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منطقة العمرية
القيمة التقديرية للعقار كما في أغسطس 2020

KD 310,000

أرض فضاء 600 م2

شارع واحد - داخلي

  صفقة بين »مركز سلطان« و»بيور هارفست«

أول مزرعة ذكية في الكويت بـ 30 مليون يورو
حسام علم الدين

أبرمت  »مركز سلطان«  أن شركة  زاوي��ة  أعلن موقع 
صفقة م��ع ش��رك��ة »ب��ي��ور ه��ارف��س��ت س��م��ارت ف��ارم��ز« 
اإلم���ارات���ي���ة ل��ب��ن��اء م���زرع���ة ذك���ي���ة م��خ��ص��ص��ة إلن��ت��اج 

الفواكه والخضروات الطازجة. 
م��ن 30  أك��ث��ر  أن الصفقة تبلغ قيمتها  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
مليون يورو لبناء أول مزرعة ذكية واسعة النطاق 
ف����ي ال���ك���وي���ت. وذك������ر أن »ب����ي����ور ه���ارف���س���ت« ت��ص��م��م 
وتبني وتشغل منشآت وأنظمة زراعية هجينة يتم 
التحكم في درج��ات الحرارة فيها، وحصلت مؤخرًا 
ع��ل��ى ال���ت���زام اس��ت��ث��م��اري م��ت��ع��دد ب��ق��ي��م��ة ت��زي��د على 

»ال���وف���رة« لالستثمار  م��ن ش��رك��ة  م��ل��ي��ون دوالر   100
بيئية  زراع��ي��ة  ونشر حلول  والتطوير  البحث  لدفع 
متقدمة خاضعة للرقابة في الكويت وجميع أنحاء 
املنطقة. كما أنها توسع أعمالها في كل من اإلمارات 

والسعودية. 
وقالت خديجة أوباال الرئيسة التنفيذية في »مركز 
سلطان«: لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا من اليوم 
ل��الس��ت��ث��م��ار ف���ي االب��ت��ك��ار ال��غ��ذائ��ي ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، إن 
اعتماد دول املنطقة منذ فترة طويلة على الواردات 
الزراعية  املنتجات  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  جانب  إل��ى 
ال���ط���ازج���ة ي��س��ل��ط��ان ال����ض����وء ع���ل���ى أه���م���ي���ة ال����زراع����ة 

املحلية. 

وأض�������اف�������ت: س����ت����ط����ور »ب�����ي�����ور ه�����ارف�����س�����ت« م����زرع����ة 
الفواكه  توفير  يمكنها  ال��ك��وي��ت  ف��ي  حديثة  محلية 
إلى  مزارعها  م��ن  الطازجة  العضوية  وال��خ��ض��روات 
الجودة  بتوفير  ملتزمون  نحن  مباشرة.  متاجرنا 
زبائننا  يطلبها  التي  والخدمات  والقيمة  والتنوع 
أمر  املحلية هو  الطازجة  املنتجات  في  واالستثمار 
ق��ال سكاي كورتز  للمستقبل. من جانبه،  ج��دًا  مهم 
»ب���ي���ور  ال���ش���ري���ك امل����ؤس����س وال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل����
هارفست«: نعمل مع »مركز سلطان« من خالل هذه 
ال��غ��ذائ��ي وال��ح��ف��اظ على  األم���ن  الصفقة على تعزيز 
واالستدامة  االق��ت��ص��ادي  والتنويع  املائية  ال��ث��روات 

داخل الكويت واملنطقة عمومًا.

أصيبت بدوامة هبوط أمام الدوالر

انخفاض الروبية يزيد تحويالت الهنود

حسام عبدالرحمن
ق����ال م��وق��ع »اري���ب���ي���ان ب���زن���س« إن ال���روب���ي���ة ال��ه��ن��دي��ة 
أصيبت بدوامة هبوط، حيث خسرت نحو 50 بيزة 
مقابل الدوالر، بحلول ساعات التداول األولى صباح 
أم��س، ما زاد اآلم��ال في زي��ادة تحويالت الهنود في 

الخارج إلى بالدهم. 
وقال مسؤولون مصرفيون ومحللون في السوق، إن 
الهند، خصوصًا  إل��ى  الخارج  في  الهنود  تحويالت 
م����ن م��ن��ط��ق��ة ال���خ���ل���ي���ج، ت���ش���ه���د ط����ف����رة ع�������ادة ع��ن��دم��ا 

