مصرفية 
ناجحة بقيمة إجمالية بلغت 

١٫٨ مليار دوالر.
وعلى الصعيد التشغيلي، 
لفــت صرخــوه الــى حتقيق 
الشركة منذ تأسيسها إيرادات 
بلغت قيمتها ٢٩٣ مليون دينار، 
في حني بلغت أرباح الشركة 
منذ تأسيسها ١٠٥ ماليني دينار، 
وبلغــت األرباح املوزعة على 

اإليرادات لتوليد تدفقات دخل 
مستدامة ومواصلة خلق قيمة 
مضافــة للمســتثمرين عبر 
إنشــاء منصــات للمنتجات 
واخلدمات االستثمارية التي 
توفــر عائــدات معدلــة وفقا 
للمخاطــر من خــالل تطبيق 
األطر املناسبة والقوية لإلدارة 
والشــفافية والنزاهة وإدارة 

املخاطر.
وأضــاف: «نســعى دائما 
إلــى مواصلــة تقــدمي نطاق 
واسع من اخلدمات املصرفية 
االستثمارية في أسواق امللكية 
وأسواق الدين على حد سواء، 
مــع احلــرص على توســعة 
بصمتنــا اجلغرافية ونشــر 
تواجدنا على أوسع نطاق». 
وتوقع صرخوه مواصلة منو 
خدمــات إدارة األصول التي 
تقدمها «كامكو» في ظل تركيز 
الشــركة على زيادة حصتها 
الســوقية علــى الصعيدين 
احمللــي واإلقليمي، مع تقدمي 
جتربة فريدة ومميزة للعمالء 
وفقا ملتطلباتهم واحتياجاتهم 
الفردية من خالل تعزيز دور 
إدارة الثروات وما تقدمه من 
حلــول متنوعة باســتخدام 

أحدث التقنيات.
أن  صرخــوه  وأوضــح 
الشركة حترص في توقعاتنا 
على التزام التفاؤل واحلرص 

من خالل اقتناص الفرص التي 
تتميز بطبيعة اســتراتيجية 
وحصافة مالية، وفي ظل هذا 
النهج، إلى جانب اشرافنا على 
استثماراتنا القائمة وترسيخ 
أواصر العالقــات مع عمالئنا 
نسعى الى احلفاظ على ميزة 
تنافسية مستدامة في األسواق 

التي نعمل بها.
وأشــار صرخوه الى ابرز 
األحداث الرئيسية التي أقدمت 
الشركة على تنفيذها في ٢٠١٨، 
فعلى صعيــد إدارة األصول، 
متكنــت «كامكو» مــن تعزيز 
مستوى أصولها املدارة التي 

املساهمني ما قيمته ٨٦ مليون 
دينار، كما متكنــت «كامكو» 
عبر السنوات من تعزيز قيمة 
األصول املدارة والتي سجلت 
ارتفاعــا مبعدل منو ســنوي 
مركب ١٧٪، هذا باإلضافة إلى 
الصفقات الناجحة التي امتتها 
الشركة خالل العام، وحققت 
الشــركة ســجال مهنيا حافال 
مــن خــالل اجنــاز ١٣١ صفقة 
استثمارات مصرفية ناجحة 
تقــارب قيمتهــا ٢٠٫٤ مليــار 

دوالر.

اآلفاق املستقبلية
وقال صرخوه إن «كامكو» 
أعلنت عن خطتها املستقبلية 
الهادفة للحفاظ على مكانتها 
الريادية ضمن القطاع املالي 
على مســتوى جميــع أنحاء 
املنطقــة، وذلــك مــن خــالل 
تعزيز قدراتها لتحقيق النمو 
املستدام واحلفاظ على ربحية 
الشركة على املدى البعيد، هذا 
باإلضافــة إلى تعزيــز قيمة 
األصول املدارة واالستثمارات 
املباشــرة وخلق التــآزر في 
األعمال من خالل دمج املنتجات 
البشرية  واخلدمات واملوارد 
مع «جلوبل»، مشيرا إلى أن 
«كامكــو» تخطط لتوســيع 
عملياتها اإلقليمية من خالل 
التركيــز على تنويع مصادر 

