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17 مليون دينار قيمة بيع 29.5% من »سفن«
أعلنت بورصة الكويت عن ترسية مزاد لبيع 29.5% من أسهم شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن )سفن(، اململوكة لشركة »اخلير الوطنية«، وذلك لصالح 
شركة »إم اتش اي هولدجن« بسعر 320 فلسا للسهم، وبقيمة اجمالية 17 مليون دينار.
ومت التوقيع على امتام الصفقة من جانب األطراف املعنية، على أن تستكمل باقي 
إجراءات الدفع والتحويل من خالل الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه صباح 
اليوم 3 اجلاري.

خالل يناير الجاري للعامل وزوجته و4 أبناء

النفطيون يتسلمون تذاكر السفر السنوية.. »كاش«
أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول 
لـ»األنباء« انه اعتبارا من بداية 
العــام ٢٠١٨ سيســمح لكافــة 
العاملــن في القطــاع النفطي 
مــن صرف قيمة تذاكر الســفر 
الســنوية للعــام احلالي وذلك 

للزوج والزوجة و4 أبناء.
وقــال املصــدر ان تذاكــر 
ســفر اإلجازة الســنوية تدفع 
مســتحقاتها للعامــل الكويتي 
وغير الكويتي وأفراد أســرته 
املســتحقن في بداية كل سنة 
ميالديــة عن طريق فريق عمل 
املدفوعات املالية بالتنسيق مع 
فريق عمــل شــؤون العاملن، 
وتكــون غيــر مرتبطــة بتقدم 
منوذج اإلجازة، ومتنح الشركة 
للعاملن الكويتين قيمة تذكرة 
السفر بالدرجة األولى بالنسبة 
للمديرين ومن في مســتواهم 
الوظيفــي أو أعلــى، وبالدرجة 

السياحية للعاملن اآلخرين.
وذكــر املصــدر انــه وفقــا 
للقوانن املعمول بها في القطاع 
النفطي يتم صرف تذاكر للعاملن 
فــي القطــاع النفطــي للــزوج 
والزوجة و4 أوالد وفقا لشروط 
السن والزواج. ووفقا حلسبة 
أجرتها »األنباء« فان الكلفة املالية 
للبدل النقدي لتذاكر سفر العامل 
في القطاع النفطي خالل العام 
احلالي على منت الدرجة االولى 
فانــه يبلغ ٣ آالف دينار )لالب 
واالم و٢ بالغن وطفل ورضيع(، 
فيما تبلغ قميــة البدل النقدي 
لتذاكر الدرجة السياحية نحو 

١5٠٠ دينار.
وبناء على كتاب أصدره مدير 
االداء والتعويضات باالنابة في 
مؤسسة البترول الكويتية محمد 
الشــايجي وحصلت »األنباء« 
علــى نســخة منــه فــان قيمة 

تذاكر السفر السنوية للعاملن 
الكويتين بالقطاع النفطي لعام 
٢٠١٨ على مــنت الدرجة االولى 
للبالغن تقدر بـ646.5 دينارا، 
وقيمة التذكرة للشباب 646.5 
دينارا، فيما تبلغ تذكرة االطفال 
49٢.5 دينــارا وتذكرة االطفال 
الرضع 57 دينارا. اما قيمة تذاكر 
املسافرين على الدرجة السياحية 
للبالغن فتحســب على اساس 
٣١6.5 دينارا والشباب بـ٣١6.5 
دينارا واالطفال بـ٢4٢.5 دينارا 

والرضع بقيمة 46.5 دينارا.
ان  الــى  املصــدر  وأشــار 
»مؤسسة البترول« تلتزم بصرف 
قيمة تذاكر السفر للعاملن في 
القطــاع النفطــي )الكويتين( 

سنويا بناء على اسعار معتمدة 
من شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة على خــط )كويت/ 
القاهرة/ كويت(، ويتم اعطاءها 
للعامل في »مؤسسة البترول« 
وشــركاتها التابعة ملرة واحدة 
سنويا، وحتدد درجة السفر بناء 
على الدرجة الوظيفية في القطاع 
النفطي. اما الوافدون العاملون 
في القطاع النفطي والبالغ عددهم 
نحو ٣ آالف موظــف فانه يتم 
صرف تذكرة الى بلده وليس بدال 
نقديا عن قيمة التذكرة. وكشف 
املصــدر انه ســيتم ايداع قيمة 
تذاكر السفر للعاملن خالل شهر 
يناير اجلاري عبر نظام اوراكل 
املعمول به في شؤون املوظفن.

