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قال نائب الرئيس التنفيذي لألسمدة في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية الكويتية مجبل الشمري امس  االثنني 
ان اخلطة االنتقالية للتحول م��ن ان��ت��اج األس��م��دة النتاج 
)البولي بروبلني والبرازيلني( سيتم االنتهاء منها بالربع 

الثالث من 2019.
واوض��ح الشمري في لقاء مع مجلة )كيميا( الصادرة 
عن )الكيماويات البترولية( ان خطة االنتقال لن تؤثر على 

النتائج املالية للشركة في نهاية السنة املالية احلالية.
واض���اف ان الشركة ب���دأت اخل��ط��وات العملية الع��داد 
وتشغيل وإدارة مصنعي )البولي بروبلني والبرازيلني( 
في الكويت وذلك متاشيا مع استراتيجيتها للمحافظة على 
اخلبرات التشغيلية ملرحلة ما بعد إغالق مصانع األسمدة.
ولفت الى وجود إج��راءات عملية اتخذتها الشركة في إدارة 
عمليات الصناعات البتروكيماوية في املنطقة اذ قامت بعمل 
دراس��ة االنتقال من تشغيل مصانع األسمدة إل��ى تشغيل 

مصانع البولي بروبلني والبرازيلني على مرحلتني.
وذك���ر ان امل��رح��ل��ة األول����ى تتضمن دراس����ة اجل���دوى 
االقتصادية لتشغيل مصانع البولي بروبلني والبرازيلني 
في حني تتضمن املرحلة الثانية خطة االنتقال التفصيلية 
والتي تشمل استيعاب عمالة األسمدة وتدريبهم على املصانع 
اجلديدة مع اعداد العقود واالتفاقيات الالزمة لتشغيل هذه 

املصانع.
وأش��ار ال��ى تشكيل 11 فريقا متخصصا إلدارة عملية 
االنتقال بكفاءة ووفقا للخطط واألهداف احملددة مع التأكيد 
على مراعاة االهتمام باجلوانب املتعلقة بالعاملني والتشغيل 

اآلمن للمصانع.

وافاد انه تطبيقا الستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 
ومجلس إدارة الشركة قامت )الكيماويات البترولية( باغالق 
مصانع األسمدة في مطلع يوليو املاضي الفتا الى بدء مرحلة 
جتهيز املصانع لعملية البيع النهائية وفق خطة متكاملة مت 

إعدادها مسبقا.

وبني انه بهذه اخلطوات تبدأ االنطالقة اجلديدة للشركة 
وبحث إمكانية التوسع في العمليات التشغيلية في نشاط 
البتروكيماويات عبر تشغي مصنعي البولي بروبلني 

والبرازيليني بالكويت.
وق��ال ان الشركة اتخذت تلك اخلطوة لتعظيم القيمة 
املضافة ملساهميها وحتقيق التميز التشغيلي والتفوق في 
اإلدارة املؤسسية القائم على متكني وإطالق قدرات عامليها 
في إدارة اساليب العمل في صناعة البتروكيماويات وفقا 
للتوجهات االستراتيجية 2040 ملؤسسة البترول الكويتية 

وقطاع البتروكيماويات.
واك��د الشمري على ان استراتيجية املؤسسة تهدف 
وحت���رص على تفعيل دور ش��رك��ة صناعة الكيماويات 
البترولية الريادي في قطاع تصنيع املشتقات البتروكيماوية 
بطريقة فعالة وآم��ن��ة مب��ا يتوافق م��ع معايير الصناعة 
البتروكيماوية العاملية مع سعيها إل��ى تعظيم أرباحها 

التشغيلية وتعزيز ودعم االقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالعنصر البشري ال��ذي سيقوم بتشغيل 
املصانع افاد الشمري ان مؤسسة البترول الكويتية والشركة 
توليان اهتماما كبيرا به إذ مت إعداد وجتهيز خطط متكاملة 
لتطوير ال��ك��ف��اءات واالح��ت��ي��اج��ات واملتطلبات الوظيفية 

للعاملني واالستفادة من خبراتهم في مجال الصناعة.
ولفت الى اعداد برامج تدريبية متكاملة لتأهيل العمالة 
املنتقلة للمصانع وتدريبهم التخصصي على العمليات 
التشغيلية ملصانع البتروكيماويات “مع التأكيد على 
عملية استيعاب جميع العاملني في الشركة كال على حسب 

تخصصه وموقع عمله”.