في آن واحد، متوقعا أن يظل 
النمو االقتصادي لدول مجلس 
التعــاون اخلليجي منخفضا 
مقارنة باملستويات التاريخية، 
إال أنه قد يكون أفضل مقارنة 
بالسنوات األخيرة على خلفية 
ارتفاع أسعار النفط املتوقع، 
الفتا الــى أن املنطقة تشــهد 
تنفيذ عدد من املشاريع القائمة 
واملخطط لها، مبا يساهم في 
احلفاظ على أوضاع القطاعات 
املختلفة في املنطقة، وقد أظهر 
القطاع املصرفي منوا قويا في 
األرباح ومتكن من احلفاظ على 
ميزانية عموميــة قوية، كما 
ال يزال القطاع مبشــرا نظرا 
لبعض عمليات الدمج الكبرى 
التي أعلن عنها في وقت سابق 
وإجراء املفاوضات بشأن بعض 

عمليات الدمج اجلديدة.

اجلمعية العمومية
صادقت اجلمعية العمومية 
على جميع بنود جدول األعمال 
للســنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٨ والتي أبرزها 
عــدم توزيــع أربــاح وإبراء 
ذمة أعضاء مجلــس اإلدارة، 
واملوافقة على صرف مكافأة 
٢٠ ألف دينار لعضو مجلس 
إدارة مستقل واستقطاع ١٠٪ 
من األرباح حلساب االحتياط 

االختياري.

١٣ مليار دوالر أصول الشركة املدارة.. و٢٠ ملياراً قيمة االستثمارات املصرفية املنجزة

(زين عالم) انتصار السويدي وفيصل صرخوه خالل اجلمعية العمومية   

«استحواذ كامكو على حصة 
األغلبيــة فــي شــركة بيــت 
العاملي (جلوبل)  االســتثمار 
بالقــرار االســتراتيجي ومن 
اهــم اخلطوات في مســيرتنا 
والتــي ســتؤثر على مشــهد 
وخدمــات  األصــول  إدارة 
االســتثمارات املصرفية على 

مستوى املنطقة».

األداء اإلستراتيجي
من جانبه، حتدث الرئيس 
التنفيذي لشركة كامكو فيصل 
صرخوه عن أداء الشركة في 
٢٠١٨ ضمــن فعاليات منتدى 

ملشاهدة الڤيديو

السويدي: 
استحواذ «كامكو» 

على «جلوبل».. قرار 
إستراتيجي

متفائلون بالقطاع 
املصرفي مع بروز 

بعض عمليات 
الدمج الكبرى

رأي اقتصادي

الذكاء املالي

أحمد تركي - محاسب قانوني

يعتبــر الذكاء املالي من بني الذكاءات التي 
لقيت اهتماما كبيرا لدى املتخصصني وغير 
املتخصصني في اآلونة األخيرة، نظرا لشيوع 
وانتشار كتب وكبسوالت النجاح التي توفر 

وصفات جاهزة لالغتناء السريع واملفاجئ.
ميكن القول، إن الذكاء املالي ليس ظاهرة 
نفسية فحســب، بل جتاوز لها إلى ما ميكن 
أن نســميها، ظاهرة اقتصادية واجتماعية.. 
بطبيعة احلال، فهي معقدة ومتشابكة تشابكا 
عميقا، قد يصعب الفصل بني العناصر املكونة 
للذكاء املالي، وهذا التركيب والتعقيد ناجت عن 
تداخل مكوناته التي تتألف من اجلانب النفسي، 

االقتصادي واالجتماعي.
كما ميكن القول إن الذكاء املالي هو قدرة 
الفرد على استيعابه وفهمه جيدا لألمور املالية 
وكيفية التفكيــر فيها بإجادة والتفكير فيها 
جيدا وحتليل كل األمور ومبعرفة كل شؤون 

األموال وحتليلها ومعرفة وإدراك آثارها.
كذلك من املهم إدراك التعامل والتفاعل معها 

ومع األطراف األخرى املشاركة.
وهناك العديد من اآلراء حول طبيعة اكتساب 
الذكاء املالي، فهناك من يرى أنها تعتمد من األساس 
على اجلينات الوراثية وقدرة الفرد العقلية، وهناك 
من يرى أنها تعتمــد على مدى تعامل وتفاعل 

الفرد والعوامل االجتماعية من حوله.

