
أعلنت ش��رك��ة صناعة الكيماويات 
البترولية عن إطالق خطتها االستراتيجية 
طويلة املدى للبتروكيماويات للعام 2040 
بعنوان “استراتيجية شركة صناعة 

الكيماويات البترولية 2040”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية مطلق العازمي 
خالل ملتقى استراتيجية 2040 لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية وال��ذي 
أقامته الشركة إن هذه اخلطة وضعت بناء 
على التوجهات االستراتيجية ملؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية اخل��اص��ة مبستقبل 
صناعة البتروكيماويات، ومت اعتمادها من 
قبل مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية، واليوم نسعى 

لتطبيقها بدعم وتعاون من اجلميع.
وأوضح العازمي أن الدولة تعول على 
صناعة البتروكيماويات كثيرا لتحقيق 
قيمه مضافة ملواردها الهيدروكربونية، 
ولتنويع مصادر الدخل للدولة، خاصة 
وأن شركة صناعة الكيماويات البترولية 
تعتبر ال��ي��وم م��ن أه���م م��ص��ادر ال��دخ��ل 
ملؤسسة البترول الكويتية، مما يزيد من 
مسئولياتنا لتنفيذ استراتيجية 2040 

للبتروكيماويات وحتقيق كل أهدافها.
وأشار إلى أن التوجيهات االستراتيجية 
ملؤسسة ال��ب��ت��رول الكويتية اخلاصة 
بصناعة البتروكيماويات تسلط الضوء 

على موضوعني رئيسيني وه��م��ا:  النمو 
في املنتجات البتروكيماوية األساسية 
والوصول إلى ما ال يقل عن 16 مليون طن 
من اجمالي منتجات الشركة ومشاركاتها 
من البتروكيماويات األساسية في العام 
2030 وذلك لتعزيز مكانتها الرائدة عامليا. 
والدخول في صناعة البتروكيماوية 
املتخصصة ذات التكنولوجيا املتقدمة 
وامل���ردود االق��ت��ص��ادي العالي م��ن خالل 
الدخول في ما ال يقل عن ثالث شراكات في 

هذا املجال بحلول عام 2030 .
وأوضح العازمي أن رؤية الشركة قد 
مت صياغتها على النحو التالي: “أن تكون 
شركة عاملية لصناعة البتروكيماويات 
ملتزمة بتحقيق قيمة مضافة مل��وارد 
الكويت الوطنية” وذلك لتعكس انطالق 

الشركة نحو العاملية.
وتابع: ترتكز استراتيجية الشركة على 
ثالثة محاور أساسية والتي ستساهم 
ف��ي حت��ق��ي��ق األه�����داف االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وهي كاالتي: أوال: الريادة في املنتجات 
البتروكيماوية األساسية، حيث تسعى 
الشركة لتحقيق مركز عاملي مؤثر في 
منتجات البولي ايثيلني والبولي بروبيلني 
وااليثيلني جاليكول. ثانيا: الدخول في 
صناعة البتروكيماويات املتخصصة. 
ثالثا: بناء الكفاءات لدعم تطلعات النمو، 
وأهمها الكفاءات التشغيلية والتسويقية 

والتطوير واألبحاث.
وأك��د العازمي على أن استراتيجية 
النمو ستساهم في خلق ف��رص وظيفية 
للشباب الكويتي لالنخراط ف��ي أعمال 
الشركة داخل وخارج الكويت، حيث أولت 
االستراتيجية موضوع تنمية العنصر 
البشري أولوية قصوى ل��دور العاملني 

األساسي في جناح تنفيذ االستراتيجية.
وق���ال: “ ون��ح��ن نطلق استراتيجية 
2040 ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات فإننا نحفز 
اجلميع لبذل اقصى اجلهود وتركيزها 
نحو تنفيذ هذه االستراتيجية”، متوجهاُ 
بالشكر إلى جميع من ساهم في اعداد هذه 
اإلستراتيجية متمنياً للشركة حتقيق 
املزيد من النجاحات للوصول الى مركز 
ري���ادي ف��ي صناعة البتروكيماويات 
وحتقيق قيمة مضافة مل���وارد الكويت 

الوطنية.
وم��ن جانبه اس��ت��ع��رض م��دي��ر دائ��رة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ش��ام��ل امل��ه��ن��دس ش��اف��ي 
العجمي م��الم��ح اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 2040، 
كما استعرض مخطط أول تطوير أعمال 
املهندس داوود علي أهم املشاريع احلالية 
قيد الدراسة والتنفيذ، بينما ناقش رئيس 
فريق إنتاج األمونيا املهندس أحمد عباس 
أهم التطورات املتعلقة بتشغيل مصانع 

البولي بروبلني داخل الكويت. 