لن تؤثر على النتائج املالية للشركة بنهاية السنة املالية احلالية

»الكيماويات البترولية«: خطة االنتقال إلنتاج »البروبلني 
2019 والبرازيلني« ستكتمل في 

مجبل الشمري

اعلن بنك الكويت امل��رك��زي ام��س  االث��ن��ني عن 
تخصيص اص��دار سندات وت��ورق بقيمة اجمالية 
بلغت 200 مليون دينار كويتي )نحو 640 مليون 

دوالر امريكي(.
وق��ال )امل��رك��زي( في بيان تلقته وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان مدة اجل االص��ادر ثالثة اشهر 

مبعدل 5ر2 في املئة.
وكان آخر اص��دار سندات وت��ورق لبنك الكويت 
املركزي في 17 من الشهر اجلاري بقيمة 160 مليون 
دينار )نحو 528 مليون دوالر امريكي( بعائد قدره 

5ر2 في املئة ومبدة اجل ثالثة اشهر.
ارت��ف��ع��ت م���وج���ودات ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
)األص���ول(، بنسبة طفيفة %0.4 خالل أغسطس 

املاضي على أساس شهري.
وحسب كشف احلساب الشهري للبنك املركزي، 
املنشور على “تويتر”،امس  االثنني، ارتفع إجمالي 

امل��وج��ودات إل��ى 10.534 مليار دينار )35 مليار 
دوالر( في الشهر املاضي، مقابل 10.491 مليار 

دينار )34.7 مليار دوالر( في يوليو السابق له.
وتضمنت األص���ول أرص���دة نقدية وحسابات 
وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع 
بالعملة األجنبية بقيمة 10.34 مليار دينار، إضافة 

إلى الذهب بقيمة 31.74 مليون دينار.
وذكر املركزي أن بند املوجودات األخرى ارتفع 
إلى 156.18 مليون دينار في أغسطس املاضي، من 

127.6 مليون دينار في الشهر السابق له.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي موجودات 
“املركزي” بنسبة %15.2، مقارنة بنحو 9.144 

مليار دينار في أغسطس 2017.
وأوضح املركزي أن النقد املتداول ارتفع بنسبة 
%1.8 في الشهر املاضي إلى 1.72 مليار دينار، من 

1.69 مليار دينار في يوليو.

35 مليار دوالر في أغسطس ارتفعت أصوله إلى 

»املركزي«: تخصيص إصدار سندات 
3 أشهر 200 مليون دينار ألجل  وتورق ب 

مقر البنك املركزي

»األنظمة اآللية« توقع عقد توريد مع جهة حكومية
وقعت شركة األنظمة اآللية بالقبول على طلب 
شراء من إحدى الشركات احمللية الغير مدرجة 
ببورصة الكويت؛ وذلك لتوريد وتركيب خوادم 

وشبكات داخلية إلحدى اجلهات احلكومية.
وأعلنت األنظمة في بيان لبورصة الكويت 
امس  االثنني، أن العقد يتضمن أيضاً الدعم الفني 
والصيانة لألجهزة محل الشراء ملدة 3 سنوات 
م��ن ت��اري��خ التركيب.وتابعت، أن قيمة طلب 
الشراء بلغت 302.37 ألف دينار، منوهة إلى 
أن األثر املالي لتلك العملية سوف ينعكس على 
البيانات املالية للشركة اعتباًر من الربع الرابع 
للسنة املالية 2018.وكانت أرباح األنظمة اآللية 
قدر تراجعت في الربع الثاني من العام اجلاري 
بنسبة %39.5 إلى 226.93 ألف دينار، وسجلت 
الشركة أرباحاً بقيمة 689.91 ألف دينار في 

النصف األول من العام اجلاري بنمو 26.1%.
وتراجع سهم األنظمة في ختام تعامالت اليوم 

ببورصة الكويت %9.85 إلى سعر 119 فلساً. مقر شركة األنظمة اآللية

قالت غرفة جت��ارة وصناعة الكويت إن حجم 
التبادل التجاري بني الكويت والدمنارك بلغ 142 
مليون دوالر أمريكي في 2017 مؤكدة استعدادها 
تقدمي كافة اخلدمات التي تنهض بالعالقات بني 

البلدين في شتى املجاالت.
جاء ذلك في تصريح صحفي ملدير إدارة العالقات 
اخلارجية في غرفة التجارة ص��الح عيادة عقب 
استقبال الغرفة أمس االثنني وفد اقتصاديا دمناركيا 
يضم ممثلني عن شركات عاملة في قطاع النفط 

والغاز.
وأوضح عيادة أن هذه الزيارة من شأنها أن تسهم 
في تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بني 

