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»كيبكو« تسدد سندات بـ 500 مليون دوالراالقتصادية
قالت شركة مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« إنها سددت سندات بقيمة 500 مليون دوالر 
مدرجة بسوق لندن لألوراق املالية في موعد استحقاقها احملدد.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن هذه السندات قد أصدرت في شهر أكتوبر 2009، 
ألجل 7 سنوات حتت مظلة برنامج الشركة إلصدار أوراق مالية متوسطة األجل باليورو.
وأضحت »كيبكو« أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على البيانات املالية للشركة، يتمثل في 
انخفاض املصاريف التمويلية مبا يعادل 20 مليون دوالر )6 ماليني دينار( سنويا للفترة 
املقبلة.

بنمو 10% بفضل تحسن أسعار النفط الكويتي

295 مليون دينار مناقصات وعقود الربع الثالث
شريف حمدي

بدأت أثار التحسن النسبي 
في أســعار النفــط الكويتي 
تنعكس إيجابا على البورصة 
الكويتيــة، وهو ما يظهر من 
خالل حجــم املناقصات التي 
تفوز بها الشــركات املدرجة، 
إذ كشــفت إحصائيــة أعدتها 
»األنبــاء« أن قيمة مناقصات 
وعقــود الربــع الثالــث مــن 
العام احلالي شــهدت ارتفاعا 
بنسبة ١٠%، حيث بلغت القيمة 
اإلجمالية للمناقصات والعقود 
في الربع الثالث من ٢٠١٦ نحو 
٢٩5 مليون دينار مقارنة مع 
٢7٠ مليون دينار للربع الثالث 

في ٢٠١5.
وظهــر مــن اإلحصائيــة 
أن هناك تراجعــا في نوعية 
املشــروعات التي مت طرحها 
خالل فتــرة الربع الثالث من 
العام احلالي، إذ اقتصرت على 
القطاعات النفطية واإلنشائية 

واللوجستية واخلدمية.
ولم تشهد فترة الـ 3 أشهر 
املاضيــة ترســية مناقصات 
صحية أو زراعية أو كهربائية 
على شــركات مدرجة بسوق 
الكويــت لــأوراق املالية أو 

الشركات الزميلة أو اململوكة 
كما في النصف األول من العام 

احلالي.
النتائج  أبــرز  وفيما يلي 
التي تظهرها اإلحصائية حول 
مناقصات وعقود الربع الثالث 

من ٢٠١٦:
٭ بلغ عــدد املناقصات التي 
فازت بها الشركات الكويتية 
داخليا وخارجيا ١٩ مناقصة 
كانت من نصيب ٩ شركات.

٭ فازت املجموعة املشتركة 
بأكبــر مناقصة خــالل الربع 
الثالث، إذ بلغــت قيمتها 85 
مليون دينــار وهي مناقصة 
وزارة  طرحتهــا  إنشــائية 
األشغال، وتشكل هذه املناقصة 
وحدها نحو ٢٩% من إجمالي 
قيمــة عقــود الربــع الثالث، 
وتصدرت »املشتركة« قائمة 
الشركات الفائزة بعقود خالل 
تلك الفترة، بترسية 5 عقود 
عليها قيمتهــا اإلجمالية ١44 
مليون دينار تشكل 4٩% من 

إجمالي القيمة. 
٭ طرحــت شــركة »نفــط 
الكويت« في الـ 3 أشهر املاضية 
7 مناقصات جتاوزت قيمتها 
84 ماليني دينار تشكل نحو 

٢8.5% من اإلجمالي.

٭ ظهــر مــن اإلحصائية أن 
املشــاريع النفطية جاءت في 
الصدارة من حيث القيمة، إذ 
بلغــت قيمة 8 مناقصات ١38 
مليون دينار تشكل 48% من 

اإلجمالي.
٭ بلغــت قيمــة املناقصــات 
اإلنشــائية التــي جــاءت في 
املرتبــة الثانيــة ١٢٩ مليون 
دينار تشكل 43% من اإلجمالي.
املناقصــات  جــاءت  ٭ 
اللوجستية في املرتبة الثالثة 
من خالل 3 عقود، بلغت قيمتها 
١٩ مليون دينار متثل نســبة 