العازمي : استراتيجية النمو تساهم في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي

 2040 »الكيماويات البترولية« تطلق خطتها االستراتيجية طويلة املدى للعام 

في سبرينج وودز فيليدج

»كامكو« تستحوذ على مباني البحوث 
املؤجرة لـ »إتش بي بالزا«

أع���ل���ن���ت ش����رك����ة ك��ام��ك��و 
لالستثمار، عن االستحواذ على 
مباني مكتبية مؤجرة لشركة 
أت���ش ب��ي ب���الزا ف��ي سبرينج 
وودز فيليدج، إح��دى املراكز 
احلضرية امل��ط��ورة حديثاً في 
شمال هيوسنت بوالية تكساس، 
وذلك بالتعاون مع نورث ريدج 
كابيتال، ذ م م، شركة إدارة 
األص��ول العقارية التي تتخذ 
من واشنطن العاصمة مقراً لها. 
وي��ض��م امل��رك��ز مجمع شركات 
اك���س���ون م��وب��ي��ل امل��م��ت��د على 

مساحة 385 فدان.
وت��وف��ر صفقة االس��ت��ح��واذ 
فرصة استثمارية جاذبة ذات 
عوائد واع��دة، ومن املتوقع أن 
تسفر عن حتقيق عوائد نقدية 
سنوية بحدود 7.50 %. وقد 
مت االنتهاء من أعمال بناء اتش 
ب��ي ب���الزا ف��ي  نوفمبر 2018 
وفًقا للمعايير القياسية للبناء  
من الفئة )أ( AA، ويضم املبنى 
شركة  HP Inc، التي تشغل 
املساحات االنشائية بالكامل 

وفقاً لعقد إيجار طويل األجل. 
وميتد املشروع على مساحة 
11.78 فداًنا ويتكون من مبنيني 
تبلغ مساحتهما االي��ج��اري��ة 
378،402 ق���دم م��رب��ع. ومت 
تصميم العقار حديث البناء 
وفقاً ألسس حتقيق االستدامة، 
ف��األرض��ي��ات مغطاة بقواطع 
مستطيلة تتسم بالكفاءة، كما 
تتوافر مواقف للسيارات مبعدل 

6.00 أماكن انتظار لكل 1000 
متر، باإلضافة إل��ى تشطيبات 
داخلية حديثة وأسقف مكشوفة 
وم��س��اح��ات مفتوحة الحتواء 

“مكاتب املستقبل”. 
وف��ي إط��ار تعليقه على تلك 
الصفقة، قال نائب رئيس أول 
إدارة االستثمارات البديلة في 
كامكو محمد العثمان  “نشعر 
ب��احل��م��اس ل��ع��ق��د ش��راك��ة مع 
ن��ورث ري��دج كابيتال وشركة  
HP Inc ل��الس��ت��ح��واذ على 
ذل���ك األص���ل ال��ع��ق��اري املميز 
وال����ذي ن��ت��وق��ع ل��ه أن يكون 
أب��رز بيئة ديناميكية متعددة 
االستخدامات في هيوسنت. كما 
أن العقار م��زود مبصادر طاقة 

متجددة بنسبة مائة في املائة 
ويقع في مكان استراتيجي عند 
I- التقاء الطريقني احليويني
 .Grand Parkway 45 و
ويتماشى ه��ذا االستحواذ مع 
ال��ت��زام كامكو بتوسيع نطاق 
محفظة استثماراتها العقارية 

من خالل تنويع األصول”.
م���ن ج��ان��ب��ه، أش�����ار م��دي��ر 
ن���ورث ري���دج كابيتال ديفيد 
ج��اك��س��ون “ينصب ت��رك��ي��ز 
عمالئنا  من الشركات اخلارجية 
واملستثمرين األف��راد من ذوي 
امل����الءة امل��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة على 
ال��ع��ق��ارات م��ن الفئة )أ( ذات 
التدفقات النقدية القوية التي 
يشغلها امل��س��ت��أج��رون وف��ق��اً 

