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سعد القطان

الطلب الهائل 
من المستثمرين 

الكويتيين يعكس 
أهمية السوق 

المحلي في دعم 
اإلصدارات اإلقليمية 

والعالمية 

«السالمية غروب»: هيئة الزراعة تدعم «البوليفارد»
تـــقـــدم رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة السالمية غــروب لتنمية 
المشاريع، عدوان العدواني، من 
خالل تصريح صحافي، بالشكر 
ــر لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
اإلدارة الـــمـــديـــر الـــعـــام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الـــســـمـــكـــيـــة مــــحــــمــــد الــــيــــوســــف 
الـــصـــبـــاح، ولــجــمــيــع الــعــامــلــيــن 
بالهيئة، على حسن تعاونهم 
اء والمثمر لدعم مبادرات 

َّ
البن

القطاع الخاص وطرح الحلول 
لـــلـــعـــديـــد مــــن مـــعـــوقـــات الــعــمــل 
خـــالل افــتــتــاح وتشغيل متنزه 

البوليفارد- السالمية.
وقــال إن هذا التعاون ساهم 
فــــــي ســــيــــر نـــــجـــــاح الــــمــــشــــروع 

ــاتــــه، فــــي إطــــار  وتـــطـــويـــر خــــدمــ
الجهود الحثيثة والمتواصلة 
إلدارتــــــه لــبــنــاء شـــراكـــة نــاجــحــة 
ــن الـــقـــطـــاعـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــزة بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـ
الحكومي والــخــاص، مــن خالل 
مثل هذه المشاريع المشتركة. 

وأكــد العدواني حرصه على 
أهــمــيــة االســتــمــرار بــهــذا النهج 
ــال، مــــن خـــــالل الـــتـــواصـــل  ــعــ ــفــ الــ
والتعاون المشترك، ما من شأنه 
أن يعزز إنجاح تلك المشاريع 
واالرتـــقـــاء بها ألقــصــى درجــات 

التميز والنجاح. 
وقال إن هذه الشراكة الفعالة 
والـــتـــعـــاون الــمــســتــمــر أديــــا إلــى 
تمكين رواد «الــبــولــيــفــارد» في 
السالمية للتمتع بالمساحات 

الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء والـــــــبـــــــحـــــــيـــــــرات 
الصناعية والمجمع التجاري 
والــمــطــاعــم، حــيــث بــــات معلما 

سياحيا وترفيهيا للمواطنين 
والمقيمين وزوار البالد.

ــبــــادرة  ــكــــر الــــعــــدوانــــي مــ وشــ
الـــهـــيـــئـــة بـــتـــوجـــيـــهـــات ورعــــايــــة 
ــيـــخ مـــحـــمـــد الــــيــــوســــف فــي  الـــشـ
حملة «ازرع شجرة في وطني» 
التي تقام بالبوليفارد، وقيامها 
ــتــــالت  بــــــتــــــزويــــــده بـــــــــــآالف الــــشــ
الزراعية التي تم توزيعها على 
المواطنين والمقيمين لغرسها 
ــه،  داخــــــل الـــبـــولـــيـــفـــارد وخــــارجــ
ــعـــة  مــــــا يـــــدعـــــم ســــيــــاســــة تـــوسـ
المساحات الخضراء بالكويت.

«يوباك» تنظم حملتين للتبرع بالدم

 
ً
للسنة الخامسة على الــتــوالــي، وتــعــزيــزا
لــحــمــلــة «تــبــرع بــالــدم لــتــنــقــذ حـــيـــاة»، نظمت 
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
(يوباك) حملتين للتبرع بالتعاون مع بنك 

الدم المركزي الكويتي.
ــي مــجــمــع  ــ ــلــــة األولــــــــــى فــ ــــت الــــحــــمــ ــمـ ــ ــيـ ــ وأقـ
ديــســكــفــري بــمــديــنــة الــكــويــت يـــوم 1 يــولــيــو، 
والثانية في مكتب الشركة الرئيسي بمطار 
الــكــويــت الـــدولـــي يـــوم 2 يــولــيــو، وتــبــرع في 
الحملتين 48 موظفا من «يوباك»، باإلضافة 
ــك الــــدم  ــنـ ــري»، لــــدعــــم بـ ــفــ ــكــ ــســ الـــــى زوار «ديــ

المركزي الكويتي لخدمة المجتمع. 
24 لــــتــــر دم ســـيـــتـــم  وتــــــــم جــــمــــع قــــــرابــــــة 
استخدامها لتوفير احتياجات المستشفيات 

الحكومية من فصائل الدم المختلفة.

