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25 مليون دينار تسهيالت لـ»القرين« من بنك محلياالقتصادية
أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن توصلها إلى اتفاق للحصول على تسهيالت ائتمانية 
مع أحد البنوك احمللية بالدوالر، مبا يعادل 25 مليون دينار )83.4 مليون دوالر(. وقالت الشركة في بيان 
على موقع البورصة أمس، إن توصلها لالتفاق يأتي في إطار إعادة متويل ديونها احلالية من باب تنويع 
مصادر التمويل بشروط متويلية أفضل. وكانت الشركة أعلنت في 10 ديسمبر املاضي، عن دخولها في 
مناقشات مع بعض البنوك احمللية واألجنبية بهدف التنويع واحلصول على شروط متويل أفضل لديونها 
احلالية. وفي أواخر ديسمبر املاضي، أعلنت الشركة عن توصلها إلى اتفاق مع اثنني من البنوك احمللية 
إلعادة متويل جزء من ديون الشركة احلالية مببلغ 120 مليون دوالر بشروط متويلية أفضل.

اخلميس ١٥ فبراير ٢٠١٨
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عجز حكومي عن ربط المعلومات المدنية بنظم الدفع أو بيانات المستحقين

الدعم النقدي والعيني للبنزين.. إلى »األدراج«
محمود فاروق 

كشــفت وثيقــة حكوميــة 
حصلــت عليهــا »األنباء« عن 
جتميد البدائل املقترحة لدعم 
البنزين للمواطن التي تتضمن 
دعمــا نقديا او تقدمي 7٥ ليترا 
لــكل مواطــن كويتــي يحمل 
رخصة قيادة. واظهرت الوثيقة 
ان سبب استبعاد هذه البدائل 
يرجع إلى عدم جاهزية البطاقة 
املدنية لتعبئتها مببالغ مالية 
وهو االمر الذي افادت به هيئة 
املعلومات املدنية بعدم امكانية 
ربــط البطاقة املدنيــة بالدعم 
النقدي كوســيلة إلعطاء دعم 
مباشر للمواطنني عبر تخزين 
املبالــغ اخلاصــة بالدعومات 
املختلفــة وتصنيفها حســب 
نوع الدعم. واشارت الوثيقة إلى 
استبعاد مقترح جتهيز أجهزة 
K-net لقراءة البطاقة املدنية 
للمواطنني، مبينا ان الشــركة 
املذكورة اكدت عدم قدرة اجهزتها 

على قراءة البطاقة املدنية.
وتضمنت الوثيقة احلكومية 
مجموعة املقترحات التي قدمتها 
جلنة الدعوم بشان اعادة هيكلة 
أسعار الطاقة والتي لم تطبقها 
احلكومة في وقتها وكانت تلك 

املقترحات كالتالي: 
١- اســطوانات الغــاز: اقتراح 

زيادة يتم تطبيقها. وهو ما لم 
تقم احلكومة بتطبيقه.

٢- البنزين: تباينت املقترحات 
التي قدمتها اللجنة جتاه انواع 
البنزين املختلفة مع التأكيد على 
ان تتم املراجعة الشهرية وفقا 

السعر إلى مستويات ١٠٥ فلوس 
فقط في أكتوبر ٢٠١6. ويصل 
الفارق بني السعر املقترح ١3٠ 
فلسا والسعر احلالي ١٠٥ فلوس 

قرابة ٢4%.
- بنزيــن 9١ اوكتني )املمتاز(: 

إلى الطاولة، مع االخذ باالعتبار 
تاكيدات وزير املالية د. نايف 
احلجرف اكثر مــن مرة بعدم 
املســاس بالدعوم.  وكشــفت 
بيانات املوازنة اجلديدة زيادة 
حجــم االنفــاق ٠.٥% من ١9.9 
مليار دينار إلى ٢٠ مليار دينار. 
وتضمنت زيادة النفقات ارتفاعا 
في بند املرتبات إلى ١١.٢ مليار 
دينــار من ١٠.9 مليارات دينار 
في تقديــرات موازنــة ٢٠١7- 
٢٠١٨ بارتفاع 3.4%. وارتفعت 
الدعومات في املوازنة اجلديدة 
من 3.١ مليارات دينار إلى 3.4 
مليارات دينار في تقديرات العام 
املالي اجلديد الذي ســيبدأ في 

