
أع���ل���ن���ت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
ل��اس��ت��ث��م��ار “كامكو”، عن 
نتائجها املالية املجمعة لفترة 
االثني عشر شهراً املنتهية في 
31 ديسمبر 2018. حيث حققت 
كامكو صافي ربح للمساهمني 
ب��ق��ي��م��ة 2.56 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
كويتي، بنمو بلغت نسبته 124 
ف��ي امل��ائ��ة مقابل 1.14 مليون 
دينار كويتي في العام 2017، 
بربحية سهم 10.77 فلس مقابل 
4.80 فلس في الفترة املماثلة من 
العام املاضي. وارتفعت األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهاك واطفاء الدين إلى 
5.19 مليون دينار كويتي في 
الفترة املالية احلالية مقابل 
2.78 مليون دينار كويتي في 
العام 2017 بنمو نسبته 87 
ف��ي امل��ائ��ة. كما ارت��ف��ع إجمالي 
االي���رادات بنسبة 91 في املائة 
مقارنة بأداء العام 2017، لتبلغ 

18.36 مليون دينار كويتي.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ارت��ف��اع  
التكاليف التشغيلية والتي 
ت��ع��ود ب��األس��اس ال��ى مباشرة 
خطط التوسع، اال أن الشركة 
حققت منواً في صافي التدفقات 
ال��ن��ق��دي��ة ألن��ش��ط��ة االستثمار 
لتصل ال��ى 5.44 مليون دينار 
كويتي. وعلى صعيد متصل، 
زادت املصروفات االجمالية الى 
15.68 مليون دينار كويتي، 
ب��ارت��ف��اع قيمته 7.21 مليون 

دي��ن��ار كويتي مقارنة بالعام 
السابق، وذل��ك نتيجة لتنفيذ 
استراتيجية النمو للشركة، وما 
يترتب عليها من تكاليف مالية 
وتشغيلية، فضاً عن احتساب 

املخصصات.
ف���ض���ًا ع���ن ت��أث��ي��ر صفقة 
االستحواذ على حصة األغلبية 
ف��ي ب��ي��ت االس��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي 
“جلوبل” ف��ي تعزيز نتائج 
ال��ش��رك��ة خ���ال ال��ع��ام، أسهم 
النمو احملقق في االي���رادات من 
ال��رس��وم ف��ي ت��ع��زي��ز النتائج 
املالية للشركة، حيث شهدت 
من�����واً ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه 3.22 
مليون دينار كويتي، مرتفعة 
م��ن 7.0 مليون دي��ن��ار كويتي 
ف��ي ال��ع��ام 2017 إل��ى 10.22 

مليون دينار كويتي في العام 
2018. ويعزى هذا النمو بصفة 
أساسية لنمو أت��ع��اب االدارة 
واالستشارات على صعيد إدارة 
األصول واخلدمات االستثمارية 
املصرفية، حيث بلغت االتعاب 
م��ن أنشطة االم��ان��ة م��ا مقداره 

8.08 مليون دينار كويتي.
وبلغ حجم األص��ول امل��دارة 
م��ا قيمته 3.93 مليار دينار 
كويتي، بنمو نسبته 16.69% 
)متضمنة التأثير الاحق لصفقة 
االستحواذ(. كما شهدت إيرادات 
اخلدمات االستثمارية املصرفية 
من��واً ق��وي��اً بصفة ع��ام��ة، حيث 
نفذت  الشركة 9 صفقات بلغت 
قيمتها اإلجمالية حوالي 534 

مليون دينار كويتي تقريباً.
وفي إطار تعليقه على النتائج 
امل��ال��ي��ة للشركة ق��ال الرئيس 
التنفيذي لشركة كامكو فيصل 
صرخوه:” نسعى ق��دم��اً نحو 
حتقيق رؤيتنا ف��ي أن نصبح 
الشركة املفضلة إلدارة األصول 
واالستثمار املصرفي في املنطقة. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات 
التي نواجهها بفعل التغيرات 
التي تشهدها األس���واق، نعمل 
على مواصلة خطتنا م��ن أجل 
االحتفاظ مبستويات مرتفعة 
من السيولة وهيكل مالي قوي، 
إل��ى جانب تعزيز ما نتمتع به 
من مرونة كافية متكننا من بلوغ 

منوذج اعمال أكثر تكاملية.”.