ــــي مـــســـاعـــدة  ــــدم فـ ــالـ ــ ــبــــرع بـ ــتــ ــم الــ ــاهــ ويــــســ
األشـــخـــاص الــمــحــتــاجــيــن إلـــى عــمــلــيــات نقل 
فــوري للدماء، بعد وقــوع الــحــوادث، وكذلك 
استعادة صحة المرضى الذين يتعافون من 

األمراض المعضلة. 
ــزام الـــشـــركـــة تـــجـــاه  ــ ــتـ ــ ــؤكــــد الـــحـــمـــلـــة الـ وتــ
المجتمع والعمل على خلق تأثير إيجابي 
ومستدام في حياة األفــراد في المجتمعات 

التي تعمل فيها.
الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن «يــــــــوبــــــــاك» تــــديــــر 
الـــمـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة 
فــي «ديــســكــفــري»، الـــذي يــقــدم مــجــمــوعــة من 
األنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية 

المختلفة لألطفال والشباب.

جانب من المشاركين

«الوطني لالستثمار» ضمن مديري إصدار أوراق رأسمالية 
دائمة لـ «برقان» بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر

الحمد: نفتخر بتضافر جهودنا االستشارية ودورنا الريادي لمصلحة البنك
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «الــــوطــــنــــي 
ــادي  ــريـ ـــا الـ ــ لــالســتــثــمــار» دورهـ
ضــمــن مــديــري إصــــدار األوراق 
الــمــالــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــدائــمــة 
500 مــــلــــيــــون دوالر  بـــقـــيـــمـــة 
ــنـــك بـــــرقـــــان، الــتــي  لــمــصــلــحــة بـ
ـــى  ــن الـــشـــريـــحـــة األولــ تــعــتــبــر مــ
لرأس المال، وبعائد يبلغ 5.75 
في المئة وقابلة لالسترداد بعد 
مرور خمس سنوات من تاريخ 

االصدار. 
وقالت «الوطني لالستثمار» 
ــي بـــيـــان صـــحـــافـــي أمــــــس، إن  فــ
 
ً
 مباشرا

ً
اإلصدار يشّكل التزاما

وغــيــر مــشــروط وغــيــر مضمون 
ــــن مـــجـــمـــوعـــة بــنــك  ــانــــد مـ ومــــســ
برقان، في حين يعد بنك برقان 
ثـــانـــي أكـــبـــر بـــنـــك تــقــلــيــدي فــي 
الكويت وحاصل على التصنيف 
ـــن شـــركـــة  ــانــــي «A3» مــ ــمــ ــتــ االئــ

ــز لـــخـــدمـــات الــتــصــنــيــف،  مــــوديــ
و»BBB+»من شركة ستاندرد آند 
 «+A» بورز لخدمات التصنيف و
مـــن شـــركـــة «فـــيـــتـــش» لــخــدمــات 

التصنيف.
ولــفــتــت إلـــى مــشــاركــة كــل من 
 «JP Morgan«و «HSBC» بنكي
كمنسقين عالميين لــإلصــدار، 
ــل مــــن شــركــة  فــــي حـــيـــن عـــمـــل كــ
 ،ABC الوطني لالستثمار، وبنك
وبنك Citi، وبنك اإلمــارات دبي 
الوطني، وبنك أبو ظبي األول، 
 JP Morgan وبنك ،HSBC وبنك
 Standard Chartered وبــنــك

كمديرين مشتركين لإلصدار.
وذكـــــرت أن عــمــلــيــة اإلصــــدار 
 مـــن قــاعــدة 

ً
 قـــويـــا

ً
شــهــدت طــلــبــا

متنوعة لمستثمرين محليين 
ودولـــيـــيـــن، إذ تـــجـــاوز إجــمــالــي 
الــطــلــبــات 2.2 مــلــيــار دوالر أو 

فيصل الحمد

مــا يــعــادل x4.4 أضــعــاف قيمة 
اإلصدار، والتي سمحت بتوزيع 
ــلــــى األخــــــــص، تــم  ــوازن، وعــ ــتــــ مــــ
تـــخـــصـــيـــص األوراق الـــمـــالـــيـــة 
ــشــــرق  لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــبــــر الــ
األوســــط (51 فــي الــمــئــة)، آسيا 
(22 في المئة)، أوروبـــا (26 في 
المئة)، والحسابات الخارجية 
للواليات المتحدة (1 في المئة).