لنظام عقود االيجار التمويلي 
وال��ت��ي تتميز ب��ت��واج��ده��ا في 
مواقع استراتيجية عبر مختلف 
األس������واق ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة مبا 
يؤهلهم لالستفادة من الزخم 
والنمو املستقبلي. ومما ال شك 
فيه، يستوفي هذا األص��ل كافة 
تلك ملعايير، إال أننا متحمسون 
بشكل خاصة ملد جسور التعاون 
م��ع كامكو التي تعد م��ن أكثر 
املستثمرين اخلليجيني نشاًطا 
وت��ط��وراً ف��ي م��ج��ال العقارات 
التجارية األمريكية من خالل 

توقيعنا لهذه الصفقة”.
وق��ال نائب الرئيس لقطاع 
عمليات االستحواذ في نورث 
ريدج ديفيد إيتمادي: “يستوفي 
أتش بي بالزا املتطلبات الثالثة 
ال��ت��ي نبحث عنها ف��ي ن��ورث 
ري���دج كابيتال عند اقتناص 
ف���رص لتملك ال��ع��ق��ارات ذات 
املستأجر الواحد، والتي تتمثل 
ف��ي ج��ودة ائتمانية وتدفقات 
نقدية قوية، عقارات وظيفية 
تتميز بالطلب املرتفع، وموقع 
ح��ي��وي وح��ض��ري ديناميكي 
يلبي متطلبات القوى العاملة 
في املستقبل ويعمل كأداة جلذب 
املستأجرين. ونتوقع انضمام 
املزيد من أكبر 500 شركة على 
مستوى العالم والتي ستسعى 
ج��اه��دة للتواجد ف��ي مثل تلك 
املواقع املميزة في كافة انحاء 
ال��ب��الد ف��ي س��ب��اق��ه��ا للتسلح 

بأفضل ثروة بشرية”.

ديفيد جاكسون

اإلدارة التنفيذية خالل اطالعها على االستراتيجية

»الدولية لالستثمار« حتقق 
35.4 مليون دينار أرباحًا

أق��رت اجلمعية العمومية العادية للشركة الدولية 
الكويتية لالستثمار توزيع أرباح نقدية على املساهمني 
بنسبة 20 في املئة من القيمة االسمية للسهم أي 20 فلسا 
للسهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 50 باملئة من رأس املال 

املصدر واملدفوع عن عام 2018.
وق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة حامد العيبان 
في اجتماع اجلمعية التي عقدت أم��س  الثالثاء بنسبة 
حضور بلغت 5ر77 في املئة أن الشركة حققت 4ر35 
مليون دينار كويتي )نحو 8ر116 مليون دوالر( أرباحا 
في 2018 مقارنة مع 991 ألف دينار )نحو 2ر3 مليون 

دوالر( في عام 2017.
وأض��اف العيبان أن العام احلالي سيشكل انطالقة 
جديدة للشركة والسيما بعد التخلص من “أعبائها” مبينا 
أن مجلس اإلدارة يتبنى استراتيجية جديدة للتوسع في 

االستثمارات املدرة للدخل وتعزز حقوق املساهمني.
وافقت اجلمعية العمومية غير العادية على زي��ادة 
رأس املال املصرح به إلى 14ر2 مليون دينار )نحو سبعة 
ماليني دوالر( ورأس املال املصدر من 14ر1 إلى 71ر1 
مليون دينار موزع على 4ر21 مليون سهم قيمة كل سهم 

100 فلس.
ووافقت اجلمعية على بنود جدول األعمال كافة كما 

انتخبت مجلس إدارة جديدا مدة ثالث سنوات قادمة.

عمومية »أسمنت الكويت« 
15 باملئة  تقر توزيع 

أرباحًا نقدية 
أق��رت اجلمعية العمومية لشركة أسمنت الكويت 
توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 
في املئة من القيمة األسمية للسهم بواقع 15 فلسا للسهم 
ال��واح��د على املساهمني عن السنة املالية املنتهية في 

.2018
وق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة راش��د الراشد في 
اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت أمس  الثالثاء إن 
الشركة حققت 9ر7 مليون دينار كويتي )نحو 26 مليون 
دوالر أمريكي( أرباحا صافية في 2018 بربحية للسهم 

الواحد بلغت 14ر11 فلس.
وأضاف الراشد أن إجمالي موجودات الشركة بلغت 
خالل 2018 نحو 301 مليون دينار )نحو 989 مليون 
دوالر( في حني بلغت االحتياطات 108 ماليني دينار 

)نحو 355 مليون دوالر(.
ووافقت اجلمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة 
الشركة في ش��راء أو بيع أسهمها مبا ال يتجاوز 10 في 
املئة وذلك وفقا ملواد القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته 

التنفيذية وتعديالتهما.

