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«بيتك» يحصد املركز األول في إصدارات «السيولة الدولية» لعام ٢٠١٩
التمويــل  تربــع بيــت 
الكويتــي (بيتــك)، علــى 
املتداولني  صــدارة قائمــة 
الرئيســيني فــي اصدارات 
برنامــج «IILM» لســوق 
الصكــوك االوليــة لعــام 
بنــكا   ١١ ضمــن   ،٢٠١٩
ومؤسســة مالية مختلفة 
علــى املســتويني االقليمي 
والعاملــي، وذلــك حســب 
تصنيفات مؤسســة ادارة 
السيولة االسالمية الدولية 
(IILM) التي اســتندت الى 

معايير مهنية معتمدة.
واحتــل «بيتــك» املركز 
تصنيــف  ضمــن  األول 
اصــدارات الســوق االولية 
لبرنامج الـ «IILM» الذي زاد 
حجمه على ٩ مليارات دوالر 
ضمن ٢٩ اصدارا، فيما جاء 
بنك ابو ظبي األول في املركز 
الثاني، واحتل بنك ستاندرد 

تشارترد املركز الثالث. 

يذكر أن وكالة ستاندرد 
آند بــورز (S&P) العاملية 
البرنامــج عنــد  صنفــت 

.١-A مستوى
وأعرب رئيس اخلزانة 
للمجموعــة فــي «بيتك»، 
عبدالوهــاب الرشــود عن 
فخــره بتصنيــف «بيتك» 
باملركز األول بشكل رسمي 
مــن قبــل مؤسســة إدارة 
السيولة اإلسالمية الدولية 
(IILM) لعــام ٢٠١٩ ضمــن 
قائمــة تضــم العديــد من 
البنوك واملؤسسات املالية 

االقليمية والعاملية.
وأضــاف الرشــود فــي 
تصريــح صحافــي علــى 
هامش تسلم «بيتك» درع 
التكــرمي، ان التربــع على 
صدارة بنوك ومؤسســات 
مالية اقليمية وعاملية، يؤكد 
الثقة واملكانة املرموقة التي 

في تطوير وتنمية ســوق 
الصكوك.

وأشار الرشــود الى أن 
«بيتك» جنــح في حتقيق 
انتشار واسع وتقدم ملحوظ 
في سوق الصكوك، مبينا ان 
ذلك ساهم بتحفيز عدد من 
املؤسسات املالية اإلسالمية 
والتقليدية لدخول السوق 
واملشــاركة فــي عمليــات 
التــداول نظــرا ملــا يتمتع 
به من تصنيفات ائتمانية 
عاليــة، وبالتالــي تعزيــز 
الســيولة ودعم االســواق 

املالية اإلسالمية.
أشــادت  وبدورهــا، 
الســيولة  إدارة  مؤسســة 
 (IILM) الدولية اإلسالمية 
بكفاءة أداء «بيتك» في سوق 
الصكــوك واملهنية العالية 
في تســويق اإلصــدارات، 
مثمنة العالقة املمتدة التي 

يتمتع بها «بيتك» في سوق 
الصكوك، وكذلك يعكس دور 
البنــك الرائد في تنشــيط 
سوق الصكوك واملساهمة 
في تطوير وهيكلة خدمات 
ومنتجات مبتكرة تخدم هذا 

املجال.
وأشار الرشــود الى أن 
لـ«بيتــك» ســجال حافــال 
باالجنــازات فــي ســوق 
الــى أن  الصكــوك، الفتــا 
حتقيق املركز األول ضمن 
قائمة املتداولني الرئيسيني 
في اصــدارات «الســيولة 
الدوليــة» لــم يكــن للمرة 
األولــى، امنــا جــاء للمرة 
التوالــي  اخلامســة علــى 
منذ عــام ٢٠١٥، األمر الذي 
يؤكد دور «بيتــك» البارز 
كصانع سوق، وريادته في 
حتقيق أعلى املعايير املهنية 
والكفاءة في االداء للمساهمة 

