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«مصفاة ميناء عبداهللا» حتقق أعلى معدل خاص
بالتعامل مع املخاطر في تاريخها

جنحــت مصفــاة مينــاء 
التابعــة لشــركة  عبــداهللا 
البترول الوطنيــة الكويتية 
في حتقيق معــدل نقاط هو 
األعلى في تاريخها، وذلك في 
إطار مســح ميداني يختص 
بهندســة املخاطــر أجرتــه 
مجموعة من شركات التأمني 

العاملية املعروفة.
وأوضحــت مصفاة ميناء 
عبداهللا فــي بيــان صحافي 
أن قائمة الشــركات تضمنت 
 «Elantis Risk Engineering»
البريطانيــة املتخصصة في 
املخاطــر،  وإدارة  هندســة 
التــي تعمــل لصالح شــركة 
«Marsh speciality» األميركية 
املتخصصة في إدارة املخاطر 
وتوفير التغطيات التأمينية.

 Scenic» عالوة على شركة
Risk Services» البريطانيــة، 
التي تقــدم خدمــات التأمني 
 «SCOR» شــركة  لصالــح 
الفرنســية، وهــي من كبرى 
العامليــة،  التأمــني  شــركات 
واملجموعة األميركية العاملية 
«AIG»، وهــي شــركة تأمني 
رائــدة متخصصة في توفير 

التغطيات التأمينية.
نقلة نوعية 

وفــي هذا الســياق، قالت 
التنفيــذي  الرئيــس  نائبــة 
عبــداهللا  مينــاء  ملصفــاة 
م.وضحة اخلطيب إن إحراز 
املصفاة لهــذا املعــدل، الذي 

املصفــاة للحد مــن املخاطر 
مبختلف أنواعهــا، والتي قد 
يتعرض لهــا أفراد أو أصول 
الشــركة، كاألعطال املفاجئة 
واحلرائــق،  والتســربات 
إلــى أن منظومــة  مشــيرة 
العمل فــي املصفــاة أظهرت 
جدية كبيرة في التعامل مع 
هذه املخاطر من خالل االلتزام 
املمارسات واملعايير  بأفضل 
العاملية، والتطوير املســتمر 
ألنظمــة العمــل واإلجراءات 
وتطبيق التوصيات الصادرة 
عن عمليات املســح السابقة، 
منطلقة بذلك من رؤية الشركة 
الســاعية إلى حتقيــق أعلى 
مستويات االمتياز التشغيلي 

اإلجناز غير املسبوق في ظل 
حتديات صعبة واجهها القطاع 
النفطي فــي الكويت والعالم 
بسبب جائحة كورونا، الفتة 
إلــى أن أهمية نتيجة مســح 
هذا العام تكمن في كونه أول 
مسح ميداني يجرى منذ بداية 
هذه اجلائحــة، واألول الذي 
يجرى لوحدات مشروع الوقود 
البيئي بعد تشغيلها الكامل. 
وأكدت أن مهندســي املخاطر 
املبتعثــني من قبل شــركات 
التأمــني العامليــة أثنوا على 
قدرة املصفاة في التغلب على 
تأثيرات اجلائحة، واملضي في 
تشغيل وحدات الوقود البيئي، 
وحتقيق أعلى درجات السالمة 

واالعتمادية في آن واحد.
وأشادت اخلطيب في هذه 
املناســبة مبوظفــي املصفاة 
الذيــن أظهــروا التزاما عاليا 
بجميــع إجــراءات وضوابط 
السالمة واالعتمادية، وقدرة 
متميــزة علــى التعامــل مع 
املتعلقة  املخاطــر احملتملــة 
التكريــر، منوهة  بعمليــات 
الدعــم واملســاندة  بأشــكال 
التي حصلــت عليها املصفاة 
مــن قبــل اإلدارة العليــا في 
كل مــن مؤسســة البتــرول 
الكويتيــة وشــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة، وكذلك 
التعاون القائــم بني مختلف 

دوائر وأقسام الشركة.

والسالمة والكفاءة الصناعية.
ولفتــت اخلطيــب إلى أن 
شركات التأمني العاملية جتري 
بصفة دورية مسحا ميدانيا 
علــى جميع مواقع شــركات 
القطــاع النفطي، للتثبت من 
مدى تنفيذ أعمالها وفقا ملعايير 
الســالمة العاملية، والتي من 
شأنها احلد من احتمالية وقوع 
احلوادث، مشيرة بهذا الصدد 
إلــى أن هذه الشــركات تتبع 
منهجية دقيقة فــي تقييمها 
ملواقع العمل، يتم بناء عليها 
حتديد قيمة بوليصة التأمني 