ــت أنـــــه تــــم إصـــــدار  ــ ــحـ ــ وأوضـ

األوراق المالية إلدارة رأسمال 
ــة طــــويــــلــــة  ــولــــ ــســــــيــــ الـــــبـــــنـــــك والــــ
 لمتطلبات بــازل 3 

ً
األجــل وفــقــا

والمتطلبات التنظيمية لبنك 
الكويت المركزي.

ــــت شــــركــــة الـــوطـــنـــي  ــافــ ــ وأضــ
لــالســتــثــمــار أن عملية تسعير 
األوراق المالية تمت بأسلوب 
تنافسي، إذ تــم تحديد السعر 
عند 100 في المئة بعائد 5.75 

فــــي الـــمـــئـــة مـــمـــا يــــعــــادل 400.7 
نقطة أساس فوق عائد سندات 
الخزينة األميركية المستحقة 

بعد 5 سنوات. 
وعـــلـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة الـــوطـــنـــي لــالســتــثــمــار 
: «نفتخر 

ً
فــيــصــل الــحــمــد قـــائـــال

بتضافر جهودنا االستشارية 
لمصلحة مجموعة بنك برقان 
فــــــي هــــــــذا اإلصـــــــــــــدار الــــــدولــــــي، 
ويــعــد اســتــقــبــال المستثمرين 
الـــــقـــــوي شـــــهـــــادة عــــلــــى ســمــعــة 
البنك وجاذبيته العالمية في 
أســواق رأســمــال الدين والطلب 
المستمر لإلصدارات الكويتية 
مــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــدولـــيـــيـــن 

بشكل عام».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــمــــديــــر 
الــعــام ورئــيــس قــســم الــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة االســـتـــثـــمـــاريـــة في 

شركة الوطني لالستثمار راني 
سلوانس: «يعكس الطلب الهائل 
من قبل المستثمرين الكويتيين 
أهمية السوق الكويتي في دعم 
اإلصدارات اإلقليمية والعالمية 

ــد ســـــــواء، كـــمـــا يــعــكــس  عـــلـــى حــ
قدرة شركة الوطني لالستثمار 
على تنفيذ المعامالت العالمية 
ــــودة  ــــجـ ــتــــويــــات الـ ــلــــى مــــســ ــأعــ بــ

واالحترافية «.

«نور كابيتال ماركتس» تتحول
إلى NCM لالستثمار

ضمن الخطة التوسعية ولتأمين خدمة أفضل 
وأوسع لعمالئها، عقدت شركة نور كابيتال ماركتس 
جمعية عمومية غير عادية الثالثاء الماضي، حيث 
قـــررت تعديل اسمها إلــى «إن ســي إم لالستثمار» 
(NCM Investment)، لتصبح شركة مستقلة لتقديم 
خدمة شاملة متكاملة ألهم الخدمات االستثمارية 
والــمــالــيــة فــي الــكــويــت والــمــنــطــقــة. وأهــــم األغــــراض 
ضيفت إلى أنشطة الشركة الحالية هي مدير 

ُ
التي أ

محفظة االستثمار، ضمن نشاط وسيط أوراق مالية 
غير مسجل في بورصة االوراق المالية، إضافة إلى 
التعامل والمتاجرة في سوق القطع األجنبي وسوق 
المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها وعمليات 
بيع وشراء األسهم والسندات المحلية واألجنبية، 
وما يتعلق بها من أدوات مستقبلية لحساب الشركة، 
وعمليات بيع وشراء األدوات المالية والمستقبلية 

المتعلقة بالعمالت األجنبية لحساب الشركة.
كما ستقوم الشركة بعمليات الوساطة في بيع 
ــدات وحـــصـــص صــنــاديــق  ــنـ ــسـ ــم والـ ــهـ وشــــــراء األسـ
االستثمار المحلية والعالمية واألدوات المرتبطة 
بها، ســواء الفورية منها أو المستقبلية، لحساب 
الشركة مع عمليات الوساطة المرتبطة ببيع وشراء 
العمالت األجنبية والسلع والمعادن الثمينة واألدوات 
المرتبطة بها سواء الفورية أو المستقبلية المحلية 

واألجنبية لحساب الشركة.
وتشكل الخدمات الجديدة التي أضافتها الشركة 
نقطة انتقالية لشركة نور كابيتال ماركتس إلى مجال 
الشركات االستثمارية المتعمدة والتي تلبي كل ما 
يهم من احتياجات المستثمر الكويتي والعربي، 
وتتواجد شركة نور، إضافة إلى الكويت، في األردن 

وتركيا واإلمارات.

