
أوضـــــــــح الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة زيما القابضة عبداملحسن 
الشهريان، أن الشركة شهدت خالل 
العام 2015، عملية تغيير حقيقية، 
الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  اعـــتـــمـــدت  إذ 
خطة  اإلدارة  مــجــلــس  وبــمــوافــقــة 
الــتــطــويــر املــقــتــرحــة، لــوضــع نظام 
عمل جديد، يقوم على وضع رؤية 
تطوير  عــلــى  تــســاعــد  مستقبلية، 

أداء الشركة.
عملية  أن  الـــشـــهـــريـــان  وكـــشـــف 
تطوير وتنويع االستثمارات التي 
تــمــت الـــعـــام املــــاضــــي، هـــي مــجــرد 
بداية لعملية إعادة تطوير شاملة 
والتي  الشركة،  استثمارات  لكافة 
املــرحــلــة األولــــى، وسيتبعها  تــعــد 

مراحل أخرى في املرحلة املقبلة.
الشهريان خالل عمومية  وقــال 
الــشــركــة أمــــس، إن االســتــراتــيــجــيــة 

ــى تـــنـــويـــع  ــلــ ــوم عــ ــ ــقـ ــ ــدة، تـ ـــ ـــديـ ــ ـــجـ ــ الـ
مصادر الدخل، وتوسيع و توزيع 
قــــاعــــدة االســــتــــثــــمــــارات لــتــشــتــمــل 
وإعــداد  عقارية،  استثمارات  على 
دراســــــــات مــســتــفــيــضــة عــــن وضـــع 
االستثمارات الحالية للمفاضلة و 

االختيار بينها.
وأضــاف أن العام املاضي شهد 
تـــســـارعـــا كـــبـــيـــرًا فــــي اســـتـــثـــمـــارات 
الــشــركــة الـــعـــقـــاريـــة، والـــتـــي بلغت 

5.8 مليون دينار في نهاية مارس 
املـــاضـــي، بــاملــقــارنــة مـــع 677 ألــف 

دينار نهاية مارس 2015.
بـــنـــد االســـتـــثـــمـــارات  وأفــــــــاد أن 
فــي   38.4 يـــشـــكـــل  بـــــات  ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
املــئــة، مــن إجــمــالــي أصـــول الشركة 
بداًل من 5.4 في املئة نهاية مارس 
2015، أي بزيادة قدرها 5.1 مليون 

دينار.
الــطــفــرة فــي االستثمار  وأرجــــع 
الــعــقــاري الــتــي شــهــدتــهــا الــشــركــة 
خـــالل الـــعـــام املـــاضـــي، إلـــى عملية 
إعــــــــادة هــيــكــلــة االســــتــــثــــمــــار، ومـــا 
يمثله العقار من أهمية كبيرة في 
أي محفظة استثمارية، النخفاض 
مخاطره وعــدم تأثره بشكل كبير 
ــســــوق، وهــــو ما  جــــدا بــتــقــلــبــات الــ
يــحــدث اآلن فــي االقــتــصــاد املحلي 

والعاملي.
وأقــــــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
ــا اعـــتـــمـــاد  ــهـ ــنـ بــــنــــودهــــا كــــافــــة، ومـ
املنتهية  للسنة  املــالــيــة  الــبــيــانــات 
أربـــــاح،  تـــوزيـــع  فـــي 2015، وعـــــدم 
باإلضافة إلى عدم توزيع مكافآت 

على أعضاء مجلس اإلدارة.

|   كتب علي إبراهيم   |

»زيما«: تطوير شامل لالستثمارات

الشهريان مترئسًا العمومية

جــــال وكـــيـــل الــــــــوزارة املــســاعــد 
ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ لــــــــشــــــــؤون الـــــــرقـــــــابـــــــة وحـ
الـــتـــجـــارة  وزارة  فــــي  املــســتــهــلــك 
على  الرشيدي،  عيد  والصناعة، 
عـــدد مــن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
لــالطــالع عــلــى أســعــار الــســلــع عن 

قرب.
وأفــــــــــــــادت »الـــــــتـــــــجـــــــارة« فــي 
بــيــان صــحــافــي بـــأن الــرشــيــدي 
ــا مـــــــن مـــفـــتـــشـــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ تـــــــــــرأس فـ
التخفيضات  لــرصــد  )الــرقــابــة( 
والــــــــتــــــــنــــــــزيــــــــالت والـــــــــعـــــــــروض 
املــجــانــيــة، والـــتـــأكـــد مـــن الـــتـــزام 

الجمعيات باألسعار.
ــاف الــبــيــان أن الــرشــيــدي  وأضــ
قــــــــام بـــــرصـــــد صــــالحــــيــــة املــــــــواد 

الــغــذائــيــة، إلـــى جــانــب الــتــأكــد من 
توفر السلع في أفرع التموين.

