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اجلمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ اقتصـاد

«نفط الكويت» تصدر أكبر حركة تدوير بني رؤساء الفرق واملديرين خالل ٢٠٢١
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط 
الكويــت عماد ســلطان تعميمًا يقضي 
بإجــراء تغييرات تنظيميــة كبرى في 
الشــركة شــملت تدوير عــدد كبير من 
رؤساء الفرق واملديرين، ونص التعميم 
على تعيني مديرين جدد ورئيس فريق 
وتدويــر نحو ٢٢ مديرا ورئيس فريق، 
علمــا أن تلك التغييرات ســيتم العمل 
بهــا اعتبارا من يوم األحــد املوافق ٢٥ 

يوليو ٢٠٢١.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه 
«األنباء»، انه مت تعيني عبدالعزيز مساعد 
العبيدان مديراً ملجموعة خدمات األحمدي، 
وتعيني قاسم محمد دشتي مديرا ملجموعة 
تطوير احلقول (جنوب وشرق الكويت).

وفي فريق عمل دراسات حقل برقان 
الكبير I أصبح سعد عوض مطر رئيسا 
للفريــق ويكــون مســؤوال أمــام مدير 
مجموعة تطوير احلقول (جنوب وشرق 

الكويت).
 I وفــي فريق عمل تطويــر احلقول
(شرق الكويت) سيتم تعيني رئيس فريق 
عمل تطوير احلقول I (شرق الكويت) 

في وقت الحق.
أمــا مجموعــة اخلدمــات املســاندة 
(جنوب وشرق الكويت) فأصبح فالح 
الفــي العازمي رئيســا للفريق ويكون 
مســؤوال أمام مدير مجموعة اخلدمات 

املســاندة (جنــوب وشــرق الكويت)، 
وأصبح مهدي محمد القزويني رئيســا 
لفريق عمــل عمليات اخلدمــات الفنية 
(جنوب وشرق الكويت)، وأصبح عيسى 
هادي الديحاني رئيسا لفريق عمل تطوير 

العاملني الفنيني في العمليات.
أما في مديرية شمال الكويت فأصبح 
جاسم محمد املنصور رئيسا لفريق عمل 
إدارة االتفاقية املطورة للخدمات الفنية 
(شــمال الكويت) ويكون مسؤوال أمام 
نائب الرئيس التنفيذي (شمال الكويت).

وفــي مجموعــة العمليات (شــمال 
الكويت)، مت تعيني علي حســني قاسم 
مديرا للمجموعة ويكون مســؤوال أمام 

نائب الرئيس التنفيذي (شمال الكويت)، 
كما أصبح مبارك دغيمان املطيري مديرا 
ملجموعة تطوير النفط الثقيل (شــمال 
الكويت)، وأصبحت أمينة رجب صالح 
مديرا ملجموعة مساندة العمليات (شمال 
الكويت)، وأصبح عدنان عبداهللا دشتي 
رئيســا لفريق عمل عمليــات اخلدمات 
الفنية (شمال الكويت)، كما أصبح ماجد 
ساري املطيري رئيسا لفريق عمل الصحة 

والسالمة والبيئة (شمال الكويت).
وفي مجموعة تطوير احلقول (شمال 
الكويت)، أصبح يحيى أحمد حسن رئيسا 
لفريق عمل تطوير احلقول (الصابرية) 
ويكــون مســؤوال أمام مديــر مجموعة 

تطوير احلقول (شمال الكويت).
كما أصبح إبراهيم عبداهللا السماك 
مديــرا ملجموعة معاينــة اآلبار ويكون 
مســؤوال أمام نائب الرئيس التنفيذي 
(االستكشــاف واحلفر)، وأصبح خالد 
عبداهللا الزنكي رئيسا لفريق عمل هندسة 

ومساندة معاينة اآلبار.
وفي مجموعة املساندة الفنية، أصبح 
رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل 
تطوير العمالة الفنية ويكون مسؤوال أمام 
مدير املجموعة املساندة الفنية، كما سيتم 
تعيني رئيس فريق عمل اخلدمات الفنية 
للحفر وإصالح اآلبار I في وقت الحق.