جتمعهمــا منــذ أن بــدأت 
املؤسسة في إصدار صكوك 
عام ٢٠١٣ في إطار برنامج 
إصدارات متنــوع قصيرة 
االجل.  وأشارت املؤسسة أن 
تصنيف «بيتك» في املركز 
األول مســتحق وبجــدارة 
ويعكــس ريادتــه ودوره 
الرئيسي في تنشيط سوق 

الصكوك وتطويره.
إدارة  يذكر أن مؤسسة 
السيولة اإلسالمية الدولية 
تضم أعضاء من املؤسسات 
والبنــوك املركزية في عدد 
من الدول اإلسالمية مبا فيها 
بنك الكويت املركزي، وذلك 
بهدف إنشــاء آليات مالية 
قصيرة األجل متوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، 
الســيولة  إدارة  لتســهيل 
بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 

والفاعلية.

حتقيق الصدارة ضمن قائمة املتداولني جاء للمرة اخلامسة على التوالي

عبدالوهاب الرشود

املركز االول لـ«بيتك»

درع التكرمي

جلنة الصناعة في «الغرفة» تناقش «التركيبة السكانية»

«أوپيك +» تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

عقدت جلنــة الصناعة والعمل 
املنبثقــة عــن مجلــس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت اجتماعها 
الثالث لعــام ٢٠٢٠ برئاســة أحمد 
القضيبــي أمــس، وذلك ملناقشــة 
عــدد مــن املوضوعــات املطروحة 
علــى جــدول أعمالها، حيــث بدأت 
اجتماعها باســتعراض التأخر في 
توزيع القسائم الصناعية مبنطقة 
الشــدادية الصناعيــة ممــا ترتب 
عليه تلقي «الغرفة» شــكاوى عدد 
من الشــركات املتضررة جراء هذا 

التأخير.
كما اســتعرضت اللجنة قراري 
اللجنة الوزاريــة اخلليجية رقمي 
٥ و٦ لســنة ٢٠٢٠ بفرض رســوم 
نهائيــة ملكافحــة اإلغــراق علــى 
واردات دول مجلــس التعــاون من 
منتجات «السيراميك والبورسالن» 
و«اإلســمنت»، ورأت اللجنة دعوة 
األطــراف الصناعيــة والتجاريــة 

نقلــت صحيفــة وول ســتريت 
جورنال عن مســؤولني فــي منظمة 
الــدول املصدرة للنفــط (أوپيك) أن 
مجموعة «أوپيك+» تستعد لتخفيف 
تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش 
بعد قيود ڤيروس كورونا. ومن املقرر 
أن يلتقي أعضاء «أوپيك» الرئيسيني 
وروسيا من خالل مؤمتر عبر اإلنترنت 
األربعاء املقبل، ملناقشة اإلنتاج احلالي 

واملستقبلي للمجموعة.
وفي مطلع الشهر اجلاري، أفادت 
تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات 

النفط بأن أوپيــك خفضت صادرات 
اخلام بواقع ١٫٨٤ مليون برميل يوميا 
في يونيو، مقارنة مبستويات مايو، 
إذ تعكــف على تنفيــذ اتفاق خلفض 

اإلنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.
وقالت «كبلر» إن صادرات «أوپيك» 
من اخلــام بلغت في املتوســط ١٧٫٢ 
مليون برميل يوميا الشــهر املاضي. 
وشكلت الصادرات السعودية قرابة 
نصف التراجع على أســاس شهري، 
لتنخفــض مبقــدار ٩٧٩ ألــف برميل 

يوميا.