اخلاصة بكل موقع. 
وأكــدت أن مصفاة ميناء 
عبداهللا جنحت في حتقيق هذا 

ضمن مسح ميداني يختص بهندسة املخاطر أجرته مجموعة من شركات التأمني العاملية

م. وضحة اخلطيب

بلغ ٩٥٫٥٥ نقطة، يعد إجنازا 
جديدا يضاف إلى سجلها في 
هــذا اجلانب املهم واحليوي، 
موضحــة أن املصفاة حققت 
نقلة نوعية كبيرة في نقاط 
تقييمها خالل األعوام الثالثة 
األخيرة، بالنظر إلى املستوى 
الذي كانت قد حققته في عام 
٢٠١٩، والذي بلغ حينها ٨٦٫٩٣ 
نقطة، ولفتت إلى أن التقييم 
األخير هو أعلى معدل حتسن 
على مســتوى مواقــع العمل 
في الشركات التابعة ملؤسسة 

البترول الكويتية.
وأكــدت أن هــذه القفــزة 
تعكــس مــدى دقــة األهداف 
وفاعلية اخلطط التي وضعتها 

«سبيتكو» توقع عقدًا بـ ١٧٢ 
مليون دوالر مع «نفط الكويت»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شــركة سبيتكو الكويتية وقعت 
عقدا بقيمة ٥٣ مليون دينار (١٧٢ مليون دوالر) مع شركة 
نفط الكويت لتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقول 

النفط، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.
وقال احد املصادر إن «ســبيتكو» وقعت العقد خالل 
اجتماع مع شــركة نفط الكويت، ويعتبر هذا العقد هو 
األكبر من بني ثالثة عقود أرســتها شــركة نفط الكويت 

لتوريد وتركيب مضخات ماصة.
وكانــت مجلة ميد قد ذكرت في وقت ســابق من هذا 
الشــهر أن العقود الثالثة بلغت قيمتهــا اإلجمالية ٣٨٩ 
مليون دوالر وقد أرســيت على ثالث شــركات مقاوالت 
كويتية هي شركة سبيتكو، وشركة املقاوالت واخلدمات 
البحرية وشركة الفوارس للخدمات البترولية، وقد متت 

ترسية العقود باستخدام نظام املمارسة.
وقالــت املجلة ان قيمة العقود التي ارســتها الكويت 
في جميع القطاعات خالل السنوات االربع املاضية حتى 
هذا الوقت من العام احلالي بلغت ذروتها في عام ٢٠١٨، 
ولكنها تراجعت في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ لتعاود االرتفاع 

في ٢٠٢١، وذلك على النحو التالي:
٢٠١٨: ٣٫٧٢٠ مليارات دوالر

٢٠١٩: ١٫٩٢٠ مليار دوالر
٢٠٢٠: ٢٫٦٧٠ مليار دوالر 

٢٠٢١: ٣٫٤٠٢ مليارات دوالر 
٢٢٠٢: ٨٢٦ مليون دوالر.

٤٢٦ مليون دينار شيكات مرجتعة لعدم وجود رصيد في ٦٦ شهرًا
علي ابراهيم

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي قيمة 
الشــيكات املرجتعة لعدم وجود رصيد 
في الكويت بلغ نحو ٤٢٦ مليون دينار 

في ٦٦ شهرا.
ووفقا لبيانات بنك الكويت املركزي 
عن الفترة منــذ يناير ٢٠١٧ حتى نهاية 
يونيــو ٢٠٢٢ فــإن ٤٥٪ مــن قيمة تلك 
الشيكات بواقع ١٩٢٫٧ مليون دينار كانت 
خالل فترة جائحة كورونا وحتديدا منذ 
يناير ٢٠٢٠ حتى نهاية يونيو املاضي، 
إال أن أعداد الشيكات وعدد عمالئها منذ 
بدء اجلائحة حتى اآلن شــهدت تراجعا 
عما قبلها. وأظهرت البيانات أن عام ٢٠١٨ 
شهد أرقاما للشيكات بدون رصيد التي 
تســببت في إغالق احلسابات مبعدالت 
أعلى من بقية سنوات املقارنة مبا فيها 

فترة كورونا وما بعدها.
وأظهرت البيانات أن الفترة من يوليو 
حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ سجلت أعلى 
قيمة للشــيكات املرجتعــة لعدم وجود 
رصيد خالل الفتــرة، وذلك بقيمة نحو 
٨٢٫٨ مليون دينار تشكل ١٩٫٤٪ من إجمالي 