5 طائرات  »أالفكو« تستأجر 
من طيران السالم الُعماني

أعلنت شركة أالفكو لتمويل ش��راء وتأجير الطائرات 
عن توقيع عقد إيجار 5 طائرات جديدة من طراز إيرباص 
A320Neo مع شركة طيران السالم الُعماني عن طريق 

الفوز مبزايدة طرحتها األخيرة.
وقالت “أالفكو” املدرجة ببورصة الكويت، في بيان لها 
أمس الثالثاء، إن تسليم الطائرات سيتم ابتداًء من شهر مايو 

2019 حتى نهاية العام اجلاري.
وأوضحت الشركة أن القيمة اإلجمالية للصفقة مببلغ 
553 مليون دوالر مبا ُيعادل 168.2 مليون دينار كويتي 
حسب األسعار املُعلنة )ال تعكس األسعار املُعلنة قيمة 
شراء الطائرات حيث تخضع ملفاوضات سرية بني البائع 

واملشتري(.
وأضافت أن القاعدة التأجيرية حسب األسعار السائدة 
ل��ه��ذات ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي تكونت 
باحتساب 0.29 - 0.37 باملائة من قيمة الطائرة املعلنة 

كإيجار شهري.
وبينت “أالفكو” أن األثر املالي من الصفقة سينعكس على 
البيانات املالية للشركة ابتداًء من الربع الثالث للسنة املالية 
املنتهية في 30 سبتمبر 2019 ويستمر لفترة 12 سنة من 

حلظة تسليم كل طائرة.
وتابعت: “يتعذر اإلف��ص��اح ع��ن األث��ر امل��ال��ي للصفقة 
لتأثيره على تنافسية الشركة في س��وق ش��راء وتأجير 

الطائرات”.

»أوابك«: مجلس وزراء املنظمة 
 102 يعقد اجتماعه الـ 
في الكويت السبت املقبل

أعلنت منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول )أوابك( إن مجلس 
وزراء املنظمة سيعقد اجتماعه ال102 على مستوى املندوبني في 

الكويت يوم السبت املقبل.
وقال األمني العام للمنظمة عباس النقي في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أمس  الثالثاء إن االجتماع سيعقد برئاسة نائب 
الرئيس التنفيذي لالستراتيجيات والعالقات الدولية في الهيئة 
الوطنية للنفط والغاز وممثل مملكة البحرين في املكتب التنفيذي 

للمنظمة فيحان الفيحاني.
وأوض��ح النقي أن ج��دول أعمال االجتماع يتضمن مجموعة من 
املواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة املنظمة أبرزها املصادقة على 
حسابات األمانة العامة والهيئة القضائية عن العام املاضي. وأضاف 
أن االجتماع سيستعرض نشاطات األمانة العامة للمنظمة خالل الربع 
األول من العام احلالي ومن بينها تقرير حول األوض��اع البترولية 
العاملية ومتابعة موضوع شؤون البيئة وتغير املناخ وسير العمل في 

بنك املعلومات واللقاءات على صعيد جامعة الدول العربية.

البورصة تنهي تعامالتها
على انخفاض املؤشر العام 

26.55 نقطة
  أنهت بورصة الكويت تعامالتها أم��س  الثالثاء على 
انخفاض املؤشر العام 55ر26 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5722 نقطة 

بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 في املئة.
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 9ر153 مليون سهم متت من خالل 
6789 صفقة نقدية بقيمة 1ر27 مليون دينار كويتي )نحو 43ر89 

مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر33 نقطة ليصل إلى مستوى 
1ر4909 نقطة وبنسبة 69ر0 في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
4ر107 مليون سهم متت عبر 3397 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون 

دينار )نحو 76ر12 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 17ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 
9ر6145 نقطة وبنسبة انخفاض 38ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 5ر46 مليون سهم متت عبر 3392 صفقة بقيمة 2ر21 مليون 