أمــا مديرية غرب الكويــت فأصبح 
محمود حســني اليعقوب رئيسا لفريق 
عمل عمليــات اخلدمــات الفنية (غرب 

الكويــت) ويكون مســؤوال أمــام مدير 
مجموعــة العمليات (غــرب الكويت)، 
وأصبح خالد محمد اجلعيب رئيسا لفريق 
عمــل املوارد البشــرية (غرب الكويت) 
ويكون مســؤوال أمــام نائــب الرئيس 

التنفيذي (غرب الكويت).
وفي مجموعــة اخلدمات املســاندة 
(التصديــر والبحريــة)، أصبــح أحمد 
محمد قبازرد رئيسا لفريق عمل الصحة 
والســالمة والبيئة (عمليات التصدير 
والعمليات البحرية) ويكون مســؤوال 
أمام مدير مجموعة اخلدمات املســاندة 

(التصدير والبحرية).
وفــي مديرية التجاريــة واخلدمات 
املشــتركة، أصبح صالح مران احلربي 
رئيســا لفريــق عمل الســالمة ويكون 
مســؤوال أمام مدير مجموعــة الصحة 
والســالمة والبيئة، كمــا أصبح عليان 
حسني العنزي مديرا ملجموعة عمليات 
مساندة الغاز ويكون مسؤوال أمام نائب 

الرئيس التنفيذي (الغاز واالبتكار).
إلى ذلك، جاء في التعميم أن سامي 
رمضان الكندري أصبح رئيســا لفريق 
عمل الصحة والسالمة والبيئة (الغاز)، 
كما أصبح سلطان غالب العتيبي رئيسا 
لفريــق عمل املوارد البشــرية (الغاز)، 
وفي مجموعة االبتــكار والتكنولوجيا 
أصبح عبدالرحمــن فرج العنزي كبير 
اختصاصيني ويكون مسؤوال أمام مدير 

مجموعة االبتكار والتكنولوجيا.

القرار شمل تعيني مديرين جدد ورئيس فريق وتدوير نحو ٢٢ مديرًا ورئيس فريق

عماد سلطان

١٧١ مليون دينار مكاسب «البورصة» األسبوعية.. وقيمتها تتجاوز ٣٧ مليارًا

شريف حمدي

اســتعادت بورصة نغمــة الصعود وحتقيق 
املكاسب، وذلك بعد أسبوعني متتاليني من التراجع، 
حيــث جاء الصعــود بنهاية تعامالت األســبوع 
املاضي، بدعم من األسهم املتوسطة والصغيرة التي 
شهدت نشــاطا الفتا على مدار جلسات األسبوع 
في ظل حالة من الهدوء تشهدها األسهم القيادية 

في هذه الفترة.
ومع عودة النشــاط نســبيا، شــهدت القيمة 
السوقية ارتفاعا بنهاية تعامالت األسبوع بنسبة 
٠٫٥٪ بإضافة ١٧١ مليون دينار ليصل إجمالي القيمة 
السوقية لبورصة الكويت إلى ٣٧٫٢٦ مليار دينار 
ارتفاعا من ٣٧ مليار دينار نهاية األسبوع املاضي.
كما حققت الســيولة ارتفاعا خالل التعامالت 
األســبوعية بنســبة ١٤٪، مبحصلــة بلغت ٢٠٠ 
مليون دينار مبتوســط يومــي ٤٠ مليون دينار 
ارتفاعا من ١٧٦ مليون دينار مبتوسط يومي ٣٥ 

مليون دينار في األسبوع املاضي.
ومن املتوقع ان تستمر البورصة في االجتاه 
الصاعد خالل الفترة املقبلة، خاصة مع االرتفاع 
الالفت في سعر برميل النفط الكويتي الذي جتاوز 
٧٦ دوالرا للبرميل، فضال عن إفصاحات النصف 
األول للبنوك والشــركات والتــي من املتوقع ان 
تكون إيجابية اســتكماال للربــع األول من العام 
احلالي، وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على 

ارتفاع أداء املؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫٢٪ محققا 
١٤ نقطة ليصل إلى ٦٩٣٤ ارتفاعا من ٦٩٢٠ نقطة 

األسبوع املاضي.
٭ حقق مؤشــر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 
١٫٢٪ مضيفا ٦٦ نقطة ليصل إلى ٥٣٥٤ نقطة من 

٥٢٨٨ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٤٪ بإضافة 
٢٩ نقطة ليصل إلى ٦٣٩٦ نقطة ارتفاعا من ٦٣٦٧ 

نقطة األسبوع املاضي.
سهم شركة البورصة

وعلــى صعيد متصل، فقد قفز ســهم شــركة 
بورصة الكويت ألعلى مســتوى في تاريخه منذ 
اإلدراج ببلوغه ١٫٥ دينار خالل تعامالت جلســة 

أمس، وذلــك بعد تداول ١٫٢ مليون ســهم بقيمة 
١٫٩ مليون دينار.