بحثها من خالل دراسة مفصلة تقدم 
إلى متخذي القرار بالدولة، واالبتعاد 
عن التعجل في معاجلتها من خالل 
قرارات إدارية أو سياسات مبتسرة ال 
تنطلق من املمكن وال تراعي املعقول.
أعمالهــا  اللجنــة  واختتمــت 
باســتعراض القضايــا التي ميكن 

بحثها وتناولها خالل الفترة القادمة 
واتخــاذ الســبل الالزمــة لتحقيق 
طموحات أصحاب العمل بشــأنها، 
واتفقــت اللجنة على الســعي لدى 
اجلهات املعنية لتسريع تنفيذ منطقة 
النعامي الصناعية، وتعزيز التوجهات 
احلالية لدى الهيئة العامة للصناعة 
لتقــدمي حوافز لتنميــة الصادرات 
الصناعية الكويتية، واإلسراع نحو 
إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن 
املناقصــات العامة مبا يدعم املنتج 
احمللي بصورة عامة واملشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة على وجه 
اخلصــوص، وتســهيل بيئة عمل 
القطاع الصناعــي من خالل تنفيذ 
املادة (٢٩) مــن القانون ١٩٩٦/٥٦، 
العامــة  الهيئــة  بحيــث تختــص 
للصناعة بــكل ما يتعلــق بتنمية 

وتطوير القطاع الصناعي.

استعرضت التأخر في توزيع قسائم الشدادية الصناعية ورسوم «اإلغراق» 

جانب من اجتماع جلنة الصناعة والعمل في «الغرفة»

لالستماع لرأيهم بشأن تلك القرارات 
وتباعاتها على الصناعة والتجارة 
الكويتية من املنتجات محل الذكر.

بعد ذلك بحثت اللجنة مساعي 
الســلطتني التشريعية والتنفيذية 
بشــأن تعديل التركيبة السكانية، 
مؤكدة أهمية هذه القضية وضرورة 

١٩ ٪ هبوطًا بترسيات عقود الطاقة واملياه بالشرق األوسط
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان قيمــة العقود املمنوحة في 
قطاع مرافق الطاقة واملياه في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، انخفضت بنسبة ١٩٪ في النصف 
األول من ٢٠٢٠، مقارنة بالفتــرة املماثلة من ٢٠١٩. 
وكتبت محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر 
اغوينالدو في املجلة ان قيمة العقود التي أرسيت في 
املنطقة بلغت حوالي ٩٫٩ مليارات دوالر خالل الفترة 
بني يناير ويونيو ٢٠٢٠، مقارنة مع ١٢٫٢ مليار دوالر 
خالل الفترة ذاتها من العام السابق. واشارت بيانات 
ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات املشاريع االقليمية، 
الى انخفاض العقود املمنوحة في قطاع الطاقة بنسبة 
١١٪ لتصــل إلى ٥٫١ مليــارات دوالر مقارنة مع ٥٫٧ 
مليارات دوالر، بينما تراجعت عقود املياه بنسبة ٢٦٪ 
لتصل إلى ٤٫٨ مليارات دوالر من ٦٫٤ مليارات دوالر.
واضافت احملررة ان أرقام النصف األول شكلت 
٥٢٪ من إجمالي العقود املمنوحة في كال القطاعني في 

عام ٢٠١٩، مع زيادة ترسيات العقود في النصف األول 
من العام وبنسبة ٦٤٪ ملشاريع املياه. 

وبالنسبة لعام ٢٠١٩ بأكمله، ارست منطقة مينا ما 
قيمته ١٣٫٤ مليار دوالر من عقود مشاريع الطاقة، وبلغت 
حصة توليد الكهرباء منها نسبة ٧٧٪ فيما مثلت عقود 
النقل والشبكات النسبة الباقية. ومت منح عقود بقيمة 
١٠ مليارات دوالر في قطاع املياه في عام ٢٠١٩، حيث 
شكلت حتلية ومعاجلة املياه ٣٤،٥٪ و٢٣٪ من القيمة 
اإلجمالية، على التوالي. وقالت املجلة ان قيمة العقود 
املمنوحة في القطاع الفرعي لنقل الطاقة في املنطقة، 
والذي يتضمن محطات فرعية وخطوط كهرباء عامة 
ارتفعت بنسبة ٧٦٪ في النصف األول من عام ٢٠٢٠ 
بينما انخفضت قيمة عقود توليد الطاقة إلى النصف.

