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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

 تعديل اسم »متويل اإلسكان« إلى »يونيكاب«االقتصادية
وافقت اجلمعية العمومية غير العادية لشركة متويل اإلسكان على تغيير اسم الشركة إلى 
يونيكاب لالستثمار والتمويل. وأضافت الشركة في بيان للبورصة امس، أنه سيتم تعديل اسم 
الشركة اعتبارا من 1 ديسمبر املقبل. كما أشارت الشركة أن االسم املختصر باللغة العربية 
سيصبح )يونيكاب(، فيما سيكون االسم املختصر باللغة اإلجنليزية )UNICAP(. كانت البيانات 
املالية للشركة قد أظهرت حتقيق أرباح بقيمة 871 ألف دينار للتسعة أشهر األولى من العام 
احلالي، مقابل ربح قدره 954 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2015، بتراجع نسبته %8.7.

تأثير اقتصادي سلبي لزيادة فواتير المقيم في 2017

300 % ارتفاع تكلفة التأمني الصحي لألسرة املقيمة
شريف حمدي

فــي ظــل عــزم حكومة 
الكويت ترشيد اإلنفاق ورفع 
الدعم تدريجيا على املواطنني 
واملقيمني على حد سواء، وهو 
ما بدأته برفع أسعار البنزين 
أولــى ســتتبعها  كخطــوة 
خطوات أخــرى متمثلة في 
زيادة أسعار الكهرباء واملاء، 
تتجه النية لتطبيق منظومة 
جديدة للتأمني الصحي على 
املقيمني ستفضي إلى زيادة 

رسوم التأمني الصحي.
وتعتزم الكويت البدء في 
مشروع »ضمان« الذي مبوجبه 
ســيتم إلغاء عالج الوافدين 
العاملــني بالقطــاع اخلــاص 
فــي املســتوصفات واملراكز 
واملستشــفيات احلكوميــة 
وتوجيههم للعالج من خالل 
شــركات التأمــني التجاريــة 

واملستشفيات اخلاصة.
ومــن املفتــرض أن تبدأ 
منظومــة التأمــني بحلــول 
إنشــاء  خــالل  مــن   ٢017
مستوصفات التأمني الصحي 
اجلديدة، على أن ينتهى من 
إنشاء 3 مستشفيات جديدة 
خاصة بالوافدين في ٢01٩، 
مبناطق األحمدي والفروانية 

واجلهراء.

بداية التأمين الصحي
بدأت رحلة التأمني الصحي 
على الوافدين بالكويت بنفاذ 
القانون رقم 1 لســنة 1٩٩٩، 
والذي أكد أنه ال يجوز منح 
اإلقامة إال بعد احلصول على 
وثيقة التأمني الصحي أو عقد 
الضمان الصحي، ويســري 

هذا احلكم عند جتديد اإلقامة 
ويلتزم صاحب العمل بسداد 
أقساط التأمني أو الضمان. 
ومنذ ذلك احلني يتحمل 
رب العمــل قيمــة التأمــني 
الصحي عــن الوافد والذي 

التنفيذي ملشــروع شــركات 
مستشفيات الضمان الصحي 
)ضمان( د.أحمد الصالح أنه 
مع تطبيــق التأمني الصحي 
للوافديــن، ســيتم رفع قيمة 
الضمان الصحي املعمول به 

الذي يدفع عنــه رب العمل 
قيمــة التأمني الصحي وهي 
50 دينارا، ويتحمل هو قيمة 
تأمني أســرته، وباعتبار أن 
متوســط عدد أفراد األسرة 
4 )زوجــة و3 أوالد(، فــإن 

يقدر بـ 50 دينارا ســنويا، 
على أن يتحمل هو )الوافد( 
التي  التأمني ألسرته  تكلفة 

تعيش معه بالكويت.
تصريحــات  وبحســب 
عضو مجلس االدارة الرئيس 

حاليا مــن 50 دينارا إلى 130 
دينارا سنويا، أي بزيادة %160.

التكلفة الحالية والجديدة
وبحسبة افتراضية مبنية 
على هذه األرقام، لو أن الوافد 

التكلفة احلالية هي 130 دينارا 
)بواقع 40 دينارا للزوجة( 
و)٩0 دينارا لكل من األوالد 
الثالثة بواقع 30 دينارا لكل 

منهم(.
نظــام  تطبيــق  ومــع 
التكلفة  »ضمــان« تصبــح 
اجلديدة - حــال التزم رب 
العمل بالدفع بعد رفع التكلفة 
160% - فــإن تكلفة الزوجة 
وثالثة من األوالد ســترتفع 
من 130 دينارا إلى 5٢0 دينارا 
بزيادة 300% فــي الفاتورة 
اإلجماليــة التي يتعني على 
الوافد العامل بالقطاع اخلاص 

الوفاء بها.
مــع األخــذ باالعتبار أن 
هناك »باكيدج« لألسرة سيتم 
الكشف عنه الحقا، من املتوقع 
أن تتقلص التكلفة إلى أقل من 
5٢0 دينارا، حيث من املرجح 
أن الشركة االستثمارية التي 
ستنفذ املشروع حتت إشراف 
وزارة الصحة ستحدد قيمة 
لهذا »الباكيدج« العام املقبل.