وتعد بورصة الكويت هي أول بورصة مملوكة 
بالكامل للقطاع اخلاص تدرج أســهمها في ذاتها 
مبنطقــة اخلليــج أو ما يعــرف عامليا مبصطلح 
(Self - listed Exchange) وتبلغ القيمة السوقية 
لسهم شركة البورصة املدرج في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ 
بعد إقفال جلسة تعامالت امس، ٣٠١ مليون دينار 
تشكل ١٫١٪ من السوق األول، و٠٫٨٪ من إجمالي 

سوق األسهم الكويتي.
ملكيات األجانب بالبنوك

وفي ســياق آخــر، عاد الزخم الشــرائي على 
اســهم البنوك الكويتية من قبــل األجانب خالل 
تعامالت األسبوع، وذلك من خالل تعزيز امللكيات 
في أســهم ٥ بنوك هي الوطني واخلليج واملتحد 
وبيتك ووربة، فيما اســتقرت نسب امللكيات في 
 ،KIB أسهم ٣ بنوك هي التجاري وبرقان والدولي
بينما تراجعت النسبة في بنكي بوبيان واألهلي.

ووفقا إلحصائية البورصة حول نسب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ١٤ اجلاري، 
فإن قيمة ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك الكويتية 

بلغت ٢٫١٥ مليار دينار.
وارتفعــت ملكية األجانب فــي البنك الوطني 
بنسبة ٠٫٠٣٪ لتصل النسبة املجمعة إلى ٢٠٫٠١٪ 
بقيمة ١٫٢٣٠ مليار دينار هي األعلى بني البنوك، 
وارتفعت في بنك اخلليج بنســبة ٠٫٠٦٪ لتصل 
إلى ١٢٫٧٤٪ بقيمة ٩٣٫٥ مليون دينار، كما ارتفعت 
في بنك املتحد بنســبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٠٫٣٧٪ 
بقيمة ٢٫٣ مليون دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 
٠٫٠٢٪ لتصل إلى ١٠٫٥٤٪ بقيمة ٦٧٢ مليون دينار، 
كما ارتفعت النسبة في بنك وربة بنسبة ٠٫٠٣٪ 

لتصل إلى ٤٫٠٨٪ بقيمة ١٥٫٨ مليون دينار.
وتراجعت في بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل 
إلى ٥٫٠٤٪ بقيمة ١١٧ مليون دينار، كما تراجعت 
في بنك األهلي بنســبة ٠٫٠٢٪ لتصل إلى ٠٫٤١٪ 

بقيمة ١٫٤ مليون دينار.
واستقرت النسبة في بنك التجاري عند ٠٫٦٪ 
بقيمة ٥٩٧ ألف دينار، واستقرت في بنك برقان عند 
٢٫٥٦٪ بقيمة ١٤٫٩ مليون دينار، واستقرت في بنك 
الدولي KIB عند ٤٫٦٦٪ بقيمة ١١٫٧ مليون دينار.

سهم شركة البورصة يقفز ألعلى مستوى منذ إدراجه عند ١٫٥ دينار

٢٫١٥ مليار دينار القيمة اإلجمالية مللكيات األجانب في أسهم البنوك الكويتية

٤٪ احلد األقصى سنويًا لتمويل التداول بالهامش
أصدرت هيئة أســواق املال امس، تعميما لكل 
األشخاص املرخص لهم الراغبني في تقدمي خدمة 
التداول بالهامش، مشــيرة فيه إلى صدور قرار 
مجلس إدارة بنك الكويت املركزي في شأن تعيني 
احلدود القصوى ألسعار الفائدة االتفاقية، والذي 

تنص املادة األولى منه على اآلتي:
تعدل املادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك 
الكويت املركزي في شأن تعيني احلدود القصوى 
ألسعار الفائدة االتفاقية لتصبح على النحو التالي:
«مع مراعاة ما هو منصــوص عليه في املادة 
األولى، يكون احلد األقصى سنويا لسعر الفائدة 

االتفاقية على جميع صور اإلقراض التجاري وصور 
اإلقراض األخرى احملررة بالدينار الكويتي مبا ال 
يزيد على ٢٫٥٪ على ســعر اخلصم الذي يحدده 
ويعلنه مجلس إدارة بنــك الكويت املركزي على 
صور معامالت اإلقراض احملررة بالدينار الكويتي 
والتي ال تزيد مدتها على سنة، ويكون احلد األقصى 
سنويا لسعر الفائدة بالدينار مبا ال يزيد على ٤٪ 
على جميع صور معامالت اإلقراض احملررة بالدينار 

الكويتي والتي تزيد مدتها سنة.
ويجوز للمقرض أن يتقاضــى مقدما (فائدة 
ارتباط) بنسية ال تتجاوز ٠٫٥٪ سنويا على كامل 

حدود التسهيالت االئتمانية التي يقررها للمدين 
في صورة سحب على املكشوف.

