«وربة» 5 :رابحني في سحوبات «السنبلة» الكبرى
أق��ام بنك ورب��ة سحوبات السنبلة الكبرى ضمن
فعاليات مميزة في مجمع  360وبحضور علي جنم
الذي أعلن عن أسماء الرابحني ؛ هذا وقد مت اإلعالن عن 8
فائزين بالسحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعه و موظفي بنك ورب��ة .بالنسبة للعمالء
الذين فازوا بسحب السنبلة الربع سنوي الثالث  ،فقد
توج الرابح األول على حسني محمد العجمى باجلائزة

10

الكبرى وهي مبلغ  100ألف دينار كويتي  ،وحصل كل
من لينا صبحي مراد  ،ساير بدر محمد الساير  ،اسماء
محمد احمد االنصاري و عبد الله حسن احمد الصديقى
على سيارة الند كروزر  VXRموديل .2020
واجل��دي��ر بالذكر أن��ه مت إض��اف��ة حساب السنبلة
لألطفال إل��ى سحوبات السنبلة وه��و حساب توفير
لألطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية

على جوائز مبتكرة للصغار وقد توج  3فائزين هذا
الشهر  ،الرابح األول برحلة شاملة أف��راد األس��رة إلى
دبي باركس راش��د ابراهيم مبارك اخل��زمي  ،والرابح
باجلائزة الثانية هو خليفه طالل شاكر خليفه وهي
عبارة عن إشتراك سنة في نادي فلكس والفائز الثالث
براك حمد محمد الصوري بإشتراك ملدة سنة في أحد
النوادي املشاركة.

alwasat.com.kw

Wednesday 16th October 2019 - 13 th year - Issue No.3543

األربعاء  17صفر  1441هـ 16 /أكتوبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3543

بناء ثالث ناقالت غاز مسال وأربعة للمنتجات النفطية متوسطة املدى

«ناقالت النفط» حتدث أسطولها بـ  8ناقالت نفط ومنتجاته

اعلنت ش��رك��ة ن��اق�لات النفط الكويتية
حتديث اسطولها لبناء ثماني ناقالت نفط
ومنتجاته مخطط لها ان تكتمل مطلع عام
 2021وه���ذا امل��ش��روع ج��زء م��ن مشاريع
مؤسسة البترول الكويتية واملدرج في خطة
حتديث اسطولها .وقالت (الناقالت) في بيان
لها أمس الثالثاء إن حتديث االسطول يشتمل
على مشروع بناء ث�لاث ناقالت غ��از مسال
عمالقة ل��دى شركة ه��ي��ون��داي للصناعات
الثقيلة ( )HHIفي كوريا ومشروع بناء
أربعة ناقالت منتجات نفطية متوسطة املدى
لدى شركة هيونداي ميبو لالحواض اجلافة
( )HMDالكورية.
ولفتت إلى مشروع بناء ناقلة نفط خام
عمالقة لدى شركة بوهاي لصناعة السفن
والصناعات الثقيلة  BSHICف��ي الصني
ليصبح بذلك عدد ناقالت اسطول الشركة 32
ناقلة مختلفة الفئات واحلموالت.
وذك����رت أن ذل���ك ج���اء ف��ي ح��ف��ل تسمية

ناقلتي الغاز املسال (غاز املباركية) و(غاز
األحمدية) لدى شركة هيونداي للصناعات
الثقيلة ( )HHIفي مدينة اولسان كوريا
اجلنوبيةالذي حضره الرئيس التنفيذي
بالوكالة لشركة ناقالت النفط الكويتية علي
شهاب وسفير الكويت لدى كوريا اجلنوبية
بدر العوضي وعدد من كبار مسؤولي الشركة
املصنعة ومشاركة وف��د من شركة ناقالت
النفط الكويتية.
وبينت (الناقالت) أن مواصفات الناقلتني
(غاز املباركية) و (غاز األحمدية) هي انها
ذات حمولة للواحدة منهما  84ألف متر مكعب
تقريبا م��ن ال��غ��از البترولي امل��س��ال ويبلغ
طولها  228مترا وبعرض  36مترا وعمق 22
مترا وغاطس يصل إلى  11مترا وسرعتها
تصل الى  16عقدة بالساعة باالضافة إلى
سرعة تفريغ كامل حمولتها خالل  19ساعة.
وأوضحت أن بناء هذه الناقالت مت طبقا
للمواصفات العاملية احلديثة لتواكب بذلك