ابريل املقبل.
وكشف وزير املالية، د.نايف 
احلجــرف على هامــش اعالن 
امليزانيــة ان هناك 3 أولويات 
على رأس املالية العامة للسنة 
٢٠١٨-٢٠١9 هــي العمــل على 
مشروع قانون لتحديث ميزانية 
الدولة بالتعاون مع الســلطة 
التشريعية والقطاع املالي. كذلك 
العمل على تسريع اإلجراءات 
املتعلقة بتسوية حساب العهد 
وحتصيل الديون املســتحقة 
للحكومة. وتعزيــز صندوق 
االحتياطي العام من خالل جتديد 
قانون الدين العام بالتعاون مع 

السلطة التشريعية.

ألسعار الطاقة العاملية وجاءت 
مقترحاتها كالتالي: 

اوكتــني   9٥ بنزيــن   -
)اخلصوصي(: رفع السعر إلى 
مستوى ١3٠ فلسا/ ليتر وهو ما 
لم تطبقه احلكومة وقامت برفع 

رفع السعر ليصبح ١٠٠ فلس/ 
ليتر بفارق ١٥% أكثر من السعر 
احلالي البالغ ٨٥ فلسا وهو ما 

لم يتم تطبيقه.
- بنزين 9٨ اوكتني )الترا(: رفع 
السعر ليصبح ١6٠ فلسا/ ليتر 
وهــو ما ميثل حتريرا لســعر 
الليتر وهو ما قامت احلكومة 

بتطبيقه فعليا.
وترجح ارتفاعات أسعار النفط 
منــذ نهاية العــام ٢٠١6 والتي 
بلغت 4٠% من مستويات 4٥ ـ 
٥٠ دوالرا إلى 7٠ دوالرا زيادة 
فاتورة دعم الطاقة في امليزانية 
والتــي تشــهد عجــزا متزايدا 
خالل السنوات الثالثة املاضية 
خصوصــا مع وصــول قيمة 
الدعوم في املوازنة التقديرية 
للدولة للعام ٢٠١9/٢٠١٨ إلى 3.4 
مليارات دينار بزيادة ١٢% عن 
تقديرات ٢٠١7/ ٢٠١٨7 البالغة ١.3 
مليارات دينار. و يحمل ارتفاع 
أســعار النفط وجهني ايجابي 
إليرادات ميزانية الدولة وسلبي 
فيما يخص زيادة فاتورة دعم 
الطاقــة ومــع وصول أســعار 
النفط إلى مستويات 7٠ دوالرا 
للبرميل وتوقعات بزيادتها إلى 
مســتويات ٨٠ دوالرا حســب 
توقعات مجموعــة من بيوت 
األبحاث العاملية األمر الذي قد 
يعيد املقترحات املذكورة انفا 

بحسب مؤشر روبن هود 2018 لتغطية ثروة األغنى للنفقات الحكومية

مليارديرات عرب قادرون على تغطية نفقات دولهم.. لشهر
قدمت وكالة بلومبيرغ مؤشرا يقيس قدرة ثروة أغنى شخص 
في كل دولة لتغطية كل التزامات احلكومة املالية اليومية من حيث 
عدد األيام، وتضمن املؤشر 4 دول عربية منها السعودية، حيث 
ذكر املؤشر ان ثروة أغنى شخص في السعودية وهو امللياردير 
الســعودي األمير الوليد بن طالل ميكن ان تغطي مصروفات 
احلكومة السعودية ملدة 26 يوما بثروته البالغة 17.8 مليار دوالر 

وبواقع 679 مليــون دوالر يوميا، يليه ثروة 
امللياردير اإلماراتي ماجد الفطيم والتي ميكن 
لها ان تغطي مصروفات حكومة بالده ملدة 20 
يوما بثروته البالغة 6.5 مليارات دوالر وبواقع 

324.2 مليون دوالر يوميا.
وتضمنــت القائمة دوال عربية أخرى وهي 
مصر والتي أظهر املؤشر إمكانية اعتمادها ملدة 
24 يوما على ثروة ناصيف ســاويرس البالغة 
6.4 مليارات دوالر، وبواقع 269 مليون دوالر 
يوميا، وتعتمد اجلزائر للمدة ذاتها على ثروة 
إسعاد ربراب البالغة 3.8 مليارات دوالر لتغطية 
مصروفات الدولــة بواقع 157.6 مليون دوالر 