بفعل زيادة اإليرادات وصفقة شراء ُمجزية

 2.56 »كامكو« حتقق ربحًا صافيًا بـ 
2018 مليون دينار للعام 
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ق��ال رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
الكويتية يوسف اجلاسم  أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية ستحقق خال الربع 
األول من هذا العام زي��ادة بنسبة 5 % 
من اإلي��رادات اإلجمالية مقارنة بنفس 
الفترة من ع��ام 2018 وزي��ادة بنسبة 
8 %  بعدد الركاب هذا العام مقارنة 
بنفس الفترة م��ن ع��ام 2018 كما أن 
الثقة املستردة في اخلطوط اجلوية 
الكويتية من قبلعمائنا الكرام ترجمتها 
األرق��ام  التالية: حيث نقلت اخلطوط 
اجلوية الكويتية ما مجموعه4،1 مليون 
عام 2017 ثم إرتفع العدد املنقول من 
ال��رك��اب إل��ى 4،5 مليون ع��ام 2018 
ونأمل بنقل 4،7 مليون راكب خال عام 
2019 اجل��اري ، أن الزيادة على سنة 

القياس تبلغ 600،000 راكب.
وت��اب��ع خ���ال امل��ؤمت��ر الصحافي 
الذي عقد أمس مبقر الشركة مبناسبة 
االحتفال بذكرى م��رور 65 عاماً على 
تأسيس “الكويتية”  : يسرنا بعد 
تشرفنا بإحاطة حضرة صاحب السمو 
أميرنا املفدى وسمو ولي العهد األمني 
وس��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء أن 
نعلن اليوم انطاق فعاليات إحتفالنا 
مبناسبة )65 ع��ام��اً( على تأسيس 
اخلطوط اجلوية الكويتية  في مارس 

من عام 1954 على يد أصحاب الهمم .
وأضاف :  أؤكد لكم بأنني واخواني 
أعضاء مجلس اإلدارة و أخي الرئيس 
التنفيذي وج��م��ي��ع األخ����وة ال��زم��اء 
املسؤولني في اخلطوط اجلوية الكويتيه 
وجميع العاملني فيها داخ��ل وخ��ارج 
ال��ك��وي��ت سنسعى جميعاً لتحقيق 
األه��داف الرئيسية التى رسمناها من 
خال مجلس اإلدارة وه��ي:- احملافظة 
على أعلى درجات السامة واألمان في 
عملياتنا وتشغيلنا. و أعلى درج��ات 
إنضباط مواعيد الرحات حيث حققنا 
بحمدالله نسبة ي��وم��ي��ة بإنضباط 
املواعيد تتراوح بني 90 و %95 وهي 
ت��ف��وق امل��ع��دل ال��ع��امل��ي ل���دى ش��رك��ات 

ال��ط��ي��ران بضبط امل��واع��ي��د والبالغة 
%85. وأعلى اخلدمات املقدمة للعماء 
قبل وأثناء سفرهم وبعد وصولهم إلى 

وجهاتهم بسامة الله. 
ونؤكد لكم أننا مبا حققناه بحمد الله 
قد بلغنا نقطة الاعودة عن مستويات 
األداء واإلجن���از العالية ال��ت��ي ملسها 
اجل��م��ي��ع  ب��ل سينصب سعينا على 
املزيد من اإلجناز والعطاء ونسأل الله 
التوفيق لتحقيق  أهدافنا والبقاء في 