٦.3% من القيمة.
٭ حلت املناقصات اخلدمية 
في املرتبة الرابعة واألخيرة 
من خــالل 4 عقــود بقيمة 8 
ماليني دينار تشكل ٢.7% من 

اإلجمالي.
املناقصــات  عــدد  بلــغ  ٭ 
اخلارجيــة التــي فــازت بها 
الشــركات الكويتية مناقصة 
واحدة فقط بـ 8 ماليني دينار، 
تشكل ٢.7% من قيمة العقود 
اإلجمالية، وكانت من نصيب 
شركة الرابطة وقدرت قيمتها 
بـ ٢7 مليون دوالر ما يعادل 
8.١ ماليني دينار وكانت لصالح 

وزارة النقل األميركية.

العقود النفطية في 
الصدارة بنسبة %48 

من إجمالي القيمة

129 مليون دينار 
قيمة العقود 

اإلنشائية بـ %43 
من القيمة

»املشتركة« 
استحوذت على 
49% من قيمة 

العقود

50% أعلى عن السعر المتداول به حالياً

»أرقام كابيتال« توصي بشراء سهم
»املزايا القابضة« عند 160 فلساً

أفاد تقرير صادر عن أرقام 
كابيتــال بأن القيمــة العادلة 
لسهم شــركة املزايا القابضة 
هي ١٦٠ فلسا، وهو أعلى بنسبة 
5٠% عن السعر الذي يتداول به 
السهم حاليا في سوق الكويت 

لأوراق املالية. 
وقد جاء التقييم احلقيقي 
للسعر العادل لسهم املزايا من 
قبل أرقــام كابيتال بناء على 
محفــزات النمو التي تنطوي 
عليها االســتثمارات احلالية 
لشــركة املزايا، والتي تتركز 
في كل من الكويت واالمارات 
والسعودية وســلطنة عمان 
التركية،  والبحرين والسوق 
باإلضافة إلى األرباح املتكررة 
العمليــات  تولدهــا  التــي 
الرئيســية ذات  التشــغيلية 
العالقة بعوائد التأجير وبيع 

الوحدات العقارية.
ووفقا لتقريــر أرقام، فإن 
مضاعف األرباح لسهم املزايا 
باألسعار احلالية يظهر جاذبية 
باملقارنة مع الشركات األخرى، 
حيث وصل املضاعف احملتسب 
للعام ٢٠١4 إلى 8.٦ مرات، وفي 
العام ٢٠١5 وصل الى 7.4 مرات، 
فيما توقــع التقرير أن يصل 
املضاعف إلى ٦.١ مرات خالل 

العام احلالي. 
وتابــع التقريــر قوله ان 
السهم يستمد قوته من قدرة 
الشركة على رفع قيم األرباح 
اإلجماليــة خــالل الســنوات 

اخلمس القادمة.

ووفقا للتقرير فإن املزايا 
القابضة استطاعت تسليم ١٠ 
آالف وحدة عقارية من خالل ٢5 
مشروعا قامت على تطويرها 
في األســواق التــي تعمل بها 
منــذ العــام ٢٠٠4 حتى اآلن، 
األمر الذي يعكس متانة وقوة 

الشركة التشغيلية.
أرقــام  تقريــر  وتطــرق 
كابيتال إلــى األرباح احملققة 
واملتوقعة حتــى العام ٢٠١٩، 
والتي ستشهد سيطرة عوائد 
اإليجارات على ما يعادل %7٠ 
مــن إجمالــي األربــاح، وذلك 
مع اقتراب عمليات التســليم 
مراحلها النهائية، األمر الذي 
يضع املزايا ضمن الشــركات 
التي تتمتع بعوائد وتدفقات 
نقدية تشغيلية مرتفعة على 

املستوى اإلقليمي.
وقــد اعتمــد التقريــر في 
تقييمه املتحفظ على طريقة 
خصــم التدفقات النقدية لكل 
مــن العقــارات االســتثمارية 
اجلاهزة وتلك التي قيد التنفيذ 
والعقــارات املتاحــة للبيــع، 
وقد مت خصــم 5٠% من قيمة 
محفظة األراضي اململوكة لدى 
الشركة عند احتساب القيمة 
العادلة للسهم، باإلضافة إلى 
استبعاد أي منو متوقع على 
أســعار البيــع والتأجير في 
املســتقبل للعقــارات القائمة 