قيمة الشــيكات املرجتعــة لعدم وجود 
رصيد، بينما حل باملرتبة الثانية الفترة 
مــن يناير حتى يونيــو ٢٠١٨ بقيمة ٤٤ 
مليون دينار، وحل فــي املرتبة الثالثة 
النصف الثاني من العام ذاته بشــيكات 
قيمتها ٤٢٫١ مليون دينار، فيما حل رابعا 
الفترة من يوليو حتى ديسمبر ٢٠١٩ مبا 
قيمته ٣٧٫٦ مليون دينار، فيما حل خامسا 
الفترة من يناير حتى يونيو ٢٠١٧ بـ٣٧٫٢ 
مليون دينار. وبلغ إجمالي عدد الشيكات 
املرجتعة لعدم وجود رصيد منذ يناير 
٢٠١٧ وحتــى نهاية يونيو املاضي نحو 
٢٧٫٢٠٦ ألف شــيك، بينما كان ملحوظا 
التراجع في أعداد تلك الشيكات منذ بدء 
جائحة كورونا. وسجل النصف األول من 
٢٠١٨ أعلى عدد شــيكات مرجتعة لعدم 
وجود رصيد في الكويت خالل تلك الفترة 
بواقع ٣٥٢٩ شــيكا، يليه النصف األول 
من ٢٠١٧ بواقع ٣٣٢٩ شيكا، وحل ثالثا 
النصف الثاني من ٢٠١٨ بواقع ٢٩٤٠ شيكا 
بينما حل رابعا النصف األول من ٢٠١٩ 
بواقع ٢٦٩٦ شيكا، وجاء خامسا النصف 

الثاني من ٢٠١٩ بواقع ٢٦٩٦ شيكا.
وجلهة العمالء، فقد بلغ عدد من قدموا 

شيكات من دون رصيد نحو ١٨٫٣٦٤ ألف 
عميال، وكان الفتا التراجع امللحوظ في 
أعدادهم منذ بدء جائحة كورونا مقارنة 
مبا قبل ٢٠٢٠. وسجلت الفترة من يناير 
وحتى يونيو ٢٠١٨ أعلى عدد عمالء خالل 
تلك الفتــرة بنحــو ٢٥٤٣ عميال، بينما 
سجلت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 
من نفــس العام ثاني أعلــى عدد عمالء 
بواقع ٢١٣٦ عميال، بينما حل ثالثا الفترة 
من يناير حتى يونيو ٢٠١٩ بواقع ٢٠٤٤ 
عميال، فيما حل رابعا الفترة من يوليو 
حتى ديســمبر ٢٠١٩ بواقع ١٨٣٤ عميال، 
وجاء خامســا النصف األخير من ٢٠١٧ 
بواقع ١٧٣٨ عميــال. وأظهرت األرقام أن 
هناك نحو ٤١١٧ حسابا أقفل بسبب ارجتاع 
١٢٫٢٦٨ ألف شيكا لعدم وجود رصيد لنحو 
٤٫٠٢٦ عميال خالل الفترة من يناير ٢٠١٧ 

وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٢.
وأظهرت البيانات أن أعلى عدد عمالء 
أغلقت حساباتهم خالل تلك الفترة كانت 
باملرتبــة األولى في عام ٢٠١٨ حيث حل 
النصــف األول في املقدمة بـ ٥٦٣ عميال 
يليه النصف الثاني بـ٤٧٢ عميال، ثم عام 
٢٠١٩ إذ حل النصف األول منه كثالث أعلى 

عدد عمالء اغلقت حساباته م بواقع ٤٥٧ 
عميال، يليــه النصف الثاني في املرتبة 
الرابعــة بواقــع ٤٣٠ عميــال، بينما حل 
النصــف األول من ٢٠١٧ خامســا بواقع 
٣٧٩ عميال. وجلهة عدد احلسابات املغلقة، 
فقد جاءت الفترة من يناير حتى يونيو 
٢٠١٨ كأعلى فترة سجلت اغالق للحسابات 
بواقع ٥٥٩ حسابا، يليها النصف الثاني 
من العام ذاته بواقع ٤٨٢ حســابا، وحل 
ثالثا النصف األول من ٢٠١٩ بواقع ٤٥٩ 
حسابا، ثم النصف الثاني من العام ذاته 
بواقع ٤٤٠ حسابا ليحل النصف األول من 

٢٠١٧ خامسا بواقع ٣٨٠ حسابا.
وجلهة عدد الشــيكات املتسببة في 
إغالق احلسابات، فقد بلغت أعلى مستوى 
لها خــالل فترة املقارنة في ٢٠١٨، حيث 
بلغت بالنصف األول أعلى مستوى بواقع 
١٦٦٥ شيكا، ثم النصف الثاني باملرتبة 
الثانية بواقع ١٣٨٤ شيكا، بينما استحوذ 
العام ٢٠١٩ على املرتبتني التاليتني بواقع 
١٣٥٤ شــيكا في النصف األول فيما حل 
رابعــا النصف الثاني مــن ٢٠٤٩ بواقع 
١٢٤٠ شيكا، وجاء خامسا النصف األول 

من ٢٠١٧ بواقع ١٢٢٣ شيكا.