الصدارة وفقاً ألعلى املعايير املهنيه.
إنني ونيابة ع��ن أختي واخ��وان��ي 
أعضاء مجلس اإلدارة وأخ��ي الرئيس 
التنفيذي أت��ق��دم  بالتهنئة جلميع 
العاملني في اخلطوط اجلوية الكويتية 
مبناسبة االحتفاالت مب��رور ٦٥ عاما 
على تأسيس اخلطوط اجلوية الكويتيه 
وأش��د على أيديهم بكل ما يبذلونه من 
جهود ملموسة خلدمة ناقلهم الوطني 
وعماءه الكرام، التي تسفر يوما بعد 

يوم عن تقدم ملموس في شتى مجاالت 
عمل الشركة وكل فرد منهم مهما كانت 
وظيفته هم أساس العطاء واإلنتاجية 
والتغيير نحو األفضل ، ونؤكد بأن ثقة 
عماءنا ووالئهم للناقل الوطني هما 
الزاد الذي نستمد منه الدوافع لتحقيق 
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار ال��دائ��م للخطوط 

اجلوية الكويتية.
وذكر : امت مجلس اإلدارة بالتشاور 
م���ع ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي واإلدارة 
التنفيذية اعتماد الهيكل التنظيمي 
املتكامل للشركة وال���ذي مت توزيع 
مهامه لتحقيق اهداف الشركة املرسومة 
من خ��ال خطة العمل االستراتيجية 
)Strategic Business Plan( التي 
اعتمدها مجلس اإلدارة واجلمعية 
العمومية للشركة. وتقوم الشركة اآلن 
مبا يتطلبه تطبيق الهيكل التنظيمي 

للنهوض بأعمالها وخدماتها.
وبني : لقد مجلس اإلدارة إج��راءات 

تعيني الرئيس التنفيذي للشركةوذلك 
بعد أن أعلنت الشركة في الصحف عن 
فتح باب التوظيف لهذا املنصب ومن 
خال شركة التوظيف العاملية )سبنسر 
ستوارت Spencer Stuart( التي مت 
التعاقد معها الستكمال تلك اإلجراءات، 
ومت التعاقد مع املهندس كامل حسن 
العوضي وباشر مهامه الوظيفية ابتداء 

من اول نوفمبر 2018.
كما مت توقيع مذكرة تفاهم مع مصنع 
البوينغ لتدعيم كافة أشكال التعاون 
بني الطرفني خاصة في مجال التدريب 
املهني والفني وسيتم إقامة أكبر مركز 
تدريب طيارين في الشرق األوسط مقره 
الكويت بالشراكة بني اخلطوط اجلوية 
الكويتية وشركة بوينغ وسيوفر املركز 
اخل��دم��ات التدريبية ال��ت��ي حتتاجها 
ال��ش��رك��ة وك��ذل��ك تغطية احتياجات 
شركات الطيران في احمليطني اخلليجي 

والعربي. 

4.7  مليون راكب خالل العام  اجلاري تسعى لنقل 

5 باملئة زيادة في إيرادات  اجلاسم: 
»الكويتية« خالل الربع األول

جانب من املؤمتر الصحافي

اك��دت مسؤولتان كويتيتان 
أمس االربعاء ان الكويت تبذل 
جهودا كبيرة في مجال متكني 
القطاع العام من التحول الرقمي 
مبا يخدم حتقيق اهداف التنمية 

املستدامة.
 وقالت مدير إدارة تخطيط 
املشروعات في اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات في 
الكويت دينا الغربللي لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( على 
هامش مشاركتها في )املنتدى 
العربي الثاني الرفيع املستوى 
للقمة العاملية ملجتمع املعلومات 
وأج����ن����دة 2030 ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
امل��س��ت��دام��ة( ف���ي ب���ي���روت ان 
“اجلهات احلكومية الكويتية 
تعمل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خدماتها 
واستخدام كل وسائل االتصال 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م��ع اجلمهور 
لتسهيل حصولهم على اخلدمات 

وتقدمي املعامات”.
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت م��دي��ر 
إدارة احلوكمة للقطاع العام 
في الهيئة العامة لاتصاالت 
وتقنية املعلومات الكويتية 