آجال الـ 10 سنوات تقفز إلى 3.31% وللخمس سنوات %2.43

عوائد سندات »الكويت الدولية «
تقفز ألعلى مستوى في شهرين

أحمد عوض

تـــــراجعت السنـــــدات 
الدوالرية للكويت عبر مختلف 
آجال االستحقاق مع بداية العام 
٢٠١٨، فيما ارتفعت عوائدها 

ألعلى مستوى في شهرين.
وتتداول سندات الكويت 
آجال ١٠ سنوات والتي يبلغ 
إجمالــي قيمتها 4.5 مليارات 
دوالر بسعر ١٠١.9% وهو أدنى 
مســتوى منذ أكتوبــر ٢٠١7، 
لتهبــط مــن أعلى مســتوى 
وصلت اليه في سبتمبر املقبل 

عن ١٠4%.
وارتفعت عوائد السندات 
آجــال ١٠ ســنوات إلى ٣.٣١% 
مقارنــة مــع ٣.١% فــي بداية 
أكتوبر املاضي، حيث توجد 
فــي ســوق الســندات عالقة 
عكسية بن سعر السند ونسبة 
الفائدة، فعندما يرتفع سعر 

السند ينخفض العائد.
وتشــهد سندات اخلزينة 
األميركية آجال ١٠ سنوات التي 
مت تسعير السندات الكويتية 
لنفس اآلجــال فوقها ارتفاع 
في عوائدها مــع بداية العام 

إلى 4٣.٢%. 
وتتداول سندات الكويت 
آجال 5 ســنوات والتي تبلغ 
إجمالي قيمتها ٣.5 مليارات 
دوالر عند 99.7% من قيمتها 
االسمية، فيما بلغ عائد تلك 
السندات ارتفاعا إلى مستوى 
٢.٨7% مقارنة مع ٢.٣٨% في 

بداية أكتوبر املاضي.
وتشهد سندات اخلزينة 
األميركية آجال 5 سنوات التي 
مت تسعير السندات الكويتية 
لنفس اآلجال فوقها ارتفاعا 

في عوائدها إلى ٢.٢٢%.
ويذكر أن الكويت سددت 
فــي ٢٠ ســبتمبر ٢٠١7 أولى 
دفعات عوائد سنداتها حيث 
دفعــت أول كوبــون بقيمــة 
١١١ مليــون دوالر إجمالــي 
الســندات لشريحتي  عوائد 

١٠ و5 سنوات، فيما يستحق 
الكوبــون الثانــي في شــهر 

مارس املقبل.
ومع نهاية شــهر أكتوبر 
املاضي أوصى بنك أوف أميركا 
ميريــل لينش املســتثمرين 
بخفــض اســتثماراتهم فــي 
ســندات الديــن اخلارجــي 
الكويتيــة، وأرجــع ذلك إلى 
توقعاته بإمكانية اســتمرار 
زيــادة العجــز فــي املوازنة 
العامــة للدولة، حيث يعتبر 
العجز في الكويت هو األكبر 
خليجيا إذا مت استثناء إيرادات 
االســتثمارات الكويتيــة في 

اخلارج.
وقامت الكويت منتصف 
مارس ٢٠١7 بإصدار ســندات 
فــي األســواق الدوليــة على 
شريحتن، تبلغ قيمة األولى 
٣.5 مليارات دوالر، وتستحق 
في عام ٢٠٢٢ )سندات ألجل 
خمــس ســنوات(، فــي حن 
الثانيــة 4.5  قيمــة  تبلــغ 
مليــارات دوالر وتســتحق 
في عام ٢٠٢7 )سندات ألجل 
عشر ســنوات(. ومت تسعير 
السندات ألجل خمس سنوات 
بعائد بلــغ ٢.٨٨7% وهامش 
75 نقطــة أســاس، بينما مت 
تسعير السندات ألجل عشر 
سنوات بعائد ٣.6١7% وهامش 
١٠٠ نقطة أساس فوق سندات 
اخلزينة األميركية ذات األجل 
املماثل. وتولى كل من »سيتي 
جروب« و»إتش إس بي سي« 
و»جيــه بي مورجــان« دور 
منسق االكتتاب العاملي على 
السندات، بينما تولى كل من 
»سيتي جروب« و»دويتشه 
بنك« و»إتش إس بي ســي« 
و»جيه بي مورجان« و»شركة 
الوطني لالســتثمار« و»بنك 
ستاندرد تشــارترد« دوري 
الضامن الرئيســي املشــارك 
لالكتتــاب واملدير املشــارك 

لالكتتاب.
وبحســب اخــر بيانــات 

صــادرة عــن وزارة اخلزانة 
األميركيــة رفعــت الكويــت 
حيازتها من السندات األميركية 
لتصل ألعلى مستوى تاريخي 
غير مســبوق بنهاية أكتوبر 
املاضي عند ٣9.4 مليار دوالر 
بزيادة ٣.7% عن مســتويات 
سبتمبر البالغة ٣٨ مليار دوالر 
بإضافة ١.4 مليار دوالر خالل 
أكتوبر وبزيادة سنوية ٣٢% 
بإضافة 9.5 مليــارات دوالر 
مقارنــة مبســتويات أكتوبر 
من العام املاضي البالغة ٢9.9 

مليار دوالر.
وتشــير تقاريــر إلــى أن 
مبيعات السندات الدولية في 
الشرق األوسط ارتفعت إلى 
أعلى مســتوياتها منذ بداية 
العام، حيث ارتفعت مبيعات 
الســندات فــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجي في الربع 
األول بنسبة ٣59% لتصل إلى 
٢4.٢ مليار دوالر، وذلك بفضل 
إصدار بقيمة ٨ مليارات دوالر 
من الكويت و5 مليارات دوالر 

من سلطنة عمان.