البلدين الصديقني.
من جانبه ق��ال رئيس القسم التجاري التابع 

للسفارة الدمناركية في الرياض ورئيس الوفد 
الدمناركي تيور فاهان مونكسجارد خالل االجتماع 
الذي ضم ممثلني لشركات كويتية إن غرفة جتارة 
وصناعة الكويت تلعب دورا كبيرا ف��ي تنمية 
العالقات االقتصادية والتجارية مع ال��دمن��ارك.
واضاف مونكسجارد ان الشركات الدمناركية لديها 
الرغبة للتعاون مع عدد من الشركات الكويتية في 
مجال النفط والغاز مشيرا إلى وج��ود العديد من 
الفرص الواعدة ذات اجلدوى االستثمارية املمتازة 

في الدمنارك في شتى املجاالت.
وقام الوفد الدمناركي في نهاية االجتماع بتقدمي 
عروض عن خدمات الشركات الدمناركية ومنتجاتها 
تالها لقاءات ثنائية مع الشركات الكويتية لبحث 

سبل التعاون وعمل شراكات ثنائية محتملة.

142 مليون دوالر حجم  غرفة التجارة: 
2017 التبادل التجاري مع الدمنارك في 

جانب من اللقاء

»أسواق املال« تصدر 
4 شركات قرارات ضد 

أعلنت هيئة أسواق املال الكويتية صدور قرار مجلس التأديب في 
جلسته املنعقدة اخلميس املاضي ضد 4 شركات.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار التأديبي صدر ضد شركة أعيان 
لإلجارة واالستثمار، وذلك بتنبيه املشكو في حقها أوالً من مغبة 
تكرار املخالفة األول��ى املسندة إليها، إلى جانب تغرميها مبلغ ألف 

دينار عن كل مخالفة من املخالفات السبع املسندة إليها.
وأرجعت الهيئة سبب تغرمي أعيان المتناع األخيرة عن تزويد 
فريق التفتيش التابع للهيئة مبحاضر مجلس اإلدارة، واللجان 
املنبثقة، وم��ا يفيد تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال 
اجتماعات املجلس، واملكافآت، إلى جانب تزويد فريق التفتيش التابع 

للهيئة ببيانات مضللة.
وأص��درت الهيئة أيضاً قرار تأديب ضد شركة حياة لالستثمار، 

بتغرميها مبلغ ألف دينار لعدم تعيينها مسئول تدقيق شرعي.
كما خالفت الهيئة شركة متكني القابضة ألف دينار ملخالفتها قواعد 
اإلفصاح عن املعلومة اجلوهرية املتعلقة بصدور حكم استئناف 
ضدها بتاريخ 10 يوليو املاضي، لصالح شركة الصفاة لالستثمار 
بأداء مبلغ 5.64 مليون دينار، والتأخر باإلفصاح حتى 15 يوليو 
السابق. وأشار بيان الهيئة إلى صدور قرار تأديبي ضد على عويد 
رخيص عوض )مكتب الواحة لتدقيق احلسابات – بصفته مصفي 
صندوق أموال النقدي، وذلك بإنذار املخالف من مغبة تكرار املخالفة 
مستقبالً، واملتمثلة بالتأخر في تزويد الهيئة بالتقرير الربع سنوي 

عن أعمال تصفية صندوق أموال النقدي.

»أجيليتي« تطالب بإثبات أحقيتها في 
مخازن تابعة لهيئة الصناعة الكويتية

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية،  إقامة 
دعوى ضد الهيئة العامة للصناعة الكويتية وآخرين؛ 
للمطالبة بإثبات جتديد العالقة التعاقدية فيما بينها 
وبني الهيئة، واستمرار العقد املؤرخ في 29 سبتمبر 
1989 للمراحل األول��ى والثانية والثالثة “سكراب 

جنوب أمغرة.
وتابعت الشركة في بيان لبورصة الكويت، امس  
االثنني، أنه تفرع عن الدعوى املطالبة باحلكم مبنع 
تعرض الهيئة العامة للصناعة لشركة أجيليتي في 
حيازتها وانتفاعها واستغاللها واستثمارها للقسائم 

موضوع العقد.
وطالبت أجيليتي أيضاً باحلكم بندب إدارة اخلبراء 
وزارة العدل ملباشرة املأمورية املثبتة بالطلبات 
اخلتامية، وللحكم بإثبات جتديد العالقة التعاقدية 
بني الشركة والهيئة العامة للصناعة؛ استمراراً لذات 

العقد، ومنع تعرض الهيئة والغير للشركة.
ون��وه��ت الشركة إل��ى أن تلك ال��دع��اوى م��ازال��ت 
متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها، مشيرة إلى 
أنه لم يتم إخطارها بإنهاء العقد أو إخالء املوقع، أو 
االعتراض على وجودها بالقسائم بأي وجه من أوجه 
االعتراض قبل نهاية املدة التعاقدية املنصوص عليها 

