
ديون احلكومة املستحقة تنخفض إلى ١٫٤ مليار دينار.. بتراجع ١٢٫٣٪
أحمد مغربي 

كشفت وزارة املالية أن 
الديون املســتحقة  حجــم 
والــوزارات  للحكومــة 
واإلدارات احلكوميــة لدى 
الغير عن فترة النصف االول 
من الســنة املالية احلالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ قــد انخفــض 
بنحــو ١٢٫٣٪ مبــا يعــادل 
٢٠١ مليــون دينــار ليبلغ 
١٫٤٣ مليار دينار وذلك من 
مستوى ١٫٦٣ مليار دينار، 
ويأتي هذا االمر بعد تكثيف 
اجلهــات احلكوميــة فــي 
حتصيل الديون للمساهمة 

في زيادة ايراداتها.
وقالت «املالية» إن الديون 
املستحقة للحكومة تستخدم 
كطرف قيد حلساب تسوية 
مطلوبات احلكومة ما يجعل 
بــه األول مدينــا ويجعــل 
به الطــرف الثانــي دائنا، 
وذلك لتسوية قيمة أموال 
مســتحقة للحكومة مقابل 
خدمــات تقوم بهــا بعض 
اجلهات احلكومية لألفراد 
أو الهيئــات واملؤسســات، 
والديــون املســتحقة على 
عمليــات  مــن  املوظفــني 
ناجتــة امــا عن خطــأ في 
زيادة الصرف أو مطلوبات 
عليهم ســبق خصمها من 
املصروفات واكتشفت هذه 
األخطاء أو متت محاسبتهم 

عن هذه املطلوبات.
خطة لتحصيل الديون 

أنها  وبينــت «املاليــة» 
قامــت مبخاطبــة اجلهات 
احلكوميــة مبوجــب كتب 
رســمية، وذلــك لتزويدها 
برصيد الديون املســتحقة 
حتصيلهــا،  الواجــب 
املعــدة لتحصيل  واخلطة 
تلك املبالــغ، كما خاطبتها 
أيضا بخصوص عدم قيام 

املستحقة للحكومة بنهاية 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩  الســنة 
نحــو ١٫٦٣ مليــار دينــار 
مقارنة بنحــو ١٫٥٤ مليار 
دينار بنهاية السنة املالية 
الديــون  امــا   ،٢٠١٩/٢٠١٨
املستحقة على احلكومة فقد 
بلغت في ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو 
٥٣٤٫٤ مليون دينار مقارنة 
بنحو ٥٦٢٫٦ مليون دينار 
في السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨.
الديون  ووفقا جلــدول 
احلكومية املســتحقة لدى 
الغيــر، فــإن وزارة النفط 

حسابات الديون احلكومية 
املستحقة، مببالغ تتجاوز 
أكثر من ٢١٣ مليونا، تليها 
وزارة املواصــالت مببالغ 
 ١٠١٫٣ تقــارب  مســتحقة 
مليون، تليها وزارة األشغال 
العامة بنحو ١٠١٫٥ مليون 
ثــم وزارة الداخلية بنحو 

٧٨ مليونا.
أنه وفقا للقانون  يذكر 
ال يجوز ألي جهة حكومية 
التنــازل أو إلغــاء الديون 
املســتحقة للحكومــة في 
غالبيــة األحــوال، وإمنــا 

يتعــني عليهــا فــي حــال 
فشل التحصيل بعد اتخاذ 
القانونيــة  اإلجــراءات 
الالزمة أن تعيد تسجيلها 
في ســجل خاص بالديون 
املتعذر تنفيذها لدى اجلهة 

احلكومية.
أمالك الدولة العقارية

ومن جهة امالك الدولة 
التــي تســجل  العقاريــة 
ضمن احلسابات النظامية 
في امليزانية العامة للدولة 
كشفت انها بلغت ١٤ مليار 

بلــغ  دينــار وبانخفــاض 
٢٫٦٪ مقارنــة بنحــو ١٤٫٣ 
مليار دينار أي بانخفاض 
بلــغ ٣٦٩٫٥ مليون دينار، 
وجلهــة االهالك فــي امالك 
الدولــة فإنها بلغت ٤٩٨٫٥ 

مليون دينار.
مــن جهة اخــرى، قالت 
«املاليــة» ان مســتحقات 
صندوق املتعثرين واالسرة 
انخفضت بنحو ٣٫٦ ماليني 
دينار ليبلغ ٤٣٠٫٧ مليون 
دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٠ 
مقارنة بنحو ٤٣٤٫٣ مليون 

دينــار بنهاية أبريل ٢٠٢٠ 
ومبعــــــدل تغيــر بلـــــغ 

.٪٠٫٨
جتــدر االشــارة الى ان 
اجمالي احلسابات النظامية 
في امليزانية العامة للدولة 
قد انخفض بنهاية النصف 
االول مــن الســنة املاليــة 
الــى ٢٢٫٦ مليار دينار من 
نحــو ٢٢٫١ مليار دينار قد 
ســجلتها في مطلع ابريل 
٢٠٢٠ أي بانخفــــاض بلغ 
٤٦١٫١ مليــون دينار أي ما 

يعــــادل ٢٪.

