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التحول.. وعقدين من  عام من   :2018
اإلنجازات

وقــد  "كامكــو"،  لتأســيس  العشــرين  الذكــرى   2018 العــام  يوافــق 
2018، صفقــة كبــرى،  العــام   الشــركة، خــال مســيرتها فــي  أبرمــت 
تمثلــت باســتحواذها علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة بيت االســتثمار 
العالمي)جلوبــل(. كمــا تشــكل دخــول "كامكــو" مجــال االســتثمارات 
العالميــة، حيــث أبرمت العديــد من الصفقــات مع أكبر الشــركات على 
مســتوى العالم. وتميــزت الصناديق االســتثمارية، التــي تخضع إلدارتها، 
بكونهــا أفضــل الصناديــق أداًء، علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي. 
وحصلــت علــى التكريــم واإلشــادة الدوليــة بأدائهــا مــن قبــل خبــراء 
االســتثمار العالميين، وتلقت ثناء كبار قادة الســوق على مســيرة التحول 
المميــزة، التــي خاضتها كامكــو، خال تحولها من شــركة رائــدة محليًا 

دولية.  مكانة  إلى 

لقــد تطورت "كامكو" على مر الســنين، وذلك نتيجــة التجديد المتواصل 
لرؤيــة العاملين فيهــا وتطلعهم نحو آفاق جديدة، وباســتخدام عقلية 
اســتراتيجية، عــززت مكاســب الشــركة ومكانتهــا المميزة التــي بلغتها. 
وســيواصل فريــق "كامكو" بناء مســتقبل الشــركة، واضعًا نصــب عينيه 
ترســيخ المكانــة الدولية للشــركة، لتصبح أفضل شــركة متكاملة إلدارة 
األصــول واالســتثمار المصرفــي، فــي منطقة الخليج والشــرق األوســط، 

.2020 العام  بحلول 

لقد كان عــام 2018 عامًا حافًا بالفرص والتحديــات والتغييرات المثيرة، 
حيــث نجحــت "كامكو" بفتــح آفاق جديدة لاســتثمار، فجــاء هذا العام 
تتويجــًا مثاليــًا لخبرة دامت على مــدى عقدين من الزمــن، وتقف، حاليًا، 
مــا بيــن االمتنــان لما حققــه فريقها مــن إنجازات ســابقة، واالســتعداد 
لانطــاق نحــو حقبــة جديدة مــن اقتنــاص مزيد مــن فــرص التحوالت 

الجذرية.

قصتنا
شــركة كامكــو لاســتثمار شــركة مســاهمة كويتية عامــة )ش.م.ك(، 
مقرهــا دولــة الكويــت، وهــي إحــدى أكبــر الشــركات االســتثمارية في 
منطقــة الخليــج، مــن حيــث حجم األصــول المــدارة، إلى جانــب كونها 

الشــركة الرائدة، إقليميًا، في قطاع االســتثمارات المصرفية. 

تأسســت "كامكــو" عــام 1998، وأدرجــت فــي ســوق الكويــت لــأوراق 
الماليــة )البورصــة حاليــًا( عــام 2003، وهي شــركة تابعة لبنــك الخليج 
االســتثمار  بيــت  األغلبيــة فــي شــركة  المتحــد)UGB(، وتمتلــك حصــة 

العالمي ش.م.ك.م "جلوبل"، بنســبة %69.528. 

تمكنت "كامكو"، خال مســيرتها، من الوصول إلــى مكانة رائدة إقليميًا 
فــي تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة، األمــر الذي مكنها من تعزيز 
أصولهــا المدارة، التي بلغــت 12.97 مليار دوالر أميركــي تقريبًا )كما في 
31 ديســمبر 2018(، هذا إلى جانــب تحقيقها نجاحًا ملفتــًا في عملياتها 
االســتثمارية المصرفيــة في أســواق المال، وصل عددها إلــى 131 عملية، 

بقيمــة 20.4 مليار دوالر أميركي تقريبًا )كما في 31 ديســمبر 2018(. 

علــى مــدار أكثر مــن عقديــن مــن الخبرة فــي مجــال االســتثمار، حازت 
كامكو على ســمعة طيبة إقليميًا مدعومة بأدائها المتميز وفلســفتها 
االســتثمارية المتزنــة الحكيمة، إلى جانب أســلوب عملهــا المتطور الذي 
حرصــت فيــه على االلتــزام بأعلــى معاييــر الشــفافية، فحافظت بذلك 

على قاعدة عمائها الواســعة والمتنامية.

أما علــى صعيد اســتراتيجيتها المســتقبلية، فســتواصل "كامكو" تعزيز 
قدراتهــا الرئيســية، من خال طرح أدوات اســتثمارية مبتكرة، تســتهدف 
منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، باإلضافة إلى الخدمات المالية 
التــي تلبي احتياجــات عمائها، عبــر منتجات اســتثمارية متطــورة، أثبتت 
نجاحها، معتمدة بذلك على أســلوبها االســتثماري الواضح، ودعم فريق 

عملهــا ذي الخبرة الطويلة، وســجلها الحافل باإلنجازات.

شركـــة كامكو لاستثمار )مركز دبي المالي العالمي( المحدودة إحدى 
الشــركات التابعة لشــركة كامكو لاســتثمار والمملوكة لهــا بالكامل، 
تم تأسيســها في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل ســلطة 

المالية. للخدمات  دبي 

رؤيتنا
أن نصبــح األفضــل إقليميــًا فــي إدارة األصول واالســتثمارات 

.2020 المصرفيــة المتكاملة بحلول عام 

رسالتنا
العمــل علــى تعظيم ثــروات أصحــاب المصالح عبــر تقديم 

النصائح القيمة والحفــاظ على أفضل النتائج.



من نحن  |  مجلس اإلدارة10
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صرخوه منصور  فيصل 
التنفيذي  الرئيس 

انضم السيد فيصل صرخوه إلى كامكو في العام 2000. وتدّرج فى عدة مناصب 
قياديــة داخــل الشــركة حتــى شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة كامكو 
فــي النصــف األول من العــام 2014. حيث قام برئاســة إدارة تمويل الشــركات من 
العــام 2006 إلــى 2010 ثم توّلى الســيد صرخــوه منصب رئيس قطــاع الخدمات 
الماليــة واالســتثمار فــي كامكو فــي العــام 2010، ويتولى الســيد فيصل صرخوه 
حاليــًا منصب رئيس مجلس إدارة شــركة بيت االســتثمار العالمــي “جلوبل” كما في 
ســبتمبر 2018. يتمتــع الســيد صرخــوه بأكثر من 20 ســنة من الخبــرة المهنية في 
مجــال االســتثمارات المصرفيــة وإدارة األصــول والمنتجــات االســتثمارية والتمويــل 
وبشــكل عام في قطــاع الخدمــات المالية. بدأ الرئيــس التنفيذي لشــركة كامكو 
حياتــه المهنيــة في أواخر التســعينيات عندمــا عمل لدى مكتب “كيــه بى أم جي” 
فــي الكويــت. كما يتولى الســيد فيصل صرخــوه حاليًا عدة مناصــب تنفيذية حيث 
أنه عضــوًا في عدد من مجالــس اإلدارات لشــركات وصناديق اســتثمارية مرموقة. 
فالســيد صرخــوه عضــو فــي مجلــس اإلدارة ومديــر أمانــة الصنــدوق فــي اتحاد 
الشــركات االســتثمارية الكويتيــة، وفــي المجلس االستشــاري لكليــة إدارة األعمال 
واالقتصــاد فــي الجامعــة األمريكيــة في الكويــت، وفــي مجلــس إدارة المجلس 
االستشــاري الصناعــي في الكلية األســترالية فــي الكويت. ويحمل الســيد صرخوه 
بكالوريــوس مــع مرتبة شــرف فــي االقتصاد مــن جامعــة برمنغهــام - المملكة 
المتحــدة وماجســتير تنفيذي في إدارة األعمال بتقديــر امتياز من جامعة HEC في 

فرنسا. باريس، 

الحبيل اهلل  عبد  محمد 
الرئيــس التنفيذي للعمليات 

انضــم الســيد محمد عبــد اهلل الحبيــل إلى فريق كامكــو بمنصب نائــب رئيس أول 
- قســم اإلدارة – فــي العــام 2009 وتــدّرج إلى منصــب الرئيس التنفيــذي لقطاع 
المــوارد فــي العــام 2013 .يشــغل الســيد محمــد الحبيــل حاليــا منصــب الرئيس 
التنفيــذي للعمليات فــي كامكو كما أنه رئيــس مجلس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لشــركة منافــع القابضة وعضو فــي مجلس إدارة شــركة بيت االســتثمار العالمي 
"جلوبــل" وهو أيضا عضو في عدد من مجالس إدارات شــركات عديدة في الكويت، 
ويمتلــك الســيد محمد عبــد اهلل الحبيل ســنوات طويلة مــن الخبــرة العملية تصل 
إلــى 28 ســنة في مجال المــوارد البشــرية واإلدارة وفي قطاع المحاســبة بشــكل 
عــام. وقبــل التحاقــه بشــركة كامكــو شــغل الســيد الحبيل عــدة مناصــب منها 
العضــو المنتدب لشــركة الهندســة والتقنيات الحديثة وشــركة مشــاريع الكويت 

االستثمارية والشــركة الكويتية لاستكشــافات البترولية الخارجية.
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فؤاد خالد 
رئيس تنفيذي لقطاع االســتثمار 

يترأس الســيد خالد فؤاد قطاع االستثمارات في شركة كامكو لاستثمار ويشرف على 
الخدمات المصرفية االســتثمارية للشــركة والصناديق ذات الصلة. وهو عضو في لجنة 
االســتثمار لشــركة كامكو. ويتولى الســيد خالد فؤاد حاليًا منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة شــركة بيت االســتثمار العالمي "جلوبل". انضم السيد فؤاد إلى كامكو في العام 
2015 بعد اكتســابه 12 ســنة من الخبرة في أهم البنوك االستثمارية وشركات الملكية 
الخاصــة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. قبــل انضمامه إلى شــركة كامكو تولى 
إدارة أحــد أكبــر الصناديــق للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي شــركة "شـــل" 
فــي العــراق وكذلك تســّلم منصب عضو مجلــس إدارة في العديد من الشــركات 
والمؤسســات فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. يحمل الســيد خالد 
فؤاد شــهادة البكالوريوس في هندســة االتصاالت من جامعة القاهرة وماجستير 
في إدارة األعمال مــن كلية كرانفيلد لإلدارة في المملكة المتحدة. يتحدث الســيد 

خالد فؤاد العربية واإلنجليزيــة واأللمانية بطاقة.

إدريس محمود 
رئيــس تنفيذي لقطاع الدعم 

انضــم محمــود إدريــس فــي البداية إلــى فريق عمــل ”كيبكــو“ في العــام 1996. 
وانتقل بعد ذلك إلى شــركة كامكو عند تأسيســها في 1998. وقد تم تعيينه في 
منصــب رئيــس تنفيذي لقطاع الدعــم في العام 2013 بعد أن شــغل منصب نائب 
رئيــس أول- إدارة العمليــات في نفس الشــركة. وهــو يمتلك خبرة عمليــة مكثفة 
تصل إلى 29 ســنة في الشــركات االســتثمارية عمومًا، وتحديدًا في مجال التدقيق 
الداخلي والمحاســبة وكداعم لجميع أنشطة إدارة العمليات .  تخرج السيد إدريس 
مــن جامعة الكويت، وحصل على شــهادة فــي بكالوريوس المحاســبة والتدقيق. 
وحصــل أيضــًا على درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمال مــن جامعة ماســتريخت 

للعلوم اإلداريــة )في نيذرالند( هولندا.

معتمد مالي  محلل  حسن،  فيصل 
رئيس تنفيــذي لقطاع تطوير األعمال 

انضــم الســيد فيصل حســن إلى كامكو فــي يونيو 2014، ويشــغل حاليــًا منصب 
رئيــس تنفيذي لقطــاع تطوير األعمال، حيــث يتولى مســؤولية كل من إدارة بحوث 
الســيد  يتمتــع  التســويق.  ومهــام  واألعمــال  المنتجــات  تطويــر  وإدارة  االســتثمار، 
حســن المخضــرم في مجــال التحليل النوعــي والكمي بـ19 ســنة مــن الخبرة في 
مجــال البحــوث االســتثمارية وإدارة األصول في مناطــق جغرافيــة مختلفة وفئات 
متنوعــة من األصــول. وقبل انضمامــه إلى كامكو عمل الســيد فيصل حســن في 
إدارة األصــول الدولية في بيت االســتثمار العالمي-الكويت، حيث توّلى مهام إدارة 
األصــول الدوليــة وقاد فريق البحوث رفيع المســتوى. عمل الســيد حســن أيضا مع 
جي إي كابيتال وتايمز إنترنت المحدودة في الهند. الســيد فيصل حســن هو محلل 
مالي معتمد يحمل شــهادة الماجســتير فــي العلوم الماليــة والرقابة من جامعة 
دلهــي في الهند. ويعــّد فيصل متحدثَا بــارزًا ومرموقًا في العديد مــن المؤتمرات 
االســتثمارية الدوليــة واإلقليمية، كمــا تنقل عنه العديد من وكاالت األنباء ووســائل 

اإلعام وجهات نظره حول األســواق االقتصاديــة المحلية واإلقليمية.

من نحن  |  اإلدارة التنفيذية
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الوهيب أحمد  صالح 
رئيــس تنفيذي لقطاع األصول 

انضــم الســيد صاح أحمــد الوهيب إلــى كامكو في العــام 2006، وتمــت ترقيته 
إلــى منصــب رئيس تنفيــذي لقطاع األصــول في العــام 2016. يتوّلى الســيد صاح 
أحمــد الوهيب إدارة أســهم كل من الصناديــق والمحافظ كما يشــرف على تنفيذ 
اســتراتيجيات وعمليات تخصيص أصول الشــركة. قبل انضمامه إلى شركة كامكو 
توّلــى مهــام مســاعد نائــب مديــر االســتثمارات فــي الصنــدوق الكويتــي للتنمية 
االقتصاديــة العربية وتولى إدارة محفظــة صناديق التحوط. وعمــل بحكم منصبه 
مــع مؤسســات دوليــة كبيرة فاكتســب وفرة مــن الخبرات فــي مجــال الصناديق 
واألســهم واالســتثمارات البديلــة كما مّثــل صنــدوق الكويت في مجالــس ولجان 
عديــدة. يتمتع الســيد صاح أحمد الوهيب بأكثر من 23 عامــًا من الخبرة في مجال 
االســتثمار المباشر واستثمارات المحافظ. يحمل الســيد صاح شهادة البكالوريوس 

في إدارة األعمال من جامعة واشــنطن الشرقية.

الهدلق سناء 
رئيــس تنفيذي لقطاع الثروات 

انضمــت الســيدة ســناء الهدلق إلــى كامكــو فــي 2002، وتدّرجت فــي المناصب 
حتــى توّلت في العام 2016 منصب رئيس تنفيذي لقطاع الثروات. الســيدة الهدلق 
خريجــة جامعة الكويت في مجــال العلوم السياســية واإلدارة العامة، كما تحمل 
العديد من الشــهادات وتتمتع بوفرة من المؤهات في مجال إدارة الثروات واألدوار 
القيادية. وقبل انضمامها إلى مجموعة شــركة مشاريع الكويت في العام 2002، 
عملــت مع وكالة األنبــاء الكويتية )كونا( لمدة 10 أعوام فــي منصب رئيس مكتب 
التخطيــط والتنميــة، لتتوّلــى بعدها في شــركة كامكــو دور إدارة األصول خال 17 
عامــًا تقريبًا. الســيدة ســناء الهدلــق عضو في عدد مــن مجالس إدارات الشــركات 
المدرجــة وغيــر المدرجة في الكويــت، وكذلك في عــدد من لجان اإلدارة. تشــمل 
الثــروات، وتقديــم الخدمــات االستشــارية للعمــاء، وتحصيــل  إدارة  مســؤولياتها 
األموال، وعرض الفرص االســتثمارية المحتملة لهم؛ كما تنشــط في مجال توســيع 
قاعدة العماء في كامكــو وتعزيز وتمكين العاقات مع المســتثمرين المحتملين 

بما في ذلك األفراد والشــركات العائلية والمؤسسات.

العومي فاروق 
رئيــس تنفيذي لقطاع الموارد 

انضم الســيد فــاروق العومي إلى كامكو في العام 2007، ويشــغل حاليًا منصب 
رئيس تنفيذي لقطاع الموارد. قبل انضمامه إلى شــركة كامكو، عمل السيد فاروق 
العومي في إدارة الموارد البشــرية في الشــركة الكويتية لاستكشــافات البترولية 
الخارجيــة »كوفبيــك«، وهي شــركة تابعة لمؤسســة البتــرول الكويتيــة، وذلك في 
الفتــرة الممتــدة بين 1999 و2007. تخّرج الســيد فاروق العومي من جامعة »ســان 
بيرناردينــو« فــي واليــة كاليفورنيــا - الواليــات المتحــدة األمريكيــة متخصصــًا في 

والتمويل. العامة  اإلدارة  مجال 
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مع نهاية العام 2018، يســعد مجلس اإلدارة أن يتقدم إلى الســادة المســاهمين الكرام لعرض تقرير عن ملخص االعمال 
والنتائج المالية للشــركة في عامها العشــرين وذلك عن للســنة  المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018.

األفاضل، والحضور  المساهمون  السادة 
شــَكل العام 2018 عامة فارقة في تاريخ شــركتنا حيــث أنه يؤرخ لـ 20 
ر إنجازًا جديدًا ينقل شــركة كامكو  عامًا من اإلنجازات المتتابعة، ويســطَ
لاســتثمار "كامكــو" إلــى مســتوى آخر من األداء ال ســيما بعــد الخطوة 
الهائلة التي خطتها الشــركة من أجل  تعظيم نطاق االعمال واالنتشــار 
الجغرافــي من خال إتمام االســتحواذ علــى حصة األغلبية في شــركة 
بيت االســتثمار العالمي "جلوبل" وشــراء ما نسبته 69.528% من أسهم 

الشركة في ســبتمبر من العام 2018 .

ومــع انطاقــة العــام، انصــب تركيزنــا علــى تحقيــق أهــداف عماؤنــا 
والمســاهمون عبــر منــح القيمــة المضافــة، وإحــداث الفــارق عبــر خلق 
مســارات جديدة للنمو. وتعد خطوة االســتحواذ على حصة األغلبية في 
"جلوبــل" أحد الخطوات الهامة  التي ستســهم في تحقيق هذا الهدف.

وبــكل ثقة ووضــوح، تمكَنا من اتخــاذ قرارات جادة وفعالــة نحو تحقيق 
األهداف التي وضعناها ســويًا بــأن تصبح كامكو الشــركة الرائدة محليًا 
واقليميــًا في قطــاع إدارة األصول واالســتثمارات المصرفيــة، متطلعين 
نحــو تعزيــز الريادة في أســواق جديــدة وبمنتجات وخدمات اســتثمارية 

أوسع.    نطاق  على 

وعلــى الرغم من التغيــرات المتتالية التي واجهناها على مســتوى األداء 
االقتصــادي والمالــي محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا، كان للتفانــي وللتفكير 
االبتــكاري والرؤيــة بعيــدة المــدى لــإلدارة التنفيذيــة وفــرق العمل في 
الشــركة، تأثيــرًا واضحــًا فــي تعزيــز مركــز "كامكــو" الريادي، ممــا أثبت 

مرونًة عاليًة فــي مواجهة األوضاع المتغيرة.

كامكو إنجازات 
يســرني بــكل فخــر إباغكم بأن وضع الشــركة ظــّل قويًا خــال العام 
2018، كمــا تمكنــا، فــي الوقــت ذاتــه، مــن تعزيــز قيمنــا المؤسســية 
وثقافتنــا وكوادرنا البشــرية واســتراتيجيتنا القائمة علــى تنويع خدماتنا 

ومنتجاتنا االســتثمارية للعماء وغزو أسواق جديدة.  