يوميا.
وأطلقت بلومبيرغ حتديث البيانات ملؤشر 

روبن هود 2018 الذي استحدثته الوكالة وتناولت فيه 49 دولة 
من مختلف دول العالم وأمناط اإلنفاق املختلفة، على افتراض 
قدرة أغنى شخص في الدولة على متويل كل التزامات احلكومة 
اليومية، حيث يقيس املؤشر ثروة أثرى شخص في الدولة مقارنة 

مبصروفات حكومته اليومية.

وقالت إن أغنــى مواطن في كل دولة يســتطيع أن يغطي 
مصروفــات حكومة بالده اليومية لفتــرات متباينة تبدأ من 4 
أيام بالنسبة للصني، اعتمادا على ثروة جاك ما، أغنى رجل فيها 
وهو مؤسس شــركة علي بابا، بنحو 47.8 مليار دوالر، حيث 
يحل في املركز 16 عامليا، وكذلك احلال بالنسبة لليابان وپولندا، 
وتنتهي مبدة 440 يوما بالنسبة لقبرص اعتمادا على ثروة جون 
فريدريكسن مالك أكبر أسطول لناقالت النفط، 
والبالغة 10 مليارات دوالر، فيما أشارت الى ان 
4 أثرياء فقط من أصل 49 ثريا على املؤشــر 
هم من النساء ويتواجدن في أنغوال وأستراليا 

وتشيلي وهولندا.
أما ثروة امللياردير االميركي جيف بيزوس 
املؤســس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون 
ويتصدر قائمة أغنــى أغنياء العالم بنحو 99 
مليار دوالر، فإن هذه الثروة ال تكفي لتغطية 
مصروفــات احلكومة األميركية إال ملدة 5 أيام 

فقط وبواقع 19.6 مليار دوالر يوميا.
وانتهــت بلومبيرغ الى القول بانه مع ذلك، 
ميكن للمرء أن يستشف من مؤشر روبن هود 
أن معظم الدول الغربية ال ميكن أن تعتمد وقتا 
طويال على ثروات مواطنيها، حتى مع مساعدة أغنى األغنياء منهم.

وأشار التقرير الى إمكانية تصور ماذا يستطيع األفراد األكثر 
ثراء في 49 بلدا، بثرواتهم اإلجمالية البالغة 911 مليار دوالر أو %1 
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي في 2018، ان يفعلوا مع أموالهم 

اذا كانت حكوماتهم ال تستطيع التعويل على مواردها املالية.

بـ 25 مليون دينار.. وطرح مناقصتها خالل النصف األول مع نظرة مستقبلية إيجابية

»ميد«: بناء 4 محطات 
لتوليد الكهرباء بجنوب املطالع

»أرقام كابيتال« توصي بشراء سهم 
املزايا بـ 165 فلساً للسهم

محمود عيسى

تتوقــع الهيئــة العامة للرعاية الســكنية 
ان تتمكن من طــرح مناقصة عقد لبناء أربع 
محطــات لتوليد الكهرباء فــي مدينة جنوب 
املطالع الســكنية في النصف األول من ٢٠١٨، 
وذلك وفقا ملا نقلته مجلة ميد عن مصدر مطلع 
على املشروع، مشيرة الى ان امليزانية املقدرة 
لكل محطة من محطات الطاقة األربع تبلغ ٢٥ 
مليون دينار او نحو ٨3 مليون دوالر. وقالت 
املجلة ان العمل في املشروع الذي سيقام على 
مســاحة ١٠4 كيلومترات مربعة في محافظة 
اجلهراء غربي مدينة الكويت يجري وفقا للخطة 

املوضوعة.
وعلمــت املجلة أن شــركة مكتب املهندس 
الكويتي العاملية لالستشارات تعكف على وضع 
استراتيجية التطوير التدريجي وتقسيم املراحل 
وحتديد مجموعات االعمال اخلاصة باملشروع 
برمته مبوجب عقد مدته سنة واحدة، ويتضمن 
ذلك ايضا مهام وضع اجلداول الزمنية لطرح 
املناقصات اخلاصة بعقود بناء الوحدات السكنية 
في املدينة واملساجد ومحالت السوبر ماركت 
والعيادات واملراكز الرياضية وغيرها من املرافق.