منال املزيد ل)كونا( ان الكويت 
“نشرت االستراتيجية الوطنية 
لألمن السيبراني وان العمل 
حاليا يجري على مشروع ربط 
استراتيجية التنمية املستدامة 
بتكنولوجيا االتصاالت وتقنية 

املعلومات”.
وأض��اف��ت “الهيئة االن في 
ط��ور اع���داد سياسة احلوسبة 
السحابية وسياسة تصنيف 

ال���ب���ي���ان���ات وس���ي���اس���ة ام���ن 
املعلومات والتي تهدف جميعها 
لتمكني القطاع العام من التحول 
الرقمي”.وقالت ان مشاركة 
الكويت في املنتدى تساعد في 
“اطاعنا على احدث ما توصلت 
اليه ال��دول في مجال احلوكمة 
والسياسات واللوائح التنظيمية 
وربطها مع اجلهود التي تبذلها 

الكويت في هذا االطار”. 

مسؤولتان كويتيتان: الكويت تبذل جهودًا كبيرة 
في متكني القطاع العام من التحول الرقمي 

منال املزيددينا الغربللي

اخ���ت���ت���م م���رك���ز دراس������ات 
االستثمار ل��دى االحت��اد اليوم  
اخل��م��ي��س وب���ال���ت���ع���اون مع 
Wall Street Prep برنامج 
 Financial تدريبي بعنوان
 Modeling and Valuation
 ،Using Excel Boot Camp
وق���د اس��ت��م��ر ال��ب��رن��ام��ج خ��ال 
الفترة )اإلثنني – اخلميس( 18 
– 21 مارس 2019 من الساعة 
08:30 ص��ب��اح��اً إل��ى الساعة 
04:00 بعد العصر في فندق 
رادي��س��ون بلو الكويت، حيث 
 ،Brad Barlow قدم البرنامج

.UBS املصرفي السابق في
وقد أوضحت فدوى درويش 
– مدير الدعم الفني باالحتاد 

وم��دي��ر امل��رك��ز ب��ال��وك��ال��ة أن��ه 
ونظراً للنجاح الذي مت حتقيقه 
عند تقدمي هذا البرنامج الفني 
واإلق���ب���ال ال��ك��ب��ي��ري��ن م��ن قبل 
العديد من املهنيني املاليني من 
مختلف ال��ش��رك��ات واجل��ه��ات 
داخ��ل وخ���ارج دول��ة الكويت، 
فإن هذه هي النسخة اخلامسة 
م��ن نفس البرنامج م��ع األخ��ذ 
في االعتبار تطوير ومحتوى 
البرنامج وفقاً آلخر املستجدات، 
وق��د وص��ل ع��دد املشاركني هذه 

املرة إلى 17 مشارك.
وق����د مت خ����ال ال��ب��رن��ام��ج 
ت��ن��اول أف��ض��ل امل��م��ارس��ات في 
إعداد النماذج والتقارير املالية، 
وإع����داد ال��ت��وق��ع��ات املستقبلة 

بناء على ذلك، كما متت دراسة 
املنهجيات املستخدمة لتقييم 
الشركات وقيمة األسهم، وكذلك 
إعداد النماذج املساعدة في تقييم 
عمليات االندماج واالستحواذ 
واالع��ت��ب��ارات ال��ه��ام��ة ف��ي تلك 
احل��االت. وقد مت دراس��ة حاالت 
عملية واقعية كأمثلة على املنهج 
الذي مت تناوله خال البرنامج، 
حيث ق��ام امل��ش��ارك��ون ب��إع��داد 
واستخدام النماذج على برنامج 
Excel، األمر الذي سيساعدهم 
كثيراً على فهم وتطبيق تلك 
النماذج بفاعلية في أعمالهم، 
ومبا يعود بالنفع على املستوى 
املهني وبالتالي الفائدة للشركات 

واجلهات التي يعملون بها.