وفيما يلي ملخــــص إلنجـــازات كامكو خالل السنـــة المنتهيـة في 
2018 31 ديسمبر 

تعزيز األداء التشــغيلي والربحيــة ومواصلة خلق القيمة.  .1
إتمام صفقة االســتحواذ على حصة األغلبية بنســبة 69.528% في   .2
شركة بيت االســتثمار العالمي “جلوبل” كما في ســبتمبر من العام 

.2018
إدارة 9 إصــدارات أدوات ديــن ناجحة بقيمــة 1.8 مليار  دوالر أمريكي   .3

. يبًا تقر
تدعيــم عــدد المحافــظ االســتثمارية المــدارة، ومواصلــة تقديــم   .4

لاستثمار. بديلة  حلول 
فــي  المتميــز  لــأداء  تقديــرًا  مرموقــة  عالميــة  جوائــز   9 حصــد   .5
والبحــوث  الثــروات  وإدارة  المصرفيــة  واالســتثمارات  األصــول  إدارة 

االســتثمارية  والعمليات والمســؤولية المجتمعية.

حســاب األربــاح والخســائر للســنة الماليــة 
المنتهية في 31 ديســمبر 2018

يقــّدم هــذا التقريــر ملخصًا عن حســابات األرباح والخســائر في شــركة 
كامكو للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018. 

وباألرقام، بلغ صافي ربح الشركة 421,407  ديـنـــار كويـتـــي في النصف 
األول مــن عــام 2018، بينمــا بلغ فــي النصــف الثاني 2,136,405 ديـنـــار 

كويـتـــي من العام ذاته و ربحية الســهم 10.77 فلس. 

أدنــاه تــم تفصيل األداء الســنوي للشــركة بنــاًء على إجمالــي اإليرادات، 
وإيــرادات الرســوم مــن األنشــطة التشــغيلية، وصافــي الربــح و ربحيــة 

السهم.

20182017

18,364,3759,610,383اجمالي اإليرادات

10,220,6097,000,348إيرادات الرسوم من األنشطة التشغيلية

2,557,8121,140,023صافي الربح

10.774.80ربحية السهم

تمّثــل النتائــج اإليجابيــة التــي حققناهــا خــال العــام انعكاســًا للنهــج 
القائــم علــى ان العميــل يتصــدر قائمــة أولوياتنــا، ودفعــة قويــة نحو 
المضــي قدمًا فــي العام 2019 من خال نفوذ تشــغيلي كبير يؤســس 

المقبلة. للمرحلة 

المجمعة  المالية  البيانات  عن  ملخص 
2018 ديسمبر   31 المنتهية في  للسنة 

لقد تــم إعداد البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشــاط الشــركة 
وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمدة من قبــل هيئة أســواق المال، 
وبصــورة ســليمة وعادلــة. ويتضمــن هذا العــرض كافــة الجوانــب المالية 

للشركة من أداء مالي وبيانات ونتائج تشغيلية.

بلــغ إجمالي الموجودات فــي بيان المركز المالي المجَمع لشــركة كامكو 
كمــا فــي 2018/12/31 مبلــغ وقــدره 141,968,871 دينار كويتــي مقارنًة 
بالسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 72,244,327 دينار 

كويتي، مسجًا زيادًة بمبـلغ وقـدرها  69,724,544 دينار كويتي. 

وبلغ إجمالي حقـــوق الملكيـة للسـنة الماليـة المنتـهيـة في 2018/12/31 
مـبلغ وقـدره  35,690,377 دينـار كويتـي مقـارنًة بالسنة الماليـة المنتهـية 

في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 37,963,007 دينار كويتي.

كمــا بلــغ إجمالــي األربــاح المحتفــظ بهــا للســنة الماليـــة المنتهيــة فــي 
2018/12/31 مبلــغ وقــدره 769,206  ديـنـــار كويـتـــي مقارنــًة بالســنة 
المالـيـة المنتهـيـة في 2017/12/31 بمبلغ وقدره 1,257,451 دينار كويتي.

20182017

الموجودات 72,244,327 د.ك141,968,871 د.ك إجمالي 

37,963,007 د.ك35,690,377 د.كإجمالــي حقوق الملكية

بها المحتفظ  1,257,451 د.ك769,206 د.كاألرباح 

نقدية أرباح  1,187,242 د.كال يوجدتوزيع 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس  أعضاء  ومكافآت  بمزايا  بيان 
التنفيذية واإلدارة  اإلدارة 

أواًل: بيــان المكافــآت الممنوحــة ألعضاء مجلس إدارة الشــركة عن 
الســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

نحن على ثقة أن مســتوى مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
وأوجــه  شــركتنا  أداء  مــع  مناســب  بشــكل  يتماشــى  حاليــًا  التنفيذيــة 
المخاطــر. نتيجة لذلك، أوصــى مجلس اإلدارة للجمعيــة العامة العادية 
بصرف مكافــأة لعضو مجلس اإلدارة المســتقل وقدرها 20,000 دينار 

كويتي عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018.  

ثانيــًا: بيــان المزايــا والتعويضــات والحوافــز التــي تقاضتهــا اإلدارة 
التنفيذية عن الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
ال

إجمالي المكافآت 
الثابتة

)دينار كويتي(

إجمالي المكافآت 
المتغيرة

)دينار كويتي(

إجمالي المكافآت 
الممنوحة

)دينار كويتي(

اإلدارة 
لتنفيذية ا

111,167,978410,7241,578,702

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
المكافـــــآت المتغيرةال

المكآفات
السنوية

المكآفات طويلة 
األجل

إجمالي المكافآت 
المتغيرة

اإلدارة 
لتنفيذية ا

11288,772121,952410,724

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
الثابتةال المكافآت 

الرواتب 
والمكافآت الثابتة

  والنقل

مخصصات 
التعليم 
والسفر 

مخصصات 
نهاية 

الخدمة 
واإلجازات

إجمالي 
المكافآت الثابتة

اإلدارة 
لتنفيذية ا

11797,100133,715237,1631,167,978

ثالثــًا: المكافآت األخرى الممنوحة من قبل الشــركات التابعة

فيمــا يلــي بيــان المكافــآت الممنوحــة مــن قبل شــركة بيت اإلســتثمار 
العالمــي )"جلوبــل"( ألعضــاء مجلــس إدراتهــا ممــن يشــغلون مناصب 

تنفيذية لدى شــركة كامكو لإلستثمار:

عدد 
تفاصيل المكافآت الممنوحةالموظفين

إجمالي المكافآت 
الممنوحة

)دينار كويتي(
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مجلــس  اجتماعــات  حضــور  بــدل  المكآفــات  مجمــوع 
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن المجلس عن الســنة المالية 

المنتهية في 31 ديســمبر 2018
7,850

مجمــوع المكآفات الســنوية الممنوحــة ألعضاء مجلس 
اإلدارة عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018*

21,165

* تخضــع لموافقة الجمعية العامة العادية لشــركة بيت اإلســتثمار العالمي )"جلوبل"(

الشركة لمشاريع  المستقبلية  الخطة 
تشــتمل مساعينا خال العام 2019 على استكمال اســتراتيجيتنا الرامية 
الــى تعزيز  الخدمــات والمنتجات االســتثمارية التي نقدمهــا الى عمائنا 
الحالييــن والمحتمليــن، وتوســيع نطــاق تواجدنا الجغرافي إلى أســواق 

جدد.  عماء  واستقطاب  جديدة، 

فيمــا يلي ملخــص لتوجهات كامكو خالل العام 2019

المحافظــة على الموقع الريادي في القطاع االســتثماري اقليميًا.  .1
تعزيــز قدراتنــا لتحقيــق النمــو المســتدام والربحيــة علــى المــدى   .2

الطويل لصالح شــركتنا والعماء والمساهمين.
تنمية حجم األصول المدارة واالســتثمارات المباشرة.  .3

تعزيــز التضافــر وتكامليــة األعمــال مــع بيــت االســتثمار العالمــي   .4
"جلوبــل" من حيث المنتجات والخدمات والموارد البشــرية. 

وال نغفــل فــي هــذا المقــام أهميــة عمائنــا الكــرام كحافــز لتحقيق 
النمــو المتواصــل في العــام 2018 ومســتقبًا. وأتقدم بخالــص التقدير 
والشــكر والعرفــان إلى مســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المتواصل، 
وثقتهم الغالية ومؤازرتهم لنا في أوقات الشــدة والرخاء، ونعاهدهم 
علــى مواصلة العمــل من أجل تحقيــق المزيد من النجاح المشــترك في 

. لمستقبل ا

كما أود أن أتقدم بصفتي رئيس مجلس اإلدارة، بخالص الشــكر والتقدير 
إلــى مجلس إدارة كامكو، واللجنــة التنفيذية، واإلدارة التنفيذية، وجميع 
موظفي شــركة كامكو على ما بذلوه مــن جهد وإخاص وتفان وعمل 
جــاد. والزال فريق القيــادة الموقر فــي "كامكو" يشــكل أهمية قصوى 
للشــركة باعتباره أساســًا لتحقيــق ربحيتنــا وتقدمنا على المــدى البعيد. 
ونؤكــد فــي هــذا الصدد علــى أننا ننظــر لكل فــرد في أســرة "كامكو" 
وشــركاتها التابعة باعتباره أهم ميزة تنافســية ذات قيمة في الشركة.

واســمحوا لــي أن أنتهــز الفرصــة للتعبيــر عن عظيــم شــكري لثقتكم 
الغاليــة التي أتاحت لنا اتخاذ القرارات الصائبة واالســتثمار بنجاح.

عبد اهلل ناصر صباح األحمد 
اإلدارة رئيس مجلس 
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لمحة عن أبرز األحداث والتحوالت خالل  2018
ربح  صافي  كامكو  حققت  ألنفسنا،  وضعناها  التي  األهداف  إطار  في 
 %124 نسبته  بلغت  بنمو  كويتي،  دينار  مليون   2.56 بقيمة  للمساهمين 
 10.77 سهم  بربحية   ،2017 العام  في  كويتي  دينار  مليون   1.14 مقابل 
الماضي.  العام  من  المماثلة  الفترة  في  فلس   4.80 مقابل  فلس 
واطفاء  واالستهاك  والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  األرباح  وارتفعت 
مقابل  الحالية  المالية  الفترة  في  كويتي  دينار  مليون   5.19 إلى  الدين 
ارتفع  87%. كما  2017 بنمو نسبته  العام  2.78 مليون دينار كويتي في 
 18.36 لتبلغ   ،2017 العام  بأداء  مقارنة   %91 بنسبة  االيرادات  إجمالي 

كويتي. دينار  مليون 

هــذا وقــد باشــرت  كامكو عــددًا مــن االســتثمارات ذات الجــدوى، على 
الماضيــة، فــي إطــار خطتهــا االســتراتيجية  االثنــي عشــر شــهرًا  مــدار 
للنمــو والتوســع، حيث اســتحوذت الشــركة علــى حصة األغلبية بنســبة 
69.528%، في بيت االســتثمار العالمي "جلوبل"، وهي الشركة اإلقليمية 
الرائدة في مجال إدارة األصول واالســتثمارات المصرفية مقرها الرئيسي 
فــي الكويــت، ولديهــا فــروع ومكاتــب تمثيلية فــي أســواق رأس المال 
الرئيســية على مســتوى منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا. وكان 
االســتحواذ علــى حصــة األغلبية فــي جلوبل مــن أهم اإلنجــازات البارزة 
التي أحرزتها كامكو هذا العام، حيث تتســق تلك الصفقة، بشــكل جيد، 
مع إســتراتيجية كامكــو لتعزيز خبراتنا في مجــال تخصصنا، كما تضيف 
المزيد لخطتنا التوســعية في المنطقة. وخــال الفترة القادمة، نخطط 
لزيــادة أوجــه تكامليــة األعمال مــع جلوبل، مــن حيث الخبرات البشــرية 

والخدمات. المنتجات  وعروض 

فضًا عن تأثير صفقة االســتحواذ على حصة األغلبية في بيت االســتثمار 
العالمــي "جلوبــل" في تعزيز نتائج الشــركة خــال العام، أســهم النمو 
المحقــق في االيرادات من الرســوم في تعزيــز النتائج المالية للشــركة، 
حيــث شــهدت نمــوًا بلغــت قيمتــه 3.22 مليون دينــار كويتــي، مرتفعة 
مــن 7.0 مليــون دينار كويتــي في العــام 2017 إلى 10.22 مليــون دينار 
كويتــي في العام 2018. ويعزى هــذا النمو بصفة أساســية لنمو أتعاب 
االدارة واالستشــارات علــى صعيد إدارة األصــول والخدمات االســتثمارية 
المصرفيــة، حيــث بلغــت األتعــاب من أنشــطة األمانة ما مقــداره 8.08 
مليــون دينار كويتــي. وبلغ حجم األصــول المدارة ما قيمتــه 3.93 مليار 
دينــار كويتــي، بنمــو نســبته 16.69% )متضمنــة التأثيــر الاحــق لصفقة 
االســتحواذ(. كمــا شــهدت إيــرادات الخدمــات االســتثمارية المصرفيــة 
نمــوًا قويــًا بصفة عامة، حيث نفذت  الشــركة 9 صفقات بلغــت قيمتها 

534 مليون دينــار كويتي تقريبًا. اإلجمالية حوالي 
 

المضافة القيمة  أصول 
يعد الحفاظ على نهج رشيد ومنضبط من أهم األولويات، التي نأخذها في 
اعتبارنا، ونحرص على تطبيقها، في إطار عمل يقوم على دراسة المخاطر، 
وذلك لضمان ســامة اســتثمارات عمائنــا. وانطاقًا من مكانتنا كشــركة 
متكاملــة إلدارة األصــول واالســتثمارات المصرفيــة، نعمــل، بشــكل وثيق، 
مــع عمائنا بهدف تقديم المشــورة والحلول االســتثمارية، التي تتناســب 
مــع متطلبات كل عميــل، على حدى، بما يلبــي احتياجاتهم االســتثمارية 
الفريدة. ويســعى فريق عمل إدارة األصول لــدى كامكو، دومًا، على تنفيذ 

مهامه واقتناص الفرص المتميزة، حتى في فترات اضطراب األســواق.

لقــد حافظنا على حجم األصول المدارة عند مســتوى 12.97 ملياردوالر 
أميركــي ، وفــي الوقــت ذاتــه نواصل ضــخ المزيد مــن االســتثمارات عبر 
الصناديــق والمحافظ االســتثمارية لصالــح العماء. ونســعى، دومًا، نحو 
توظيــف مواردنا وخبراتنا بهــدف تطوير وتعزيزعــروض منتجاتنا الحالية، 

بما في ذلك صناديق كامكو االســتثمارية.

وفــي ضوء هــذا الســعي واألداء المتميز خــال العام، حصــدت كامكو 
جائزة "أفضل صندوق أســهم على مســتوى الكويت" مــن قبل "مينا أف 
أم"، باإلضافــة إلــى حصولنا علــى لقب "أفضــل مدير لأصــول" من قبل 

إنترناشيونال فاينانس.

استثمارات استراتيجية
علــى صعيــد االســتثمارات المصرفيــة، تمكــن فريقنــا من اســتكمال 9 
صفقــات اســتثمارية مصرفيــة بنجــاح، بقيمــة إجماليــة بلغــت 1.8 مليار 
دوالر أميركــي، تقريبــًا. وقــد تضمنــت تلــك الصفقــات: خمــس صفقات 
علــى مســتوى أســواق أدوات الدين، وثــاث صفقات اندماج واســتحواذ، 
وصفقــة واحدة فــي أســواق الملكيــة، باإلضافة إلــى تكليفنــا بتقديم 
خمــس مهــام لتوفيــر الخدمــات االستشــارية األخــرى لبعــض العمــاء 
البارزيــن. وتضمنــت أبــرز الصفقــات، التــي أحرزناهــا، بنجــاح قيامنــا بدور 
المدير المشــترك لاكتتاب فــي إصدار صكوك بقيمــة 400 مليون دوالر 
أميركــي لصالــح شــركة دامــاك العقاريــة، ومستشــار اإلصــدار ووكيــل 
االكتتــاب فــي زيــادة رأســمال بنــك برقــان، بقيمــة 62.55 مليــون دينــار 
كويتــي، باإلضافــة إلى المشــاركة في إصداريــن للســندات، بقيمة 100 
مليون دينار كويتي، لصالح شــركة مشــاريع الكويــت القابضة )كيبكو(، 
وغيرهــا من الصفقات الناجحــة التي اتممنا تنفيذهــا بنجاح خال العام. 
كما قام فريق االســتثمارات المصرفية بدعم جهود الشــركة في تنفيذ 
خطة النمو والتوســع من خال قيامه بدور رئيسي في تقديم المشورة 

القيمة، خال صفقة شــراء حصــة األغلبية في جلوبل.

السادة المساهمين الكرام،
كان عام 2018 عامًا محوريًا بالنسبة إلى كامكو، كونه قد شهد احتفالنا بمرور عشرين 
عامًا من العمل الجاد والمتواصل في مجال إدارة األصول واالستثمارات المصرفية. كما 
كان عامًا متميزًا لما شــهده مــن تقدم في تنفيذ خطتنا االســتراتيجية، التي وضعناها 
ألنفســنا، وهــو مــا انعكس علــى  أدائنــا التشــغيلي والمالي، مــع نهاية العــام. انصب 
تركيزنــا، هذا العام، بشــكل أساســي، على تنفيــذ الركائز الرئيســية الســتراتيجية النمو 
والتوســع المستقبلية. باإلضافة إلى مواصلة السعي نحو ترسيخ التزامنا الدائم بمبادئ 
االبتكار المســتمر، الذي تم على أساســه إرســاُء قواعد النمو منذ تأســيس كامكو في 
العــام 1998. واذ نمضــي قدمًا نحو تحقيــق أهدافنا، فإن مهمتنــا تتمثل في أن نصبح 
الخيار األول والمفضل في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على مستوى منطقة 
الشــرق األوسط وشمال أفريقيا. وأن نســعى لتحقيق أهدافنا المرجوة، من خال تزويد 
عمائنــا الكــرام بأفضل النتائج التي يصبــون إليها عبر مجموعة موســعة ومتزايدة من 

المنتجات المبتكرة والخدمات عالية الجودة. 
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وقــد قــاد األداء القــوي لفريــق عمــل إدارة االســتثمارات المصرفية إلى 
حصــول الفريق على ثنــاء دولي من قبل عدد من المؤسســات العالمية، 
مــن بينها حصول الشــركة على جائزة " أفضل شــركة إلدارة االســتثمار” 
مــن قبــل جلوبــل بيزنــس أوتلــوك. باإلضافة إلى ذلــك، وقعــت كامكو، 
 )TICG( بالتعــاون مع شــركة المجموعــة الثاثية العالمية لاستشــارات
وشــركة أوليفــر وايمان، عقــًدا مع هيئة أســواق المــال لتقديم خدمات 
استشــارية إلدارة عمليــة خصخصــة بورصــة الكويــت، وهــو مــا يشــكل 

مرحلة محورية وهامة مــن مراحل تحول البورصة.

من جهة أخــرى، يواصل فريق االســتثمارات البديلة بــذل أقصى جهوده 
لتزويــد عمائنــا بحلــول اســتثمارية بديلــة، مــن خــال توفيــر مجموعــة 
متنوعــة من األصول المــدرة للدخل، وقــاد الفريق هذا العام اســتحواذ 
كامكــو علــى مركز عمليات مستشــفى األطفال في سينســيناتي، وهو 
مبنى مصنف من الفئة )أ( بمســاحة إجماليــة تبلغ 302,00 قدم مربع، 
ويقع في والية أوهايو بالواليــات المتحدة األمريكية. فضًا عن ذلك، قد 
وصل حجم األصــول المدارة، ضمن محفظة كامكــو للعقارات الدولية، 
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عالقات وثيقة على مدى عقود
في ســياق ما يتميز به من الفهم المتســق والشــامل لتوقعات العماء، 
يولــي فريــق إدارة الثــروات اهتمامــًا وتركيــزًا خاصيــن بتقديــم أفضــل 
الخدمات واالستشــارات عالية الجودة لتأصيل وترســيخ العاقات طويلة 
األمــد مــع العماء. ومــن واقــع ائتماننا لإلشــراف علــى ثــروات العماء، 
نقدم مجموعة متنوعة من حلول إدارة المحافظ االســتثمارية، ندعمها 
الســوق،  التجاهــات  نــا  ت ا ي تحل بأحــدث  الخاصــة  االستشــرافية  بالــرؤى 
والتقارير الشــهرية عــن المحافظ، ونوفــر للعماء إمكانيــة الوصول إلى 
اســتثمارات مع أطراف خارجية دولية، بالتعاون مع فريق الدعم. وتضم 
قاعــدة عمائنا فئات متنوعة من األفراد ذوي الماءة المالية والشــركات 
العائلية والمؤسســات والجهــات الحكومية وشــبه الحكومية، والبنوك 
والمؤسســات الماليــة الخليجيــة، وتمثــل تلــك الفئــات صــدارة أولوياتنا.
وخــال هذاالعــام، توســعنا في عــدد المحافظ المــدارة، بشــكل كبير، 
وحصدنــا جائــزة "أفضل شــركة إلدارة الثروات" مــن قبل مجلــة جلوبال 
انفيســتور العالميــة المرموقــة، علــى أدائنــا المتميــز فــي هــذا القطاع 

مقارنة مع أقراننا في الســوق.