ويبدو أن االقتصاد احمللي 
سيتحمل تكلفة ارتفاع فواتير 
املعيشة على الوافدين، إذ من 
احملتمل أن تبدأ عائالت في 
مغادرة البالد هربا من هذه 
الزيادات، وهو أمر ســيلقي 
بظاللــه على قطــاع العقار 
االســتثماري بزيــادة أعداد 
الشقق الشاغرة، فضال عن 
احلركة التجارية، خاصة أن 
هناك زيادة كبيرة في أسعار 
الكهرباء ســتطبق في مايو 
املقبل بنسبة تتجاوز %1000، 
األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 
الســلع واخلدمات  أســعار 

بشكل كبير.

منظومة التأمني 
اجلديدة تبدأ

في 2017
وتكتمل في 2019

160% زيادة تأمني 
الوافد بارتفاع 
التكلفة من 50
إلى 130 ديناراً

العقار االستثماري 
أكبر املتأثرين مع 

هجرة العائالت

أسواق التجزئة 
ستتضرر من تراجع 

إنفاق املقيمني

اإلصدار قبل نهاية السنة املالية احلالية

وكيل املالية: االقتراض
من األسواق العاملية مستمر

عبدالرحمن خالد

قال وكيل وزارة املالية خليفة حمادة إن خطة 
إدارة الدين فــي وزارة املالية تقضي بأن يتم 
إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دينار مقسمة 
على ملياري دينار تقترض من السوق احمللية 
و3 مليارات تقترض من األسواق اخلارجية.

وأضاف أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع البنك 
املركزي ليباشر إصدارات السندات احمللية مبا 
يفوق الـ 50% من املقرر، أما اإلصدارات العاملية 

فهي اآلن لدى الهيئة العامة لالستثمار بصدد 
تعيني املستشار القانوني وكذلك التنسيق مع 
البنــوك العاملية في اإلصدار، مشــيرا إلى انه 
حتــى اآلن جاري العمل علــى اإلصدار. وذكر 
أن املخطط  يتم إصدار السندات العاملية قبل 

نهاية السنة املالية احلالية.
وعند سؤاله عن تسعير السندات، قال حمادة 
إن التســعير والفائدة مازاال حتت الدراســة، 
الفتا إلى أن املستشــارين هم من ســيقومون 

بتحديد تلك األمور.

»اجُلمان«:»التأمينات«
تخفض حصتها في »وربة«

تابعة لـ »الصاحلية« تبرم اتفاقية تسهيالت 
ائتمانية مع بنك إسالمي بـ 20 مليون دينار

 رصــد تقرير صــادر عن مركــز اجُلمان
8 حركات للملكيات املعلنة في قوائم كبار مالك 
الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي وكانت معظم 
احلركة باجتاه الرفع بواقع 6 حركات، قابلها 
حركتان فقط للخفض، في حني غابت عمليات 
الدخول في واخلروج من قوائم كبار املالك.

وقــال التقرير إن ملكيــة محمد إبراهيم 
عبدالعزيز الرميح تراجعت في »فجيرة أ« 
بواقــع 0.740 نقطة مئوية مــن 6.680 إلى 
5.٩40%، وذلك لألسبوع الثاني تباعا، وأخيرا، 
خفضت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
نسبتها في »بنك وربة« بواقع 0.530 نقطة 

مئوية من 7.360 إلى %6.830.
وأشار التقرير الى ارتفاع ملكية شركة 
ناســكا هولينجز ليمتد في »ياكو« بواقع 
٢.٢60 نقطة مئوية من 10.430 إلى 6٩0.%1٢، 