بالعقد.
وتابعت أنها لم تتسلم إخ��ط��اراً ب��اإلخ��الء إال في 
تاريخ 3 يوليو 2018 بعد أن دخ��ل العقد في مدة 
جديدة دون اعتراض الهيئة، موضحة أنه سيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة للطعن على قرار اإلخالء 

أمام احملكمة.
وكانت الهيئة العامة للصناعة الكويتية قد أعلنت 
أم��س األح���د أن��ه��ا أخ��ط��رت أجيلتي ب��إخ��الء مخازن 
مساحتها 1.057 مليون متر مربع بالقسيمة الكائنة 
جنوب “أمغرة”، منوهة إلى أن العقد املوقع قد انتهت 

مدته.
وت��أس��س��ت “أجيليتي” ع���ام 1979، وأدرج���ت 
ببورصة الكويت في عام 1984، باإلضافة إلدراجها 
في سوق دبي املالي، وتعمل في جتهيز وإقامة وإدارة 
وتأجير املخازن بجمع أشكالها، وتخزين البضائع 
وفقاً لنظام اإلي��داع حتت اإلش��راف اجلمركي، داخل 

املناطق اجلمركية أو خارجها وغيرها.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الكويت، استقر 
سعر سهم أجيليتي في البورصة الكويتية عند سعر 
836 فلساً، مسجالً تداوالت بقيمة 160.3 ألف دينار، 

وزعت على 191.4 ألف سهم.

300 مليون دوالر األهلي الكويتي يصدر سندات بـ 
أع��ل��ن البنك األه��ل��ي الكويتي 
إمت��ام صفقة س��ن��دات رأسمالية 
دائ��م��ة م��ن الشريحة األول���ى من 
الفئة املمتازة بقيمة 300 مليون 

دوالر.
وقال البنك في بيان لبورصة 
الكويت ام��س  االث��ن��ني، إن هدف 
اإلص��دار يتمثل في دعم وتعزيز 
رأس مال الشريحة األولى للبنك 
األه��ل��ي، م��ع ح��ق اس��ت��دع��اء هذه 
السندات بعد 5 سنوات، ويتوافق 
ذل��ك اإلص���دار كلياً مع تعليمات 

بازل3.
ي��ش��ار إل���ى أن���ه مت ف��ت��ح ب��اب 
االكتتاب ف��ي السندات ي��وم 19 
سبتمبر احلالي، وذلك بعد فترة 
قصيرة م��ن االفتتاح ب��األس��واق 
اآلس����ي����وي����ة ب���س���ع���ر م��ب��دئ��ي 
%7.375، ولكن مت تعديل السعر 
االسترشادي لإلصدار بعد اإلقبال 
من املستثمرين في صباح نفس 
اليوم بلندن إلى %7.250، وهو 
السعر األساسي احلالي الذي مت 

عرضة على شاشة التداول.
وش��ه��دت تلك الصفقة تنوعاً 
كبيراً من حيث التوزيع الدولي، 
حيث بيعت أك��ث��ر م��ن %71 من 
احل��ص��ص إل���ى دول م��ن خ��ارج 

املنطقة، بنحو %46 في اململكة 
املتحدة، و%14 ألوروبا، و11% 
آلسيا، إلى جانب %29 ملستثمرين 
إقليمني مبنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وت��وزع��ت ح��ص��ص مشاركة 
اإلص��������دار ب����ني %62 مل�����دراء 
الصندوق، و%13 لبنوك خاصة، 
إلى جانب %12 إلدارة اخلزينة 

ب��ال��ب��ن��وك، و%11 ل��ص��ن��ادي��ق 
التقاعد وشركات التأمني، و2% 

للشركات.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن تلك 
الصفقة تعد الثانية للبنك األهلي 
في أسواق رأس املال الدولية، مع 
توقعات بانتهاء عملية الطرح في 
26 سبتمبر اجلاري، على أن يتم 

إدراجها في البورصة اإليرلندية.