أهمية حتقيق الذكاء املالي والوصول إليه
مع زيادة املصاريف ومتطلبات احلياة أصبح 
من املهم إيجاد الطرق املناسبة للتعامل مع املال 

وسوق املال وإدارة احلياة املالية ومستلزمات 
الفرد، وذلك ما سيحدث بنجاح مع الوصول 

لدرجات الذكاء املالي.
القدرة على متييز متطلبات احلياة وأولوياتها 
دون املبالغة وذلك بعد املزايدات الرهيبة التي 
حتدث باإلعالنات التجارية والتي جتعل الفرد 
يظن أن حاجته لكثير من املنتجات والســلع 
واخلدمات ضرورية ال غنى عنها، وبالذكاء املالي 
بالتأكيد ســينجح الفرد في التحديد وإيجاد 

األنسب واألفضل.
العمل على حتسني القدرة الشرائية للمواطن 
أو الفرد عن طريق حســن اختيار احلاجات 
واالحتياجات املطلوبة منه بطريقة جيدة دون 
التعرض للصرف املبالغ فيه دون فوائد وأيضا 
في الوقت نفسه تلبية متطلباته واحتياجاته 
كاملة دون الشعور بالنقص أو احلاجة أو حتى 

عدم القدرة على شراء ما يريد.

كيفية تنمية العقول بالذكاء املالي
- منذ الصغر ميكن أن تنمي األسرة عقل الطفل 
بكل ما يخص الــذكاء املالي عن طريق أمثلة 
بسيطة على قدر فهم األطفال وما يدور بحياتهم 
اليومية، بتوصيل ابسط الطرق وأجنحها في 

التعامالت املالية الصحيحة.
- توسيع طريقة فهم الفرد للمال ومعامالته 
وطرح األفكار واالستراتيجيات إليجاد الطرق 
املالية السهلة لكل املتطلبات والتعامالت املالية.
- الوعــي الكافي لالحتيــاج املالي واملعايير 

األخالقية.

العمل االقتصادي على طاولة وكالء املالية اخلليجيني
وزارة  وكيــل  تــرأس 
املالية صالــح الصرعاوي 
أمس وفد الكويت املشارك 
فــي االجتمــاع اخلامــس 
واخلمســني للجنــة وكالء 
وزارات املالية بدول مجلس 
لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية في سلطنة عمان، 
وذلــك ملناقشــة املواضيع 
املتعلقة بالعمل االقتصادي 

اخلليجي املشترك.
ومت خــالل االجتمــاع 
مناقشــة مــا توصلت إليه 
جلنة محافظي مؤسســات 
النقد والبنوك املركزية بدول 
املجلــس بشــأن تطورات 
املدفوعات  تأسيس شركة 
اخلليجية، وجلنة اإلشراف 
اجلهــاز  علــى  والرقابــة 
املصرفــي بــدول املجلس. 
ومناقشــة مذكــرة األمانة 
العامــة ملجلــس التعــاون 
بشــأن محضــر االجتماع 
اخلامس لرؤساء ومديري 
اإلدارات الضريبيــة بدول 

ووضــع خارطــة طريــق 
لتحقيق الوحدة االقتصادية 
بــني دول املجلــس بحلول 
٢٠٢٥، وخطــوات تنفيــذ 
السوق اخلليجية املشتركة.

ومن اجلدير بالذكر، فإنه 

واالقتصاد في دول مجلس 
املقرر  التعاون اخلليجــي 
عقده يوم اجلمعة ٢٦ أبريل 
٢٠١٩ في سلطنة عمان، وذلك 
بعد رفع التوصيات املقدمة 

من قبل السادة الوكالء.