الفكرية  الريادة 
بفضــل نهجنــا االســتثماري متعــدد األوجــه، يقــوم نمــوذج عملنــا على 
اســتغال الخبــرات، التــي تتميز بها فــرق العمــل المختلفة في شــركتنا 
مــن أجل الوصــول إلى أفضل القرارات االســتثمارية التــي تخدم عماءنا.  
وبفضل ســمعتنا كأحد أبرز الشــركات الرائدة في مجال بحوث االستثمار 
علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نجــح فريــق البحــوث 
لدينــا في تقديــم رؤى قّيمة حول أحــدث اتجاهات الســوق مع تقديم 
التحليــات التقنيــة والنوعيــة للبيانــات. وقــد ســاهمت تلــك اإلمكانيات 
المتنامية لكامكو في مســاعدة فريق إدارة الثروات وغيرها من اإلدارات 
فــي تقديم أحدث التقاريــر والتحديثات لعمائنا الكرام، ومســاعدتهم 
فــي اتخاذ الخيــار االســتثماري المناســب لتحقيق أهدافهم الشــخصية 

والمالية.

العالمي المالي  - مركز دبي  كامكو 
الجغرافيــة  بصمتنــا  توســعة  بمواصلــة  المتمثــل  هدفنــا  ســياق  فــي 
بحكمة وتــأن، قمنا برفع فئة ترخيص شركـــة كامكو لاســتثمار )مركز 
دبــي المالــي العالمي( المحــدودة من الفئــة الرابعــة إلى الفئــة الثالثة 
"أ" ، وهــو مــا ســيمكن الشــركة مــن توســيع نطــاق أنشــطتها لتتضمن 
األســواق الناشــئة في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آســيا، 
باإلضافة لخدمــة عمائنــا االقليمين.وتتمثل اإلســتراتيجية طويلة األجل 

وخطــة العمل الخاصــة بمقــر كامكو في مركــز دبي المالــي العالمي 
فــي التركيــز على نقــاط القوة فــي إدارة األصول مــن خال بنــاء منصة 
الســتضافة وإطــاق الصناديــق االســتثمارية. باإلضافــة إلــى ذلــك، قام 
فريــق عمل مركز دبــي المالــي العالمي ببناء شــراكات اســتراتيجية مع 
الشــركاء المؤسسيين، من خال االســتفادة من البنية التحتية المتوافرة 
في مقــر كامكو بالكويــت، لترســيخ مكانتنا كأفضل الشــركات الرائدة 

اإلقليمي. المستوى  على 

والمصداقية الجودة 
ســعيًا لضمــان تحقيق أعلى مســتويات الجودة لعمائنــا، قمنا بمواصلة 
وضع ركائــز لتطويــر البنية التحتيــة بما يحقــق توفير الدعم التشــغيلي 
الكامــل، وذلــك من خــال االســتثمار فــي توفيــر الحلــول التكنولوجية 
المهنيــة والقانونيــة واالمتثــال  الممارســات  المتقدمــة، وتبنــي أفضــل 
للقواعــد واللوائــح، التــي تفرضها الجهــات التنظيميــة المختلفة. وخال 
العــام 2018، بذل فريــق تكنولوجيــا المعلومــات لدينا جهــودًا مضنية 
لتحديــث األنظمة اآللية للشــركة، وفقًا ألعلــى المعاييــر الدولية وتوفير 
أحــدث تقنيات التكنولوجية المالية وأنظمة الحوســبة الســحابية. وعلى 
مــدار العام، قــام الفريــق بتنفيذ ثمانية مشــاريع رئيســية، باإلضافة إلى 
تطوير منصــة كامكو للتداول عبر اإلنترنت، والتــي نخطط إلطاقها في 
القريب العاجــل. كما قامت فرق عمل إدارة المخاطــر واإلدارة القانونية 
بــأداء األعمــال المنوطة بهــم، وفقًا ألعلــى المعاييــر المتبعــة في تلك 
المجاالت مــع التأكد من اســتيفاء معامات كامكو لكافــة المتطلبات 

المختلفة. والتنظيمية  القانونيــة 

التواصل قنوات  تعزيز 
مــن جانب آخــر، قام فريــق التســويق لدينا بدور هــام في إبــراز إنجازات 
الشــركة عبر القنــوات اإلعاميــة المختلفة. وســاهم فريــق العمل في 
توفيرالدعم الازم لمختلف األقســام فيما يتعلق بأنشــطتها الترويجية 
للخدمــات والمنتجات. كما نجح الفريــق في إطاق العديد من الحمات، 
التي تســتهدف أصحاب المصالــح والعامة التجارية للشــركة. وقد كان 
لنا دور بارز فــي تعزيز تواجدنا عبر مختلــف الفعاليات والمؤتمرات األهم 
فــي قطاع االســتثمار، بمــا أهلنــا لنكــون، دومًا، علــى قرب مــن عمائنا 
الحالييــن والمحتمليــن. وفي إطــار ســعينا لتعزيز جهودنا فــي التواصل 
مــع مســاهمينا، خــال عــام 2018، عملنــا علــى تعزيــز وحــدة عاقات 
المســتثمرين. كما قمنا بتطويــر المنصة اإللكترونيــة لكامكو، والتي تم 
إطاقها حديًثا بحلتها الجديدة. وباشــرنا، أيضًا، بتحديث منصات وســائل 
التواصل االجتماعــي، تدريجيًا، لتتضمن المزيد مــن المعلومات المتعلقة 

التشــغيلية واألخبار الصادرة عن الشركة. بأنشطتنا 

تطويرالمواهب
يرتكــز نجــاح كامكو، بصفة رئيســية، علــى المواهب والخبــرات الرفيعة، 
التــي يتميــز بهــا موظفونــا والجهــود الحثيثة التــي يبذلونها. ويســعى 
فريــق المــوارد البشــرية لجــذب وتطويــر الموظفيــن والمحافظــة على 
الكــوادر المتميــزة. ومــن جانبهــم يقــوم الموظفــون بإضفــاء الميــزة 
التنافســية، التــي تميــز كامكــو عــن منافســيها. لــذا عمل الفريــق على 
تحديــث أطــر قيــاس أداء الموظفين وفقًا ألســلوب تقييــم 360 درجة 
موجــه إلــى اإلدارة العليا ورؤســاء األقســام، وذلك بالتعــاون مع إحدى 
الشــركات االستشــارية الرائدة في مجال الموارد البشرية، بهدف تحديد 
المجاالت واألوجه التــي يتوجب تطويرها وتنميتها عبر اإلدارات المختلفة 
فــي الشــركة. فمن خال تطويــر أعضاء الفــرق المهنيــة المختلفة على 
مســتوى الشــركة ودعمهم، قام فريق الموارد البشــرية بتعزيز الثقافة 
المؤسســية وتهيئــة بيئــة تســمح لــكل موظــف بالتفــوق فــي مجالــه 
المهنــي. وإضافة إلى توفير برامــج التدريب والتطويــر المتخصصة، قمنا 
بتقديــم برنامج حصــري للتدريب الداخلــي، بالتعاون مــع "جمعية إنجاز 

الكويت"، وشــاركنا في معارض التوظيف لتمكين الشــباب وتثقيفهم.
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الموظفون 
تمثــل الثروة البشــرية لكامكــو إحدى أهم المزايا التنافســية الرئيســية، 
التي تلعب دورًا حيويًا في خلق القيمة للشــركة وعمائها ومساهميها. 
علــى  تركيزنــا  فــي  كامكــو  لثقافــة  األساســية  األركان  أحــد  ويتمثــل 
الشــفافية والتنــوع والتمكين الذاتــي. ويعتبر حجر الزاويــة لتلك الثقافة 
هــو التواصل، بنحــو أكثر تواترًا، مع أعضاء فريق العمل بأســلوب يتســم 
بالشــفافية، فيمــا يتعلــق بالتطــورات القائمــة واســتراتيجية النمو. كما 
أشــعر بالتواضــع وأنــا أصــف لكم مــا عاصرته علــى مدى عشــرين عامًا 
قضيتهــا فــي كامكــو واعتــزازي بالتقــاء العديد مــن الموهوبيــن ممن 
أضافوا قيمة عظيمة للشــركة. وقد انصب تركيز كامكو على االحتفاظ 
بالمواهــب الفريــدة، وبفضــل جهودهــم، تمكنوا من االرتقاء بالشــركة 
إلــى المكانة الريادية التــي نتميز بها على المســتوى اإلقليمي، في وقتنا 
الحاضــر. ويمكنني القول بكل ثقة إن اســتثمارنا فــي موظفينا قد حول 

كامكو إلى شــركة أقوى وأفضل.

مجتمعنا
فــي كامكو، نؤمن بــأن مدى قوتنا يرتبــط بمدى قــوة المجتمعات التي 
نعمــل فيهــا، وانطاقًا من هذا األســاس، نســعى، باســتمرار، إلــى تعزيز 
مســاهمتنا فــي توفيــر مســتقبل مســتدام. وقــد تكللت تلــك الجهود 
بالنجــاح، مــن خــال حصولنــا علــى جائــزة "الشــركة الرائدة فــي مجال 
بيزنــس،  إنترناشــيونال  " مــن قبــل  الكويــت  المجتمعيــة -  المســؤولية 
أعمــال  لجــدول  الفعــال  بالتنفيــذ  الخاصــة  الشــركة  بجهــود  اعترافــًا 

المســؤولية المجتمعية للشركات.

عشرون عامًا من النجاح.. ومواصلون
احتفلنــا هــذا العام بالذكرى العشــرين لبــدء عملنا في القطــاع المالي 
كرائد محلــي وإقليمي. وبالنظر إلى إنجازاتنا، نرى اننا قد قطعنا شــوطًا 

كبيرًا، ونشــعر بالتفاؤل إزاء ما هو قادم. 

تحقيــق  علــى  تركيزنــا  ســنواصل   ،2019 الجديــد  العــام  مطلــع  ومــع 
القيمــة المضافــة ألصحــاب المصالح، ومواصلــة الربحيــة ودعم حجم 
االســتثمارات المباشــرة واألصول المدارة من قبلنا. كما ســنواصل العمل 
على ســطر معلــم بارز آخر في مســيرتنا المســتقبلية، عبرتعزيــز قدراتنا 
لتحقيق النمو المســتدام وتأكيد موقعنا الريادي على مســتوى الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا في قطــاع الخدمــات المالية غيــر المصرفية، 

بقيمة أكبر وقدرات تشــغيلية أكثر تطورًا.

وعرفان شكر 
ويســعدني، فــي الختام، أن أتقدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفان إلى 
أعضــاء مجلــس اإلدارة لقيادتهــم الحكيمة وما قدموه مــن توجيهات 
نا ُقدمًا  رشــيدة، علــى مدى العــام المنصرم، حيــث ينبــع نجاحنــا وُمضيُّ
مــن قــوة ورصانــة قيادتنــا العليــا، التــي عملت كقــوى داعمــة لتقدمنا 
المتواصل، ومن ثم وجــب التعبير عن مدى امتناننــا لجهودهم الدؤوبة 
وتفانيهــم فــي العمل. كما أود أن أعبــر عن جزيل الشــكر لعمائنا على 
ثقتهــم الغالية واإليمــان بقدراتنــا لمعاونتهم علــى تحقيق أهدافهم 
لمســاهمينا  بالنســبة  أمــا  النجــاح.  لتحقيــق  ورؤيتهــم  االســتثمارية 
الكــرام، فــأود أن اتقدم لكــم بمزيد مــن االمتنان لدعمكــم المتواصل 
واعتمادكــم علــى قدراتنا، وقبــل كل شــيء، ثقتكم الكبــرى بكامكو. 
وأخيــرًا، أود أن أثنــي علــى جهــود الجهــات التنظيمية والمشــرعين في 
الســوق الكويتــي، والمســؤولين الحكومييــن، والهيئات، علــى دعمهم 

المتواصل.

كمــا يملؤنا التفاؤل تجــاه الفرص التي نقدم عليها وما ســتوفره لنا من 
إمكانيــة خدمة عمائنا بأســلوب أفضــل وتحقيق النمو المســتدام على 
المــدى البعيد. وأخيرًا نشــعر بالحمــاس المتقد للمضّي نحو المســتقبل، 
ونؤمــن أننا مــا زلنا في بدايــة رحلتنــا الستكشــاف الفرص المســتقبلية، 

كامكو.    تنتظر  التي 

صرخوه  منصور  فيصل 
التنفيذي الرئيس 

كلمة الرئيس التنفيذي
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السنوات عبر  الريادة 

كامكــو تفوز بجائزة "أفضل شــركة إلدارة االصول فــي الكويت" من 
إنفيستور جلوبال 

كامكــو تفوز بجائزة "أفضل صندوق أســهم في الكويت" من
كامكــو تفوز بلقب "أفضل مدير لأصول" من قبل مؤسســة إنترناشــيونال فاينانسمينا إف إم

كامكو تفوز بلقب "أفضل مدير إصدار الصكوك في الشــرق األوســط" من ميرجر ماركت

كامكــو تحصد جائزة "أفضــل مدير ألدوات الدخل الثابت" من 
انفيستور جلوبال 

كامكــو تفــوز بلقــب "أفضــل شــركة إلدارة 
األصــول" من مجلة مينا إف إم

كامكو تحصد جائزة “أفضل شــركة إلدارة الثروات” من جلوبال انفيســتوركامكــو تفتتح أول مقر دولي لها في مركز دبــي المالي العالمي
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نظرة عامة
عن األسواق
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أداء  أفضل  الخليجية تسجل  األسواق 
سنوي لها منذ خمس سنوات، في 

السلبي  األداء  2018، وتتفوق على  العام 
العالمية لنظيراتها 

العالميــة  نظيراتهــا  علــى  أدائهــا  فــي  الخليجيــة  البورصــات  تفوقــت 
بتســجيلها نموًا ســنويًا بنســبة 12% فــي العام 2018 مقابــل أداء باهت 
دون ارتفــاع يذكر، في العام 2017. كما شــهد هذا العــام، أيضَا، أفضل 
أداء مجمــع للمؤشــرات الخليجيــة )مؤشــر مورجان ســتانلي الخليجي(، 
منــذ خمــس ســنوات. إال أنه علــى الرغم مــن ذلــك، وخافًا للنمــو الذي 
ســجلته األســواق الخليجيــة، في العــام 2013، بنســبة 25%، والذي جاء 
على خلفية نمو كافة األســواق، فان نمو العام 2018 كان بدعم قدمته 
أربــع بورصات، فقط، هي تحديدًا: قطر وأبو ظبي والســعودية والكويت. 
حيــث يعزى النمو، في األســاس الرتفاع بورصة قطر، بنســبة 20.8%، ثم 
ســوقي أبــو ظبي والســعودية بنمــو بلغــت نســبته 11.7% و8.3%، على 
التوالي. ثم جاءت بورصة الكويت رابعًا بنمو ســنوي بلغت نســبته %5.2، 
فــي حين تراجعــت بورصتا دبي ومســقط بنســبة 24.9% و15.2%، على 
التوالــي. باإلضافــة إلى ذلك، ســيطرت حالة مــن التذبذب الشــديد على 
األســواق الخليجية طــوال العام، مثلها في ذلك مثل األســواق العالمية 
األخــرى. وتحـــرك مؤشــر مورجــان ســتانلي الخليجي أكثر مــن +/- %1، 
خال 32 يومًا، في العــام 2018 مقابل 12 يومًا، فقط، في العام 2017.

وقد تأثر أداء األسواق خال العام، إلى حد كبير، بالمشهد الجيوسياسي 
اإلقليمي، باإلضافة إلى حركة أســعار النفط، بينما كان لتغيرات األســواق 
العالميــة تأثير محدود على البورصات الخليجيــة، حيث تحرك كل منهما 
فــي اتجاه معاكس لآلخر. وشــهدت أســعار النفط تقلبــات حادة، خال 
العــام، وتراجع ســعر مزيج خــام برنت، بنســبة 20%، فــي العام 2018، 
على خلفيــة المخاوف المتعلقة بزيادة اإلمدادات. وكانت أســعار النفط 
قــد بلغت أعلى مســتوياتها منذ أربع ســنوات حتى شــهر اكتوبر 2018، 
إال أن اســتمرار تزايــد اإلمــدادات النفطيــة، خــال الشــهرين األخيرين من 

العــام، أدى إلــى انخفاضها إلى أدنى مــن 50 دوالر أميركــي للبرميل - 
وإن كانــت قــد تعافت هامشــيًا قبيل نهايــة العام - ومــن ضمن أهم 
العوامل الرئيســية التي أدت إلى نمو ســوقي الســعودية والكويت كان 
إعــان مؤشــر مورجان ســتانلي عن ترقية الســوق الســعودي لانضمام 
إلى مؤشر األسواق الناشــئة، في العام 2019 مع وضع السوق الكويتي 
على قائمة المراجعة للترقية من مســتوى األسواق الثانوية إلى االسواق 
الناشــئة، فــي العــام 2019. وخــال العام، حصلــت الكويت علــى مزيد 
مــن الدعم بقيام مؤشــر فوتســي بترقية الســوق إلى مصاف األســواق 
الناشــئة على مرحلتين. من جهــة أخرى، كان الســتحداث ضريبة القيمة 
المضافة على عدد من الســلع والخدمات االســتهاكية في السعودية 
واإلمــارات تأثيــر محــدود علــى ربحية الشــركات، مــع تســجيل معظم 
األســهم المدرجــة أداء ماليــًا جيدًا، عن فترة التســعة أشــهر األولى من 

  .2018 العام 

أما على صعيد األداء القطاعي، فقد ســجلت البنوك أفضل أداٍء ســنوٍي، 
في العام 2018، بفضل النمو القوي الذي شــهدته البنوك الكبرى، خال 
العــام. حيث ارتفعت القيمة الســوقية اإلجماليــة ألكبر 15 بنًكا في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، بواقــع 74 مليــار دوالر أميركي، بمــا يعادل 
الثلــث في نهاية العــام الماضــي. باإلضافة إلى ذلك، ســجلت قطاعات 
كبــرى أخرى، مثل الطاقة والمواد األساســية واالتصاالت، نموًا قويًا خال 
العــام، فــي حيــن تراجــع أداء قطاعات بــارزة أخرى مــن ضمنهــا العقار 

والنقل. العامة  والمرافق 

تعرضــت األســواق الماليــة لضغــوط شــديدة، طــوال العام 
2018، ال ســيما فــي الربــع األخيــر منــه، وذلك بعــد أن ظلت 
تتحــرك ضمن نطــاق محدود، خــال الربع الثانــي من العام. 
وأنهت أغلبية األســواق العالمية تــداوالت العام على تراجع، 
وُمنــَي بعضهــا بخســائر ثنائية الرقــم، بعد أن ســجلت نموًا 
جيــدًا، على مــدار العــام 2017، بصفــة عامة. كمــا انعكس 
ذلــك األداء الســلبي على مؤشــر مورجان ســتانلي العالمي، 
بفقده 11% مــن قيمته في العام 2018، مقابل نموًا بنســبة 
20.1% فــي العــام 2017. وجــاء ذلــك التراجــع علــى نطاق 
واســع علــى خلفيــة تزايــد المخاطــر المتعلقــة باالقتصــاد 
العالمــي، والــذي نتــج عنــه تخفيض توقعــات النمــو. وكان 
تزايد السياســات التحفظية من قبــل معظم مراكز التجارة 
الرئيســية منــذ العام الماضي واشــتعال الحــرب التجارية ما 
بين الواليــات المتحــدة والصين من األســباب الرئيســية التي 
أدت إلى تدهور أوضاع األســواق العالمية في الربع الرابع من 
العام 2018، وأثر علــى التجارة المتبادلة بيــن البلدين، بقيمة 
قاربــت 350 مليار دوالر أميركي. أما علــى الصعيد االقليمي، 
فقد انهت معظم األســواق الرئيســية تداوالت العام 2018 
علــى تراجــع، مع تباطــؤ أداء األســواق األوروبية واآلســيوية، 
بصفــة عامــة، على مدار العــام، في حين تراجعت األســواق 
األميركية خال الربع األخير من العام. في المقابل، شــهدت 
األســواق الناشــئة أكبر تراجع بعد أن كانت األفضل أداًء، في 

  .2017 العام 
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المستقبلية.. النظرة 
تحولــت آفــاق نمــو االقتصــاد العالمــي من نظــرة تشــع بالتفــاؤل، في 
مســتهل العــام 2018، إلى نظرة تحفظية، مع تحســب العالــم لتباطؤ 
وتيــرة النمــو فــي العــام 2019. وتشــير كافــة المؤشــرات االقتصاديــة 
الرئيســية إلــى أن االقتصــاد العالمي قد بلــغ نقطة التحــول، وأن تباطؤ 
معــدالت نمــو االقتصاد العالمــي أمر حتمي ال مفــر منه نتيجــة للعديد 
مــن العوامــل. حيث أدى تصاعــد التوتــرات التجارية المســتمرة بين اثنين 
مــن أكبــر الشــركاء التجارييــن علــى مســتوى العالــم، وهمــا الواليــات 
المتحــدة والصين، إلى التأثير ســلبيًا على توقعات نمو التجــارة العالمية، 

وكان لذلك انعكاســات مدوية على مختلف االقتصادات.