حقائق عن السندات
- يتم احتساب الفائدة على 
الســندات مبعادلــة تتكــون 
مــن شــقن، احدهمــا ثابــت 
واآلخر متغيــر )عادة يكون 
اجلزء املتغير فائدة السندات 

األميركية(.
- يتم اإلعالن عن سعر السند 
أثنــاء التداول بعــد اإلصدار 
بنسبة مئوية من سعر اإلصدار 
)١٠١% تعني ان ســعر السند 
يتم تداوله بأعلى من ســعر 

اإلصدار(.
- توجد عالقة عكسية تربط 
ســعر الســند بالعائد عليه، 
حيث كلما ارتفع السعر يتم 
احتســاب الفائدة نسبة إلى 
ســعر أعلى وهو ما يخفض 
العائــد والعكــس فــي حالة 
انخفــاض الســعر )باعتبار 

ثبات الفائدة(.

الدوالر ألدنى مستوى أمام الدينار في 3 أشهر
شهد الدوالر األميركي أداء متذبذبا 
أمام الدينار الكويتي خالل عام ٢٠١7، 
حيث تراجعت العملة األميركية أمام 
الدينــار بنســبة ١.5% خــالل العــام 
املاضي، وذلك من مســتوى ٨5.٣٠5 
فلوس للدوالر فــي يناير ٢٠١7، إلى 
أن بلغ مســتوى ٣٠١.4 فلس للدوالر 

في يناير ٢٠١٨.
وعامليا، شهد الدوالر نهاية سيئة 
لعــام ٢٠١7، حيث ســجل أســوأ أداء 
ســنوي له منذ عــام ٢٠٠٣، متراجعا 
خالل العــام املاضي بأكمله مبا يزيد 
على 9.٨%. كما بدأت العملة األميركية 
٢٠١٨ بتراجع مؤشره مقابل سلة من 
6 عمالت رئيســية إلى 9١.9٣٢، وهو 

أدنى مستوياته منذ سبتمبر ٢٠١7.

الكوبون املقبل 
يستحق في 20 
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»بنك أوف أميركا« 
اوصى املستثمرين 

بخفض حيازتهم 
بالسندات

الكويتية

ارتفاع عوائد 
السندات األميركية 

املسعرة فوق 
الكويتية

تتراوح بني 3 آالف 
دينار على الدرجة 

األولى.. و1500 
دينار للدرجة 

السياحية

»القابضة الكويتية« تستحوذ على »الدلتا للتأمني«
قالــت الشــركة القابضة 
إنهــا  الكويتيــة،  املصريــة 
حصلت على موافقة بشــأن 
االســتحواذ علــى 99% مــن 
رأسمال شركة الدلتا للتأمن، 
حيــث ســترفع ملكيتها في 
الشــركة مــن ٣٢% إلى %99 
بشراء 67% من اسهم الشركة.
وأوضحــت الشــركة في 

بيان لها على موقع البورصة، 
أنها ستتقدم بعرض الشراء 
اإللزامي للهيئة العامة للرقابة 
املاليــة بســعر ٢٠ جنيهــا 
للسهم، وجار احلصول على 
كل املوافقات الالزمة لتقدمي 
العامة  ملف العرض للهيئة 
للرقابة املالية. وستبلغ القيمة 
املتوقعة للصفقة  اإلجمالية 

5.7 مالين دينار )ما يعادل 
٣٣5 مليون جنيه(.

ويبلغ رأســمال القابضة 
الكويتية نحو ٢56.١١ مليون 
دوالر، موزعا على ١.٠٢ مليار 
ســهم، بقيمــة اســمية ٠.٢5 
دوالر. ويبلغ رأسمال الدلتا 
للتأمــن ١٠٠ مليــون جنيه، 
موزعا على ٢5 مليون سهم، 

بقيمــة اســمية 4 جنيهــات 
للسهم.

يشار إلى أن الدلتا للتأمن 
حققت أرباحــا بلغت ٢7.١5 
مليون جنيه خــالل الثالثة 
أشــهر املنتهية في سبتمبر 
املاضي، مقابل أرباح بلغت 6.6 
مالين جنيه بالفترة املقارنة 

من العام السابق.

قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملني الكويتيني بالقطاع النفطي لعام 2018
املواليداألطفالالشبابالبالغوندرجة تذاكر السفر )د.ك(

٣١6.55٠٣١6.55٠٢4٢.55٠46.5٠٠الدرجة السياحية
646.5٠٠646.5٠٠49٢.5٠٠57.٠٠٠الدرجة األولى

باإلشارة الى املوضوع املذكور أعاله، مرفق أدناه أسعار تذاكر السفر )كويت/ القاهرة/ كويت( لسنة 2018
علما بأن تلك األسعار ميكن أن يطرأ عليها تعديل من قبل اخلطوط اجلوية الكويتية وسيتم موافاتكم في حينه.
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