تنخفض قيمة الروبية مقابل الدوالر.
وأش��������ارت ت���ق���اري���ر إل�����ى أن�����ه ب����ن االث����ن����ن وال���ث���الث���اء 
املاضين انخفضت قيمة صرف الروبية بنحو 0.74 
إل���ى 73.64 روب��ي��ة، م��ق��ارن��ة بسعر إغالقها  امل��ئ��ة  ف��ي 
الجمعة املاضي.  وقال اجاي كيديا العضو املنتدب 
ل��ش��رك��ة »ك��ي��دي��ا ك��وم��ت��راي��د« ل��أب��ح��اث: »إن الضعف 
ال��ح��ال��ي ل��ل��روب��ي��ة ي��ع��ود إل���ى مجموعة م��ن ال��ع��وام��ل، 
مثل التوتر املتزايد على الحدود بن الهند والصن 
واستعادة مؤشر الدوالر ملستوى 93 نقطة واندفاع 

املتداولن لجني األرباح«. 
إل���ى 74.2  أك��ث��ر  ال��روب��ي��ة  ت��ن��خ��ف��ض  وزاد: »ي��م��ك��ن أن 
م��ق��اب��ل ال�������دوالر ف���ي امل�����دى ال��ق��ص��ي��ر، وم����ع ذل����ك ف��إن 
ال��ض��ع��ف ال��ح��ال��ي ف��ي العملة ال��ه��ن��دي��ة ق��د ال يستمر 
ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة وق���د ت��ت��ع��اف��ى إل���ى م��س��ت��وى ب��ن 72.2 

روبية و71.4 روبية في غضون شهر«. 
من جهته، قال مسؤول كبير في بنك في والية كيرال 
ال��رغ��م م��ن الهجرة العكسية  ال��ب��الد، إن��ه على  جنوب 

ال���واس���ع���ة ال���ن���ط���اق م����ن ه���ن���ود ع���ام���ل���ن ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
الخليج في أعقاب فقدان الوظائف الناجم عن تفشي 
ف��ي��روس ك���ورون���ا، ف���إن ت��دف��ق ت��ح��وي��الت ال��ه��ن��ود من 
الخليج خالل فترة أبريل إلى يونيو ظل قويًا بسبب 
ان��خ��ف��اض ق��ي��م��ة ال��روب��ي��ة إل���ى م��س��ت��وى ي��ق��ع ب��ن 75 

روبية إلى 76 روبية مقابل الدوالر. 
ُي��ذك��ر أن ال��ه��ن��ود ال��ع��ام��ل��ن ف��ي ال���خ���ارج يستفيدون 
م���ن ان��خ��ف��اض ق��ي��م��ة ال��روب��ي��ة ل��ت��ح��وي��ل م��ب��ال��غ أك��ب��ر 
مثل  معينة،  ألغ���راض  منها  لالستفادة  وطنهم  إل��ى 
نفقات مثل دفع  تلبية  أو  ال��ع��ق��ارات  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار 
ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة ألوالده����م أو ش���راء سلع مرتفعة 

القيمة. 
أسوأ  املاضي، عن  األسبوع  أعلنت  قد  الهند  وكانت 

انكماش فصلي في الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 
23.9 ف���ي امل���ئ���ة، وه����و أدن�����ى م��س��ت��وى ف���ي 24 ع��ام��ًا. 
»أنجل  لدى  األبحاث  فاكارجافيد، محلل  وق��ال خان 
توجهات  م��ع  تتماشى  النتائج  ه��ذه  إن  ب��روك��ي��ن��غ«، 
ال��س��وق بالنظر إل��ى االض��ط��راب االق��ت��ص��ادي الناجم 
ع��ن تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا وعمليات اإلغ���الق التي 

نتجت عنه. 
وم���ع ذل����ك، ق��ال��ت ش��رك��ة »آي س��ي آي س��ي داي��رك��ت« 
لخدمات تداول األسهم والعمالت، إن اتجاه الروبية 
ال ي����زال ه��ب��وط��ي��ًا م��ق��ارن��ة م��ع ال������دوالر، الف��ت��ة إل���ى أن 
أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة األم��ي��رك��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال��ص��ف��ر على 
املدى الطويل في أميركا ستواصل الضغط على زوج 

عملتي الروبية/ الدوالر.