وتأتي هذه الجولة بتوجيهات 
من قبل وزير التجارة والصناعة 
ــلـــي، الــــذي  الـــدكـــتـــور يـــوســـف الـــعـ
ــــى ضـــــــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف  ــلـ ــ شـــــــــدد عـ
خالل  السيما  امليدانية  الجوالت 

موسم شهر رمضان املبارك.
املستهلكني  الـــرشـــيـــدي  ــا  ــ ودعـ
ــد مــــــن صــــالحــــيــــة املــــــــواد  ــأكــ ــتــ ــلــ لــ
ــة واالســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــ ال
الـــعـــروض والــتــخــفــيــضــات وعـــدم 
ــــردد بــــاالتــــصــــال عـــلـــى الــخــط  ــتـ ــ الـ
أي  ــــود  عــنــد وجـ  )135( الــســاخــن 
أمــور  عــن  االستفسار  أو  مخالفة 

تتعلق باختصاصات الوزارة.

»التجارة«: جوالت تفتيشية 
ملراقبة األسعار والتخفيضات

ــائــــب الـــرئـــيـــس  ــونــــا - أكــــــد نــ كــ
الــتــنــفــيــذي لـــأســـمـــدة فـــي شــركــة 
البترولية،  الكيماويات  صناعة 
الشركة  تحقيق  الــشــمــري  مجبل 
أرقاما قياسية جديدة في نهاية 
 )2016/2015( ــيــــة  ــالــ املــ الـــســـنـــة 
»األمـــونـــيـــا«  فـــي كــمــيــة اإلنـــتـــاج لــــ
ــات تــصــديــر  ــيـ ــمـ ــا« وكـ ــ ــــوريـ ــيـ ــ و»الـ

»اليوريا«. 
ــــي لـــقـــاء  ــمــــري فـ وأوضـــــــــح الــــشــ
مـــع مــجــلــة »كــيــمــيــا« أن الــشــركــة 
تــســعــى هــــذا الـــعـــام إلــــى تحقيق 
أرقام قياسية جديدة في معدالت 
استراتيجيتها  لتحقيق  اإلنتاج، 
أداء وكــفــاءة  بــتــحــســني  املــتــعــلــقــة 
لــحــني تنفيذ  مــصــانــع األســــمــــدة 
خــــطــــة الـــــشـــــركـــــة بـــــإيـــــقـــــاف هــــذه 

املصانع. 
وأفــــــاد الـــشـــمـــري بــــأن الــشــركــة 
ــا قــيــاســيــة جــديــدة  حــقــقــت أرقــــامــ
فـــــــــي نــــــهــــــايــــــة الــــــســــــنــــــة املـــــالـــــيـــــة 
)2016/2015(، إذ أنتجت خاللها 
األمـــونـــيـــا،  مــــن  طــــن  ألـــــف   667.5
ــاج ســابــق  ــتـ ــان أعـــلـــى إنـ بــيــنــمــا كــ
فــي  وذلـــــــك  طــــن  ــــف  ألــ  659.8 هــــو 

 .2014/2013
الـــشـــركـــة خـــالل  وأضــــــــاف أن 
 )2016/2015( ــــي  ــالـ ــ املـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ
مــلــيــون طـــن من  أنــتــجــت 1.056 
ــا، فــــي حــــني كـــــان أعــلــى  ــوريــ ــيــ الــ
مليون   1.029 هو  سابق  إنتاج 

كــمــا   ،2014/2013 فــــــي  طــــــن 
صدرت 1.056 مليون طن مقابل 
1.022 مــلــيــون طــن مــن الــيــوريــا 

في 2014/2013. 
وذكر الشمري أن إدارة الشركة 
شكلت 6 لجان مختلفة في شأن 
قطاع  من  الشركة  تخارج  عملية 
ــقــــررة فـــي خــطــتــهــا،  األســـمـــدة واملــ
ــك لـــوضـــع خـــطـــط تــفــصــيــلــيــة  ــ وذلــ
كل في مجال تخصصه لتحقيق 
ومنها  الــتــخــارج،  عملية  أهــــداف 
مــن مصانع  عــائــد  أعــلــى  تحقيق 
رضـــا جميع  وتحقيق  األســـمـــدة، 
والعاملني  واملستفيدين  العمالء 
ــل لـــحـــني  ــيــ ــغــ ــشــ ــتــ مـــــــع ســــــالمــــــة الــ
اإلغــالق وإزالـــة املصانع دون أية 