وعزت املجلة هذا االنخفاض في املقام األول إلى 
التأخير في ترسيات مشروعات عقود رئيسية مثل 
املرحلة الثانية من املشــروع السعودي لتوليد ١٫٤٧ 
غيغاواط من الطاقة املتجددة، ومشروع الظفرة للطاقة 
الشمسية بطاقة ١٫٢ غيغاواط في أبوظبي ومشروع 

أرامكو مرجان/ طناجب السعودي.  وقالت املجلة ان 
هذا يتناقض مع االداء القياســي لعقود توليد الطاقة 
املمنوحة في ٢٠١٩ التي بلغت قيمتها ١٠٫٣ مليارات دوالر. 
وتشمل هذه حتديث املجمعات القدمية وتطوير محطات 
جديدة تعمــل بالوقود االحفوري في العراق وعقود 
الطاقة املتجددة الرئيسية املمنوحة في املغرب وعمان 
ومصر والبحرين والسعودية وتونس. ومن املتوقع 
أن يتم منح مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
املســتقلة في السعودية وأبوظبي خالل األسابيع أو 
األشهر القليلة املقبلة. وقالت «ميد» إن الدافع لتحديث 
شبكات الكهرباء القدمية وحتسني الكفاءة يدعم الزيادة 
الكبيرة فــي منح عقود نقل الطاقــة وتوزيعها في 
النصف األول من عام ٢٠٢٠. وفي قطاع املياه كانت 
قيمــة عقود حتلية املياه املمنوحة في النصف األول 
من عام ٢٠٢٠ والتي بلغت ١٫٤ مليار دوالر فقط أقل 
بنسبة ٥٧٪ عما كانت عليه في النصف األول من عام 
٢٠١٩، وارتفعت عقود معاجلة املياه ٤٪ لتتجاوز عقود 

التحلية بأكثر من ٤٠٠ مليون دوالر.
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اخلليفة: حتديات صعبة تواجه 
عمل «التأمني»

قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة برقان تكافل 
للتأمــني التكافلــي ضاري 
اخلليفــة إنــه منــذ قرابــة 
اخلمــس ســنوات املاضية 
كان احلديــث ال ينقطــع 
عن مشاكل ســوق التأمني 
وما حلــق ذلك مــن جهود 
مبذولــة من قبــل اجلهات 
املســؤولة لتعديــل قانون 
التأمــني، ليصــدر القانون 
رقــم ١٢٥ لعام ٢٠١٩ والذي 
كان من اهم بنوده إنشــاء 

وحدة مستقلة متخصصة في التأمني تضم 
خبــرات تأمينية عاملة في ســوق التأمني 
الكويتي، والذي كان مطلبا أساســيا إن لم 
يكن حلما لــكل املتخصصني والعاملني في 
املجال، والهدف منه اإلشراف والرقابة على 
سوق التأمني وتنظيم العمل أسوة بالعديد 
من األســواق في املنطقة. وأضاف اخلليفة 
انه بعد صدور قرار تشكيل اللجنة وبدأت 
أعمالها في ظل ترقب وانتظار من اجلميع، 
جاءت أزمة ڤيروس كورونا املستجد لتوقف 
أعمال كل قطاعات الدولة بل والعالم أجمع 
والتأمني باألخــص. وبغض النظر عما دار 
من ســجال وشــائعات حول هذا الڤيروس 
وما أظهر من سلبيات على الصعيد احمللي 
والعاملي - وهو ما ليس مبوضوعنا - لكن 
يجب النظر الى اإليجابيات من وراء ما حدث 

وكيفية االستفادة منها.
وتابع بالقول: جند ان الشركات تنبهت 
الــى عقود التأمــني واالتفاقيات املبرمة مع 
معيدي التأمني، حيث ان الشروط والبنود 
املذكورة في كليهما ما هي إال نتاج خبرات 
فنية وقانونية من شأنها درء اخلطر واحلد 
من اخلسائر املادية والبشرية وضمان حقوق 
املؤمنني سواء كانوا أفرادا أو شركات وكذلك 
حماية شركات التأمني من بعض العمالء الذين 