القائمــة برصيد  تتصــدر 
وصــل إلــى ٤٢٧٫٨ مليون 
وزارة  وجــاءت  دينــار، 
الكهربــاء واملاء في املرتبة 
الثانيــة بإجمالــي مبالــغ 
مســتحقة يقــارب ٢٩٩٫٣ 
مليون دينار، وهي عبارة 
عــن فواتيــر حتصيل عن 
اســتهالك كهربــاء ومــاء 
علــى اجلهــات احلكومية 
واملواطنــني غيــر محصلة 

حتى اآلن.
وجــاءت اإلدارة العامة 
للجمارك باملركز الثالث في 

اجلهات احلكومية تبذل جهوداً كبيرة في حتصيل الديون لتنخفض إلى مستويات جديدة في النصف األول من السنة املالية

اجلهات احلكومية بتزويد 
«املالية» بخطة عمل واضحة 
لتحصيل املبالغ املستحقة 

للحكومة.
وفــي املقابل، انخفضت 
الديــون املســتحقة علــى 
احلكومــة بنســبة ضئيلة 
للغاية لم تتجاوز ٠٫١٪ او 
ما يعادل ٢٨٢٫٩ ألف دينار 
لتبلغ ٥٣٤٫٢ مليون دينار 
بنهايــة ســبتمبر ٢٠٢٠، 
مقارنة بنحو ٥٣٤٫٤ مليون 
دينار بنهاية ابريل ٢٠٢٠.

وتاريخيا، بلغت الديون 

٥٫١ مليارات دينار شيكات 
وخطابات ضمان

٢٥٧٫٣ مليون دينار 
مستحقات ضريبية

«املالية» ُجتّدد عقد إيجار أرض 
املعارض مع «تابعة» لـ «الكويتية 

لالستثمار» ١٠ سنوات
أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار 
عن قيام وزارة املالية، إدارة عقود أمالك 
الدولة، بتجديد التعاقد مع شركة معرض 
الكويت الدولي (تابعة) بخصوص إيجار 
أرض املعارض، حيث قالت الشركة في 
بيــان علــى موقع البورصــة أمس، إن 
األرض مخصصة للشــركة في منطقة 
غرب مشــرف بغــرض إقامــة معرض 
الكويت الدولي، وذلك ملدة ١٠ ســنوات 
من تاريخ انتهاء العقد السابق في عام 
٢٠١٢. وأوضحت الشركة أنه جار دراسة 
األثر املالي بالتنسيق مع مدقق احلسابات 
وسيتم اإلفصاح عنه مبجرد حتديده. 
وكانت الشركة الكويتية لالستثمار قد 
سجلت أرباحا بقيمة ٥٫٣٨ ماليني دينار 

في الربع الثالث من العام احلالي.

«نور» تسدد مبكرًا ١٫٢٦ مليون 
دينار كجزء من مديونيات قائمة

أعلنت شركة نور لالســتثمار املالي 
عن قيامها بسداد مبكر جلزء من القرض 
املتحصل عليه من عدة جهات دائنة، حيث 
قالت الشركة في بيان على موقع البورصة 
امس، ان اجلزء الذي مت سداده من القرض 
بشكل مبكر تبلغ قيمته ١٫٢٦ مليون دينار. 
وأوضحت الشركة أن القرض املسدد هو 
جلزء من املديونيات القائمة على الشركة 
للجهات الدائنــة، وأفادت «نور» بأن هذا 
الســداد (املبكر) استيفاء لكامل التزامات 
الشركة لسداد أصل الدين املستحق حتى 

نهاية السنة املالية ٢٠٢١ للبنوك الدائنة.
وذكرت الشركة أن األثر املالي لعملية 
السداد يتمثل في انخفاض رصيد املديونيات 
بقيمة ١٫٢٦ مليون دينار، وكذلك انخفاض 

السيولة بنفس القيمة.
اجلدير بالذكر أن الشركة األم لـ «نور» 
هي شركة الصناعات الوطنية ومجموعاتها 
والتي متتلك حصة بنســبة ٥٠٫٢٨٪ في 
رأسمال «نور»، كانت أرباح «نور» ارتفعت 
٥٩٫٥٪ بالتسعة أشــهر األولى من العام 
احلالي، لتصل إلى ٩٫٣ ماليني دينار، مقابل 
أرباح بقيمــة ٥٫٨٣ ماليني دينار بالفترة 

نفسها من ٢٠١٩.