خالل الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢

٥٢ ٪ من سيولة البورصة لسهمي «بيتك» و«املتحد - البحرين»
شريف حمدي

في خطوة يرجح أنها ضمن اجلدول 
الزمنــي لتنفيــذ عرض بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» االستحواذ على ١٠٠٪ 
من أسهم البنك األهلي املتحد- البحرين، 
أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم إيقاف 
التداول على سهم األخير اعتبارا من اليوم 
اخلميس بناء على طلب «األهلي املتحد».

وكان «بيتك» قدم إشعار النية املؤكدة 
لتقدمي عرض استحواذ قبل نهاية يوليو 
املاضــي، كما قدم أيضا مســتند عرض 
االستحواذ، بعد موافقة مساهمو «بيتك» 
على االســتحواذ على «األهلــي املتحد 
البحريني»، ويشمل معدل تبادل األسهم 
البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل 
الكويتي مقابل ٢٫٦٩٥ ســهم من أســهم 
األهلي املتحد، علما بأن العرض سيكون 
مفتوحا للقبول اعتبارا من ٢٤ أغسطس 
اجلاري، وميتد حتى اغالق العرض األولي 

الذي سيكون في ٧ سبتمبر املقبل.
ويترقب سوق األسهم الكويتي مثل 
هــذه النوعية الصفقــات الكبيرة التي 

تدفعه في االجتاه الصاعد، فإلى جانب 
صفقة االســتحواذ املرتقبــة لـ «بيتك» 
على «أهلي متحــد- البحرين»، توجد 
صفقة دمــج محتملة بني بنكي اخلليج 
واألهلــي الكويتي، ســينتج عنها كيان 
مصرفي كبير. وبنهاية جلسة تعامالت 
امس، تبني ان سهمي بيتك وأهلي متحد 
البحرين استحوذا على ٥٢٪ من إجمالي 
السيولة املتدفقة إلى سوق األسهم بنحو 
٣٦٫٤ مليــون دينار من اإلجمالي البالغ 
٦٩٫٣ مليون دينار بنســبة ارتفاع ٤٣٪ 
مقارنة بجلســة اول امــس بنحو ٤٨٫٢ 

مليون دينار.
وقد تصــدر «اهلي متحــد» بـ ٢٠٫٧ 
مليون دينار محققا ارتفاع بنســبة ١٪ 
تقريبــا ليصل إلى ٣٠٥ فلوس للســهم 
بتداول ٦٨٫١ مليون ســهم هــي الكمية 
األعلى في جلســة امس، تــاله «بيتك» 
بسيولة ١٥٫٧ مليون دينار وارتفاع بنسبة 
٠٫٥٪ ليصل السهم بنهاية اجللسة إلى 

٨٦٢ فلسا.
وعلى إثــر النشــاط االيجابي الذي 
شــهدته البورصة امس، حققت القيمة 

السوقية مكاسب بنحو ١٧٢ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع ٠٫٤٪ لتصل إلى ٤٥٫٥٤٨ 
مليار دينــار ارتفاعا من ٤٥٫٣٧٦ مليار 

دينار اول من امس.
وارتفعت امس القيمة السعرية ألسهم 
٧٩ شــركة، مقابــل انخفاض اســهم ٤٥ 
شركة، واستقرار اسهم ١٥ شركة، فيما 

لم يجر التداول على اسهم ١٩ شركة.
وشــهدت املؤشــرات الوزنيــة لـ ٩ 
قطاعات ارتفاعــات متفاوتة، تصدرها 
«منافع» بـ ١٪، في حني ارتفاع مؤشــر 
قطاع البنوك ٠٫٣٪، وتراجعت مؤشرات ٣ 
قطاعات تصدرها رعاية صحية بـ ٢٫٦٪.

وارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٤٪ بإضافــة ٣٥٫٢ نقطــة للمكاســب 
السابقة ليصل املؤشر الذي يضم اكبر 
الشــركات املدرجة من حيث الســيولة 
العالية والقيمة السوقية إلى ٨٥٦٣، كما 
ارتفع مؤشر الســوق الرئيسي بنسبة 
٠٫٢٪ بإضافة ١٤٫٥ نقطة ليصل إلى ٥٨١١ 
نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام على 
إثر ذلك بنسبة ٠٫٤٪ مبكاسب ٢٨٫٩ نقطة 

ليصل إلى ٧٦٧٠ نقطة.

البورصة توقف تداول سهم «أهلي متحد» بناء على طلبه.. اعتباراً من اليوم

صفقات الدمج احملتملة تدفع سوق األسهم في االجتاه الصاعد.. ومكاسب جلسة أمس ١٧٢ مليون دينار