وبالنســبة ملعامالت اإلقراض بالدينار املتعلقة 
بتمويل خدمة التداول بالهامش فيكون احلد األقصى 
سنويا لسعر الفائدة على التمويل املقدم لهذا النوع 
من النشاط مبا ال يزيد على ٤٪ فوق سعر اخلصم 

سواء كان التمويل ملدة أقل أو أكثر من سنة».
وأكدت هيئة أسواق املال على األشخاص املرخص 
لهــم الراغبني في تقدمي خدمــة التداول بالهامش 
ضــرورة االلتزام مبا جاء في قرار البنك املركزي 

عند تقدمي خدمة التداول بالهامش.

هاشم هاشم: استيراد الغاز املسال 
يدعم خطة «البترول» لتأمني احتياجات 

الكويت من الطاقة النظيفة
مؤسســة  أعلنت 
الكويتية عن  البترول 
استقبال أول شحنة من 
الطبيعي املسال  الغاز 
إلى مرافق اســتيراد 
الطبيعي املسال  الغاز 
الزور  فــي منطقــة 
بأعمال  بالبــدء  إيذانا 
التشغيل، حيث سيتم 
في البداية اســتخدام 
لعملية تبريد  الشحنة 
املشروع، باإلضافة إلى 
ملء خــزان واحد من 

أصل ٨ خزانات.
وقالت املؤسسة في 
بيان صحافي، إن مرحلة 

تشــغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال، انطلقت بعد أن مت 
االتفاق بني مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر غاز لتوصيل 
أول شحنة، وقد قامت شــركة قطر غاز والتي تعد من الشركات 
الرائدة في مجال الغاز الطبيعي ولديها مكانة متميزة في الســوق 
العاملي بتوريد ما يقارب ٢١٣ ألــف متر مكعب من الغاز الطبيعي 
املسال على منت الناقلة «اخلرسعة»، وهي من طراز«Q-Flex»، وذلك 

يوم ١٢ يوليو اجلاري.
جدير بالذكر أن هذه هي املرة األولى التي تتسلم فيها مؤسسة 
البترول الكويتية ســفينة Q-Flex محملة بالكامل والتي تصنف 
من أكبر ناقالت الغاز الطبيعي املسال في العالم واملعززة بأحدث 
التقنيات، ويعد مشروع استيراد الغاز الطبيعي املسال األول من 
نوعه في الكويت والشرق األوسط وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز 
الطبيعي املسال في العالم من حيث السعة التخزينية، حيث ميكن 
اســتيراد حوالي ٢٢ مليون طن سنويا، مع سعة تخزين إجمالية 
تبلغ ١٫٨ مليون متر مكعب وطاقة إعادة حتويل الغاز بسعة قصوى 

تبلغ ٣٠٠٠ مليار وحدة حرارية بريطانية في اليوم.
وفي هذا الســياق، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم سيد هاشم: «مؤسسة 
البتــرول الكويتية تفخر بكونها رائدة في مجال اســتيراد الغاز 
الطبيعي املسال في الشرق األوسط، حيث بدأت الشركة في استيراد 
الغاز الطبيعي املســال في عام ٢٠٠٩ عبر استخدام وحدة تخزين 
وإعادة حتويل الغاز العائمة (FSRU) املوجودة في ميناء األحمدي. 
وقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية عددا من االتفاقيات لتوريد 
الغاز الطبيعي املسال على املدى الطويل مع مجموعة من املوردين 
ذوي اخلبرة والســمعة العاملية لتنفيذ خطة املؤسســة إلى تأمني 
احتياج الكويت املتزايد من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي املسال. 
ويسهم مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي املسال بكونه جزءا 
مهما من اخلطة االستراتيجية لدى مؤسسة البترول الكويتية في 
تلبيــة احتياجات محطات الكهرباء واملاء من الطاقة النظيفة ودعم 
التزام املؤسسة بتوفير احتياجات البالد من الطاقة بالوقود األمثل 

اقتصاديا وبيئيا».