اف��ض��ل امل��واص��ف��ات الفنية والتكنولوجيا
احلديثة وتطبيق االش��ت��راط��ات واملعايير
ال��ع��امل��ي��ة للمنظمة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة
(INTERNATIONAL MARITIME
 )ORGANIZATIONواستراتيجيتها
للحد من انبعاث الغازات الدفيئة (GREEN
 )HOUSE GASESوكذلك صممت هذه
الناقالت طبقا الشتراطات ومعايير شركات
النفط الكبرى ( )OIL MAJORSوهيئات
التصنيف العاملية .وأك��دت الناقالت على
البرنامج الزمني لبناء الناقلتني مشيرة إلى
أن��ه ستتم عملية تسلم ناقلة الغاز املسال
األولى (غاز املباركية) مع بداية شهر نوفمبر
املقبل .وأش���ارت إل��ى أن تسلم ناقلة الغاز
املسال الثانية (غ��از األحمدية) سيكون مع
ب��داي��ة شهر يناير  2020بعد ان تستكمل
الناقلتان بنجاح عمليات التشغيل التجريبية
في حني يتم مشروع البناء طبقا للبرنامج
الزمني للعقد.

جانب من مراسم االحتفال بتسمية ناقلتي الغاز املسال

«أسواق املال» توقع مذكرة تفاهم مع «اإلدارات»
وقعت هيئة أسواق املال أمس الثالثاء
مذكرة تفاهم مع معهد مجلس اإلدارات في
دول مجلس التعاون اخلليجي (GCC
،)Board Directors Institute
وق��د وق��ع املذكرة كل من أ .د .أحمد عبد
الرحمن امللحم -رئيس مجلس مفوضي
هيئة أس���واق امل���ال وامل��دي��ر التنفيذي،
و ج�ين ف��ال��س -امل��دي��ر التنفيذي ملعهد
مجلس اإلدارات في دول مجلس التعاون
اخلليجي.
حيث وضعت هذه االتفاقية األساس
للتعاون ب�ين الطرفني م��ن خ�لال تبادل
املعلومات والثقافة فيما يتعلق بحوكمة
الشركات وفعالية مجلس اإلدارة ،سعياً
لتعزيز دور وفعالية ومستوى وإمكانيات
مجالس إدارة الشركات في دولة الكويت
اخل��اض��ع��ة ل��ل��وائ��ح حوكمة الشركات
ال��ص��ادرة ع��ن هيئة أس���واق امل��ال وذل��ك
للحصول على املعرفة واألدوات وسعياً
لتحقيق حوكمة سليمة وفعالة.
وي��أت��ي توقيع ه��ذه االتفاقية ضمن
اجلهود املتواصلة الذي تبذلها هيئة أسواق

توقيع اإلتفاقية

املال في حتقيق أهدافها الرئيسية ال سيما
في إرس��اء مم��ارس��ات حوكمة الشركات
السليمة ،متاشياً مع الوتيرة املتسارعة
للتغيرات والتطورات في هذا املجال سواء
على املستوى اإلقليمي والعاملي ،الذي
بدوره يعكس احلاجة امللحة للتعاون مع

مؤسسات ناشطة في هذا املجال ال سيما
في جانب التعليم والتدريب ملواكبة تلك
التغيرات والتطورات .ومن اجلدير بالذكر
أن مت تأسيس معهد مجلس اإلدارات
في دول مجلس التعاون اخلليجي من
قبل أربعة شركات رائ��دة إقليمياً وهي

كل من شركة  ،Investcorpوالشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك)،
وشركة أرامكو السعودية ،وبنك اإلمارات
دب��ي ال��وط��ن��ي ،كما يدعم املعهد أربعة
م��ؤس��س��ات اس��ت��ش��اري��ة وه���ي & Allen
Overy ، Heidrick & Struggles
 ،و McKinsey & Company ،
، PricewaterhouseCoopers
وج��ه��ات رقابية إقليمية واملتمثلة في
هيئة األوراق املالية والسلع في أبو ظبي،
هيئة السوق املالية في اململكة العربية
السعودية ،الهيئة العامة لسوق املال في
سلطنة عمان ،البنك املركزي البحريني،
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وقد حضر مراسم التوقيع من جانب
هيئة أس��واق امل��ال زي��اد الفليج  -رئيس
قطاع اإلش��راف ،مبارك الرفاعي  -مدير
إدارة متويل وحوكمة الشركات و ابتهال
الشمالي  -مدير دائ��رة احلوكمة ،بينما
حضر من معهد مجلس اإلدارات في دول
مجلس التعاون اخلليجي لوسي تيرنر
 -مدير خدمات الشركات.