وبــدا االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي أكثــر تحفظــًا بشــأن التوقعات 
المســتقبلية للنمو االقتصــادي، عند قيامه برفع أســعار الفائدة، مؤخرًا، 
مشــيرًا إلى رفع أسعار الفائدة في العام 2019 بواقع مرتين، فقط، بداًل 
مــن ثاث مرات، كما كان متوقعًا في الســابق. مــن جهة أخرى، أظهرت 
أحــدث بيانات الصادرات الشــهرية للصيــن أعلى وتيرة تراجــع، على مدى 
العاميــن الســابقين، كما في ديســمبر 2018، نظرًا النخفاض مســتويات 
الطلب من قبل معظم األســواق الرئيســية. كما أظهرت بيانات الواردات 
الصينيــة تراجعهــا، خــال الشــهر، بمــا يعكس ضعــف الطلــب المحلي 
أيضــًا. فــي الوقــت ذاته، تواجــه أوروبــا هي األخــرى ضغوطًا حــادة مع 
تراجــع اإلنتاج الصناعــي. فمن جهة، تحــاول المملكة المتحــدة التعامل 
مــع االضطرابات المتعلقــة بخروجها من االتحاد األوروبــي، وفي الجهة 
المقابلــة، تراجعت اقتصــادات أخرى مثل االقتصاد األلماني الذي ســجل 
عــام 2018، أدنــى مســتوى لنمــو الناتج المحلــي اإلجمالي منذ خمســة 
اعــوام، على خلفية تراجع الصادرات إلى الصين ومناطق أخرى، باإلضافة 

إلى ضآلــة الطلب المحلي.

وســوف تؤثــر غمامة تراجــع الطلــب العالمي على أســعار النفــط، أيضًا، 
والتي شــهدت تراجعًا حادًا، خال الربع األخير من العام. وبالنســبة لهذا 
العــام، نتوقع أن تســاهم عدة عوامل هشــة فــي إنقاذ أســعار النفط، 
مؤقتــًا، ومــن ضمنها اتفاقيــة خفض اإلنتــاج المبرمة بيــن منظمة أوبك 
وحلفائهــا. كما ان آفاق الطلب علــى النفط تعتبر محــدودة، بالنظر إلى 
وفــرة المعروض مع توقع غــزارة إنتاج الواليات المتحدة بوتيرة قياســية، 
مــع التراجــع المؤقت الــذي يشــهده البعض اآلخر مــن منتجــي النفط 

   . ئيسيين لر ا

باإلضافــة إلى ذلــك، أظهر أداء فئــات األصــول المختلفــة، للعام 2018، 
تفــوق أداء الــدوالر األميركــي والنقــد ضمــن الفئــات القليلة، التــي ابلت 
باء حســنًا خــال العام، بمــا يؤكــد أهمية توافــر النقد ضمــن مكونات 
المحافــظ الماليــة. فــي المقابــل، تراجــع أداء معظــم فئــات األصــول 
األخــرى خــال العــام 2018 بما فــي ذلك الســلع والعقــار. أما بالنســبة 
للعــام 2019، فنتوقــع أنه في ظل تباطؤ النمو االقتصادي، ســيتم اتباع 
نهج اســتثماري تحفظي مع مواصلــة التركيز على حماية رأس المال من 

التقلبات. من  الحد  خال 

ونرى أن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم البقاع المشــرقة وســط 
األجــواء المليئــة بالمخــاوف العالميــة، فا يــزال نمو االقتصــاد الخليجي 
مســتقرًا، مــع محاولتــه لانطــاق، بعــد تراجع أســعار النفــط إلى أدنى 
مســتوياته التاريخيــة. كما أن عدد المشــاريع، التي يجــري تنفيذها حاليًا 
في المنطقة، يســاهم في الحفاظ على تماســك القطاعات الرئيســية. 
وأظهــر القطــاع المصرفــي الخليجي نموًا قويــًا في األرباح، مــع تمكنه 
مــن الحفــاظ على أوضــاع ماليــة جيــدة، بما ســاهم في الحفــاظ على 
صابــة القطــاع، مع إقــدام بعــض البنــوك على االندمــاج خــال الفترة 
الماضيــة، وإجراء بعــض المباحثــات المتعقلة بصفقــات دمج جديدة. إال 
أنــه على الرغم مــن ذلك، تظل التوقعــات الخاصــة بالقطاعين العقاري 
واالســتهاكي تمثــل عائقــًا أمام النمــو االقتصــادي، بصفــة عامة، في 
المنطقــة. حيث تواصل مســتويات العرض ارتفاعاتها في ســوق العقار، 
وباألخــص في دبــي، حيث تســتمر الضغوط، في حين تشــهد القطاعات 
االســتهاكية نمــوًا حــذرًا نظــرًا لمحدوديــة اإلنفــاق. كما نتوقــع نهجًا 
اقتصاديــًا محســوبًا وحــذرًا، مــع زيــادة اإلنفــاق مقترنــًا بتدابيــر زيــادة 
اإليــرادات، علــى شــكل ضرائب وخفــض الدعم بما يســاهم فــي تعزيز 

الميزانيات الحكوميــة، على المدى القريب.
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المساهمين حقوق 
كويتي دينار  مليون 

األصول
كويتي دينار  مليون 

اإليرادات إجمالي 
كويتي دينار  مليون 

األرباح صافي 
كويتي دينار  مليون 

14151617

9.6 8.3 7.3 8.0

18

18.4

14151617

38.0 37.2 36.9 38.1

18

35.7

1415161718

2.6 1.1 1.3 0.5 2.0

14151617

72.2 71.0 70.2 67.7

18

142.0

>   بلــغ إجمالــي اإليرادات خال عام 2018 18.4 مليون دينار كويتــي )2017 - 9.6 مليون دينار كويتي(
>   زيادة اإليرادات مقارنة بعام 2017 بنســبة %91.
>   زيادة األصول مقارنة بعام 2017 بنســبة %97.

>   زيادة ربح الســهم مقارنة بعام 2017 بنسبة %124.
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دينار كويتي( )مليون  الدخل  قائمة  بيانات  20142015201620172018أبرز 

اإليرادات 8.07.38.39.618.4إجمالي 

المصاريف 5.96.97.18.515.7إجمالي 

الربح  2.6  1.1  1.3  0.5 2.0 صافى 

كويتي( دينار  )مليون  المالية  البيانات  أبرز 
الموجودات  142.0  72.2  71.0  70.2  67.7 إجمالي 

 66.0  57.6  57.8  58.5  59.0 االستثمارات

أخرى وموجودات  وسلف   19.9  5.0  4.2  4.2  3.1 قروض 

 57.1  26.5  26.5  27.5  24.2 قروض و سندات

الملكية  35.7  38.0  37.2  36.9 38.1 حقوق 

لربحية ا
)فلس( السهم  8.22.25.44.810.8ربحية 

اإليرادات 85%88%85%94%74%المصروفات/ 

الموجودات على  1.8%1.6%1.8%0.7%2.9%العائد 

7.2%3.0%3.4%1.4%5.1%العائد علــى حقوق الملكية

المال رأس 
 0.150  0.160  0.156  0.155  0.160 القيمه الدفتريه للســهم الواحد

25.1%52.5%52.3%52.6%56.3%حقــوق الملكيه/ إجمالي الموجودات

 1.60  0.70  0.71  0.75 0.63 الدين إلــى حقوق الملكية )مرة(

األعمال ومؤشرات  السيولة 
14.0%6.9%5.9%5.9%4.6%قروض وســلف وموجودات أخرى/ إجمالي الموجودات

الموجودات إجمالي  46.5%79.7%81.4%83.3%87.1%االستثمارات/ 

3.543.383.173.373.93األصــول المدارة من قبل الشــركة )مليار دينار كويتى(
w

اإليرادات إجمالي 
إدارة 44%أتعاب 

استشارات 12%أتعاب 

-1%حصة في نتائج شــركات زميلة

االرباح توزيعات  من  2%دخل 

أربــاح محققة من بيع موجودات
مالية بالقيمة العادلــة من خال قائمة الدخل

%2-

صفقات 39%أرباح 

6%أخرى

 

األصول إجمالي 
المعادل والنقد  28%النقد 

17%اســتثمارات بالقيمه العادله خال قائمه الدخل

اســتثمارات بالقيمه العادله خال
الشامل الدخل  قائمه 

%14

15%اســتثمارات في شركات زميله

ثابتة 8%أصول 

18%أخرى
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تعزيز األداء التشــغيلي والربحيــة ومواصلة خلق القيمة.  <

إتمام صفقة االســتحواذ على حصة األغلبية بنســبة 69.528% في   <
شركة بيت االســتثمار العالمي "جلوبل".

إدارة 9 صفقــات إســتثمارية مصرفية ناجحــة بقيمة 1.8 مليار  دوالر   <
تقريًبا. أميركي 

تدعيــم عــدد المحافــظ االســتثمارية المــدارة، فيما واصلــت توفير   <
لاستثمار. بديلة  حلول 

فــي  المتميــز  لــأداء  تقديــًرا  مرموقــة  عالميــة  جوائــز   9 حصــد   <
والبحــوث  الثــروات  وإدارة  المصرفيــة  واالســتثمارات  األصــول  إدارة 

االســتثمارية  والعمليات والمســؤولية المجتمعية.
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كامكو ..
نحو آفاق جديدة
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آفاق جديدة نحو 
تشــكل خطوة شــراء حصة األغلبية فــي جلوبل عامة فارقــة في تاريخ 
الشــركة وقفــزة نوعية هائلة، تعزز مــن دور كامكو في الســوق، وتفتح 
المجــال أمــام تطويــر نمــوذج أعمالنــا برؤيــة علميــة لتحقيــق اســتثمار 
مســتدام. فمــن خــال تضافــر الجهــود بيــن شــركتي اســتثمار بهــذه 
اإلمكانيــات، ســنتمكن مــن تنميــة مواردنــا وأصولنــا وخبراتنــا الممتــدة 
ورؤوس األمــوال المســتثمرة وشــبكة العاقات الدوليــة، لتحقيق المزيد 
مــن التميــز واألفضليــة، علــى صعيــد التنافســية وتعزيــز الريــادة علــى 

اإلقليمي. المستوى 

ومــع نمــو حجمنا، تظــل مهمتنا األولى هــي التركيز على توفيــر القيمة 
المضافــة لعمائنــا وأصحــاب المصالــح مــن المســاهمين علــى المدى 
البعيــد، لتتأكد اآلن، أكثر فأكثر، قدرتنا على تحقيق مفهوم االســتدامة. 
فــا يزل هدفنــا هو تلبيــة احتياجات عماءنــا عبر توافــر مجموعة كبيرة 
مــن الحلول المالية والمنتجــات والخدمات المبتكــرة، فضًا عن الخبرات 
المتعددة، التي تشــمل شــبكة دولية واســعة وعاقات متناميــة تربطنا 

الدولية. باألسواق 

مستقبلية خطوات 
ومــع إقدامنــا على اتخــاذ مســارات جديــدة، تواصــل كامكــو التزامها 
التنميــة  عجلــة  تعزيــز  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  بدفــع  بالمشــاركة 
والنمــو االقتصــادي المحلــي واإلقليمي، من خــال بناء أواصــر العاقات 
القوية، واستكشــاف الفرص، التي من شــأنها ســد االحتياجــات القائمة 
والمســتحدثة لأســواق، علــى الوجــه األفضــل. وانطاقــًا مــن مكانتنــا 
الرائــدة علــى مســتوى األســواق اإلقليميــة والدوليــة، ســنواصل، دومــًا، 
ســعينا لتعزيز الروابط، التــي تجمعنــا، محليًا، مع االقتصــادات العالمية، 
من خــال ترســية القواعــد لنفــاذ الشــركات والمؤسســات الدولية إلى 

األســواق المحلية واإلقليمية.

شكر كلمة 
ومــا هذه هــي إال البدايــة، لقصص نجــاح باهرة مــا كانــت لتتحقق دون 
دعــم والتــزام العديديــن. واآلن، وقد تزودنــا بطموحــات جديدة، أود أن 
أعــرب عن امتنانــي، وأثنــي على التعــاون الســلس واالحترافيــة والعمل 
الجــاد مــن جانــب جميع األطــراف المشــاركة فــي إتمام صفقة شــراء 

حصة األغلبيــة في "جلوبل" بنجاح.

التحديــات  خــوض  علــى  ســنحرص  متجدديــن،  وعــزم  وبطموحــات 
واقتنــاص الفــرص الجديــدة وتعزيز موقــع كامكو الجديــد، عبر إحداث 
تأثيــر مســتدام يمتــد إلى جميــع أنحاء المنطقــة، كمؤسســة مالية غير 

مصرفية رائدة في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.

صرخوه  منصور  فيصل 
رئيس اللجنة المشــتركة للدمج

يأتــي اســتحواذ شــركة كامكــو علــى حصــة األغلبية فــي شــركة بيت اإلســتثمار 
العالمــي )“جلوبــل”( فــي مرحلة مميزة بالنســبة لنــا، حيث يتزامن هــذا الحدث مع 
الذكرى العشــرين لتأســيس شــركة كامكو لاســتثمار. ومع انطاقة العام 2018، 
انصــب تركيزنــا على تحقيــق األهــداف ذات الصلة باستكشــاف المزيــد من الفرص 
الجديــدة، التــي من شــأنها أن تمنــح العماء والمســاهمين قيمــة مضافة في كل 
مرحلــة مــن مراحــل النمو، وإحداث الفــارق عبر خلق مســارات جديدة تســهم في 
تحقيــق رؤيتنــا الهادفــة إلــى تعزيــز الريــادة وأن نظــل الخيــار األول، على مســتوى 
المنطقــة، فــي تقديم خدمــات إدارة األصــول واالســتثمارات المصرفيــة. وها هي 

تتحقق. مساعينا 
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الصفقة  على  عامة  نظرة 
في ســبتمبر 2018، أتمت كامكو بنجاح عملية شــراء حصــة األغلبية في 
جلوبل من شــركة أن سي اتش فنتشــرز، وهي كيان مقره البحرين يمثل 
أكثــر من 50 مؤسســة ماليــة، لتصبح بذلك أكبر مســاهم بحصــة تبلغ 
حوالــي 69.528% مــن رأس المــال. وتأتي أهميــة الصفقــة انطاقًا من 
اإلمكانيــات التــي تتمتــع بهــا جلوبل والتــي تتضمــن سلســلة المنتجات 
المــدارة  األصــول  عــن  فضــًا  تقدمهــا،  التــي  االســتثمارية  والخدمــات 
كالعقارات، واألســهم، ومحفظة صناديق االســتثمار، وشركة الوساطة 
المالية التابعة لجلوبل، ومقر الشــركة الرئيســي فــي الكويت، باإلضافة 
إلــى مقرات جلوبــل الدولية الواقعــة في كل من اإلمارات والســعودية 

وتركيا. واألردن  ومصر  والبحرين 

وعينــت كامكــو الشــركة العالميــة المرموقــة “الفاريــز آنــد مارســال”، 
كمستشــار اســتراتيجي إلتمــام صفقة االســتحواذ على حصــة األغلبية 
فريشــفيلدز  وشــركة  )جلوبــل(  العالمــي  االســتثمار  بيــت  شــركة  فــي 

بروكهاوس ديرينجر المحدودة، كمستشــار قانوني.
  

في ديســمبر 2018، قامــت كامكو وشــركتها التابعة جلوبــل، بالتقدم 
بطلــب مشــترك إلــى هيئة أســواق المــال تبديــان الرغبــة فــي االندماج. 
وسوف تشرع الشركتان في اســتكمال إجراءات االندماج بمجرد التوصل 
إلى اتفاق مبدئي واإلعان عن اســتعدادهما للدخول في عملية االندماج 

والحصول علــى موافقة الجهات التنظيميــة داخل الكويت وخارجها.
 

كيف ستؤثر صفقة االســتحواذ على كامكو؟

من المتوقع ان تســاهم صفقة االستحواذ في ترســيخ المكانة الريادية 
التــي تتميز بها كامكو على المســتويين المحلــي واإلقليمي كأحد أكبر 
شــركات االســتثمار الرائدة فــي المنطقة. فمــن المتوقــع ان تعود على 

كامكــو المنافع التالية:

مجموعة أكثر تنوعًا مــن المنتجات والخدمات.  <
بصمة جغرافية أوســع انتشــارًا وأقرب تواصًا على نطاق أشمل مع   <

العالمي. االقتصاد 
ارتفاع قيمة األصــول المدارة ومركز مالي أقوى.  <

منصات وقــدرات تكنولوجية أكثر تقدًما.  <
 

كيف سيســتفيد أصحاب المصالــح من تلك الصفقة؟

والمساهمون: العماء 

أقوى. مالي  مركز   <
مجموعة أوســع من المنتجات والخدمات المتنوعة.  <

بصمــة جغرافية أكثر انتشــارًا من شــأنها أن تســاهم في تأســيس   <
روابــط جديــدة مع االقتصــاد العالمي، بمــا يعني نطاق أشــمل من 
الحلــول االســتثمارية ومجموعــة أكبر مــن الثقافــات المتنوعة مع 
االســتفادة من أفضل الممارســات بمــا يحقق توقعــات العماء بل 

أيضًا. وتجاوزها 
منصــات وقــدرات تكنولوجيــة متقدمــة لتوفيــر إمكانيــة التواصل   <
على مدار الســاعة مع جميع أصحــاب المصالح وتوفير تجربة رقمية 

أكثر ساســة طوال الرحلة المالية لــكل عميل من عماء كامكو.
توافــر رأســمال فكــري جديــد مــن خــال االســتفادة مــن المــوارد   <
والخبــرات المشــتركة لكلتــا الشــركتين لتعزيز رأس المال البشــري 
وتطويــر القــوى العاملة ضمن أطــر الكفاءات الرئيســية، األمر الذي 
من شــأنه أن يمنح الشركة ميزة تنافســية على المستويين المحلي 
والعالمــي، ومــن ثــم زيادة قدرة الشــركة علــى تحقيــق نتائج أكثر 

كفاءة.
العمــل مــع شــريك مالــي يتمتــع بســجل مهنــي حافل وســمعة   <

مرموقة يشــهد لها اقليميًا ودوليًا.

: لمجتمع ا
 

مع توافر المزيد من الموارد وشبكة جغرافية أوسع انتشارًا، تهدف   <
كامكــو إلــى إحــداث تأثيــرات اجتماعيــة إيجابية ومؤثــرة من خال 
تطبيــق أجندة واســعة النطاق في مجــال المســؤولية المجتمعية 
تشــمل مجــاالت التعليم وريادة األعمــال، وتمكين الشــباب، وتنمية 

المواهب، ومحو األمية الماليــة، والصحة والبيئة.
وانطاقــًا مــن مكانــة كامكــو كشــركة اســتثمار رائدة، ســتعمل   <
الشــركة علــى اســتغال مواردهــا وخبراتهــا لتعزيــز جهودها في 
دعم المواهب وريــادة األعمال واالبتكار بهدف دفــع عجلة التنمية 
االقتصاديــة نحــو تطوير نظــام بيئي مســتدام يمهــد الطريق لبناء 
"الدولــة الحديثة التــي نطمح في تأسيســها" وفقًا للرؤيــة األميرية 

السامية.