وجتدر االشارة الى ان الهيئة ارست مناقصات 

عــدة تتعلق بالبنية التحتيــة للمدينة خالل 
األسابيع القليلة املاضية. وشملت هذه احلزم 
طرقا تغطي 4999 قسيمة متت ترسيتها على 
شركة بوالت إنزات التركية بقيمة بلغت ١6٥ 
مليون دوالر، باالضافة الى عقد آخر ملا مجموعه 
477٠ قســيمة، وقــد فازت بهذا العقد شــركة 
مقاوالت تركية اخرى هي سنجيز إنزات وبلغت 

قيمة العقد اخلاص بها ١63 مليون دوالر.
ومنحت الهيئة العام املاضي شركة تشاينا 
جيزوبا الصينية عقدا بقيمة 7٠٨ ماليني دوالر 
ملجموعة أعمال البنية التحتية الرئيسية الثانية. 
ويأتي ذلك بعد الترسية التي متت في عام ٢٠١6 
ألول حزمة رئيسية للبنية التحتية بقيمة 9٥4 
مليون دوالر، على حتالف يضم كال من شركتي 
ســاليني اإليطالية وكولني التركية. وتتوقع 
املصادر أن تكتمــل أعمال البنية التحتية في 

املدينة بحلول عام ٢٠١9.
وانتهت املجلة الى القول ان مدينة جنوب 
املطالع عند استكمال العمل فيها، ستضم 3٠ 
الف وحدة سكنية بطاقة استيعابية تصل إلى 
4٠٠ ألف نســمة. وهذا العــدد ميثل نحو %9 
من تعداد سكان الكويت املقدر ان يرتفع وفقا 
لتقديرات صندوق النقد الدولي الى حوالي 4.6 

ماليني نسمة بحلول العام املقبل.

أصدرت »أرقام كابيتال« تقريرا خاصا توقعت 
فيه نظرة مستقبلية وآفاقا واسعة لالستثمار 
في أسهم شركة املزايا القابضة، وباملثل حافظ 
بنك االستثمار على توصيته بشراء سهم الشركة 
ورفع ســعرها املستهدف إلى ١6٥ فلسا للسهم 
الواحد، وذلك عن عمليات التداول املستقبلية 
املتوقعة، في ظل النظرة املستقبلية اإليجابية 
لقطاع التطويــر العقاري وارتفــاع اإليرادات 

اإليجارية خالل العام ٢٠١٨.
وارتفعت إيرادات املزايا الناجتة عن عمليات 
التطوير العقاري بنسبة ٢7% لتصل إلى 6٠.٨3 
مليــون دينار في ٢٠١7 مقارنة بـ 47.٨١ مليون 
دينــار في ٢٠١6. وارتفعت العوائد املتأتية من 
اإليجارات 7% ليصل إلى 7.6٠ ماليني دينار مقارنة 
بـ 7.١١ ماليني دينار في ٢٠١6. حيث قامت املزايا 
بتســليم 4٨٠ شقة في ٢٠١7. ومتثل اإليجارات 

١١% من إجمالي اإليرادات.
وقال محللون في أرقام كابيتال: نحن نتوقع 
أن تزيد االيرادات التأجيرية للسنة املالية ٢٠١٨، 
مع اقتراب انتهاء فترة السماح في مول ريتيم 
اسطنبول، وارتفاع وتيرة العمل في مركز كلوفر 
الطبي اجلديد في صباح السالم في الكويت. عالوة 
على ذلك، فإنه مت تضمني مشــروع مزايا داون 
تــاون في منوذج التقييم حيث مت االنتهاء من 

مرحلة التصميم للمشروع ليكون في املستقبل 
أصل استثماري مدر للدخل. 