¶ تزايد التوتر بين الهند والصين واندفاع المتداولين لجني األرباح عمقا من جراحها 

بالحد األقصى لتمويل احتياجاتها على المديين المتوسط والطويل 

بنوك عالمية »متحمسة« إلقراض الكويت

إبراهيم محمد 
أوضحت املصادر أن أكبر البنوك العاملية يتابع عن 
للحكومة  يتيح  ال��ذي  العام  الدين  قانون  كثب مسار 
اق��ت��راض 20 مليار دي��ن��ار مل��دة 30 س��ن��ة، مشيرة الى 
ح��م��اس��ة ل���دى ال��ج��ه��ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ال��دول��ي��ة الق���راض 
الكويت فور اقرار القانون، بفضل قوة مركزها املالي 
العاملية  التصنيف  وك���االت  تصنيفات  تعكسه  ال��ذي 
م���ن ج���ه���ة، وح���ج���م دي���ون���ه���ا امل��ن��خ��ف��ض وال���ب���ال���غ 4.1 
 عن 

ً
م��ل��ي��ارات دي��ن��ار كما ف��ي 31 م���ارس 2020، ف��ض��ال

أق��ل 10 دول لديها ديون  صنف من بن 
ُ
الكويت ت أن 

سيادية نسبة إلجمالي الناتج املحلي وفقًا لصندوق 
النقد الدولي.  وزادت املصادر: تترقب البنوك العاملية 
ت����ط����ورات ال���دي���ن ال���ع���ام وك��ي��ف��ي��ة إق�������راره س������واء، عبر 
�� نيابي على  مجلس األم��ة إذا حصل توافق حكومي 
انتهاء  م��ع  بمرسوم ض���رورة  أو  األخ��ي��رة  التعديالت 

فترة املجلس الحالي.
وأش����ارت امل��ص��ادر ال���ى ان ال��دي��ن ال��س��ي��ادي الكويتي 
ال ي�����زال األق�����ل ع��ل��ى م��س��ت��وى دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ت���ي ي���ت���وق���ع ان ت��س��ت��دي��ن ح����وال����ي 100 
م��ل��ي��ار دوالر خ���الل ال��ع��ام ال��ح��ال��ي لتمويل ع��ج��وزات 
م��ي��زان��ي��ات��ه��ا.  وت��وق��ع��ت امل��ص��ادر ان��ت��ع��اش إص����دارات 

أدوات ال���دي���ن ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة خ����الل ال��ع��ام��ن 
امل��ي��زان��ي��ات الحكومية  ت��وس��ع ع��ج��ز  ف��ي ظ��ل  املقبلن 

وتزايد متطلبات إعادة التمويل. 
م��ت��ص��ل، كشفت م��ص��ادر ذات ص��ل��ة عن  ع��ل��ى صعيد 
قانون  على  األخيرة  البرملانية  التعديالت  مقترح  أن 
إلى  االقتراض  والرامي بتخفيض حجم  العام  الدين 
10 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ل��ف��ت��رة 3 س��ن��وات ف��ق��ط، سيواجه 
امل��ق��در في  العجز  أن  ع���ارم، ال سيما  برفض حكومي 

ميزانية السنة املالية الحالية يقارب ٩ مليارات دينار، 
األمر الذي يعني أن إجمالي املبلغ املسموح للحكومة 
باقتراضه سيتم دفعه لسداد عجز سنة مالية واحدة، 
وستعود ازمة السيولة لتواجه الحكومة مرة أخرى، 
ولكن ه��ذه امل��رة سيكون ل��دى الحكومة قانون للدين 
العام بال ج��دوى بعد أن تستنفد الحد األقصى فيه 

لسداد عجوزات سنة مالية واحدة.
وقالت املصادر إن ع��الج أزم��ة العجز يحتاج قوانن 

ذات ف��ت��رات زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة ت��ع��ط��ي امل��ج��ال للحكومة 
ب��داًل  وال��س��داد حسب حاجتها  واالس��ت��دان��ة  للتحرك 
من ان تكون مقيدة بفترة زمنية محددة تدفعها الى 
أن  امل���دى، موضحة  ات��خ��اذ خ��ط��وات عالجية قصيرة 
تنفيذ اإلص��الح��ات يحتاج ال��ى ما بن 3 و6 سنوات 
فإن  امل��وازن��ة، وبالتالي  ف��ي  املالية  آث���اره  حتى تظهر 
ت���ح���دي���د م��ه��ل��ة زم���ن���ي���ة ق���ص���ي���رة ل����إص����الح أم�����ر غ��ي��ر 

منطقي.