الموظفون:

ستشــكل التحديــات والفــرص الجديــدة مســارات جديــدة لتنميــة   <
المواهب البشــرية ضمن قاعدة موظفي كامكو.

كفــاءات  تطويــر  فــي  المشــترك  الفكــري  المــال  رأس  سيســاهم   <
الكــوادر الرئيســية للقوى العاملــة في كامكو، ممــا يزيد من قدرة 
الشــركة علــى تقديــم نتائج أكثر كفــاءة من خــال التوجيه األمثل 

وتحقيق قيمــة مضافة لعمائها.
كامكــو  موظفــي  يمكــن  بمــا  انتشــارًا  أوســع  جغرافيــة  شــبكة   <
ضمــن  المهنيــة  الممارســات  أفضــل  تبــادل  مــن  االســتفادة  مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن الثقافات العالمية بما يســاهم فــي تعزيز 
قــدرة الشــركة على تزويــد عمائهــا بتجربــة تتناســب خصيصًا مع 

احتياجاتهــم المالية الفردية.
 

كامكو.. نحو آفاق جديدة  |  نظرة عامة
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ما هي الفوائــد االقتصادية للصفقة؟

مــع توافــر اســتراتيجية تشــغيلية أوســع نطاقــًا، تهــدف الشــركة   <
إلــى توفير الدعم والمشــاركة في تســريع وتيرة النمــو االقتصادي 
المحلــي واإلقليمــي مــن خــال دورهــا القيــادي فــي خلــق فرص 

جديدة. ومالية  اقتصادية 
بفضل توافر بصمة جغرافية أوســع انتشــارًا وتوسيع نطاق عاقات   <
الشــراكة مــع االقتصــاد العالمــي باإلضافــة إلى مــا تتمتــع به من 
مــوارد بشــرية وخبــرات مهنية مميــزة، ســتمتلك كامكــو الخبرات 
واإلمكانيــات الازمة لتســهيل مشــاركتها في الفــرص والمبادرات 
الفعالــة بمــا يعــزز مجتمعــات االســتثمار المحليــة واإلقليمية. أوال، 
مــن خال مــد جســور التعاون مــع خبــراء القطــاع المالــي لتبادل 
المعلومــات وتأســيس منصــات قائمة علــى العلــم والمعرفة بما 
يســاهم فــي تكريــس المعرفــة الماليــة العالمية للمســاعدة في 
تثقيــف مجتمــع االســتثمار وإلقــاء الضــوء علــى اتجاهــات التنمية 
الرئيســية فــي المنطقة. ثانيًا، تســاهم مشــاركة كامكو في هذه 
المنصــات في ترســيخ مكانتهــا الرياديــة لتبني أفضل الممارســات 
الدوليــة ومــا لذلــك من آثــار واســعة النطاق إلرســاء قواعــد نظام 
بيئــي مالي أكثر قــدرة على المنافســة. ثالثًا، يمكــن لهذه األحداث 
أن تشــكل مســارات تســمح لكامكــو بنشــر المعرفــة فيمــا يتعلق 
باالقتصــاد المزدهــر فــي المنطقــة، ومــا تقدمــه من مزايــا فريدة 
وقدراتها لتأســيس نقاط وصول واجتــذاب المســتثمرين العالميين. 
ويتماشــى هذا الجانب من إســتراتيجية الشــركة مع الرؤية األميرية 

الســامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي دولي.
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وقدرها المصرفي  االستثمار 

جميع البيانات مجمعة منذ التأســيس ولغاية 31 ديســمبر 2018.  <
ســعر التحويل كما في 31 ديسمبر 2018.  <

20.4
أميركي دوالر 

مليار



عشرون عامًا من النجاح  |  أبرز اإلنجازات46

1998

2003

2004

2004

2005

2007

2008

2009

تأسســت كامكو، إحدى شــركات مجموعة 
كيبكو القابضة، في ســبتمبر من عام 1998.

أدرجــت كامكو في ســوق الكويــت لأوراق 
حاليًا(.  )البورصة  المالية 

أطلقت كامكو صندوق كامكو االستثماري.
ومنذ تأسيســه تلقــى الصنــدوق العديد من 
الجوائــز العالمية المرموقة. وصنف كأفضل 
صنــدوق فــي الخليــج مــن حيــث األداء على 
أســاس العائدات المحققــة منذ بداية العام 

.2017 في 

نجحــت كامكو في طرح أول إصدار ســندات 
لهــا بقيمة 20 مليون د.ك.

االســتثمارية  بحوثها  نطاق  كامكو  وســعت 
لتشــمل جميع أسواق المال في دول الخليج 
2017 جائــزة “أفضــل شــركة  لتحصــد فــي 

االستثمارية”. للبحوث 

أدارت كامكــو أكبــر عملية دمج واســتحواذ 
فــي القطاع الخــاص على مســتوى منطقة 
الكويــت  مشــاريع  شــركة  لصالــح  الخليــج 
إتمــام بيع  )القابضــة( “كيبكــو” مــن خــال 
فــي  “كيبكــو”  شــركة  ملكيــة  مــن   %51
الشــركة الوطنية لاتصاالت لشــركة كيوتل 

القطرية.
مــن  ســنوات   10 بمــرور  كامكــو  احتفلـــت 
النجــاح. كمــا تمكنــت مــن إتمام  طــرح 15 
بحصــة  بنجــاح،  العــام  لاكتتــاب  شــركة 
ســوقية نســبتها  16% للشــركات المدرجــة 

2003 و2008. في البورصة خال 

لاســتثمار   كمستشــار  كامكــو  اختيــار  تــم 
لبرنامــج مجموعة شــركة مشــاريع الكويت 
)القابضــــة( – "كـيـبـــكو" البـالـغ 100 مليون 
د.ك فــي إلعــادة هيكلــة وتحفيز الشــركات 

المتعثره.
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2012

2012

2013

2015

2016

2016

2017

2018

قامــت كامكو بدور مدير اإلصدار المشــترك 
المســاندة  لســندات  إصــدارات  أكبــر  ألحــد 
قبــل  مــن  الكويتــي  بالدينــار  والمقومــة 
القطــاع الخاص في دولــة الكويــت، لصالح 
بنــك برقان بقيمــة 100 مليون دينــار كويتي 
وبمدة اســتحقاق بالســوق الكويتية تبلغ 10 
ســنوات في صفقة هــي األولى مــن نوعها 

المحلي. السوق  في  فــي  المشــترك  المديــر  دور  كامكــو  أّدت 
عملية إصدار ســندات بقيمة 80 مليون دينار 
كويتــي لصالح كيبكــو، وهو اإلصــدار األكبر 
علــى اإلطــاق حينهــا لشــركة مــن القطاع 

الكويت. في  الخاص 

مــن  ســنوات   15 بمــرور  كامكــو  احتفلــت 
النجاح.

أدارت كامكو بنجاح  إصدار ســندات دين هو 
األول من نوعه في منطقة الشــرق األوســط 
اســتثمار  بدرجــة  مصنــف  أفريقيــا  وشــمال 
Baa1 مــن قبل وكالة مــودي، ومتوافق مع 
متطلبــات بــازل 3 ينــدرج  ضمــن رأس المــال 

المســاند )الشريحة الثانية(.

دولــي  مقــر  أول  بافتتــاح  كامكــو  قامــت 
للشــركة فــي مركــز دبــي المالــي العالمي 

.DIFC

انضمــت كامكــو إلــى قائمــة األلف شــركة 
التــي تلتزم   بقواعــد المحلــل المالي المجاز 

CFA للســلوك المهني في إدارة األصول.

9 جوائــز عالميــة مرموقة  حصــدت كامكو 
األصــول  إدارة  فــي  المتميــز  لــأداء  تقديــًرا 
وإدارة  والبديلــة  المصرفيــة  واالســتثمارات 

االستثمارية. والبحوث  الثروات 

اســتحوذت كامكو على حصــة األغلبية في 
شــركة بيت االســتثمار العالمي “جلوبل” بعد 
شــراء حصة 69.528%، تزامنًا مــع احتفالها 

بمرور عشــرين عامًا على التأسيس.
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المسؤولية 
المجتمعية



المسؤولية المجتمعية50

حرصــت  عامــًا،   20 امتــداد  علــى  المهنيــة  مســيرتنا  طــوال 
كامكــو، دائًمــا، علــى االحتفــاظ بمكانــة رياديــة مميــزة ضمن 
شــركات القطــاع الخــاص، مــن خــال مســاهمتنا فــي تنميــة 
النســيج االجتماعــي الكويتــي، علــى كافة أصعدة المســؤولية 
المجتمعيــة للشــركات. وإدراكًا منــا ألهميــة تلك المســؤولية، 
فقــد اعتمدناهــا كركيــزة أساســية لنمــوذج أعمالنا ومســارنا، 
بهــدف إرســاء قواعد نظام مســتدام لأعمــال التجاريــة، يتميز 

بأعلى معايير الســلوك المهني.

ومن خال غرز تلك المفاهيم في كافة اســتراتيجيات الشركة، 
والتــي تعــد منــارة نسترشــد بهــا فــي تأديــة أعمالنــا اليومية، 
اســتحققنا ميزة تنافسية، تســمح لنا بالوصول إلى أقصى درجة 
مــن تعزيــز القيمــة المضافــة ألصحــاب المصالــح. فمــن خال 
تعاوننا وجهود المســؤولية المجتمعية المشــتركة مع العديد 
مــن المؤسســات المختلفــة، نهــدف إلى إحــداث تأثيــر إيجابي 
أعمق علــى مجتمعنا. كما نشــعر بالتواضع أمــام تلك الجهود 
الهائلة لترســيخ أسس حضارية مؤثرة، قوامها موظفو الشركة 
الذيــن يبــدون اســتعدادهم والتزامهــم بالمشــاركة وتقديم 
مــا بوســعهم مــن دعــم لمــن هــم بحاجة إلــى هــذا الدعم 
وللمجتمــع، بصفة شــاملة. ولن ندخر جهدًا فــي تكريس وقتنا 
ومواردنــا، في الوقت الذي نســعى فيه لتوســيع نطاق تواصلنا 
المجتمعــي، لتحقيــق النمــو األمثــل وتعزيــز اقتصاد مســتدام 
في المســتقبل، بحيث نجني، ســويًا، ثمار نجاحنا المشــترك في 

عالــم ديناميكي تزداد به وتيــرة العمل، يومًا تلو اآلخر. 

تحرص كامكو أشــد الحــرص على االحتفــاظ بمكانتهــا الرائدة 
والمميــزة في النســيج االجتماعي الكويتــي ضمن جدول أعمال 
العــام  فــي  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية 
2018، وبالتالي واصلت تنفيذ أنشــطتها في ســبيل دعم صحة 
ورفــاه المجتمع. وامتد نطــاق مبادراتنا، في مجال المســؤولية 
2018، ليشــمل مجــاالت  المجتمعيــة للشــركات خــال العــام 
المهنــي  والتطويــر  الشــباب  تمكيــن  ضمنهــا  مــن  متعــددة، 
والتعليــم والتوعيــة المالية، باإلضافــة إلى الصحــة والرفاهية، 
واضعين نصب أعيننــا تحقيق أهدافنا الراميــة لتنمية المجتمع.

التأثيــر اإليجابــي وزيــادة حجــم  وســعيًا منــا لاســتفادة مــن 
فــي  انشــطتنا  عززنــا  بهــا،  نشــارك  التــي  الجماعيــة  األنشــطة 
الســوق والمجتمــع، من خــال فتح مجــاالت التعــاون في إطار 
أهداف مشتركة للمســؤولية المجتمعية للشــركات. كما يمتد 
جدول أعمــال المســؤولية المجتمعية للشــركات فــي كامكو 
إلى المؤسســات األخرى، ومــن ضمنها جدول األعمال الســنوي 
لشــركة كيبكو.ويوضح هذا القســم بعض المبادرات الرئيســية 

2018 للمســؤولية االجتماعية للشركات في العام 
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األعمال ريادة  تمكين..  تعليم..  الشباب: 
جهود مضنيــة لتنمية المواهب

كجــزء مــن اســتراتيجية كامكو المســتدامة لتنمية ثرواتنا البشــرية، نســعى، دائمــًا، لتولي دور ريادي في دعــم وتمكين 
وتثقيف أجيال المســتقبل. ومن هذا المنطلق، نشــارك، ونتعاون مع عدد من البرامج المختلفة والمؤسســات المؤثرة في 
مجال تمكين الشــباب، بما يتيح لنا إمكانية توجيه وتســليح قادة المســتقبل بأدوات عملية من واقع الحياة لمساعدتهم 
علــى التفوق في مســارهم المهنــي وتعظيم القيمة المضافة إلى ســوق العمل المحلي واالقتصاد على نطاق أوســع. 
كما تتميز كامكو بسياســة اســتباقية جوهرها المشــاركة في مبادرات استكشــاف المواهب الكويتية الشابة في مجال 
ريادة األعمال واالبتكار، بما يســاهم في تعزيز أعمالهم للمضي بخطى ثابتة للمســاهمة في دفع مســتقبل بلدنا قدمًا 

وتطوير نظام مســتدام لأعمال.

“بروتيجيز” من  الثامن  الجيل 
 ،"Protégés" اســتضافت كامكــو أعضــاء الجيــل الثامن مــن بروتيجيــز
كجزء من الشــراكة االســتراتيجية لشــركة مشــاريع الكويت )القابضة( 
كيبكو مع برنامج اإلرشــاد الشــبابي، وذلك في مقر الجامعة األمريكية 
فــي الكويــت "AUK". وتعــد ورشــة العمــل التــي حملــت عنــوان “يوم 
كامكــو” جزًءا من مبادرات المســؤولية المجتمعية المســتمرة لشــركة 
كامكو بالتعاون مع شــركة مشــاريع الكويت "كيبكو"، والتي تركز على 

تأهيل الشــباب وتمكينهم، ليصبحوا قادة الغد.
 

وبدأت ورشــة العمل بكلمة افتتاحية قدمــت نبذة مختصرة عن منتجات 
وخدمــات كامكــو، مــا مّكــن الطاب مــن تحقيــق فهم أفضــل حول 
اســتثمارات الشــركة وقطــاع االســتثمار، بوجــه عــام. في أعقــاب ذلك، 
أجــرت كامكــو جلســة تفاعليــة، تمكــن من خالهــا الطاب مــن تبادل 

األفكار حول ســبل وضع اســتراتيجية تطوير مشروعهم القادم.

ويتوافــق الدعــم المتواصــل، الــذي تقدمــه كامكــو لبرنامــج بروتيجيز، 
مــع أهدافهــا المؤسســية واالجتماعية لخلق فرص إرشــاد، من شــأنها 
تعزيــز روح التحــدي لدى الشــباب وقيادتهــم نحو اكتشــاف إمكاناتهم 
الحقيقيــة مع تطوير المهارات األساســية التي تفيد مســارهم المهني. 
وتهــدف تلــك المبادرات إلــى تزويد الشــباب بقيمة مضافة، تســاعدهم 

علــى بناء مســتقبلهم الوظيفي من خال التأهيل الشــخصي والتطوير 
المهني للطــاب المتفانين، الذين يمثلون مســتقبل االقتصاد الكويتي.
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يلهمون” الذين  “أولئك  حركة 
ترســيخًا لمكانة كامكــو الريادية على مســتوى القطــاع المالي، قامت 
بتســليط  المختصــة  يلهمــون"  الذيــن  "أولئــك  حركــة  بدعــم  الشــركة 
األضــواء علــى الشــخصيات الملهمــة مــن مختلــف دول العالــم، حيث 
قامــت كامكــو برعاية إنتاج نســخة الكتاب للعــام 2018، والتي تضمنت 
إجراء حــوار مع الرئيس التنفيــذي لكامكو، وإبراز دوره الملهم للشــباب، 
كمرشــد وموجه في مجــاالت إدارة األصول واالســتثمار المصرفي. كما 
يقــوم الكتاب بســردالقصص الملهمة لعــدد من الشــخصيات المميزة، 
التــي لعبت دورًا هامًا فــي المجتمع المحلي واســتعراض رحلة نجاحها 
بهــدف ايصالها للقراء، داخل الكويــت وخارجها في كافة انحاء العالم. 

ويتمثل الهدف الرئيســي لتلك الحركة في إلهام الشــباب وتشجيعهم 
على تبنــي نفس النهج التطوري.

جامعية محاضرات 
خــال العام 2018، ألقت كامكو العديد مــن المحاضرات الموجهة إلى 
طلبة أقســام إدارة األعمال واالقتصاد في عدد من الجامعات من بينها  
الجامعة األمريكية والكلية األســترالية في الكويت. وتركزت المحاضرات 
التفاعلية، التي ألقاها الســيد فيصل صرخوه الرئيــس التنفيذي لكامكو، 
علــى تزويــد الطلبــة بأحــدث المعلومــات حــول االبتــكارات واالتجاهات 
الحالية، التي تســاهم في تشــكيل األســواق المالية المحليــة والدولية، 
حتــى يتمكنوا مــن مواكبة ديناميكيات الســوق ســريعة التغير. وقامت 
تبنــي  أهميــة  بتعزيــز  المحاضــرات،  تلــك  تقديــم  خــال  مــن  كامكــو، 
منهجيــات التفكيــر المتطــورة، بما يســاهم في تســريع وتيــرة االبتكار 
لتوفيــر حلوٍل أفضــل للتحديات التي تواجــه قطاع األعمــال والمجتمع. 
وعلــى هذا األســاس، تهــدف كامكو إلــى تشــجيع الشــباب الموهوبين 
علــى التحدي ودفع حــدود تفكيرهم اإلبداعي إلى األمــام، لتمكينهم 
مــن المســاهمة فــي صياغة مســتقبل مشــرق، كجيل جديــد من قادة 

. لمستقبل ا
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السنوي  الوظيفية  الفرص  معرض 
الكويت  في  األمريكية  للجامعة 

قامــت كامكــو برعايــة فعاليــات معــرض الفــرص الوظيفيــة الســنوي 
الرابــع عشــر للجامعــة األمريكية فــي الكويــت "AUK"  وذلــك انطاقًا 
من اســتراتيجية كامكو القائمة على دعم وتثقيف الشــباب وتزويدهم 
بالمشــورة والتوجيــه أثنــاء رحلــة بنــاء مســتقبلهم المهنــي. وحرصــت 
كامكــو أثناء المعــرض، على تزويد الطلبة وخريجــي الجامعة األمريكية 
التــي تقدمهــا  الخدمــات  المزيــد عــن  الازمــة ومعرفــة  بالمعلومــات 
الشــركة، وفــرص التدريــب والوظائــف المتاحــة. وباعتبارها راعيــًا ذهبًيا 

لهــذا الحــدث، أطلقت كامكــو حملة، خــال المعــرض، لتشــجيع الزوار 
علــى التفكير خارج نطاق المألوف، من خال اســتعراض بعض األنشــطة 
لحثهــم على تقديم حلــوٍل ابتكارية غير مســبوقة، بمــا يعكس ثقافة 
العمــل المبتكــرة لكامكو. وُيعــّد معرض الفــرص الوظيفيــة للجامعة 
األمريكيــة فــي الكويت مــن أهــم المنصات، التــي توفر للطــاب فرصًا 
للتفاعــل واالتصــال بممثلــي كامكــو، بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتها 

المستدامة للشركة. البشــرية  الثروة  لتنمية 

الكويت   - إنجاز 
اســتضافت كامكــو، بالتعــاون مــع بيــت االســتثمار العالمــي "جلوبل" ، 
أول مبــادرة مشــتركة للمســؤولية المجتمعيــة للشــركات بالتعاون مع 
إنجــاز - الكويت. ومــن خال هذا الحدث المشــترك الذي تكلــل بالنجاح، 
اســتهدفت كامكو مضاعفــة تأثيرها اإليجابي عبــر تعاونها مع جلوبل، 
التي تشــاركها قيم وأهــداف المســؤولية المجتمعية للشــركات والتآزر 
اســتقبلت  حيــث  خاصــة.  بصفــة  والشــباب  مجتمعنــا  تجــاه  وااللتــزام 
الشــركتان طاب من الجامعة األســترالية في الكويت وأقيمت فعاليات 
هذه المبادرة في قاعــة المؤتمرات ببرج جلوبل، وقام عدد من موظفي 
ومســؤولي الشــركتين بشــرح مســؤولياتهم والمهــام الوظيفيــة التي 
يقومون بها. وشــهدت الفعالية عددًا من األنشطة والفعاليات، تضمنت 

إلقــاء المحاضرات التفاعلية وتوزيع الشــهادات على الطاب الحضور.