إطالق أول محطة وقود متنقلة مطلع ٢٠٢٠
كشف نائب الرئيس التنفيذي المدير 
العام في شركة الركب لخدمات النفط 
والكهرباء سعد القطان إطالق الشركة 
أول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي 
ــلـــع 2020،  ــطـ ومـــــواصـــــفـــــات عـــالـــمـــيـــة مـ
مؤكدا أن «الركب» هي الشركة الوحيدة 
بـــالـــكـــويـــت والــــشــــرق االوســـــــط الــمــالــكــة 
لحق تصنيع وإنــتــاج محطات الــوقــود 

المتنقلة.
وقــال القطان، فــي بيان صحافي، إن 
محطات الوقود المتنقلة تعد متكاملة 
ويمكن نقلها واستخدامها في المواقع 
ــا مـــحـــطـــات وقـــــود،  ــتـــوفـــر بـــهـ ــتــــي ال تـ الــ
كــالــمــواقــع والـــمـــدن الــنــائــيــة والــحــديــثــة 
البنيان والمشاريع قيد اإلنشاء، مضيفا 
أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في 
الجهات الحكومية وشركات المقاوالت 
ات والــــشــــركــــات الــصــنــاعــيــة  واإلنــــــشــــــاء

وشركات الشحن والنقل.

وحـــول المنتجات الممكن توفيرها 
ــق الـــمـــحـــطـــات الــمــتــنــقــلــة أفــــاد  ــريـ عــــن طـ
ــأن الــمــحــطــة الــمــتــنــقــلــة تــحــتــوي عــلــى  بــ
خــزانــيــن لــلــوقــود، كــل خـــزان بــحــجــم 20 
الف لتر من المنتج، موضحا أنه يمكن 
تركيب مضخات مزدوجة كي يستطيع 
المستهلك االســتــفــادة بنوع أو نوعين 
بحد أقصى من أنواع الوقود المتوفرة 

بالسوق.
وأوضــــــح أن «الــــركــــب» حــصــلــت عــلــى 
العديد من االعتمادات الدولية وعدد من 
شهادات «األيزو» في الجودة والسالمة 
واألمن من الجهات العالمية، بناء على 
الـــمـــواصـــفـــات الــحــقــيــقــيــة فــــي الــمــنــتــج، 
إضـــافـــة الــــى حــصــولــهــا عــلــى شـــهـــادات 
الجودة «األيزو» في تصنيع الخزان من 

الحديد الصلب.
وشدد على الدور اإليجابي والتعاون 
المثمر مع دائرة التسويق المحلي في 

شركة البترول الوطنية، والــذي أعطى 
دعـــمـــا لـــخـــروج مــنــتــج مــحــطــات الـــتـــزود 
بالوقود المتنقلة الى النور، الفتا الى 
أن التواصل شبه اليومي على مدار عام 
ونــصــف ســاهــم فــي دفـــع عــجــلــة المنتج 
ــفـــات  ــمـــواصـ الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــفـــوق وفـــــق الـ

والشروط العالمية في وقت قياسي.
ــة بـــصـــدد  ــركــ ــقــــطــــان أن الــــشــ ــر الــ وذكـــــ
افتتاح مقرها الثالث في والية تكساس 
األميركية بعد فرعي «الكويت الشعيبة 
ــلــــي»،  ــبــــل عــ ــيــــة» و»دبــــــــــي – جــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــوة مــن  ــ مــوضــحــا أن الـــشـــركـــة تــلــقــت دعـ
الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن مــعــرض النفط 
والـــغـــاز فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وتــمــت 
مخاطبة السفارة األميركية الفتتاح فرع 
للشركة فــي واليــة تكساس، لما تملكه 
من مؤهالت وشهادات عالمية في مجال 

تصنيع المحطات.
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