 ..وتفعَّل خاصية الدفع اإللكتروني لبعض خدماتها
في إطار توجهات هيئة أسواق املال على صعيد
حتسني بيئة األع��م��ال ف��ي مجال أنشطة األوراق
املالية بصور ٍة عامة ،وعلى صعيد اخلدمات التي
تقدمها للمستثمرين واملعنيني بأنشطتها على وجه
التحديد ،واستكماالً جلهودها ذات الصلة بتقدمي
مختلف خدماتها عبر بوابتها اإللكترونية بصور ٍة
متتابعة وفق آلي ٍة تضمن تيسير إجراءات تقدمي تلك
اخلدمات ويوفر كثيرا ً من الوقت واجلهد لعمالئها،
فإنها و اعتبارا ً من يوم األربعاء  16أكتوبر احلالي
ستتيح لعمالئها خاصية الدفع اإللكتروني (كي
ن��ت) لبعض خدماتها إضافة ً إل��ى اآللية املتبعة
حالياً واملتمثلة في س��داد ال��رس��وم ل��دى اجلهات
املعنية في الهيئة وإرف���اق إي��ص��الٍ مالي إشعارا ً

بالسداد ،ليكون املعني بتلك اخلدمات أمام خياري
السداد بإحدى هاتني اآلليتني خالل فترة انتقالية
متتد بني  16أكتوبر و 14نوفمبر .2019
في حني ستصبح آلية الدفع اإللكتروني (كي نت)
إلزامية لكافة عمالء الهيئة املعنيني بتلك اخلدمات
كآلية ٍ وحيدة للسداد وذلك إعتبارا ً من تاريخ 17
نوفمبر .2019
ونشير إلى أن اخلدمات التي ستطبق عليها آلية
سداد الرسوم آنفة الذكر ،تشمل في املرحلة احلالية
كالً من اخلدمات التالية:
من���وذج طلب إدراج ورق���ة مالية م��درج��ة في
البورصة في بورصات غير كويتية ،طلب االنسحاب
االختياري ألسهم شركة مدرجة من بورصة األوراق

املالية .وطلب ترخيص أنشطة أوراق مالية .وطلب
ترخيص بعد املوافقة املبدئية ، .طلب جتديد أنشطة
أوراق مالية.
وطلب الترشيح للوظائف واجبة التسجيل وفق
قواعد الكفاءة والنزاهة ، .طلب الترشيح ملنصب
عضو مجلس اإلدارة وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.
 ،طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في
السجل اخل��اص ل��دى الهيئة .وطلب قيد مراقب
حسابات في السجل اخل��اص ل��دى الهيئة ، .طلب
جتديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى
الشخص املرخص ل��ه .وطلب جتديد قيد مراقب
احلسابات في السجل اخل��اص ل��دى هيئة أس��واق
املال.

«بوبيان» مينح موظفيه فرصة احلصول
على درجة املاجستير في «إدارة األعمال»

قيادات بوبيان تتوسط طلبة املاجستير من املوظفني

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبد الوهاب
املاجد ان التطور وما حققه البنك من جناح
خ�لال السنوات االخ��ي��رة امن��ا يرجع بعد
فضل الله إلى م��وارد البنك البشرية التي
تعتبر االساس في كل ما حتقق وسيتحقق
مبشيئة الله لبنك بوبيان.
ج��اء ذل��ك تعليقا م��ن امل��اج��د على فتح
ب��اب التسجيل ملوظفي البنك للحصول
على درج��ة املاجستير في إدارة األعمال
من جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
 GUSTف��ي إط��ار برنامج البنك ال��ذي
اطلقه قبل أكثر من  8سنوات بالتعاون مع
اجلامعة.
ون���وه امل��اج��د إل���ى ان  87م��وظ��ف��ا من