حوادث أو شكاوى. 
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة 
بــني  لــلــتــنــســيــق  املــــشــــروع  إلدارة 
ــلـــجـــان وعــــــرض خــطــطــهــا  ــذه الـ هـــ
إذ  لــلــشــركــة،  الــعــلــيــا  عــلــى اإلدارة 
ــان مـــــرات  ــجــ ــلــ ــعـــت هــــــذه الــ ــمـ ــتـ اجـ
عــــدة وقـــدمـــت خــطــطــهــا وطــريــقــة 
تحقيقها ألهــداف خطة اإلغــالق، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن لـــجـــنـــة األصـــــول 
تقيم حاليا عــروض املستشارين 
الـــذي سيتولى  األنــســب  الختيار 
عــمــلــيــة تــقــيــيــم أصـــــــول مــصــانــع 
لبيعها  الطرق  وأنسب  األسمدة، 
بيعها  إعــالنــات  ونشر  وتسويق 
ــــالم املـــنـــاســـبـــة، ثــم  ــ بـــوســـائـــل اإلعـ

لبيعها  الــعــروض  أفضل  اختيار 
وإزالتها من املوقع. 

تـــوجـــد  »ال  الـــــشـــــمـــــري  وأكــــــــــد 
معوقات بمعنى الكلمة في عملية 
الـــتـــخـــارج مــــن نـــشـــاط األســــمــــدة، 
لــكــن إدارة الــشــركــة تــحــرص على 
املحتملة  املخاطر  جميع  تحديد 
نتيجة التخارج، ووضع الخطط 
لتقليلها  اآلن  مــن  لــهــا  املــنــاســبــة 
وضمان استمرارية عمل املصانع 
ــلـــيـــمـــة حــتــى  ــقـــة آمــــنــــة وسـ بـــطـــريـ
تاريخ اإلغالق، ومن هذه املخاطر 
ــار، أواملــــــــــواد  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ نــــقــــص قــــطــــع الـ
الــكــيــمــاويــة الــخــاصــة بــاملــصــانــع، 
الــتــشــغــيــلــيــة  الـــعـــمـــالـــة  نـــقـــص  أو 
ــتـــقـــاالت أو  املــطــلــوبــة نــتــيــجــة اسـ

تقاعد بعض املوظفني«. 
العاملني  عـــدد  أن  إلـــى  وأشــــار 
يبلغ حاليا 358، وعدد املقاولني 
580 عــامــل مـــقـــاول فـــي املــصــانــع، 
والـــشـــركـــة حــريــصــة عــلــى تــوفــيــر 
العمالة  لجميع  مــنــاســبــة  بــدائــل 
توقعاتهم،  يحقق  بــمــا  الــوطــنــيــة 
إضـــافـــة إلـــى ســعــيــهــا لــالســتــفــادة 
وذات  املتميزة  العمالة  باقي  من 
الــخــبــرة مــن املــوظــفــني واملــقــاولــني 
الزميلة  الشركات  العمل لدى  في 
بالقطاع  الخاصة  املشاريع  وفي 
ذات  الـــعـــمـــالـــة  ان  إذ  الـــنـــفـــطـــي، 
ومطلوبة  عالية  وخــبــرة  تــدريــب 

في سوق العمل. 

ولفت إلى أن هناك خطة إلزالة 
املصانع بالكامل واالستفادة من 
املــســتــقــبــلــيــة،  لــلــمــشــاريــع  األرض 
إذ تــضــمــن قــــرار إغــالقــهــا البحث 
عن بدائل ذات جدوى اقتصادية 
الطبيعي  الـــغـــاز  مـــن  لــالســتــفــادة 
املــخــصــص لــلــشــركــة الــتــي تهدف 
ــد مــن  ــ ــائـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــيـــق أعـ ــقـ إلـــــــى تـــحـ
مصانع األســمــدة، ولــهــذا تسعى 
إلى بيعها أو بيع وحدات كاملة. 
التخارج  أن  الشمري  وأضــاف 
من نشاط األسمدة سيكون داخل 
أن نشاط  الكويت فقط، موضحا 
الــشــركــة الـــخـــاص بـــاألســـمـــدة في 
البحرين يعتبر من أهم املشاريع 
املـــشـــتـــركـــة والـــنـــاجـــحـــة بــــني دول 
الــــخــــلــــيــــج، ومـــــثـــــال يــــحــــتــــذى فــي 
مشاركة  ألنــه  الخليجي  التعاون 
بـــــــني الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــبــــحــــريــــن 