واملعدة للبيع. 
عــالوة علــى أنه لــم يتم 
اســتغالل الفوائــض النقدية 

مشــاريع  أي  تطويــر  فــي 
جديدة في السنوات القادمة، 
التقريــر  اعتمــد  وبالتالــي 
فقــط على املشــاريع احلالية 
القائمــة واملشــاريع التي مت 
البــدء بتطويرها ممــا يعني 
عدم جني اي ارباح من النقد 
املتوافر واملتراكم طوال فترة 

التقييم.
مــن جهــة ثانيــة، جــاء 
التقريــر متحفظــا أيضا في 
آلية احتساب معدل الرسملة 
)Capitalization Rate( بزيادة 
نسبتها 47% مقارنة باملعدل 
املتــداول لدى شــركة املزايا 
وذلــك عند تقييــم العقارات 
االســتثمارية إلــى جانب أن 
مخاطر سداد الديون متدنية 
جدا حيث ان مضاعف تغطية 
التشــغيلية للفوائد  األرباح 

تساوي 3.5 مرات.
فيما تطــرق التقرير إلى 
عوامل القوة التي تتمتع بها 
الشــركة في الوقــت احلالي 
وخــالل الســنوات اخلمــس 
القادمة، حيــث تعتمد املزايا 
علــى اســتراتيجية التنويع 
اجلغرافي في االستثمار، األمر 
الذي يقلل من مخاطر التشغيل 
ومينح عوائد األصول العقارية 
مستوى جيدا من االستقرار 
والنمو، باإلضافة إلى قدرتها 
على توليد أرباح مستقبلية 
ذات جودة عالية، حيث ان أكثر 
من ٦٠% من العقارات املتاحة 

للبيع قد مت بيعها مسبقا.

»املزايا« سلمت 
10 آالف وحدة 

عقارية في
25 مشروعًا
منذ 2004 

سيطرة عوائد 
اإليجارات على 

70% من إجمالي 
األرباح حتى 2019

50 مليار دوالر طلبات المستثمرين العالميين المتوقعة

استخدام الصالحيات التنفيذية المتاحة لنا

الطلب على السندات السعودية
سيفوق ضعفي املطلوب

5.8 ماليني دينار خسارة »أدنك«
بعد حكم رسو مزاد برج العاصمة لبنك اخلليج

نشــرت  العربية.نــت: 
صحيفة فاينانشــال تايمز 
تقريرا حول اإلصدار المرتقب 
للسندات الدولية السعودية 
يستند إلى مصادر الصحيفة 
في األوساط المصرفية التي 
تتابع االجتماعات التي تعقد 
مع المستثمرين الدوليين في 

لندن ونيويورك.
وأبرز مــا تطرقــت إليه 
أن  تايمــز«،  »فاينانشــال 
تسعير الـسندات السعودية 
من المتوقع أن يتراوح بين 
علــى   %3.٦5 إلــى   %3.55

السندات ألجل ١٠ سنوات.
أما عن حجم هذا اإلصدار 
فتــرى  عليــه،  واإلقبــال 
الصحيفة أن نية السعودية 
إصدار ما يتراوح بين  ١٠إلى 
٢٠ مليار دوالر سيالقي حجم 
طلبــات مــن المســتثمرين 
العالميين بنحــو 5٠ مليار 
دوالر، مــا يعنــي أكثــر من 
ضعف المطلوب على األقل.
المســؤولين  وبحســب 
السعوديين الذين اجتمعوا 
المملكة  بالمستثمرين، فإن 
تســعى لزيادة نسبة الدين 

إلــى الناتــج المحلــي إلــى 
3٠% بحلــول العــام ٢٠٢٠، 
النســبة  بــأن هــذه  علمــا 
بلغــت 5.٩% بنهايــة العام 
الماضي، مــا يعتبر من أقل 
المعدالت عالميا. وأكد بعض 
المـصـرفيين الذين حضروا 
هذه االجتماعات أن السعودية 
ركزت على أهمـية اإلصالحات 
التي تشـــتمل علـيها رؤية 
المملكة ٢٠3٠ والتي تعززها 
التركيبة الديموغرافية الشابة 

للمملكة.
وتشير التوقعات إلى أن 

السعودية ستصدر سنداتها 
على 3 شــرائح، الشــريحة 
األولــى لمــدة 5 ســنوات، 
والثانية لـ ١٠ ســنوات، أما 
الثالثة فتصل مدتها إلى 3٠ 

عاما.
أحــد  أن  إلــى  يشــار 
مســتهدفات خطــة التحول 
الوطني هــي خفض العجز 
عبر زيــادة الدين الحكومي 
إلى ما يمثل 3٠% من الناتج 
المحلي اإلجمالي بحلول عام 
٢٠٢٠، مقارنة مع مستويات 

7.7% حاليا.