كما ارتفعت ملكية شركة ميالس إنفستمنتس 
ليمتد في »ياكو« أيضا مبقدار 1.4٢0 نقطة 
مئويــة من 10.٩80إلى 1٢.400%، وتلى تلك 
احلركات في األهمية، ارتفاع حصة راشــد 
ســالم الراشــد في »املــدن« بواقــع 15٩.٢ 
نقطــة مئوية من 6 إلى 8.15٩%، ثم تعزيز 
»اكتتاب« ومجموعتها )شركة بترو لألعمال 
املتكاملة وشركة القلم العربي التعليمية( 
في »ميادين« بواقع 0.600 نقطة مئوية من 
6.600 إلى 7.٢00%، وذلك لألسبوع الثاني 
على التوالي، كما اســتأنفت »البيت« رفع 
نسبتها في »األمان« خالل األسبوع املاضي 
بواقع 0.640 نقطة مئوية من 43.000 إلى 
43.640%، وأيضا اســتأنفت شــركة أثمان 
الوطنية للتجــارة العامة رفع ملكيتها في 
»سنام« بواقع 0.475 نقطة مئوية من 14.040 

إلى %14.515.

قالت شركة الصاحلية العقارية إن شركة 
تابعة لها بنسبة ٩٩.7% )العاصمة العقارية(، 
أبرمت اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع أحد 

البنوك اإلسالمية مدته 8 سنوات.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، ان 
االتفاقيــة عبارة عن حد مرابحة بقيمة ٢0 
مليون دينار، تســتخدم في متويل نشاط 

شركة العاصمة العقارية.
وحول األثر املالي، أشارت الشركة إلى 
أنه ســتتم رسملة تكلفة التمويل من عقد 
التسهيالت املصرفية حتى انتهاء املشروع، 
وعند االنتهاء من املشروع في ٢0٢0 سيتم 
االعتراف بهذه املصاريف كتكاليف متويل 

إسالمي في قائمة االرباح واخلسائر.

»أوكسفورد غروب« تقرأ في مدى إمكانية تنويع االقتصاد من خالل الصناعة المحلية

الكويت تدخل سباق صناعة البتروكيماويات والبالستيك
محمود عيسى

قالت مجموعة اوكسفورد 
بيزنس غروب إن التوســع 
الصناعــي أمر بالغ األهمية 
بالنسبة لالقتصاد الكويتي، 
الســيما في ضوء استمرار 
النفــط  انخفــاض أســعار 
العاملية، والتي من املتوقع 
أن تؤدي إلى عجز قياســي 
في امليزانية العامة للدولة 
في السنة املالية ٢016/٢017، 
حيث من املرتقب أن تنخفض 
46% عائــدات النفــط  التي 
يتوقع أن تشكل أكثر من %78 
من اإليرادات احلكومية في 
السنة املالية ٢017/٢016 مما 
يؤدي تضخم العجز ليصل 
إلى 1٢.٢ مليار دينار، وهو 
أعلى بنحو 50% عن العجز 

املسجل العام السابق.
املجموعــة  وأضافــت 
البريطانية املتخصصة في 
اإلعــالم والنشــر أن املدير 
العام للهيئة العامة للصناعة 
محمد العجمي كان قد اعلن 
املاضــي  أواخــر ســبتمبر 
عن خطــط لتعزيز اإلنتاج 
الصناعي بنســبة ٢5% في 
الســنوات املقبلة، قائال في 
مؤمتر ألرباب الصناعة ان 
املســاهمة احلاليــة لقطاع 
الصناعة ال تتجاوز ٩% من 

الناجت احمللي اإلجمالي.

سلسلة إصالحات
وقــد دفــع هــذا الوضــع 
احلكومــة الكويتيــة إلطالق 
سلســلة مــن اإلصالحــات 
االقتصادية الهادفة لتقليص 
الدعــم احلكومــي فضال عن 
الراميــة  تكثيــف اجلهــود 
القطاعــات غيــر  لتوســيع 

النفطية.
التنمية  وتستهدف خطة 
اخلمسية ٢0٢0/٢015 حتقيق 
منو في القطاعات غير النفطية 
بنسبة 4% خالل العام احلالي، 
قبل ان تتسارع وتيرة النمو 
حيث تتراوح بني 5% و6% في 

السنوات التالية.
وعلى الرغم من ان خطة 
التنمية الكويتية البالغ قوامها 
100 مليار دوالر تنصب على 
حتقيق اجلزء األكبر من النمو 
في القطاع غير النفطي، وزيادة 
االنتاج الصناعي - وخاصة 

في قطاعات املواد الكيماوية 
والبالستيكية ذات اإلمكانات 
العالية - فإنها في الوقت ذات 
ستشــكل عنصرا حاسما في 

التنويع االقتصادي. 