وتعــد تلــك الفعاليــة أولــى مبــادرات التعــاون المشــترك بيــن كامكــو 
وجلوبــل في مجال المســؤولية المجتمعية للشــركات وبداية لمزيد من 
التعــاون في هذا المجــال. وتهدف تلك الشــراكة إلى تكريــس الجهود 
المشــتركة لخلق تأثيٍر أعمــق وأكثر إيجابية في مجتمعنا عبر إنشــاء بيئة 
مثلى لتعليم الشــباب وإرشــادهم، باإلضافــة إلى توفير فــرص التدريب 

مع المؤسســات العريقة مثل إنجاز- الكويت.
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21 القرن  مختبر 
تواصل شــركة كامكــو رعايتهــا للمختبــر متعدد األغراض فــي جامعة 
الكويــت، للتعبيــر عــن التزامها المســتمر بدعم الشــباب مــن المهنيين، 
عــن طريق مســاندتهم في رحلتهــم التعليمية. ويشــمل هــذا المختبر 
المجهــز بالكامل أحدث ما توصلــت إليه التكنولوجيا وبرامــج الكمبيوتر، 
بمــا يوفــر للطلبــة بيئــة تعليمية تتماشــى مــع معطيات القــرن الحادي 

والعشــرين وجميع احتياجاتهم الدراسية.

“تمكين” مبادرة 
قدمت كامكو دعمها لجائزة كيبكو "تمكين" لدعم مشــاريع الشــباب، 
للعام الرابع على التوالي، في العام 2018، إلى جانب شــركاتها الزميلة، 
بالتعــاون مــع منظمة تمكين الشــباب. وتركــزت جائزة "تمكيــن" للعام  
2018، على مجال أنشــطة ريادة األعمال في المجال التكنولوجي. وتعد 
جائزة العام 2018 هــي األعلى قيمة في مجال جوائز ريادة األعمال في 
الكويــت، حيــث تقدم للفائــز مجموعــة مــن الخدمات، تتضمــن دورات 
استشــارات ماليــة واســتراتيجية وتشــغيلية، ودراســات ســوق، وتغطية 
تأمينيــة، وخدمات إعانية بقيمــة إجمالية قدرها 100 ألف دوالر أميركي 

من موارد شــركات مجموعة مشاريع الكويت.  

ويأتــي دعمنــا لجائــزة تمكيــن كجــزء مــن التزامنــا بإلقــاء الضــوء على 
المواهــب الشــابة مــن رواد األعمــال الكويتييــن وعقلياتهــم االبتكارية، 
من خال خلــق الفرص وتوفير المنصات الازمــة الختبار القدرات الفردية 
والجماعيــة، بطــرق غير مســبوقة. كما توفــر تلك البرامج لــرواد األعمال 
الطموحيــن رؤى قيمــة حــول كيفيــة نجــاح أعمالهم والمســاهمة في 

االرتقاء بمســتقبل بلدنا وتوفير نظام أعمال أكثر اســتدامة.
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المالية التوعية 
نســعى إلى تحقيق الرفاهيــة المالية ألفراد المجتمع

يعــد التعليــم من أهــم الركائز األساســية لدعائم اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة لكامكو. وانطاقًا مــن مكانتنا 
الرياديــة، تعمــق لدينا اإليمــان بأهمية توافــر الثقافة االســتثمارية والمالية لدى أفــراد المجتمــع باعتبارهم أهم األصول 
التــي نســعى لرعايتهــا واالهتمام بها. وبناًء علــى ذلك، أخذت كامكو علــى عاتقها مســؤولية تزويد المجتمــع بالثقافة 
والتوعيــة الماليــة الازمــة، من خــال المســاهمة الفعالة في تعزيــز الثقافــة االســتثمارية للمجتمعات. وســعيًا لتحقيق 
ذلــك الهدف، نحرص على التواجد واقتنــاص كل الفرص المتاحة لتعزيــز وتنمية الثقافة المجتمعيــة بالمبادئ والمعرفة 
والمهــارات المالية. ونهدف بذلك إلــى تمكين أفراد المجتمع لتولي زمام قيادة مســتقبلهم المالــي بمختلف الخلفيات 
االقتصاديــة وإدارة مخاطر اســتثماراتهم، بشــكل فعــال، لتجنب الوقــوع في المخاطر. ومن شــأن توفير تلــك المعارف 
أن تحــدث تأثيــرًا عميقًا ينعكــس علىأفــراد المجتمع، فضًا عن قدرتهــم على التخطيط لمســتقبلهم، بشــكل أفضل، 
وإمكانيــة اتخاذهم لقرارات مالية مســؤولة ومســتنيرة، بما لذلك من دور أساســي فــي حياتهم اليومية ومســتقبلهم 

العائلي.

وعلــى نطاق أشــمل، نجحــت كامكو فــي تحقيق قفــزات هائلة نحــو تعزيز مجتمــع االســتثمار المحلــي واإلقليمي من 
خال مســاهمتها فــي تطوير منصات المعرفة والمشــاركة في المناقشــات العالمية التي تتنــاول الموضوعات الحيوية 
واالتجاهــات االقتصاديــة الحديثــة. فعن طريق دعــم تلك الفعاليــات اإلعامية، نحــرص على التعاون مع خبــراء القطاع 
المالــي للتركيــز على أهميــة الثقافة المالية وتبــادل المعلومات الحيوية، التي تســاعد على تثقيف المجتمع االســتثماري 
وإلقاء الضوء على التطورات الرئيســية في المنطقة. وتســاهم تلك الفعاليات في إتاحة الفرص أمام كامكو للمشاركة 
بمــا تتميــز به من مخــزون المعلومات القيمة عــن الوضع االقتصــادي المزدهر في المنطقــة والقيمة الفريــدة والمميزة 
والقــدرات الماليــة الكامنــة فيهــا، وبالتالي جــذب المســتثمرين العالميين. كما تســاهم مشــاركتنا في تلــك الفعاليات 
بتأكيــد مكانتنــا الريادية في تطبيق أفضــل المعايير الدولية، بما ينعكس بدوره على تأســيس نظام مالي أكثر تنافســية 

وقوة.

الكويت   تشين في  ايست  مؤتمر 
قدمــت كامكــو رعايتهــا الذهبيــة للمؤتمر األول من نوعه فــي الكويت 
عــن  فضــًا  تشــين”،  “ايســت  عنــوان  تحــت  البلوكتشــين  لتكنولوجيــا 
مشــاركتها فــي واحــدة مــن الجلســات الحواريــة التــي أقيمــت علــى 
هامش الفعالية، والتي تم خالها مناقشــة أهميــة التكنولوجيا الثورية 
وانعكاســاتها علــى القطــاع المالي والمصرفــي. وحضــر الفعالية التي 
اســتمرت على مدار يوميــن، والتي أقيمت في قاعــة المؤتمرات بحديقة 
الشــهيد كوكبة مــن الخبــراء والمتخصصين في العديد مــن المجاالت 

المختلفــة مثل البنوك والقطاع المالي والرعايــة الصحية وغيرها.

المناســبة لكامكــو للمشــاركة فــي  تلــك الفعاليــة المنصــة  ومنحــت 
مبادرة تهدف إلى تســليط الضوء على أحد أكثــر الموضوعات تداواًل في 
الفتــرة الحالية، وعلى نطاق واســع فيما يتعلــق بالتحول الرقمي لقطاع 
الخدمات المالية والمســاهمة في تطويــر الثقافة المعرفيــة المتعلقة 
ستســعى  الرياديــة،  كامكــو  مكانــة  مــن  وانطاقــًا  الموضــوع.  بهــذا 
دائما، للمشــاركة فــي مبادرات مماثلة، تتماشــى مع خطة المســؤولية 

المجتمعية للشــركات، الســيما في مجال التعليم.
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للسندات الخليج  جمعية 
)GBSA( والصكوك 

أقامــت كامكــو، بصفتهــا إحدى الشــركات الرائــدة في مجال أســواق 
الخليــج  جمعيــة  مــع  بالشــراكة  المنطقــة،  فــي  المــال  ورأس  الديــن 
للســندات والصكوك ودنتونز، المؤتمر الثالث لســوق الدين الكويتي في 
تشــيرمانز كلوب- ببرج كيبكو في الكويــت. وقد اجتمع، ضمن فعاليات 
هــذا الحــدث الهــام، أكثر من 100 مــن أكبــر قياديي األســواق المحلية 
والعالميــة وكبــار المســؤولين على مســتوى القطــاع الحكومي، الذين 

تمت دعوتهم للمشــاركة في المؤتمر.

الخليــج  جمعيــة  لمؤتمــر  الباتينيــة  برعايتهــا  كامكــو  ســاهمت  كمــا 
للســندات والصكــوك )GBSA( حول أســواق الديــن ورأس المال، والذي 
عقد في دبي – اإلمارات العربية المتحدة، بمشــاركة وحضور ممثلين عن 
كامكــو ومجموعة مــن خبراء االســتثمار رفيعي المســتوى. وقد ناقش 
المؤتمــر، الذي شــهد حضورًا متميــزًا من قبل خبراء القطاع االســتثماري 
المســؤولين  مــن  وعــدد  المــال  ألســواق  الرقابيــة  الجهــات  وممثلــي 
الحكومييــن والمســتثمرين، مختلــف المواضيع المتعلقة بأســواق رأس 
المــال. وتضمــن جدول األعمــال ثاث حلقات نقاشــية، تطرقــت إلى آخر 
المســتجدات والتغيــرات التــي جــرت علــى األســواق الماليــة، فضًا عن 
كلمات رئيســية ألقاها كبار الضيوف، ومن بينها كلمــة افتتاحية للرئيس 
التنفيــذي لشــركة كامكــو لاســتثمار الســيد فيصــل صرخــوه، والتــي 
تطــرق فيها إلى التطورات التي طرأت على أســواق الدين والدخل الثابت 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمنطقــة، وألقــى الضــوء على 
وضع االســتثمارات في قطــاع الدخل الثابــت في المنطقــة، والمخاطر، 
والتوقعــات المتعلقــة بمســتقبل أســواق رأس المال فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي. كما أدار الرئيــس التنفيذي لكامكو مركز دبي المالي 

العالمي )DIFC(، السيد أنور ســبيتان جلسة نقاشية حول "آفاق االئتمان 
الخليجي" والتمويل 

لقد وفر هذا الحدث، لكامكو فرصــة جديدة لتبادل الخبرات القيمة مع 
أكبر الخبــراء والمتخصصين في قطاع أســواق رأس المال وأدوات الدين 
ومواكبــة أحدث ما وصلــت إليه اتجاهات الســوق، كما بّين مســاهمتها 

في تعزيز مجتمع االســتثمار اإلقليمي.
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والرفاه الصحة 
موظفينا إلرضاء  نسعى 

 
تؤمــن كامكــو إيمانًا راســخًا بأهمية دعم وتعزيــز الثقافة الصحية لــدى موظفيها، ضمــن واجباتها اإلنســانية تجاه من 
يســاهمون، يوميًا، فــي نجاح أعمال الشــركة. ومن هذا المنطلــق، تظل صحــة موظفينا ورفاهيتهــم على رأس أولويات 
منظومــة اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة لكامكــو، وتعتبــر اســتثماًرا ال تقتصــر أهميتــه علــى ضمان نجــاح وزيادة 
إنتاجيــة الشــركة، فقط، بل تمتد، أيضًا، لتشــمل قيمــة مضافة للمجتمع ككل.وســعيًا من كامكو لغــرس وتأصيل هذه 
الثقافــة، نســعى، دائما للقيام بدور اســتباقي فــي تثقيــف موظفينا والمجتمــع، بصفة عامــة، بأهمية التدابيــر الصحية 
الوقائيــة، وتبني التغييرات الســلوكية اإليجابية، والعمل للوصول إلى نمط حياة صحي متوازن، حيث نحرص على تشــجيع 

موظفينــا لتبني نهج صحي واٍع، ممــا ينعكس، إيجابيًا، على مســتويات رضا الموظفين وحياتهم الشــخصية والمهنية.

والرقبة الرأس  سرطان 
نظمت كامكــو حملة داخليــة للتوعية بأمراض ســرطان الرأس والرقبة، 
لزيــادة الوعــي بأهمية الكشــف المبكــر وتجنــب مخاطر تلــك األمراض 
الشــائعة، التــي يتــم إهمالها، غالبــًا. وقد تــم تنظيم الحملــة بالتعاون 
مــع مؤسســة التوعية بمــرض الســرطان )كان( ومختبرات البــرج الطبية 
وســيبا ميد. وبــدأت الحملة من خــال تعميم رســائل التوعيــة الداخلية 
للموظفيــن بهــدف رفع مســتويات المعرفة بهذا المــرض. وقدم فريق 
المــرض  تشــخيص  كيفيــة  علــى  للتعــرف  تثقيفيــة  نــدوة  "كان"  عمــل 
والوقاية منه، وأعقب ذلك جلســة نقاشــية. كما تضمنت المبادرة عرض 
الشــركات المشــاركة لفحوصات مجانية لمســتويات السكري في الدم 

وضغــط الدم للســادة الحضور، باإلضافة إلــى منتجات العنايــة بالصحة 
والبشــرة. وســعيًا إللقــاء مزيد مــن الضوء علــى أهمية الوقايــة من تلك 
األمــراض وتخلــص المجتمــع المحلــي مــن مخاطرها، شــاركت كامكو 
في مؤتمر صحفي، اســتضافته "كان"، بهدف زيــادة الوعي بمخاطر هذا 
المــرض وإجراءات الكشــف المبكــر وإمكانيــة عاج الســرطان من خال 

إدخال تغييرات بســيطة على نمط الحياة.
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بالدم التبرع  حمالت 
نّظمــت كامكــو حملتهــا الســنوية للتبــرع بالــدم، تحت شــعار "األبطال 
الخارقــون" بالتعــاون مع بنك الــدم المركزي في الكويــت، بهدف دعم 
قطــاع الرعاية الصحية الكويتي. وقد أســهمت الحملة في تلبية الطلب 

المســتمر والمتنامي على الدم، فــي المجتمع الكويتي.

بالــدم، اســتضافت كامكــو،  للتبــرع  الســنوية  إلــى حملتهــا  باإلضافــة 
بالتعــاون مــع جلوبــل، أولــى الفعاليــات المشــتركة للتبرع بالــدم. وقد 

اســتقطبت هــذه الحملــة العديــد مــن الموظفيــن المتحمســين مــن 
مجموعة شــركات كامكو وجلوبل وكيبكو وعددًا كبيــرًا من المتبرعين 
اآلخريــن. ممــا ســاهم فــي التأكيد علــى أهمية التبــرع بالــدم، والوعي 
بتوحيــد المجتمــع خلف هدف مشــترك، يتمثل فــي رد العطاء وتقديم 

عام.  بشكل  الدعم، 
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االنسان دعم حقوق 
شــاركت كامكــو، بالتعــاون مــع مجموعــة شــركة مشــاريع الكويــت 
القابضــة "كيبكو" ، في ندوة وزارة الخارجية حول حقوق اإلنســان. ومّثل 
الرئيــس التنفيذي لشــركة كامكو، الســيد فيصل صرخوه الشــركة في 
هــذه الندوة التــي أقيمت تحت عنوان "المســؤولية االجتماعيــة للقطاع 
الخــاص فــي دعــم حقــوق االنســان"، وجــرت فعالياتهــا بالتعــاون مع 
مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقوق اإلنســان. وناقشــت الندوة أنشــطة 
مركز الشــيخة ســلوى صبــاح األحمــد للخايــا الجذعية والحبل الســري. 
وحضــر النــدوة لفيــف مــن أعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي الكويت 

الخيرية. الحكومية والمؤسســات  والمنظمات غير 

والفروسية الصيد  نادي 
انطاقًا من توجه كامكو الداعم للتراث المحلي، قامت الشــركة برعاية 
"ســباق الفروســية"، الذي أقامه نادي الصيد والفروســية الكويتي. وقام 
الرئيــس التنفيــذي لقطاع المــوارد في كامكو، الســيد فــاروق العومي 
بتكريــم الفائزين وتســليمهم كأس البطولــة بالنيابة عــن كامكو، أثناء 

فعاليــات حفل تســليم الجوائز. وتعكس تلــك البادرة المميــزة للتعاون 
مــع نــادي الصيد والفروســية مدى حــرص كامكو على دعم االنشــطة 

الرياضية في المجتمــع المحلي وتعزيزها. 
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حوكمة الشركات
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الشركات في كامكو إطار حوكمة 
 

تــدرك كامكــو أهمية تطبيــق مبــادئ ومعاييــر الحوكمة الرشــيدة وما 
يترتــب عليها من التــزام بتطبيق المعايير المهنيــة واألخاقية في جميع 
التعامــات والشــفافية واإلفصــاح عــن المعلومات بشــكل دقيق وفي 
الوقــت المناســب، بما يســهم فــي تطويــر كفــاءة العمل وترســيخها، 
وينعكــس بالتالــي علــى تعزيز ثقــة المســاهمين وكافــة األطراف ذات 
العاقــة وأصحــاب المصالح بــأداء كامكــو نظرًا إلــى ســمعتها الطيبة. 
هذا وفــي إطار االلتــزام بتطبيق أساســيات قواعــد الحوكمة الرشــيدة، 
ركّزت كامكــو ممثلة في مجلس اإلدارة وإدارتهــا التنفيذية على تطوير 
منظومــة الحوكمــة من خــال حزمة من السياســات والنظــم واللوائح 
التــي تنظــم العمل في الشــركة، وتحدد مســؤوليات ومهــام كل من 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشــكل واضح.

بناًء عليه، اســتطاعت كامكــو خال 2018 تحقيــق العديد من اإلنجازات 
على صعيد حوكمة الشــركة، يمكن تلخيصهــا على النحو التالي:

التحديث المســتمر لسياسات وإجراءات الشركة.  <
التابعــة  اللجــان ســواء  لمواثيــق ولوائــح عمــل  المســتمر  >  التطويــر 

لمجلس اإلدارة أو المنبثقــة عن اإلدارة التنفيذية.
>  تفعيل إجراءات ومتطلبات قواعد حوكمة الشــركات.

الرشــيدة  الحكومــة  قواعــد  تطبيــق  لمــدى  والتقييــم  المراجعــة   <
بالشركة.

ويلخــص التقريــر التالــي متطلبات وإجراءات اســتكمال قواعــد حوكمة 
الشــركات ومدى التقيد بها.

الرئيسية  ومهامه  اإلدارة  مجلس  هيكل 

مجلس اإلدارة
انتخابهــم  يتــم  أعضــاء  خمســة  مــن  كامكــو  إدارة  مجلــس  يتكــون 
وتعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة، لمــدة ثاث ســنوات. 
ويضــم مجلــس إدارة كامكــو عددًا مناســبًا مــن األعضاء، كما يتســم 
بتنــوع الخبــرات المهنيــة، والمؤهــات العلميــة العالية والخبــرة الكبيرة 
في المجــاالت المالية واالســتثمارية والتخطيط االســتراتيجي، فضًا عن 
المعرفــة والدرايــة الكبيرة التي يتمتــع بها أعضاء مجلس اإلدارة ســواًء 

على الصعيديــن المحلي أو اإلقليمي. 

وتّصب هــذه الهيكلة المتوازنة لمجلس إدارة كامكو في صالح مواصلة 
مســيرة النجاح للشــركة، التي تتحقق عن طريق ممارسة مهامه بشكل 
جماعي وبشــكل مســتقل، ومن خــال تكريس الوقت الازم لممارســة 
مســؤولياته على الوجه األكمل واالرتقاء بمســتوى الشــركة على المدى 

البعيد، وتقديم قيمة مســتدامة لمساهميها.

تلتزم كامكــو بتطبيق قواعد وتعليمات حوكمة الشــركات 
الصــادرة عن الائحــة التنفيذية لهيئة أســواق المال بشــكل 
كامــل، وتطبق الشــركة نظام حوكمة الشــركات من خال 
هيــكل قوي قائــم على التنســيق بيــن األعمــال، والعمليات 
المبــادئ  تقــود  والنزاهــة.  واإلجــراءات  والرقابــة،  الداخليــة، 
األساســية لحوكمة الشــركات الركيزة األساســية لفلســفة 
إدارة كامكــو، المتمثلــة فــي الثقــة والشــفافية والتمكيــن 
والمســاءلة والرقابة والمواطنــة األخاقية للشــركات. وتثق 
كامكــو أن ممارســة كل منهــا على النحواألمثــل تؤدي إلى 

خلق الثقافة الصحيحة داخل الشــركة.