موظفي البنك مت ترشيحهم للحصول على
درج��ة املاجستير خالل الفترة من 2012
ال��ى  2019م��ن جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا  GUSTفي إطار البرنامج
املشترك بني الطرفني والذي تنفذه اكادميية
اتقان التابعة للبنك.
واضاف ان مثل هذه املبادرات التعليمية
من قبل بنك بوبيان تأتي في إطار حرص
البنك على دعم موارده البشرية في مختلف
املجاالت وصقل مهاراتهم العلمية والعملية
وزي���ادة خبراتهم مبا يحقق الفائدة لهم
وينعكس بالتالي على خدمة العمالء.
واكد املاجد «نؤمن ان االستثمار ال يجب
ان يتركز فقط في اخلدمات واملنتجات التي
نقدمها لكن يجب ان ميتد ذلك الى االستثمار

االه��م وه��و االستثمار في زي��ادة خبرات
موظفينا املميزين الذين نضع على عاتقهم
صناعة املستقبل وتطوير مؤسستنا»
مشددا ً على ما سبق واكده مرارا ً من سعي
البنك لتأكيد صورته كبنك ش��اب حديث
مواكب للتطورات العاملية واإلقليمية من
خالل إدارته الكويتية الشابة.
واض����اف م��ق��ارن��ة ب��ال��ب��ن��وك األخ���رى
والكثير من الشركات  ،فإن متوسط اعمار
موظفينا صغيرة والكثير منهم وصل
إل��ى مراكز قيادية امياناً من إدارة البنك
بإعطاء الشباب دورا ً قيادياً مميزا ً السيما
م��ع تسخير ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ات التدريبية
واالكادميية التي متنحهم فرصاً مميزة
الكتساب خ��ب��رات مهنية وعملية جتعل

خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.
م��ن ناحيته ق��ال مدير ع��ام مجموعة
امل��وارد البشرية ع��ادل احلماد ان اب��رز ما
مييز برنامج بوبيان بالتعاون مع جامعة
اخلليج  GUSTان البنك يساهم بتحمل
اكثر م��ن نصف تكاليف ال��دراس��ة بينما
يتحمل املوظف اجلزء الباقي مساهمة من
إدارة البنك في دعم هذا البرنامج الفريد من
نوعه على مستوى الكويت واملنطقة.
واشار احلماد إلى ارتفاع نسبة العمالة
الوطنية في البنك والتي بلغت اكثر من
 % 77مشيرا ً إلى اإلجناز الذي حققه البنك
م��ؤخ��را ً م��ن خ�لال حصوله على جائزة
«إح�لال العمالة الوطنية « على مستوى
القطاع املصرفي بالكويت وهي التي متنح
سنوياً ألفضل مؤسسة في رف��ع معدالت
العمالة الوطنية وذلك للعام اخلامس على
التوالي .واض��اف « يؤكد حصولنا على
هذه اجلائزة مدى التزامنا باالستيراتيجية
امل��وض��وع��ة وح���رص إدارة ال��ب��ن��ك على
مسؤوليتها االجتماعية جت��اه الشباب
الكويتي « موضحا ان بنك بوبيان حافظ
وللعام اخلامس على التوالي على مكانته
كأفضل اختيار للشباب الكويتي في العمل
بالقطاع اخلاص إلى جانب تفوقه في نسبة
العمالة الوطنية وه��و م��ا يؤكد م��دى ما
يحققه من إجنازات على كافة املستويات «.
وق��ال احلماد ان ه��ذه النسبة تعد من
أعلى النسب ليس على مستوى البنوك
احمللية فحسب بل وعلى مستوى القطاع
اخلاص الكويتي.