زمام القيادة
وقالــت املجموعة انه في 
أغســطس املاضــي وســياق 
اجلهــود اآلنفة الذكر، أعلنت 
ايكويــت  شــركة  مــن  كل 
البتروكمياويــات  لصناعــة 
وشــركة بوبيــان لصناعــة 
ت  يــا و كيما و لبتر ا
القريــن لصناعــة  وشــركة 
البتروكيماويــات عن خطط 
لبناء مجمع صناعي في منطقة 
الشعيبة الصناعية مبساحة 

٢00 ألف متر مربع.
وقالت املجموعــة إن من 
شأن هذه املنشأة اجلديدة دعم 
العمليات التي تقوم بها شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
اململوكــة للدولــة. وتنتــج 
مؤسسة البترول الكويتية في 
الوقت احلاضر 1.8 مليون طن 
سنويا من اإلثيلني، و8٢5 ألف 
طن سنويا من البولي ايثلني 
1.٢ طن ســنويا من االيثيلني 
غاليكول و8٢٩ ألف طن سنويا 

من الباراكسيلني.
وفي اآلونة األخيرة، أعلنت 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
موافقتها على طلب مؤسسة 
الكويتية تأســيس  البترول 
شــركة تابعــة جديدة، حتت 

اسم شركة الكويت املتكاملة 
البتروكيماوية،  للصناعــات 
تتولــى تنفيــذ مشــروعات 

التكرير والبتروكيماويات.
ومــن املتوقــع أن تنفــذ 
التــي ستؤســس  الشــركة 
برأســمال قــدره 6 مليارات 
التكريــر  مشــاريع  دوالر 
والتوزيع الرئيسية مبا في 
ذلــك مصفاة الزور اجلديدة 
تبلــغ طاقتهــا  ان  املقــرر 
اإلنتاجيــة 615 ألــف برميل 
يوميــا مــن النفــط اخلام، 
ومجمع آخر للبتروكيماويات. 
ومن املقرر إجناز مشــروع 
مصفاة الزور في عام ٢01٩.

تشجيع االستثمار
وعمومــا، تتوقــع هيئــة 
تشجيع االســتثمار األجنبي 
املباشــر زيادة إنتــاج البالد 
من البتروكيماويات من 7.57 
أطنان سنويا في عام ٢014 الى 
10.54 أطنان سنويا في ٢01٩.
ان  املجموعــة  وقالــت 
تعــزز  ان  الواجــب  مــن 
البتروكيماويات إلى حد ما 
عائــدات الصــادرات، حيث 
تقــدر قيمة الصــادرات من 
الكيميائية العضوية  املواد 
بنحو 77.٩ مليون دينار وهو 
ما يعــادل ٢.٢% من إجمالي 
الصادرات بني ابريل ويونيو، 
تليها البالستيك واملنتجات 
البالســتيكية، بواقــع 60 
مليون دينار وبنسبة %1.7 

من قيمة عائدات التصدير.

المناطق الصناعية 
ومــن املتوقــع أيضــا ان 
تساهم املشروعات الصناعية 
اجلديــدة فــي دعــم وزيادة 
االنتاج، مبــا في ذلك منطقة 
املقدرة  النعــامي الصناعيــة 
تكلفتهــا بواقــع 160 مليون 
دينار، والتي أطلقتها الهيئة 
العامة للصناعة العام املاضي 
لالضطالع بالصناعات الثقيلة.

وتضاف هذه املنطقة اجلديدة 
الى منطقة صبحان الصناعية 
والتي اســتفادت مؤخرا من 
احلصول على استثمار مببلغ 
1٢ مليــون دينار لتأســيس 
البلــوك رقــم 11 فــي املنطقة 

الصناعية.
والــى وقت قريــب اعلن 
الكويتية  احتاد الصناعــات 
فــي أكتوبر املاضــي خططا 
إلطالق 1056 قسيمة صناعية 
في منطقة الشدادية الصناعية 
بكلفــة تصل الــى 80 مليون 
دينــار أو مــا يــوازي ٢64.1 
مليون لالنطالق في مشروعات 

التنمية في تلك املنطقة.
وختمت اوكسفورد بيزنس 
غروب مقالها بالقول إن اللوائح 
التي ســنت في إطــار قانون 
املباشر  االســتثمار األجنبي 
اجلديد لعام ٢013 ستســهل 
العثــور علــى املســتأجرين 
األجانب للمناطق الصناعية 

اآلخذة في التوسع.

املساهمة احلالية 
لقطاع الصناعة 

ال تتجاوز 9% من 
الناجت احمللي

هيئة الصناعة 
وضعت خططًا 
لتعزيز الصناعة 

بـ 25% للسنوات 
املقبلة

مجمع في 
»الشعيبة 

الصناعية« بـ 200 
ألف متر مربع 

بني كبار مصنعي 
البتروكيماويات