حوكمة الشركات
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2018 م اجتماعات مجلس إدارة الشــركة خال عام 

تصنيف العضو )تنفيذي / غير تنفيذي االســـــــــم
/ مستقل(، أمين سر

المؤهل العلمي والخبرة 
العملية

تاريخ االنتخاب / 
تعيين أمين السر

عضو غير تنفيذي / ممثل عن بنك الخليج الشيخ / عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح -رئيس مجلس اإلدارة
المتحد

2017/05/14بكالوريوس إدارة أعمال

2017/05/14بكالوريوس محاسبةعضو غير تنفيذي / مستقلانتصار عبد الرحيم السويدي -نائب رئيس مجلس اإلدارة

2017/05/14بكالوريوس لغة انجليزيةعضو غير تنفيذيالشيخة / ادانا ناصر صباح األحمد الصباح

عضو غير تنفيذي / ممثل عن بنك الخليج مسعود محمود جوهر حيات
المتحد

2017/05/14بكالوريوس اقتصاد

2017/05/14بكالوريوس محاسبةعضو غير تنفيذيطارق محمد عبد السالم

2017/05/14بكالوريوس إدارة أعمالأمين سر مجلس اإلدارةفاروق طه العومي

 عضو مجلس اإلدارة طارق محمد
يوسف عبدالسالم

 عضو مجلس اإلدارة مسعود
محمود جوهر حيات

 عضو مجلس اإلدارة
 الشيخة/ ادانا ناصر صباح

األحمد الصباح

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
انتصار عبدالرحيم السويدي

 رئيس مجلس اإلدارة
 الشيخ/عبداهلل ناصر صباح

األحمد الصباح
اسم العضو

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/1( المنعقد
في تاريخ 2018/01/31

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/2( المنعقد
في تاريخ 2018/02/22

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/3( المنعقد
في تاريخ 2018/04/30

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/4( المنعقد
في تاريخ 2018/05/01

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/5( المنعقد
في تاريخ 2018/05/02

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/6( المنعقد
في تاريخ 2018/05/14

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/7( المنعقد
في تاريخ 2018/06/12

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/8( المنعقد
في تاريخ 2018/07/25

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/9( المنعقد
في تاريخ 2018/08/05

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/10( المنعقد
في تاريخ 2018/11/12

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/11( المنعقد
في تاريخ 2018/11/19

√ √ √ √ √  اجتماع رقم )2018/12( المنعقد
في تاريخ 2018/12/31

تكويــن مجلس إدارة كامكو:

التحديد السليم
للمهام والمسؤوليات

فــي إطار التــزام كامكــو بتطبيق أساســيات قواعد الحوكمة الرشــيدة، 
فقــد راعت إدارة الشــركة متمثلة في مجلس إدارتهــا واإلدارة التنفيذية 
أن يتم تحديد مســؤوليات ومهام كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية على الشــكل اآلتي:

>  اعتمــاد ميثــاق مجلــس اإلدارة، حيث يتولــى مجلــس اإلدارة جميع 
الصاحيات والســلطات الازمة إلدارتها.

وضــع معايير أداء أعضاء مجلس اإلدارة.  <
>  وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتوافق مع أهداف واســتراتيجية 

الشركة.

نظــرة عامــة علــى كيفيــة تطبيــق متطلبات 
التســجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات 

مجلس إدارة الشركة
محاضــر  تدونــه  خــاص  ســجل  بإنشــاء  الشــركة  إدارة  مجلــس  يقــوم 
التــي عقــد فيهــا  للســنة  بأرقــام متتابعــة  اإلدارة  اجتماعــات مجلــس 
االجتمــاع وتاريخــه. قــام مجلــس اإلدارة بتعيين الســيد فــاروق طه عبد 
اللطيــف العومــي بمنصــب أمين ســر للمجلــس لتدوين وحفــظ جميع 
محاضــر اجتماعــات المجلس وســجاته ودفاتــره، ولضمان اتبــاع أعضاء 

المجلس اإلجراءات التي يقّرهــا أثناء اجتماعاته.
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>  تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة بوضــوح فــي نظــام الشــركة 
األساسي.

ت  اعتماد سياســة تفويض وتنفيــذ األعمال والصاحيــات، والتي نصَّ  <
على تحديد مهام ومســؤوليات اإلدارة التنفيذية.

>  تشــكيل لجــان مختصــة منبثقة عــن المجلس ووفــق ميثاق يوضح 
صاحية اللجنة ومســؤولياتها.

الموافقــة على السياســات واللوائــح المعتمدة بمــا يعكس التوازن   <
فــي الصاحيــات والســلطات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة، فضــًا عــن عــدم انفــراد أيــًا مــن األطــراف بالســلطات 

. لمطلقة ا

إنجازات مجلس اإلدارة لعام 2018
>  تحديث واعتماد السياســات واإلجــراءات القائمة واســتحداث أخرى 

جديدة وضمان التزام الشــركة بالعمل وفقها.
بالشــركة. التنظيمي الخاص  تحديث الهيكل   <

اعتماد األهداف واالســتراتيجيات والخطط للشركة.  <
الماليــة  البيانــات  واعتمــاد  الســنوية  التقديريــة  الميزانيــات  إقــرار   <

والسنوية. المرحلية 

لجان مجلس إدارة كامكو

اإلدارة مجلس 

لجنة 
الترشيحات
والمكافآت

التنفيذية لجنةاللجنة 
قيق لتد ا

لجنة
المخاطر إدارة 

التنفيذية اللجنة  أ( 

اللجنة: وإنجازات  مهام 

تعيــن اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة لممارســة صاحيات 
وواجبــات المجلــس ولتنفيــذ قــرارات المجلــس، واللجنــة مســؤولة عن 
ممارســة صاحيات مجلس اإلدارة خال الفترات الفاصلة بين اجتماعاته.

تاريخ تشــكيل اللجنة ومدتها:

تم تشــكيل اللجنة في مايو 2017.

اللجنة:  هيكل 

تتكــون اللجنة التنفيذية من خمســة أعضاء وهم:

>  الشــيخ / عبد اهلل ناصر صباح األحمد الصبــاح - رئيس مجلس اإلدارة 
للجنة  ا و

الشــيخة/ ادانا ناصر صباح األحمد الصباح   <
مســعود محمود جوهر حيات   <

السام  عبد  محمد  طارق   <
فيصــل منصور صرخوه - الرئيــس التنفيذي لكامكو  <

 
اللجنة: اجتماعات 

عقــدت اللجنة التنفيذية تســع اجتماعات خال عام 2018

التدقيق  لجنة  ب( 

اللجنة وإنجازات  مهام 

تشــرف اللجنــة علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة وعمليــة التدقيــق 
ونظــام الرقابة الداخلية وااللتــزام بالقوانين واللوائح من خال:

1.  مراجعــة البيانات الماليــة الدورية قبل عرضها علــى مجلس اإلدارة 
وإبــداء الرأي فيها وإصدار التوصيــات ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

2.   توصيــة مجلــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقبي الحســابات 
الخارجيين أو تغييرهــم وتحديد أتعابهم.

3.   متابعة أعمال مراقبي الحســابات الخارجيين ودراســة ماحظاتهم 
على القوائم المالية للشــركة.

4.  اإلشــراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، ومراجعة 
نتائج التدقيق الداخلــي، وتقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية 
المطبقة داخل الشــركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة 

الشأن. هذا  في 
مراجعــة واعتماد خطة التدقيق الداخلي للشــركة لعام 2018.  .5

والنظــم  والسياســات  بالقوانيــن  الشــركة  التــزام  مــن  6.  التأكــد 
والتعليمات.

تاريخ تشــكيل اللجنة ومدتها

تم تشــكيل اللجنة في مايو 2017. 

اللجنة  هيكل 

تتكون لجنــة التدقيق من ثاثة أعضاء وهم:

انتصار عبد الرحيم الســويدي )رئيس اللجنة(  <
الشــيخة/ ادانا ناصر صباح األحمد الصباح  <

السام  عبد  محمد  طارق   <

اللجنة اجتماعات 

اجتمعت لجنــة التدقيق خمس مرات خال العام 2018.

المخاطر إدارة  ج( لجنة 

اللجنة وإنجازات  مهام 

تشــرف اللجنــة علــى ممارســات إدارة المخاطــر للشــركة وتقييمها من 
خال: 

 
المخاطــر قبــل  إدارة  1.  إعــداد ومراجعــة واســتراتيجيات وسياســات 
اعتمادها مــن مجلس اإلدارة، والتأكــد من تنفيذهــا وتوافقها مع 

حجم وطبيعة أنشــطة الشركة.
2.   ضمان توافر الموارد والنظــم الكافية إلدارة المخاطر.

المخاطــر  أنــواع  3.  تقييــم نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة 
المختلفــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وذلــك لتحديــد أوجــه 

فيها. القصور 
4.   مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد وتقييم مســتوى المخاطر 
المقبــول فــي الشــركة، والتأكــد مــن عــدم تجــاوز الشــركة لهذا 

المســتوى من المخاطر بعــد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
5.  مراجعة الهيــكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشــأنه 

قبــل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
6.  التأكــد من اســتقالية موظفــي إدارة المخاطر عن األنشــطة التي 

ينجم عنها تعرض الشــركة للمخاطر.
7.  التأكــد مــن أن موظفــي إدارة المخاطــر لديهــم الفهــم الكامل 
للمخاطــر المحيطة بالشــركة، والعمــل على زيادة وعــي العاملين 

بثقافــة المخاطر وإدراكهم لها.
8.  إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة المخاطــر التي تتعــرض لها 

الشــركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.

حوكمة الشركات
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9.  مراجعــة المســائل التــي تثيرها لجنــة التدقيق المرتبطــة والتي قد 
تؤثر على إدارة المخاطر في الشــركة.

تاريخ تشــكيل اللجنة ومدتها

تم تشــكيل اللجنة في مايو 2017. 

اللجنة  هيكل 

تتكون لجنــة إدارة المخاطر من ثاثة أعضاء وهم:

>  طارق محمد عبد الســام )رئيس اللجنة(
>  انتصار عبد الرحيم الســويدي

>  مســعود محمود جوهر حيات

اللجنة اجتماعات 

اجتمعت لجنــة إدارة المخاطر أربع مرات خال عام 2018. 

د( لجنة الترشــيحات والمكافآت

اللجنة وإنجازات  مهام 

تتولى لجنة الترشــيحات والمكافآت مســؤولية مساعدة مجلس اإلدارة 
فيمــا يتعلق بمســؤولياته ذات الصلة بالترشــيحات والمكافــآت الخاصة 
فــي  المجلــس  وتســاند  التنفيذيــة،  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  بأعضــاء 
مراجعــة وتطويــر مســتوى الكفــاءات الخاصــة بأعضاء مجلــس اإلدارة، 
واإلدارة التنفيذيــة لـــ كامكو، وكذلك وضع ُأطر منــح المكافآت وضمان 
فاعليــة تطبيقهــا وفقا ًلسياســة الحوافــز والمكافــآت المعتمدة، هذا 
باإلضافة إلــى وضع المعاييــر الخاصة بمكافــآت مجلس اإلدارة واإلدارة 

خال:  من  التنفيذية، 

1.     التوصيــة بقبــول الترشــيح وإعــادة الترشــيح ألعضاء مجلــس اإلدارة 
التنفيذية.  واإلدارة 

2.  وضــع سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
مــن  المطلوبــة  لاحتياجــات  الســنوية  المراجعــة  مــع  التنفيذيــة، 
المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة، وكذلك اســتقطاب 
طلبــات الراغبيــن فــي شــغل المناصــب التنفيذية حســب الحاجة، 

ودراســة ومراجعة تلك الطلبات.
منحهــا  ســيتم  التــي  للمكافــآت  المختلفــة  الشــرائح  3.   تحديــد 
للموظفين،مثــل شــريحة المكافــآت الثابتــة، وشــريحة المكافــآت 
المرتبطة باألداء، وشــريحة المكافآت في شــكل أســهم، وشريحة 

الخدمة.  نهاية  مكافآت 
وضع توصيــف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة.  .4

5.   التأكــد من عدم انتفاء صفة االســتقالية عن عضــو مجلس اإلدارة 
. لمستقل ا

ألعضــاء  الممنوحــة  بالمكافــآت  الخــاص  الســنوي  التقريــر  6.   إعــداد 
التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة  مجلس 

تاريخ تشــكيل اللجنة ومدتها

تم تشــكيل اللجنة في مايو 2017. 

اللجنة هيكل 

تتكــون لجنة الترشــيحات والمكافآت من ثاثة أعضاء وهم:

الشــيخة/ ادانا ناصر صباح األحمــد الصباح )رئيس اللجنة(  <
انتصار عبد الرحيم الســويدي  <

السام  عبد  محمد  طارق   <

اللجنة اجتماعات 

اجتمعــت لجنة الترشــيحات والمكافآت خمس مرات خال العام 2018.

موجــز عن كيفيــة تطبيــق المتطلبات التــي تتيح ألعضــاء مجلس 
اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق وفي 

المناسب. الوقت 

يتوفــر في الشــركة آليــة فعالــة تتيح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصول 
علــى كافة المعلومات والبيانات األساســية بشــكل كامل ودقيق وفي 
الوقــت المناســب، والتــي تمكنهــم مــن االطــاع والقيــام بواجباتهم 

ومهامهــم بكفاءة وفاعلية.

كمــا يتوفــر في الشــركة بنية أساســية لنظــم تكنولوجيــا المعلومات، 
تعمــل علــى إعــداد التقاريــر بدرجــة كبيــرة من الجــودة والدقــة، ويتم 

تقديــم هذه التقارير إلى أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناســب.

العاليــة  الكفــاءة  ذوي  مــن  أشــخاص  اختيــار 
لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
نبذة عن متطلبات تشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت:

قام مجلس اإلدارة بتشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت حيث تتكون 
من ثاثة أعضاء )عضو مســتقل وعضوان غير مســتقان(، وتعمل اللجنة 
علــى ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء لجــان المجلــس وأعضاء 
بمكافــآت  الخاصــة  المعاييــر  وضــع  إلــى  باإلضافــة  التنفيذيــة،  اإلدارة 

التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة  مجلس 

تقريــر المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

اعتمد مجلس اإلدارة في شــهر يونيو 2016 سياســة المكافآت الخاصة 
بـــكامكو، التي تغطي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
الشــركة  بــإدارة  الممنوحــة  المكافــآت  ربــط  إلــى  وتهــدف  للشــركة، 
المطلوبــة  الكفــاءات  الســتقطاب  المقبولــة  المخاطــر  ومســتويات 

للشــركة وضمان الشفافية. 

تنص سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة على ما يلي:

>   يجــب أال يتجــاوز إجمالي المكافــآت 10% من صافي أرباح الشــركة 
)بعد خصم االســتهاك، واالحتياطيات، وأربـــاح المســاهمين التي ال 
تقل عن 5 % من رأس مال الشــركة أو أي نســبة أعلى من ذلك، كما 

هومنصوص عليه في النظام األساســي للشركة(.
>  يجــب أن تتــم الموافقــة على مكافــآت أعضاء مجلــس اإلدارة من 
قبــل الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي، وذلك بنــاًء على 

توصية من لجنة الترشــيحات المكافآت.
إعفــاء  يمكــن  العاديــة،  العامــة  الجمعيــة  موافقــة  علــى  >  بنــاًء 

عضومجلس اإلدارة المســتقل من الحــد األقصى للمكافآت.

تنقســم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى أربعة أقســام كما 
أدناه: هوموضح 

1.  مكافــأة عضوية مجلس اإلدارة:

وهــي عبارة عــن مكافــأة عضوية ســنوية يتــم منحهــا لكافــة أعضاء 
اإلدارة. مجلس 

2. مكافــأة عضوية اللجان

وهــي مكافأة ســنوية نظيــر العضوية في أي من لجــان مجلس اإلدارة، 
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وتمنــح تلك المكافآت في حال حضــور الحد األدنى من عدد االجتماعات 
المطلوبة في الائحــة الخاصة بكل لجنة.

3. مكافــأة حضور االجتماعات 

يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة بــداًل ثابتــًا عن حضــور اجتماعــات مجلس 
اللجان. واجتماعات  اإلدارة 

4. مكافآت خاصة

ُتمَنــح في حــال تكليــف مجلــس اإلدارة أيًا مــن أعضائه ببعــض المهام 
الخاصــة وفقــا للمادة رقــم 185 من قانون الشــركات والتــي تنص على 
ما يلــي “لمجلس اإلدارة الحق أن يوزع العمل بين أعضائــه وفقًا لطبيعة 
أعمال الشــركة كما يجــوز للمجلس أن يفوض أحــد أعضائه أو لجنة من 
بين أعضائه أو أحًدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو اإلشــراف 
على وجه من وجوه نشــاط الشــركة أو في ممارســة بعض السلطات أو 

االختصاصــات المنوطة بالمجلس”.

سياسة مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية:
إن نظــام المكافــآت الخاص بــاإلدارة التنفيذيــة يأخذ في االعتبــار البيئة 
التــي تعمل فيها الشــركة والنتائج التي تحققها ودرجة تحمل الشــركة 

التالية: الرئيسية  المكونات  للمخاطر. ويشــمل 

الثابتة المكافآت   .1

>  يتــم تحديد المكافآت الثابتة في الشــركة مع األخــذ بعين االعتبار 
مســتوى المســؤوليات المســندة والمســار المهني المحدد ألعضاء 

اإلدارة التنفيذية في الشــركة. 
>  يتــم االتفــاق علــى المكافــآت الثابتــة تعاقديًا مــع أعضــاء اإلدارة 
وخبراتهــم  وكفاءاتهــم  لمهاراتهــم  كمقابــل  التنفيذيــة 

المســتخدمة ألداء دورهم الوظيفي.
>  تتم مراجعة المكافــآت الثابتة بصورة دورية.

>  تــم تحديــد المكافآت الثابتــة، بما فيهــا الرواتب والبــدالت والمزايا، 
ضمــن هيــكل الرواتب والدرجــات الوظيفيــة المعتمد مــن مجلس 

الشركة.  إدارة 

المتغيرة  المكافآت   .2

>  صممــت المكافــأت المتغيرة لتحفيــز ومكافأة األفــراد ذوي األداء 
المرتفــع وذلك  بما يتفق مع إطار المخاطر العام للشــركة.

>  يتم تخصيــص المكافآت المتغيرة بناًء على أداء الموظف، والقطاع 
التنظيمــي الذي يتبعه الموظف باإلضافة إلى أداء الشــركة بشــكل 
عــام. ويجري تخصيص تلــك المكافأت من خال نظــام تقييم أداء 

الفرد.
>  تقســم المكافــأة المتغيــرة إلــى مكافــأة نقدية ســنوية، حوافز / 
حوافــز طويلة األجل حيث يجري تحديدها بشــكل ســنوي من قبل 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وذلك قبــل موافقــة مجلس إدارة 

عليها. الشركة 
>  تتــم إدارة عمليــة تقييــم األداء وفًقــا لسياســة إدارة األداء الخاصة 

بالشــركة والموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.

التوازن بين المكافــآت الثابتة والمتغيرة 

تتأكد كامكو من  وجود توازن مناســب بين المكافآت الثابتة والمتغيرة، 
وذلــك للتمكــن مــن تخفيــض المكافــآت المتغيرة في حــال كان األداء 
الثابتــة  المكافــآت  نســبة  مراجعــة  وتتــم  ســلبيًًا،  أو  ضعيفــًا  المالــي 
والمتغيــرة ويتــم تحديدهــا ســنوًيا من قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء على 

توصية لجنة الترشــيحات والمكافآت.

بيــان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

أوصى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامة العادية بصــرف مكافأة لعضو 
مجلــس اإلدارة المســتقل وقدرهــا 20,000 دينــار كويتــي عن الســنة 

المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018. 