17 مشارك »احتاد الشركات«: 
في برنامج »النمذجة املالية«

املشاركون في البرنامج

زيادة املبيعات تصعد
بأرباح »الكوت الصناعية« 

91 باملئة الفصلية 
أظ��ه��رت البيانات املالية لشركة ال��ك��وت للمشاريع 
الصناعية ارتفاع أرب��اح الربع الرابع من العام املاضي 

بنسبة %90.6 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أمس  األربعاء، بلغت 
أرباح الفترة نحو 1.29 مليون دينار )4.26 مليون دوالر(؛ 
مقابل أرباح الربع الرابع من 2017 بقيمة 677 ألف دينار 
)2.33 مليون دوالر(. وبلغت أرب��اح الشركة في العام 
املاضي 6.29 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 6.22 مليون 

دينار في عام 2017، بارتفاع في األرباح بنسبة 1.1%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع األرب��اح 
السنوية يعود إل��ى زي��ادة مبيعات امل��واد الكيمائية غير 
املُصنعة مما عوض ارتفاع تكاليف اإلنتاج )زيادة في أسعار 

الكهرباء( من بني أمور أخرى.
وأوص��ى مجلس إدارة “الكوت” في اجتماعه ، بتوزيع 
أرب��اح نقدية عن العام املاضي بنسبة %50 من القيمة 

االسمية للسهم، بواقع 50 فلساً لكل سهم.
كانت أرباح الشركة تراجعت %9.8 في التسعة أشهر 
األولى من العام املاضي، لتصل إلى 5 مايني دينار؛ مقابل 

أرباح بقيمة 5.5 مليون دينار للفترة املماثلة من عام 2017.

أرباح »ورقية« الفصلية 
67 باملئة وتوزيع  تتراجع 

10 فلوس نقدًا للسهم
أظهرت البيانات املالية لشركة الشعيبة الصناعية 
)ورقية( تراجع أرباح الربع الرابع من العام املاضي بنسبة 

%66.5 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة أم��س  األرب��ع��اء، 
بلغت أرباح الفترة نحو 140.34 ألف دينار )463.03 ألف 
دوالر(؛ مقابل أرباح الربع الرابع من 2017 بقيمة 419 ألف 

دينار )1.38 مليون دوالر(.
وبلغت أرب��اح الشركة في العام املاضي مليون دينار؛ 
مقابل أرباح بقيمة 1.9 مليون دينار في عام 2017، بتراجع 

في األرباح بنسبة 47.4%..
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع األرب��اح 

السنوية يعود إلى انخفاض مجمل الربح التشغيلي.

تابعة لـ»أعيان لإلجارة«
 تبيع عقارًا في العارضية 

بـ900 ألف دينار
أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار عن قيام شركة 
توازن القابضة )أعيان القابضة سابقاً(، وهي شركة تابعة 
ومملوكة للمجموعة بنسبة %100، بإبرام عقد بيع عقار 

ابتدائي بقيمة 900 ألف دينار.
وقالت “أعيان” في بيان للبورصة أم��س  األرب��ع��اء، 
إن العقد املُبرم لبيع قسيمة واح��دة في منطقة العارضية 
احلرفية. وأوضحت أنه عند إمتام عمليات البيع النهائي 
سُتحقق الشركة أرباحاً تبلغ 58 ألف دينار من إجمالي قيمة 
الصفقة. وأشارت إلى أن األثر املالي للصفقة سيتم حتديده 
على البيانات املالية للشركة عقب إمتام إج��راءات عمليات 

البيع النهائي وحتقق األثر املادي الفعلي.

 ،MARZOOK أط��ل��ق��ت
ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة الشهيرة 
والسابقة لعصرها من تصميم 
األخ��وان الكويتيني فهد وشوق 
املرزوق وبالتعاون مع االيقونة 
األمريكية للموضة العصرية 
ص��وف��ي��ا ري��ت��ش��ي، مجموعة 
ج���دي���دة رائ�����دة م���ن حقائبها 
“لوسيد كاسيك” املتوفرة 
بثاث درجات من ألوان النيون 