«إيفا فنادق» تطفئ جزءًا من خسائرها.. 
والسهم يعود للتداول اليوم

أعلنــت شــركة «إيفــا» للفنــادق 

واملنتجعات أنهــا قامت بإطفاء جزء 
من اخلسائر املتراكمة البالغة ٥٩٫٥٣٤ 
مليــون دينــار كما في ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢٠، حيث قالت الشــركة في بيان 
على موقع البورصة أمس، ان إطفاء 
اخلسائر مت عن طريق استخدام عالوة 
اإلصدار البالغة ١٢٫٢٧٤ مليون دينار، 
واالحتياطــي القانوني ٦٦٠٫٨٨١ ألف 
دينار، واالحتياطي االختياري ٦٦٠٫٨٨١ 

ألف دينار.
وأوضحت أن كتاب مدقق حسابات 
الشركة بني أن مبلغ اخلسائر املتراكمة 
بعد اإلطفاء هو ٤٥٫٩٣٨ مليون دينار 
تقريبــا، وميثل ما نســبته ٧٢٪ من 
رأســمال الشــركة املدفــوع، ويبلــغ 
رأسمال «إيفا فنادق» املصدر واملدفوع 
واملصرح به نحو ٦٣٫٥٤٣ مليون دينار 
موزعا على حوالــي ٦٣٥٫٤٣ مليون 
ســهم بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم 
الواحـد. وأعلنت البورصة الكويتية 
في إفصاح مستقل لها أمس، عن إعادة 
التداول على أسهم «إيفا فنادق» اعتبارا 
من اليوم (الثالثاء)، وذلك بناء على 
إفصاح الشركة الذي يفيد بإطفاء جزء 
من اخلسار املتراكمة والتي أصبحت 

أقل من ٧٥٪ من رأس املال املدفوع.
وكانت بورصة الكويت أعلنت في 
منتصف نوفمبر املاضي، عن إيقاف 
التداول على أسهم «إيفا فنادق» بناء 
على إفصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ 
نســبة اخلســائر املتراكمة ٩٣٫٦٩٪ 
وذلك تطبيقا للوائح املعمول بها في 
السوق التي تفيد بأنه «في حال حتقيق 
الشركة املدرجة خلسائر متراكمة تصل 
إلى ٧٥٪ أو أكثر من رأسمال الشركة، 
للبورصة القيــام بوقف التداول في 

أسهم الشركة املدرجة».

كشــفت البيانات املالية ان قيمــــــة الشيكات 
وخطابات الضمان للجهــــات احلكومية بلغت ٥٫١ 
مليارات دينار، حيث جـــــاءت وزارة الكهربـــــاء 
واملــــــاء في الصدارة بقيمة ١٫٥٤ مليـــــار دينار 
تلتهــــــا وزارة االشغال العامــــــة بـ ١٫٤٣ مليار 
دينــــار، ثم وزارة الدفـــاع بقيمــــة ٨٧٢٫٧ مليـــون 
دينــــــار ووزارة املاليــــة بقيمــــة ٤١٩٫٨ مليون 
دينار ووزارة الصحـــــة بقيمـــة ٣٥٥٫٣ مليـــون 

دينار.

ذكرت البيانات املالية ان املستحقات الضريبية 
للحكومــة بلغت خالل النصف االول من الســنة 
املالية احلالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ قد بلغت ٢٥٧٫٣ مليون 
دينار، وهي مسجلة لدى وزارة املاليـــة ـ االدارة 

العامـــة.

الكويت الرابعة خليجيًا في ترسيات العقود خالل نوفمبر
محمود عيسى

حلــت الكويت في املركز 
الرابع خليجيــا على قائمة 
مجلة ميد لترسيات العقود 
في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا - مينــا - لشــهر 
نوفمبــر املاضــي، حيــث 
أرســت عقودا بلغت قيمتها 
بعــد  دوالر،  مليــون   ١٣٦
غيابها خالل شهري سبتمبر 
وأكتوبر املاضيني عن القائمة.

وعلى املستوى اخلليجي، 
العربيــة  اململكــة  حلــت 
الســعودية في املركز األول 
خليجيا بعقود بلغت قيمتها 
١٤٨٦ مليون دوالر، وتبعتها 
عمان واإلمارات في املركزين 
الثاني والثالث بعقود قيمتها 
و٢٩٢  دوالر  مليــون   ٥٧٤
التوالي،  مليون دوالر على 
فيما جــاءت قطر في املركز 
اخلامــس بعقــود قيمتهــا 
٦٦ مليــون دوالر، وأخيــرا 
البحريــن بترســيات عقود 

قيمتها ٥٥ مليون دوالر.