كما وقد أعلنت املزايا القابضة أنها وخالل 
العام ٢٠١7 واصلت احملافظة على نشــاطها 
التشغيلي، مؤكدة متانة وقدرة الشركة على 
مواصلة النمو والتطور وفقا الستراتيجيتها 
الرامية إلى ريادة الســوق محليا وإقليميا، 
محققة التنويع والتوازن بني مصادر الدخل، 
محققة خالل ٢٠١7 أرباحًا صافية بواقع ٢٢.7 
ماليني دينار وربحية سهم ١١.6٠ فلسا، وذلك 
بفضل تركيز الشــركة على اجنــاز وتنفيذ 
وتســليم املشــاريع في وقتها احملدد وعلى 
عمليات البيع في مشــاريعها املتاحة للبيع 
وزيادة نســبة اإلشغال في مشاريعها املدرة 
للدخل بالشــكل الذي أدى إلى بلوغ اجمالي 
إيرادات الشركة التشغيلية نحو 6٨.6١ مليون 
دينار مقارنة بـ ٥٥.١7 مليون دينار بنهاية ٢٠١6 
وبنســبة زيادة ٢4.36%، وذلك بعد حتقيق 
إيرادات من عمليات البيع بواقع 6٠.٨3 مليون 
دينار مقارنة بـــ 47.٨١ مليون دينار بنهاية 
٢٠١6 وبزيادة ٢7.٢٢%، فيما قفزت اإليرادات 
الناجمة عن عمليات التأجير 6.٨٠% وبواقع 
7.6٠ ماليني دينار مقارنة بـ 7.١١ ماليني دينار 

للفترة نفسها من ٢٠١6.

مقترحات برفع 
البنزين اخلصوصي 

لـ 130 فلسًا 
واملمتاز لـ 100 

فلس.. 
مت استبعادها

دراسة أوصت 
برفع سعر 

أسطوانة الغاز 
..%100
تدريجيًا

ارتفاع أسعار النفط 
يزيد فاتورة الدعم

ثروة الوليد بن طالل 
تكفي السعودية 

لـ 26 يومًا 
وماجد الفطيم تكفي 
اإلمارات لـ 20 يومًا

بزيادة تدريجية على 3 مرات 
من 7٥٠ فلســا إلــى ١.٥ دينار 
بحيــث تكون الزيــادة بـ ٢٥٠ 
فلســا لكل مرة وتتم الزيادات 
الثالثــة بحد أقصى ســنة مع 
دراسة االثار املترتبة على كل 

أوملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو 

10 ماليني دينار أرباح »السينما« بنمو %9

ترسية على »سفن« بـ 21 مليون دينار

أظهرت البيانات املالية لشركة السينما الكويتية الوطنية، 
حتقيق الشركة أرباحا سنوية للعام املاضي بقيمة 10 ماليني 
دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.33 ماليني دينار في 2016، بنمو 
نسبته 9%. وقالت الشركة، في بيان على موقع البورصة أمس: 
إن منو أرباح الفترة يعود إلى ارتفاع إيرادات نشــاط أخرى 

بنسبة 9% تقريبا. 
وكانت أرباح الشركة ارتفعت 19.4% في االشهر التسعة 
األولى من العام املاضي، لتصل إلى 8.94 ماليني دينار، مقابل 
أرباح بنحو 7.49 ماليني دينار للفترة ذاتها من 2016. وأوصى 
مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام املاضي بنسبة 
55% من القيمة االســمية للسهم بواقع 55 فلسا لكل سهم. 
وأوضحت الشــركة أن األرباح املوزعة تستحق للمساهمني 
املقيدين بسجالت الشركة في نهاية يوم االستحقاق احملدد 
15 يوما عمل بعد تاريخ انعقاد العمومية على أن يبدأ توزيع 

هذه األرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ االستحقاق.

أعلنت شــركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
عن ترسية مناقصة تابعة لوزارة الكهرباء واملاء على الشركة 
بقيمة 20.7 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان على موقع 
البورصة أمــس، إن املناقصة خاصة بتنفيذ أعمال الصيانة 
للمعدات امليكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير 

املياه )محطة الزور(.
وأوضحت الشركة في البيان أن املناقصة ملدة 5 سنوات، 
الفتة إلى أن األرباح التشغيلية الناجتة عن املناقصة سوف 
يتم إدراجها ضمن البيانات املالية للشــركة بداية عام 2018 

حتى عام 2023.