والكويت. 
الـــشـــركـــة  إدارة  ــــرص  حــ وأكـــــــد 
تحقيق  على  الــبــتــرول  ومؤسسة 
أكـــبـــر عـــائـــد مـــالـــي مـــن مـــواردهـــا 
العائد  أن  إلــى  مشيرًا  الطبيعية، 
ــنــــات  ــيــ ــفــ ــيــ ــاط األولــ ــشــ ــنــ ــالــــــي لــ املــــ
والعطريات حاليا أكبر بكثير من 
نشاط األسمدة، ولهذا سيستمر 
الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى األولـــــفـــــيـــــنـــــات 
ــة  ــاعــ ــنــ صــ وأي  والـــــــعـــــــطـــــــريـــــــات 
جـــــــدوى  ذات  ــة  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــروكـ ــ ــتـ ــ بـ

اقتصادية مرتفعة.

»الكيماويات البترولية«: إنتاج قياسي
من »األمونيا« و»اليوريا«

الرشيدي خالل الجولة

لــفــت الــبــنــك الــتــجــاري إلـــى أنه 
تسلم  قبول  عن  قريبا  سيتوقف 
الصادرة  الشیكات  وتمریر 
املطابقة  غير  الكویتي  بالدینار 
األمنیة  واملعاییر  للمقاییس 
الكویت  بنك  قبل  من  املقررة 
املركزي. وأوضح البنك في بيان 
أنــــه ســيــقــوم بتوجیه  صــحــافــي، 
العمالء املستفیدین من مثل هـذه 
  / املصدر  البنك  إلى  الشیكات 
الساحب للشیك لصرفهـا نقدًا أو 
إیداعهـا في حسابهـم لدى البنك 

املصدر إن وجد. 
ــاري« الـــعـــمـــالء  ــ ــــجـ ــتـ ــ ودعـــــــا »الـ

بطباعة  یقومون  الذین 
املطابع  طریق  عن  شیكاتهـــــــــــم 
مباشرة ولیس عن طریق البنك، 
الشیكات  طباعة  إلـــى  لــلــمــبــادرة 
الخاصة بهـم من خالل الجهـــات 

املمكنة،  بالسرعة  فقط  املعتمدة 
البنك  مراجعة  مراعاة  مع 
الــتــجــاري لتزویدهـــــم باملقاييس 
علیهـــا  املتفق  األمنیة  واملعاییر 

قبل طباعة هـذه الشیكات. 
التقید  ضرورة  إلى  دعــا  كما 
لضمان  التالیة  بالتعلیمات 
املطابقة  الشیكات  قبول 
للمعاییر من خالل نظام الكويت 
للشيكات  االلكترونية  للمقاصة 
فترة  ص 

ّ
قل والذي   ،)KECCS(

 3 من  الشیكات  هــــــذه  تحصیل 
أیام إلى التحصیل بالیوم نفسه 
یوم  في  أو  الحاالت،  لبعض 

العمل التالي لحاالٍت أخرى. 
كـــــمـــــا أشــــــــــــار الـــــــــى ضـــــــــرورة 
االهـــــتـــــمـــــام بــــالــــشــــيــــك لـــضـــمـــان 
ــه، وذلــــــك بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  ــولـ ــبـ قـ
 )MICR( املــمــغــنــط الــحــبــر  خـــط 
ــيـــك،  املــــــوجــــــود فـــــي أســــفــــل الـــشـ
وأيــــــضــــــا تــــجــــنــــب الــــكــــتــــابــــة أو 
ــانـــب  ــه، إلـــــــى جـ ــيــ ــلــ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ الــ
االحـــتـــفـــاظ بــالــشــيــكــات بــحــالــة 
جيدة وتجنب طيها أو إتالفها، 
تـــمـــزيـــقـــهـــا  أو  ــا  ــهــ ــيــــســ تــــدبــ أو 
أمــاكــن بعيدة عن  فــي  وحفظها 
وهج الشمس والحرارة املرتفعة 

ألن ذلك سيعرضها للتلف. 

م
ّ
»التجاري«: وقف تسل

وتمرير الشيكات غير املطابقة
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