من املقرر أن يترأس وزير 
املاليــة د. نايف احلجرف 
الوفد الكويتي املشارك في 
االجتمــاع الـــ ١٠٩ للجنــة 
التعاون املالي واالقتصادي 
على مســتوى وزراء املال 

ناقشوا تطورات تأسيس شركة املدفوعات اخلليجية

صالح الصرعاوي في لقطة جماعية مع وكالء وزارات املالية اخلليجيني

املجلس.
كمــا ناقــش االجتمــاع 
مذكرة األمانة العامة حول 
مقتــرح اإلمــارات العربية 
املتحدة بشــأن إعداد خطة 
القادمــة  عمــل للمرحلــة 

«ميراس الوطنية» حتصل على شهادات اجلودة
العــام  املديــر  كشــفت 
الوطنية  لشــركة ميــراس 
للمقــاوالت العامة للمباني 
م.منيرة جاســم األمير، أن 
الشركة حصلت على شهادة 
اجلودة آيزو ٩٠٠١ وشهادة 
اجلودة ١٨٠٠١ ألسباب مهنية 
مباشرة، حيث ان الشركة قد 
طورت نظام اإلدارة الداخلية 
ومراقبة متابعة العمل وفق 
أحدث الوسائل وكانت عملية 
التقييم للنظام الذي طورته 
الشركة تتم بشكل داخلي.

وأضافــت األميــر فــي 
تصريــح صحافــي أمــس، 
أنــه كان مــن الضــروري 

التأكــد مــن آليــات العمــل 
الداخلــي وتوقــع املخاطر 
احمليطة وتلبية احلاجات، 
الفتة إلى أن املعيار الدولي 
٩٠٠١ هو األكثر انتشارا في 
العالم نظرا لتكامله، علما أنه 
يساعد املؤسسات والشركات 
بشكل أساســي على تلبية 
العمالء  طلبات وتوقعــات 
بأعلى مســتوى، حيث قام 
نظــام إدارة اجلــودة آيزو 
٩٠٠١ على مراقبة مستوى 
اجلــودة وإدارة العمليــات 
فــي الشــركة فيوضح هذا 
املعيار الطــرق التي ميكن 
من خاللها االرتقاء باخلدمات 

«إن  بالقــول:  تصريحهــا 
ميراس الوطنية للمقاوالت 
العامة للمباني ال تدخر جهدا 
في تطوير آليات العمل مبا 
العمــل  يناســب مصلحــة 
ويعود بالنفع على املتعاملني 
الوطنيــة»  مــع «ميــراس 
وجتهيزها للمراحل املقبلة 
من التطور التي تخطط لها 
الشركة، حيث يجب أن تكون 
الشركة على أمت االستعداد 
إداريا كما هي على املستوى 
املهني ما يخلــق لها قواعد 
راسخة وصوتا واضحا في 
السوق ال يخطئه أي متعامل 

معها».

التي تقدمها الشركة.
ميــراس  أن  وذكــرت 
العامة  الوطنية للمقاوالت 
للمباني لم تقم بهذه اخلطوة 
فقط من أجل تقييم نظامها 
الداخلــي وفق أحدث النظم 
وأكثرها مصداقية فقط، بل 
من أجل إدماج هذه النظم في 
روح وآليات الشركة بشكل 
النواقص  دائم واســتكمال 
ورفع الكفاءة بشكل مستمر 
ما يخدم في املقام األول عمالء 
الشركة وكذلك تسهيل طرق 
اإلدارة وتفعيل آليات املراقبة 

املهنية.
األميـــر  واختتمـــــــت 

طورت نظام اإلدارة الداخلية ومراقبة متابعة العمل وفق أحدث الوسائل

م.منيرة جاسم األمير

للمضــي قدما فــي اختبار 
النظم الداخلية مع املعايير 
الدولية واملتفق عليها عامليا، 