دوالر فــي نوفمبــر، والتي 
تركزت على مشاريع النقل 
ارتفع إجمالي  واملترو، فقد 
العقود التي متت ترسيتها في 

٢٫٩ مليــار دوالر فقط. وقد 
أرســى العراق عقودا بلغت 
قيمتها ١٠ ماليني دوالر خالل 

نوفمبر املاضي.

املنطقة لهذا الشهر إلى ٧٫٧ 
مليارات دوالر وبنسبة هائلة 
تبلغ ١٦٥٪ مما كانت عليه في 
أكتوبــر ٢٠٢٠، عندما بلغت 

«ميد»: ٧٫٧ مليارات دوالر إجمالي عقود الشرق األوسط

وعلــى مســتوى منطقة 
مينــا، قالت مجلــة ميد انه 
بفضل الصفقات التي أبرمتها 
مصــر بقيمــة ٥٫١ مليارات 

«املركزي» يخصص إصدار سندات  وتورق بـ ٢٩٠ مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي عن تخصيص 
آخر إصدار لسندات وتورق بقيمة إجمالية 

بلغت ٢٩٠ مليون دينار.
وقال «املركزي» فــي بيان صحافي إن 
أجل اإلصدار يبلغ ٣ شهور ومبعدل عائد 

.٪١٫١٢٥
وكان البنــك قد خصص فــي اإلصدار 
املاضي ســندات وتورقا بقيمــة إجمالية 
بلغــت ٢٨٠ مليون دينــار، وبأجل إصدار 

بلغ ٦ شهور ومبعدل عائد ١٫٢٥٠٪.

أخبار البورصة

٥ ماليني أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» بالنصف األول بنمو ٥٣٪
املالية لشــركة بوبيان  البيانــات  أظهــرت 
للبتروكيماويات ارتفاع أرباح الشــركة ١٣٠٫٤٪ 
في الربــع الثاني املنتهي فــي ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبحسب 
نتائج الشركة املنشورة على موقع البورصة أمس، 
بلغت أرباح الفترة ٢٫٥٨ مليون دينار، مقابل أرباح 
بقيمة ١٫١٢ مليون دينار بالربع الثاني املنتهي في 
٣١ أكتوبــر ٢٠١٩، فيما بلغت أرباح الشــركة في 
النصف األول املنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ نحو ٥٫١ 

ماليني دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 
املاضي البالغة ٣٫٣٣ ماليني دينار، بارتفاع نسبته 
٥٣٫٢٪. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع 
األرباح خالل فترات املقارنة يعود بشكل رئيسي 
إلى عكس مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة. 
وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية إجمالية بنحو 
٣٤٫٨٨ مليــون دينار في النصف األول من العام 
احلالي، مقارنة بـ ٤١٫٥٩ مليون دينار للفترة ذاتها 

من عام ٢٠١٩، بانخفاض نسبته ١٦٫١٪.

املنتهي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.. و٣٤٫٨ مليون دينار اإليرادات التشغيلية
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مليونًا  ٢٩٩٫٣ بـ  «الكهرباء»  تليها  دينار..  مليون   ٤٢٧٫٨ بلغت  بديون  القائمة  تتصدر  أمالك الدولة العقارية تنخفض إلى ١٤ مليار دينار بتراجع ٢٫٦٪.. ونصف املليار دينار اإلهالك«النفط» 

تنفيذ صفقة متفق عليها 
بـ ٤ ماليني سهم على «عقار»

الكويت أمس عن  أعلنت بورصــة 
إمتام تنفيذ صفقــة متفق عليها على 
أسهم شركة عقار لالستثمارات العقارية 
بحجم بلغ ٤ ماليني ســهم، حيث قالت 
البورصة في بيان على موقعها الرسمي، 
ان تنفيذ الصفقة مت على أساس سعر 
٦٠ فلسا للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 
٢٤٠ ألف دينار. ولم يشهد سهم «عقار» 
أي تعامالت أمس ببورصة الكويت، علما 
بأن آخر سعر تداول للسهم بلغ ٥٨٫٣ 
فلسا، وكان ذلك يوم اخلميس املاضي 
املوافــق ١٠ اجلاري، وكانت «عقار» قد 
سجلت أرباحا بلغت ١٦٥٫٦٦ ألف دينار 
في التسعة أشهر األولى من العام احلالي، 
مقابل أرباح بقيمــة ١٫٤١ مليون دينار 

للفترة نفسها من ٢٠١٩.