ممثلة للقطاع النفطي خالل الفترة من  16إلى  23أكتوبر

«الكيماويات البترولية» تشارك
في معرض  K-fair 2019في املانيا

تشارك شركة صناعة الكيماويات البترولية بوفد
رفيع املستوي من نواب الرئيس التنفيذي واملدراء
وع��دد من العاملني من الدوائر بالشركة وذل��ك في
معرض  2019-K-Fairوالذي يقام خالل الفترة
من  23-16أكتوبر  2019في مدينة دوسلدورف
األملانية.
وي��ع��د امل��ع��رض م��ن أه��م امل��ع��ارض التجارية
والتسويقية اخلاصة بصناعة املطاط والبالستيك،
حيث يشارك فيه أكثر من  2200شركة عاملية من
 165دولة على مستوى العالم لعرض منتجاتها
وعملياتها ،على مساحة  178ألف متر مربع.
وتشارك شركة صناعة الكيماويات البترولية في
املعرض ممثلة للقطاع النفطي الكويتي وبالتعاون
مع الهيئة العامة للصناعة والتي قدمت كافة السبل

ملشاركة الشركة ومتثيلها للكويت في املعرض وفي
جناحها (.)Hall 8B Booth E61
وتسعى الشركة من خ�لال مشاريعها احلالية
واملقبلة إلى حتقيق استراتيجيتها بإنتاج  16مليون
طن سنوياً من البتروكيماويات بحلول عام 2040
وذلك لتلبية الطلب العاملي حيث تشير الدراسات إلى
منو صناعة البالستيك والبتروكيماويات واملطاط
في دول اخلليج بنسبة تتراوح ما بني  5و 6باملئة
خالل السنوات القادمة.
كما يتم خالل املعرض استعراض جلميع التقنيات
واالبتكارات العلمية والفرص التسويقية الكبرى من
خالل االلتقاء ما بني املنتجني واملستهلكني كما يتيح
املعرض الفرصة للعارضني للتواصل مع املعنيني
بصناعة البالستيك من جميع أنحاء العالم.

أداء متباين ملؤشرات البورصة
والزخم يعود تدريجي ًا

تباينت امل��ؤش��رات الكويتية بنهاية جلسة
أمس الثالثاء ،حيث ارتفع املؤشران العام واألول
بنسبة  0.23باملائة و 0.32باملائة على الترتيب،
بينما خالف «الرئيسي» االجتاه وأنهى التعامالت
مُتراجعا ً  0.07باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة  17.6باملائة لتصل
إلى  16.88مليون دينار مقابل  20.49مليون دينار
 ،بينما ارتفعت أحجام ال��ت��داول  5.1باملائة إلى
 112.91مليون سهم مقابل  107.44مليون سهم
بجلسة سابقة .
وقال نائب رئيس قسم البحوث بشركة كامكو
لالستثمار« :من املتوقع أن يكون للنتائج املالية عن
الربع الثالث من العام احلالي تأثيرا ً على السوق،
وخصوصاً أسهم السوق األول التي حققت نتائج
جيدة في النصف األول من العام .»2019
وأوض��ح رائ��د دي��اب وفقا ملوقع «مباشر» ،أن
العوامل األساسية ال ت��زال قوية من حيث ترقية
البورصة الكويتية إلى مصاف األس��واق الناشئة
نتيجة اإلصالحات الكبيرة التي قامت بها اجلهات
التنظيمية في الكويت.
وتابع دياب« :لكن العوامل اجليوسياسية في

املنطقة وخوف املستثمرين وخاصة احملليني من أي
تصعيد ،وتراجع أسعار النفط في الفترة األخيرة
واحلرب التجارية بني أمريكا والصني واخلوف من
تراجع منو االقتصادات العاملية أثر بشكل سلبي
على سيولة السوق».
وت��وق��ع دي��اب أن يعود ال��زخ��م تدريجياً إلى
البورصة الكويتية في الفترة املُقبلة واقتناص
الفرص االستثمارية املتاحة في السوق.
قطاعياً ،ارتفعت مؤشرات  6قطاعات يتصدرها
السلع االستهالكية بنحو  1.4ب��امل��ائ��ة ،بينما
تراجعت م��ؤش��رات  5قطاعات أخ���رى ب��ص��دارة
التكنولوجيا بانخفاض نسبته  10باملائة.
وجاء سهم «عربي قابضة» على رأس القائمة
اخل��ض��راء لألسهم املُ��درج��ة بنمو نسبته 14.71
باملائة ،فيما تصدر سهم «كميفك» القائمة احلمراء
مُتراجعا ً بنحو  10.07باملائة.
وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة
بقيمة  2.39مليون دينار مُرتفعاً  1.03باملائة،
فيما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات
بتداول  5.54مليون سهم مُرتفعاً  5.54باملائة
بأعلى مستوى منذ أكثر من  4سنوات.