قالت شركة الدار الوطنية 
للعقارات إن إرساء مزاد برج 
العاصمة على بنك اخلليج، 
سيكبدها خسائر بقيمة 5.8 

ماليني دينار.
وأضافت الشركة، في بيان 
للبورصة، أن محكمة التمييز 
أصدرت حكمها لصالح بنك 

اخلليــج برســو مــزاد برج 
العاصمة.

كان بنك اخلليج قد أعلن 
في فبراير املاضي، مشاركته 

في مزاد علني مت من خالله 
شــراء أرض مشــروع برج 
العاصمة، التابع لشركة الدار 

الوطنية للعقارات.

محمود عيسى

قال نائب رئيس الوزراء 
وزير املالية أنس الصالح 
ســتمضي  احلكومــة  إن 
قدما في اجراء االصالحات 
االقتصاديــة واإلجــراءات 
التي تضمــن تنفيذها من 
خالل استخدام الصالحيات 
التنفيذيــة املتاحة لها، مبا 
فــي ذلــك جمــع مــا يصل 
الــى 3 مليــارات دينار من 
اسواق الســندات العاملية، 
وذلك ضمن تصريح ادلى به 
حملطة بلومبيرغ االخبارية، 
في اعقاب حل مجلس االمة 

يوم االحد املاضي.
وأضاف الصالح قائال »ان 
احلكومة ستواصل ممارسة 
صالحياتها التنفيذية التخاذ 
القرارات بشأن املسائل التي 
ال تتطلــب موافقة مجلس 
االمــة، مبا في ذلــك تنفيذ 

برنامــج اإلصــالح املالــي 
واالقتصادي«.

وابلــغ الصالــح محطة 
بلومبيرغ في رده بالبريد 
االلكتروني على األســئلة 
املقدمة منها »ان السلطات 
ستستمر أيضا في العمل من 
أجل تعزيز وجود الكويت 
في سوق الديون السيادية 
الدولية وبناء قدرات الكويت 
فــي املســتقبل«. وختــم 
الصالــح تصريحه بالقول 
»انــه في ضوء االنتخابات 
الشــهر  املقــرر اجراؤهــا 
املقبل، فإن الفترة االنتقالية 
قبــل انتخــاب مجلس امة 
جديــد ســتكون قصيــرة 
جــدا«.  وقالــت بلومبيرغ 
ان انخفاض اسعار النفط 
يضطر املنتجني الرئيسيني 
خلفــض اإلنفــاق إلصالح 
املاليــة العامة التي تعاني 
من العجوزات. ومن املقرر 

ان تسجل الكويت عجزا في 
امليزانية بنسبة ١3.5% من 
الناجت احمللي االجمالي هذا 
العام بعد فائض بنسبة ١.١% 
في عام ٢٠١5 وفقا لتقديرات 

صندوق النقد الدولي.
ورأت احملطــة ان حــل 
املجلس ميهد الطريق امام 
اجــراء انتخابــات نيابيــة 
جديــدة فــي ٢٦ نوفمبــر 
املقبل، وفي وقت حتاول فيه 
الدول االعضاء في منظمة 
أوپيك حل املشاكل املتعلقة 
بالعجوزات في ميزانياتها 
العامة نتيجــة النخفاض 
اسعار النفط. وميثل خفض 
الدعوم التي تقدمها احلكومة 
الكويتية احد اجلوانب التي 
تتضمنها اخلطة االقتصادية 
احلكومية، وهــو اجراء ال 
يحظى بالشعبية بني دول 
الغنية  العربيــة  اخلليــج 

بالنفط.

الصالح: احلكومة ماضية بإصالحات
ال تتطلب موافقة برملانية

سنلجأ إلى أسواق 
السندات العاملية 

القتراض 3 مليارات 
دينار

13.5% عجز 
امليزانية من الناجت 

احمللي هذه 
السنة