دينار )نحو 96ر69 مليون دوالر(

11 alwasat.com.kwاقتصاد

محمد العثمان  

»املتحد«: ورشة عمل توعوية بشأن 
تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني 

عقد البنك األهلي املتحد ورش��ة عمل توعوية 
لشركائه  املتعاملني معه حول التعليمات الرقابية 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن تنظيم 
أع��م��ال ال��دف��ع  اإلل��ك��ت��رون��ي ل��أم��وال ، حيث مت 
إلقاء الضوء علي ق��رار البنك امل��رك��زي الكويتي 
2018/430/44 ب��ش��أن تنظيم أع��م��ال الدفع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل��أم��وال وال���ذي ن��ص على جميع 
احمل���ددات واإلش��ت��راط��ات ال��واج��ب على مزاولي 
النشاط ووكالئهم اإللتزام بها وفقاً ملا جاء فيه وذلك 
في سياق التطور املتنامي الذي تشهده التقنيات 
املالية احلديثة ووسائل الدفع اإللكتروني، في 
سبيل حتقيق مصلحة االقتصاد الوطني وحتسني 
أداء االقتصاد الكلي وتوفير اخلدمات في إطار 

سياسة الشمول املالي التي يطبقها البنك املركزي.
وبهذه املناسبة أك��دت ه��دي املدني مدير عام 
التحول الرقمي واخلدمات اإللكترونية البديلة  
بالبنك األهلي املتحد أن البنك يحرص على اإللتزام 
بتعليمات البنك امل��رك��زي التي حتقق مصلحة 
املؤسسات املالية والعمالء على حد س��واء ومن 
هذا املنطلق، بتنظيم  هذه الورشة بهدف زيادة 
وعيشركائنا ملتعاملني معنا بالتعليمات الرقابية 
الصادرة عن بنك الكويت املركزي بشأن تنظيم 
أعمال الدفع  اإللكتروني لأموال .مؤكدة أن البنك 
األهلي املتحد مستمر فى تطبيق برنامجه للتحول 
الرقمي مبا يحقق مصلحة عمالئه ويتماشي مع 

احتيجاتهم .

ورشة التوعية

»زين« تختتم شراكتها االستراتيجية 
للُملتقى اإلعالمي العربي

اخ��ت��ت��م��ت زي����ن ش��راك��ت��ه��ا 
االستراتيجية للُملتقى اإلعالمي 
ال��ع��رب��ي بنسخته ال��س��ادس��ة 
عشر، والذي انطلق حتت شعار 
“اإلعالم.. متغّيرات الصناعة” 
في مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء الشيخ جابر 

مبارك احلمد الصباح.
وذك����رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
صحافي أن مُمّثل سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اإلع��الم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجل��ب��ري واألم���ني العام 
للملتقى اإلع���الم���ي ال��ع��رب��ي 
م��اض��ي اخلميس ق��ام��ا بتكرمي 
ال��رئ��ي��س التنفيذي للعالقات 
واالت��ص��االت ف��ي زي��ن الكويت 
وليد اخلشتي على شراكة زين 
االستراتيجية للملتقى، والتي 
استمرت هذا العام للسنة الثامنة 
على ال��ت��وال��ي، وذل��ك بحضور 
ُنخبة من ال��وزراء واإلعالميني 
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ب���ارزة على 
مستوى الوطن العربي خالل 

حفل افتتاح املُلتقى. 
وب��ي��ن��ت زي���ن أن شراكتها 
االستراتيجية للملتقى اإلعالمي 
العربي تأتي من منطلق حرصها 
على تفعيل وت��ع��زي��ز مختلف 
اجل��وان��ب اإلعالمية والثقافية 

داخ�����ل امل��ج��ت��م��ع، ف��ال��ش��رك��ة 
فخورة بكونها شريكاً رئيسياً 
ف��ي جن��اح ه��ذا امللتقى األب��رز 
من نوعه على مستوى املنطقة 
العربية، خاصًة وكون زين من 
املؤسسات االقتصادية الرائدة 

في القطاع اخلاص الكويتي، وملا 
لهذا اجلانب من تأثير كبير على 
املؤسسات واألفراد، والذي تقوم 
الشركات من خالله بالتواصل 
مع أكبر ع��دد ممكن من شرائح 

املجتمع.

اجلبري واخلميس ُيكّرمان اخلشتي على شراكة زين للمؤمتر
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