احتفلت بوصول أول شحنة من الغاز الطبيعي ملرافق «الزور»

هاشم هاشم

وليد البدر: أداء استثنائي لـ «البترول الوطنية» بأرباح ١٤٧ مليون دينار
أعلنت شــركة البتــرول الوطنية عن 
جناحها بتســجيل إجناز استثنائي الفت 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك  في ختام السنة 
بتحقيقها صافي أرباح بلغ ١٤٧ مليون دينار، 
(٤٩٢ مليون دوالر)، كما متكنت أيضا من 
تقليل التكاليف، وحتقيق وفورات وعوائد 
مالية بلغت ٣٤ مليون دينار (١١٢٫٤ مليون 

دوالر).
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
للشركة وليد البدر، في كلمة ملوظفي الشركة 
تضمنت استعراضا ألهم مؤشرات األداء 
بالعام املالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، أنه على الرغم من 
أن التعافي في أســعار النفط العاملية كان 
محدودا، ورغم تأثر شركتنا الكبير بتداعيات 
جائحة كورونا، والتي انعكست سلبيا على 
مختلف قطاعات األعمال، مبا فيها صناعة 
النفط والغاز، إال أن السنة املالية املنتهية 
في ٣١ مارس ٢٠٢١ شهدت بفضل من اهللا 
ثم بجهود موظفيها، حتقيق مؤشرات أداء 
متميزة، تليق مبكانة الشــركة وسمعتها 

وأهمية األدوار التي تؤديها. 

ومن ضمن هذه املؤشرات، نوه البدر إلى 
أن إجمالي كمية مبيعات منتجاتنا املكررة 
من النفط اخلام، ومنتجات مصنع إســالة 
الغاز قد بلغ في هذه الســنة ٤٦٫٧ مليون 
طن، وبقيمة بلغت ٥٫٢ مليارات دينار، (ما 

يعادل ١٧٫٢ مليار دوالر).
وعلى صعيد مشاريع الشركة الكبرى، 
أشار البدر إلى ان شهر مايو املاضي شهد 
تسلم كل وحدات مشروع الوقود البيئي 
مبصفاة ميناء عبداهللا، ويجري حاليا جتهيز 
آخر هذه الوحدات للتشغيل النهائي، متهيدا 
لإلعالن الرسمي عن تشغيل املشروع، والذي 
سيتم قريبا مبشيئة اهللا، علما بأن مصفاة 
ميناء األحمدي كانت قد استكملت بنجاح 

تشغيل كافة وحداتها مطلع أبريل ٢٠٢٠.
وأضاف: «كان لتشغيل غالبية وحدات 
هذا املشروع خالل السنة املالية األخيرة 
أكبر األثر في حتقيق الشركة هذه النتائج 
املالية املتميزة، حيث بدأت الوحدات اجلديدة 
بإنتاج منتجات عالية اجلودة، تلبي معايير 
واشتراطات السوق العاملي املستحدثة، مما 
أدى إلى زيادة ملحوظة في ربحية تسويق 

وبيع هذه املنتجات».
وإضافة ملا سبق، فقد ساهم احلد من 
التوقفات املفاجئة، واختصار فترة التوقفات 
املجدولــة للوحــدات اإلنتاجية مبصافي 

الشركة، في رفع مستوى األداء في عملياتها 
وأنشــطتها، حيث وصلت نسبة التوافر 
التشغيلي إلى حوالي ٩٦٪، مع حتقيق متيز 
تشغيلي يتوافق مع أعلى املعايير العاملية. 
ومن جانب آخر، أوضح البدر ان الشركة 
واصلت تنفيذ خطتها االستراتيجية لتشييد 
١٠٠ محطة وقود جديدة في مختلف مناطق 
البالد بحلول العام ٢٠٣٠، حرصا منها على 
تلبية حاجة سكان هذه املناطق، ومواكبة 
التوسع العمراني للدولة، وقد شهدت السنة 
املالية األخيرة تشغيل ١١ محطة جديدة، في 
إطار الدفعة األولى من هذه اخلطة، والتي 

تتضمن تشييد ١٨ محطة.
وأضاف: «لقد كان من الالفت أن الشركة 
حققت كذلك نتائج متفوقة في أداء الصحة 
والسالمة والبيئة، حيث أظهرت مؤشرات 
قياس السالمة انخفاضا ملحوظا باحلوادث 
الصناعية، يقل بحوالي ٤٠٪ عما مت تسجيله 
في السنوات السابقة، كما لم تسجل وهللا 
احلمد أي حوادث خطرة تهدد احلياة، سواء 
بالنسبة ملوظفي الشركة، أو موظفي املقاول». 

خالل السنة املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١.. وحتقيق ٣٤ مليون دينار وفورات وعوائد مالية

وليد البدر