بيــان مكافآت ورواتب وحوافز أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل العام:

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
المكافــآت الثابتة )دينار كويتي(ال

الرواتب 
والمكافآت الثابتة

  والنقل

مخصصات 
التعليم 
والسفر 

مخصصات 
نهاية 

الخدمة 
واإلجازات

إجمالي 
المكافآت الثابتة

اإلدارة 
لتنفيذية ا

11797,100133,715237,1631,167,978

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
المكافـــــآت المتغيرة )دينار كويتي(ال

المكافآت
السنوية

المكافآت طويلة 
األجل

إجمالي المكافآت 
المتغيرة

اإلدارة 
لتنفيذية ا

11288,772121,952410,724

فئات 
لموظفين ددا

ع
ن

في
ظ

مو
ال

إجمالي المكافآت 
الثابتة

)دينار كويتي(

إجمالي المكافآت 
المتغيرة

)دينار كويتي(

إجمالي المكافآت 
الممنوحة

)دينار كويتي(

اإلدارة 
لتنفيذية ا

111,167,978410,7241,578,702

المكافــآت األخرى الممنوحة من قبل الشــركات التابعة:

فيمــا يلــي بيــان المكافــآت الممنوحــة مــن قبل شــركة بيت اإلســتثمار 
العالمــي )"جلوبــل"( ألعضــاء مجلــس إدراتهــا ممــن يشــغلون مناصب 

تنفيذية لدى شــركة كامكو لإلستثمار:

عدد 
تفاصيل المكافآت الممنوحةالموظفين

إجمالي المكافآت 
الممنوحة

)دينار كويتي(

3

مجلــس  اجتماعــات  حضــور  بــدل  المكآفــات  مجمــوع 
اإلدارة واللجــان المنبثقة عــن المجلس عن الســنة المالية 

المنتهية في 31 ديســمبر 2018
7,850

مجمــوع المكآفــات الســنوية الممنوحة ألعضــاء مجلس 
21,165اإلدارة عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018*

* تخضــع لموافقة الجمعية العامة العادية لشــركة بيت اإلســتثمار العالمي )"جلوبل"(

اإلنحرافــات الجوهريــة عن سياســة المكافآت المعتمــدة من قبل 
اإلدارة:  مجلس 

يوجد  ال 

المالية التقارير  نزاهة  ضمان 
تعهــد اإلدارة التنفيذية لـــكامكو إلى مجلس اإلدارة بــأن التقارير المالية 
للشــركة عن الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018 يتم عرضها 
بصورة ســليمة وعادلة، وأنها تســتعرض كافة الجوانب المالية للشــركة 
مــن بيانات ونتائــج تشــغيلية، وقد تم إعدادهــا وفق معايير المحاســبة 

الدولية المعتمدة من هيئة أســواق المال.

حوكمة الشركات
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كما يتعهد مجلس إدارة كامكو للســادة المســاهمين بســامة ونزاهة 
البيانــات الماليــة للشــركة عن الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018، وكذلــك التقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة، وأنهــا ســتعرض 
كافة الجوانب المالية للشــركة من بيانات ونتائج تشــغيلية، تم إعدادها 
وفق معايير المحاســبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أســواق المال. 

وقــام مجلس إدارة كامكو بتشــكيل لجنــة للتدقيق تتســق مع طبيعة 
نشــاط الشــركة، حيث تتمتع باالســتقالية التامة، فيمــا تتكون من ثاثة 
أعضــاء )عضو مســتقل وعضوان غير مســتقان(. ويتمتع أعضــاء اللجنة 

بمؤهات عاليــة وخبرة عملية في المجاالت المحاســبية والمالية.

للشــركة  الخارجــي  الحســابات  مراقــب  يتمتــع  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
باالســتقالية التامة عن الشــركة ومجلس إدارتها، إذ ال يقوم بأية أعمال 
إضافيــة للشــركة ال تدخــل ضمن أعمــال المراجعة والتدقيــق والتي قد 
تؤثر على الحيادية أو االســتقالية، كما تقوم لجنــة التدقيق بالتأكد من 

. ليتهم ستقا ا

المخاطر  إلدارة  وضع نظم سليمة 
الداخلية والرقابة 

يتضمـــن الهيكـــل التنظيمــي لـــكامكو )المعتمـــد من قبـــل مجلـــس 
اإلدارة( إدارة خاصــة مســؤولة عــن إدارة المخاطــر تتمتــع باالســتقالية 
التامــة عن طريــق تبعيتها المباشــرة للجنــة المخاطر، ولديهــا قدر كبير 
مــن الصاحيات من أجــل القيام بمهامها على أكمــل وجه دون منحها 
ســلطات وصاحيــات ماليــة. وتتوافــر فــي إدارة المخاطر كوادر بشــرية 

مؤهلــة تتمتع بالكفــاءات المهنية والقدرات الفنية.

وقام مجلس اإلدارة بتشــكيل لجنــة تختص بإدارة المخاطــر تتكون من 
ثاثة أعضــاء، ويكون دورها األساســي وضــع السياســات واللوائح إلدارة 

المخاطر.

الضبــط  أنظمــة  تطويــر  علــى  مســتمر  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  يعمــل 
والرقابــة الداخليــة مــن خــال مراعاة مبــادئ الضبــط الداخلــي لعملية 

الرقابــة المزدوجة في الهيكل التنظيمي للشــركة كما يلي:

السليم للســلطات والمسؤوليات. التحديد   .1
الفصل التام في المهــام وعدم تعارض المصالح.  .2

المزدوجة. والرقابة  الفحص   .3
المزدوج. التوقيع   .4

ويشــمل الهيكل التنظيمي للشــركة )المعتمد من مجلس اإلدارة( إدارة 
للتدقيــق الداخلي تتمتــع باالســتقالية الفنية التامة عن طريــق تبعيتها 
التدقيــق  إدارة  مديــر  تعييــن  يتــم  اإلدارة.  ولمجلــس  التدقيــق  للجنــة 
الداخلي من قبل مجلس اإلدارة مباشــرة بناء على ترشيح لجنة التدقيق، 

ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد مهام ومســؤوليات اإلدارة.

األخالقية والقيم  المهني  السلوك  تعزيز 
وضــع مجلــس اإلدارة ميثــاق عمــل يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات 
الســلوك المهنــي والقيم األخاقية للشــركة، من شــأنه ترســيخ ثقافة 
الســلوك المهني والقيــم األخاقية للشــركة والمبادئ األساســية التي 

تقــوم عليها أخاقيات العمل.

يؤكــد ميثــاق الســلوك المهنــي والقيــم األخاقية فــي الشــركة على 
احترافيــة العمــل فــي إدارة األصــول واالســتثمارات. إذ يشــمل قواعــد 
محــددة ضد التــداول بناء علــى معلومات داخلية ووثائــق تؤكد االلتزام 
والســرية بالحفاظ على سامة أســواق رأس المال والواجبات المنوط بها 
لعمــاء الشــركة. ويعتبر الحفاظ على هذه القيم األساســية وممارســة 
التجاريــة بطريقــة أخاقيــة مســؤولية كافــة العامليــن فــي  األعمــال 

الشــركة ســواء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفيها.

 باإلضافــة إلــى مــا ســبق، تقــوم الشــركة بتدريــب الموظفين، بشــكل 
دوري، لضمان االلتزام بميثاق الســلوك المهنــي والقيم األخاقية، ويتم 
التعامــل مع أيــة مخالفــة لمعايير الســلوك المهني والقيــم األخاقية 

بحزم عن طريــق اتخاذ إجراءات تأديبية.

هذا ووضع مجلس اإلدارة سياســة تتعلق بتعارض المصالح، تشتمل على 
أمثلــة واضحة لحــاالت تعــارض المصالح وكيفيــة معالجتهــا والتعامل 
معهــا. وتعمل الشــركة باســتمرار علــى تحديــد ومعالجــة واإلباغ عن 
الحــاالت التي تشــكل تعارض المصالــح داخلها لضمان أن يتــم التعامل 

معها ومعالجتها على وجه الســرعة.

واإلفصاح الشفافية 
تنعكــس الشــفافية فــي كامكــو فــي كافــة السياســات واإلجــراءات 
المعتمــدة من مجلــس اإلدارة التي تتبعها الشــركة، األمــر الذي يفضي 
إلــى انفتاحها في عاقاتها مع األشــخاص داخل وخارج الشــركة، فضًا 
عــن تســيير أعمالها بأســلوب راِق يعزز قيمــة الشــفافية، وينعكس هذا 
االهتمام عن طريق المنتدى الســنوي )شــفافية( الذي يبرز دور الشــركة 
في تشــجيع القيــم األخاقيــة وصنع القرارات دون المســاس بســامة 
التقاريــر الماليــة. إلى جانــب هذا، تحرص الشــركة في الوقت المناســب 
علــى اإلفصــاح عــن المعلومــات والبيانــات الماليــة وغيــر الماليــة التــي 
تتعلق بالوضع المالي للشــركة واألداء والملكيــة لكافة أطراف أصحاب 
المصالــح دون تمييــز. باإلضافــة إلى ذلك، تقــوم بمراجعــة آليات ونظم 
اإلفصــاح والشــفافية المطبقــة بشــكل دوري، وإعــداد نظــم للتقاريــر 

تتضمن تحديد المعلومــات الواجب اإلفصاح عنها. 

يتوفــر لــدى الشــركة ســجل خــاص بإفصاحات أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة، حيــث أن هــذا الســجل متــاح لاطاع عليــه من قبل 
أو مقابــل، ويتــم تحديــث  الشــركة دون أي رســوم  كافــة مســاهمي 
بيانات هذا الســجل بشــكل دوري، فضًا عن وجود وحدة تنظيم شؤون 
المســتثمرين مهمتهــا إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر 
الوحــدة  هــذه  وتتمتــع  للشــركة.  المحتمليــن  للمســتثمرين  الازمــة 
باالســتقالية المناســبة لتوفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت 

المناســب وبشكل دقيق من خال وســائل اإلفصاح المتعارف عليها. 
 

وفــي هذا الســياق، تعمل الشــركة بشــكل مســتمر علــى تطويــر البنية 
األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات لاعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر في 
عمليــة اإلفصــاح والتواصــل مــع المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب 
المصالــح. ومن أجل هــذا، خّصصت الشــركة على موقعهــا اإللكتروني 
كافــة  عــرض  خالــه  مــن  يتــم  الشــركات  بحوكمــة  يتعلــق  قســمًا 
المعلومــات والبيانــات الحديثــة لمســاعدة المســاهمين والمســتثمرين 

الحاليين والمحتملين على ممارســة حقوقهم وتقييم أداء الشــركة.

المساهمين حقوق  احترام 
بممارســة  المســاهمين  قيــام  كامكــو  فــي  الحوكمــة  نظــام  يكفــل 
حقوقهــم األساســية على قــدر كبير مــن العدالة والمســاواة بما يضمن 
انتهــاك  مــن  والحمايــة  المســاهمين،  لجميــع  المتكافئــة  المعاملــة 
حقوقهــم فضًا عــن حماية رؤوس أموال المســاهمين من االســتخدام 
السيء الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو 
كبار المساهمين. ويتضمن النظام األساســي للشركة ولوائحها الداخلية 
اإلجــراءات والضوابط الازمــة لحماية الحقوق العامة للمســاهمين، وذلك 
لضمــان العدالــة والمســاواة بيــن كافــة المســاهمين بغــض النظــر عــن 

مســتوياتهم. وتشمل الحقوق العامة للمساهمين ما يلي:

1.  قيد قيمة الملكية المســاهم بها في ســجات الشركة.
التصرف في األســهم من تســجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها.  .2

الحصول على النصيــب المقرر في توزيعات األرباح.  .3
الحصول على نصيب من موجودات الشــركة فــي حالة التصفية.  .4

الشــركة  بنشــاط  الخاصــة  والمعلومــات  البيانــات  علــى  5.  الحصــول 
وإســتراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشــكل منتظم وميسر.
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6.  المشــاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت 
قراراتها. على 

اإلدارة. مجلس  أعضاء  انتخاب   .7
مراقبــة أداء الشــركة بشــكل عام وأعمــال مجلس اإلدارة بشــكل   .8

خاص.
مســاءلة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو اإلدارة التنفيذيــة ورفع    .9
دعوى المســؤولية، وذلك في حالــة إخفاقهم في أداء مهامهم.

أخيرًا، أنشأت الشركة ســجًا خاصًا لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء 
المســاهمين وجنســياتهم وموطنهم وعدد األســهم المملوكة لكل 
منهــم، ويتيح لهم االطاع على الســجل، ويتم التعامل مع المعلومات 

الواردة فيه بأقصى درجات الحماية والســرية.

تقوم الشــركة بتشــجيع المســاهمين علــى المشــاركة والتصويت في 
االجتماعات الخاصة بجمعيات الشــركة عن طريق:

>    آلية المشــاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمســاهمين:
 تدعو الجمعية العامة المســاهمين لاجتماع بناء على دعوة من مجلس 
اإلدارة ويتــم توجيه الدعوة للمســاهمين متضمنة جدول األعمال وزمان 
ومــكان انعقــاد االجتمــاع. كمــا يتــاح للمســاهمين المشــاركة الفعالة 
المدرجــة  الموضوعــات  ومناقشــة  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  فــي 
على جدول األعمال وتوجيه األســئلة بشــأنها إلــى أعضاء مجلس اإلدارة 

الخارجي. الحسابات  ومراقب 

>  آلية التصويــت في اجتماعات الجمعية العامة للمســاهمين:
 تتيــح الشــركة الفرصــة لكافة المســاهمين أن يمارســوا حــق التصويت 
بصفة شــخصية أو باإلنابة دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت. 

المصالح إدراك دور أصحاب 
تحــرص كامكو على احتــرام وحماية حقــوق أصحــاب المصالح وتعمل 
علــى تشــجيع التعــاون بينهــم وبيــن الشــركة وذلــك فــي العديد من 
المجــاالت، حيــث أن إســهامات أصحــاب المصالــح تشــكل مــوردا بالــغ 

األهمية لبناء القدرة التنافســية للشــركة وتدعيم مستويات ربحها. 

 قامت الشــركة بوضع سياســة تشــتمل علــى القواعد واإلجــراءات التي 
تكفــل الحماية واالعتراف بحقــوق أصحاب المصالح مثل:

وأصحــاب  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــع  التعامــل  أن  علــى  >   التأكيــد 
المصالــح يتــم بذات الشــروط التــي تطبقها الشــركة مــع األطراف 

المختلفــة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شــروط تفضيلية.
اإلجــراءات التــي ســيتم إتباعهــا فــي حالة إخــال أي مــن األطراف   <

بالتزاماتــه، وكذلك اإلجراءات التي ســيتم دفع تعويضات بها.
آليات تعويــض أصحاب المصالح فــي حالة انتهــاك حقوقهم التي   <

تقرها األنظمــة وتحميها العقود.
آليــات توضــح كيفيــة إقامــة الشــركة عاقات جيــدة مــع العماء   <

والموردين والمحافظة على ســرية المعلومــات المتعلقة بهم.
آليــات تســوية الشــكاوى أو الخافــات التي قد تنشــأ بين الشــركة   <

المصالح. وأصحاب 
 

كمــا تقــوم الشــركة بالعمــل علــى تشــجيع أصحــاب المصالــح علــى 
المشــاركة في متابعة أنشطة الشــركة المختلفة من خال:

اإلتاحــة ألصحــاب المصالــح إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات   <
والبيانات ذات الصلة بأنشــطتهم.

وضــع اآلليــات المناســبة لتســهيل قيــام أصحــاب المصالــح بإبــاغ   <
مجلس إدارة الشــركة عن أي ممارسات غير ســليمة يتعرضون إليها 

الشركة. قبل  من 

األداء وتحسين  تعزيز 
قامت الشــركة بوضــع آليات تتيح حصول كل مــن أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة على برامج ودورات تدريبية بشــكل مســتمر ذات صلة 
بعمل الشــركة ودور أعضاء مجلس اإلدارة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم 
المهــام  أداء  علــى  يســاعدهم  الــذي  بالشــكل  التطــورات  ومواكبــة 
المنوطــة بهم، وقد قام أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، خال 
العام، بحضور عدة برامج تدريب وورشــات عمل لمواضيع مختلفة منها:

>  تحديث لوائح هيئة أســواق المال.
 BEPS ، تحديثات على اللوائح الناشــئة مثل الناتج المحلي اإلجمالي  <

.CRS و
علــى  المترتبــة  واآلثــار   blockchain التكنولوجيــا  علــى  >  تحديثــات 

المالية. الخدمات 
>  تحديث لوائح مكافحة غســيل األموال وتمويل اإلرهاب.

كمــا تقــوم الشــركة بوضــع نظــم وآليــات لتقييــم أداء كل عضــو من 
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشــكل دوري مــن خال وضع 
مجموعة من مؤشــرات قيــاس األداء ومؤشــرات أداء موضوعية )نوعية 

وكمية( ترتبط بمدى تحقيق األهداف االســتراتيجية للشــركة. 

ويقوم مجلس اإلدارة بالتأكيد بشــكل مســتمر علــى أهمية خلق القيم 
المؤسســية لــدى العامليــن داخـــل الشــركة، مــن خــال وضــع اآلليات 
واإلجــراءات التــي تعمل علــى تحقيــق األهداف االســتراتيجية للشــركة، 
وتحســين معدالت األداء وااللتزام بالقوانيــن والتعليمات وخاصة قواعد 

الحوكمة.
 

المسؤولية  أهمية  على  التركيز 
لمجتمعية ا

قامت الشــركة بوضع سياســة تهــدف إلــى تحقيق التــوازن بين أهداف 
الشــركة واألهــداف التــي يســعى المجتمــع لتحقيقهــا، حيــث تعمــل 
كامكــو على تحقيق التوازن بين األهــداف التجارية واالعتبارات األخاقية 

واالجتماعية.

وامتــد نطــاق مبادراتنــا فــي مجــال المســؤولية المجتمعية للشــركات 
خال العام 2018 ليشــمل مجاالت متعددة من ضمنها تمكين الشــباب 
والتطويــر المهنــي والتعليــم والتوعيــة الماليــة، باإلضافة إلــى التوعية 
الصحيــة لموظفينــا والمجتمــع ككل، واضعيــن نصــب اعيننــا تحقيــق 

اهدافنا الراميــة لتنمية المجتمع.

وكان لــدى الشــركة مشــاركات بــارزة فــي المجتمع خال العــام ومن 
أهمها:

دعــم الجيــل الثامــن مــن مبــادرة بروتيجيــز Protégés، كجزء من   <
الشراكة االســتراتيجية لشركة مشــاريع الكويت )القابضة( كيبكو.

دعم جائــزة كيبكو "تمكين" لدعم مشــاريع الشــباب للعام الرابع   <
التوالي. على 

رعايــة معــرض الفــرص الوظيفيــة الســنوي الرابــع عشــر للجامعة   <
"AUK" الكويت  في  األمريكية 

إلقــاء العديد مــن المحاضــرات الجامعيــة لتعزيــز الثقافــة المالية   <
االستثماري. والوعي 

اســتضافة مبادرة إنجاز- الكويت في فعاليــة توعوية بالتعاون مع   <
بيت االســتثمار العالمي "جلوبل"

دعم حركة "أولئك الذيــن يلهمون"  ورعاية إنتاج الكتاب الخاص بها    <
  .2018 للعام 

البلوكتشــين تحــت  الرعايــة والمشــاركة فــي مؤتمــر تكنولوجيــا   <
عنوان “ايســت تشين” األول في الكويت.

الرعايــة والمشــاركة فــي المؤتمــر الثالــث لســوق الديــن الكويتي   <
بالشــراكة مع جمعية الخليج للسندات والصكوك.
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تنظيــم الحملة الســنوية للتبرع بالدم، واســتضافة حملة بنك الدم   <
جلوبل. مع  بالتعاون 

رعاية حملة التوعية بســرطان الــرأس والرقبة بالتعــاون مع الحملة   <
الوطنية للتوعية بأمراض الســرطان )كان(.

رعايــة "ســباق الفروســية" الــذي أقامــه نــادي الصيــد والفروســية   <
الكويتــي في إطار دعــم وتعزيز االنشــطة الرياضية فــي المجتمع 

. لمحلي ا
مشــاركة  وتمثيــل مجموعــة شــركة مشــاريع الكويــت القابضــة   <
"كيبكــو" في نــدوة "المســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخاص في 
دعم حقوق االنســان" والتــي أقامتها وزارة الخارجيــة بالتعاون مع 

مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنســان.



70



71

التقرير المالي
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