وتولى كل من سيتي جروب 
وإت���ش إس ب��ي س��ي ، وج��ي��ه بي 
م��ورج��ان دور م����دراء اإلص���دار 
املشتركني الرئيسيني واملنظمني 

لعملية االكتتاب على السندات.
وك����ان����ت وك����ال����ة م���ودي���ز 
للتصنيفات االئتمانية قد حددت 
التصنيف االئتماني لسندات البنك 

.Ba3 األهلي الكويتي عند

الدوالر األميركي

»الكويتية لالستثمار« تطلق خدمة التداول اإللكتروني
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار، املدرجة 
ببورصة الكويت، ام��س  االث��ن��ني، االنطالق 
الفعلي خلدمة الكويتية للتداول، التي تختص 
بالتداول االلكتروني وذل��ك لعمالء الشركة 

اعتباراً من 30 سبتمبر اجلاري.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت في الربع 
الثاني من العام اجل��اري بنسبة %8.1 إلى 
2.72 مليون دي��ن��ار، وسجلت الشركة في 
النصف األول من العام اجلاري ارباحاً بقيمة 
7.71 مليون دي��ن��ار، بانخفاض سنوي بلغ 

.15.3%
وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت الكويت، 
ارتفع سهم الكويتية بنسبة %0.83 إلى سعر 
121 فلساً، مسجالً تداوالت بقيمة 35.44 ألف 

دينار، وزعت على 295.02 ألف سهم.

Justmop.com توسع نطاق عملها في الكويت
أعلنت Justmop.com، عن توسيع نطاق عملها في الكويت، مشيرة 
إلى أن وجود فئة الشباب والتركيبة السكانية املميزة يعد عامل أساسي 

التخاذ هذا القرار. 
وق���د ق��ام��ت ش��رك��ة justmop.comعلى م����دار األرب����ع أع���وام 
املاضية،بتأسيس مكانتها كأفضل خيار خلدمات التنظيف بامتياز. وقد 

ساهمت ثقة العمالء فيتمكني الشركة من تطبيق برنامجها للتوسع دولياً.
وتوفر الشركة خياراً اقتصادياً مع أسعار تبدأ من 2 دينار كويتي في 
الساعة، وتقدم justmop.com حالياً باقتني في دولة الكويت: تشمل 
الباقة األولى تقدمي خدمة التنظيف ملدة 5 ساعات و باقة أخرى ملدة 10 
ساعات. ويقول علي شاتايأوزكان، مؤسس الشركة: “ السبب الرئيسي 
لتقدمي هاتني الباقتني هو احلجم الكبير للمنازل في الكويت، حيث أنها أكبر 
من املنازل في اإلمارات التي تتطلب ساعتني كحد أدنى للتنظيف.وقد نقوم 
بتوفير اخليار األصلي ذو الساعتني إذا احتاج السوق لذلك. خدماتنا تتميز 
باملرونة ونقوم بتعديلها وفقاً ملتطلبات السوق. باختصار، يكمن هدفنا 
في جملة واحدة: وهي توفير الوقت لعمالئنا لكي يتمكنوا من استخدامه 
بشكل أكثر كفاءة وترك مهمة التنظيف لنا. نريدهم أن يعودوا إلى منازلهم 
ليجدوا بيئة مريحة بعد عناء يوم طويل في العمل واالستمتاع بشعور 

جيد جتاه ذلك. هذه هي مكافئتنا”. 
وأضاف: “ميكن أن ُيعزى جناحنا في اإلمارات إلى قدرتنا على دراسة 
السوق بعمق، وحتديث باقة خدماتنا بشكل منتظم وحتسني جودة 
خدماتنا وفقاً ملالحظات العميل، مع ضمان تعديلها وفقاً للمتطلبات وطلب 
العمالء. ولذلك فإننا واثقون بأن اخلدمة االحترافية واملميزة ذات الكفاءة 
العالية التي نقوم بتوفيرها على أكمل وجه ستالقي إقباالً لدى عمالئنا في 

الكويت”. 
وق���د حققت ال��ش��رك��ة جن��اح��ات ك��ب��ي��رة ف��ي اإلم�����ارات م��ع وص��ول 
إيراداتهاالسنوية إلى 4 ماليني دوالر أمريكي وحتقيق منواً شهرياً بنسبة 
تصل إلى أكثر من %20 خالل األشهر الست املاضية وقد قررت الشركة 
توسيع نطاق عملها بعد إجراءها لقدر كاٍف من استبيانات رضا العمالء. 
ويقول ك��رم كويوجو، الشريك املؤسس في شركة Justmop:”قمنا 
بإجراء بحث حول احتياجات وأولويات هذه السوق قبل الدخول إليها 
مبجموعة خدماتنا. بالنسبة لنا فإن املعلومات والبيانات التي نحصل 
عليها تعد أساسية وتساعدنا في اتخاذ اخلطوة التالية ليس فقط لتمكيننا 
من أن نكون األفضل وإمنا تساعدنا كذلك في وضع معايير خاصة بقطاع 

التنظيف”. 
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