اخلاطفة لألنظار.
وخ����ال امل��ؤمت��ر الصحفي 
الذي ُعقد في مركز زين لإلبداع 
)ZINC(، وال��ذي مت إنشاؤه 
بهدف فتح ال��ف��رص أم��ام رواد 
األعمال من الشباب الكويتي، مت 
اطاق املجموعة رسيماً وكانت 
ف��رص��ة ل��إلع��ام احمل��ل��ي للقاء 
صوفيا ريتشي وطرح األسألة 
عن تعاونها مع الشباب الكويتي 

فهد وشوق املرزوق.
وب���ع���د ان���ع���ق���اد امل���ؤمت���ر 
الصحفي مت إف��ت��ت��اح العرض 
املؤقت ملجموعة “النيون” في 
مجمع احلمراء الفاخر في قلب 
مدينة ال��ك��وي��ت حيث تسارع 
محبي املوضة إلقتناء احلقائب 
احمل���دودة اإلص����دار، فضاً عن 
التقاط صور تذكارية مع صوفيا 

ريتشي.
وي��ع��ّد دع��م املجتمع احمللي 
والشركات التي آمنت بأهمية 
تشجيع املواهب احمللية عاماً 
أس��اس��ي��اً لتحقيق وجن��اح هذا 
احل��دث ال��ذي جمع بني صوفيا 
وMARZOOK. وف��ي كلمة 
لها، صّرحت خبيرة التجميل 
الكويتية حنان دشتي: “يسّرني 
ويشّرفني أن أشارك في مسيرة 
فهد وش���وق املهنية ال��زاخ��رة 

بالنجاحات املتتالية. وكوني 
صاحبة عامة جتارية كويتية 
ناجحة، فإنني على دراية تامة 
مبشّقة املسيرة وأن الطريقة 
الوحيدة للمضي قدماً هي من 

خال التعاون والدعم الدائم.”
وتعليقاً على إسهامهم في 
��د زي��اد الفارس على  احل��دث، أكَّ
أهمية أن يكون أح��ده��م ج��زءاً 
م��ن املجتمع احمل��ل��ي، مضيفاً: 
“لطاملا راف���ق���ت م��ج��وه��رات 
الفارس العائات الكويتية في 
كل حلظاتها السعيدة. أما اليوم، 
فيعّد ت��ع��اون فهد وش���وق مع 
مشاهير عامليني، باإلضافة إلى 
عرضهم لتصاميمهم في متجر 
غودمان بيرغدورف املرموق في 
نيويورك، حلظة مميزة تستحق 
االحتفال، لذا فقد قررنا تخليدها 

بواسطة مجوهراتنا.”
وق��د قامت “همسة” فاشن 
باختيار اطاالت صوفيا ريتشي 
خ���ال اق��ام��ت��ه��ا ف��ي ال��ك��وي��ت، 

وف���ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة أش���ارت 
مصممة األزي��اء شريفة الغامن: 
“مشاركتنا ف��ي ح��دث مماثل 
إضافة كبيرة للشباب الكويتي 
ح��ي��ث أن م��ا ق���ام ب��ه األخ���وان 
امل���رزوق ه��و بصمة عاملية في 
مجال املوضة واألزي���اء. وكما 
أن التصاميم التي مت اختيارها 
لصوفيا ريتشي جتمع ما بني 
التصاميم ال��ع��رب��ي��ة ال��راق��ي��ة 
ب��ل��م��س��ة غ��رب��ي��ة. وال ب���د من 
اإلش�����اره إل���ى ج��م��ال وروع���ة 
تصميم احلقائب التي مت طرحها 
حيث حتمل الكثير من العصرية 
وستحقق جناحاً عاملياً مما ال 
ش��ك فيه، ومشاركتنا ف��ي هذا 
احلدث هو دعمنا لهما لإلستمرار 

في اإلرتقاء.”
وعّبرت صوفيا عن سعادتها 
بالتعاون مع شوق وفهد إذ ترى 
مجموعة لوسيد كروية الشكل 
كمزيج نادر وفريد بني الثقافتني 

الشرقية والغربية. 

صوفيا ريتشي في الكويت إلطالق 
مجموعة »املرزوق النيون«

صوفيا ريتشي مع شوق وفهد