ينظرون الى التأمني على انه 
مصدر للتكســب وحتقيق 
أرباح، وهو لألسف ما يرجع 
الى ضعف الوعي التأميني.
وأضــاف اخلليفــة ان 
تساؤالت عديدة ظهرت حول 
هل أن اإلصابة أو الوفاة من 
جراء ڤيروس كورونا مغطى 
أم ال؟، وهل هناك تغطيات 
خلســائر توقــف االعمــال 
نتيجــة النتشــار األوبئة، 
حيث تنبهنا الى مصطلحات 
مثل «وباء متفش في منطقة 
بعينها» أو وباء واسع االنتشار أو جائحة، 
كان من الواجب على العاملني في املجال فهمها. 
كما ظهر تردد واضــح في معرفة اذا كانت 
بعض التغطيات ستشمله أم ال؟ واذا كانت 
تعليمات اجلهات الرقابية في بعض البلدان 
فرضت التغطية في وثائق التأمني الصحي. 
وأوضح اخلليفة انه ال ميكننا الوقوف على 
قيمة التعويضات في الوقت احلالي الستمرار 
الوباء وحلــني الفصل في املنازعات، ولكن 
املقصد انه مت النظر الى القطاع مبنظور حرفي 
جديد ووعي تأميني اكبر، واكتشــفنا أننا 
نستطيع تطبيق التحول الرقمي في التأمني 
وكل قطاعــات الدولة احلكومية واخلاصة، 
وما قامت به العديد من الدول وخططت له 
في سنوات متكنا من تنفيذه في أسابيع الى 
أن اصبح في إمكاننا اجناز معظم إن لم يكن 
كل املعامالت الكترونيا ابتداء من االحتياجات 
اليومية كشــراء الســلع الــى كل املعامالت 
احلكومية ســواء للمواطنــني أوللمقيمني. 
وقــال اخلليفة: إننا نأمل ونثق بأن تتمكن 
وحــدة تنظيم التأمــني بعملها في ظل هذه 
التحديات الصعبة على كل قطاعات الدولة 
وأن تســتكمل الدور الذي قد بدأته بالفعل 
ملســاندة القطاع ليصبح الســوق الكويتي 

سوقا واعدا وأكثر اعتداال.

ضاري اخلليفة

٣٥٠ من متقاعدي «كاسكو» لـ «األنباء»: نناشد الشيتان 
واللجنة املالية تعديل املادة ٨ من «اخلصخصة»

محمد راتب

ناشــد ٣٥٠ موظفــا مــن 
متقاعــدي الشــركة الكويتية 
خلدمــات الطيران «كاســكو» 
في تصريح لـ «األنباء» وزير 
املالية براك الشيتان، وكذلك 
رئيس وأعضاء اللجنة املالية 
في مجلس األمة تفهم أوضاعهم 
وتعديــل املادة ٨ مــن قانون 

اخلصخصــة املجحــف الذي 
حرمهم من احلصول على نهاية 
اخلدمة حتى اآلن وهو ما كان 

له األثر على أسرهم.
وأكد متقاعدو «كاســكو» 
ثقتهم الكبيرة بالوزير الشيتان 
وتفهمه ملظلمتهم، مشيرين إلى 
أن مكافآت نهاية خدمتهم التزال 
مرصودة حتى اآلن في الشركة 

الكويتية خلدمات الطيران.

وأطلــق املتقاعــدون على 
التواصــل االجتماعي  منصة 
«تويتــر» هاشــتاغ بعنوان: 
#متقاعدين_كاسكو، مشيدين 
باملواقــف اإلصالحية للوزير 
والقرارات املتخذة في مصلحة 
العاملني، مثنــني على تعاون 
رئيس وأعضاء اللجنة املالية 
في مجلــس األمــة وتعهدهم 

بإنهاء هذه املعاناة.