ين العام« عبر المجلس أو بمرسوم ضرورة  ب إلقرار »الدَّ ¶ مصدر حكومي لـ سبقلا: ترقُّ
¶ قوة الوضع المالي للبالد 

ومتانته تعززان جاذبيتها 
لدى المقرضين الدوليين 

¶ 4.1 مليارات دينار
إجمالي الديون السيادية.. 

بين األدنى
عالميًا وخليجيًا 

قالت مصادر حكومية موثوقة
لـ سبقلا: إن بنوكاً وجهات تمويلية 
عالمية تواصلت مع الكويت، مؤكدة 
جهوزيتها إلقراضها بالحد األقصى، 

وفقاً لما تتطلبه الدولة من احتياجات 
تمويلية على المديين المتوسط 

والطويل، موضحة أن المتانة المالية 
التي تتمتع بها البالد الناجمة عن 

احتياطياتها الضخمة في صندوق 
األجيال تعزز جاذبيتها لدى المقرضين 

الدوليين.

تدفعه الحكومة األلبانية

44 مليون دوالر تعويض 
لكونسورتيوم كويتي - يوناني

مي مأمون
التابعة  املنازعات  لفض  الدولية  املحكمة  أم��رت 
ل���غ���رف���ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي���ة، وم���ق���ره���ا ب����اري����س، 
ال��ح��ك��وم��ة األل��ب��ان��ي��ة ب��دف��ع أك��ث��ر م���ن 44 مليون 
امل�����س�����ددة وض���رائ���ب  ال���ف���وات���ي���ر غ���ي���ر  دوالر م����ن 
الباسان،   - تيرانا  طريق  إن��ش��اء  لكونسورتيوم 

إضافة إلى مليون دوالر مصروفات تحكيم.
ال��ط��ري��ق  ب���ن���اء  Exit اإلخ����ب����اري إن  وق�����ال م���وق���ع 
ب��دأ ف��ي نهاية ع��ام 2012 بقرض ممول م��ن بنك 
التنمية اإلسالمي بقيمة 220 مليون دوالر، على 
ي��د ك��ون��س��ورت��ي��وم ك��وي��ت��ي - ي��ون��ان��ي م��ك��ون من 
 Actorمن الكويت و COPRI Construction شركة

SPA من اليونان. 
ووق���ع ن���زاع ب��ن ال��ك��ون��س��ورت��ي��وم وهيئة الطرق 
ال���ط���رف األول  ق����ام  ف���ي 2015، ع��ن��دم��ا  األل��ب��ان��ي��ة 
إضافية  إنشاء  مصروفات  لدفع  طلبن  بتقديم 
وت���م���دي���د ل���ل���م���وع���د ال���ن���ه���ائ���ي إلن����ه����اء امل����ش����روع 

للمرحلتن الثالثة واألولى.

وبلغت قيمة املصروفات اإلضافية 31.2 مليون 
دوالر  مليون   14 األول���ى، ونحو  للمرحلة  دوالر 

للمرحلة الثالثة.
ووف��ق��ًا ل��ل��ع��ق��د، ج���رى تقييم ه��ذي��ن ال��ط��ل��ب��ن من 
خالل شركة هندسية لبنانية مستقلة للمشروع 
 ،Spectrum Engineering Consultants SARL

لتصل إلى 25.2 و11.7 مليون دوالر.
ولم توافق الحكومة األلبانية على تقييم الشركة 
املستقلة، مدعية أن التكلفة أقل، ولم يوافق أيضًا 
الكونسورتيوم مصرًا على التكلفة التي وضعها، 
وبالتالي لجأت األط��راف املتنازعة إلى املحكمة 
األخ��رى.  التحكيمية  الحلول  فشل  بعد  الدولية 
وطالب الكونسورتيوم الحكومة األلبانية بدفع 
ق��ي��م��ة األع���م���ال اإلن��ش��ائ��ي��ة إض���اف���ة إل����ى ض��ري��ب��ة 
وج��اء  عليها،  املحكمة  وواف��ق��ت  املضافة  القيمة 
الحكم بأن تدفع ألبانيا نحو 44.3 مليون دوالر 
القيمة  إلى ضريبة  للمصروفات، إضافة  س��دادًا 
ك��م��ص��روف��ات لعملية  أل��ف دوالر  امل��ض��اف��ة و761 

التحكيم.

منقطع عن العمل وغير موجود في البالد.. منذ عام

»البترول« تصرف
راتب موّظف مفصول

سعد الشيتي
أن فضيحة  م��ص��ادر مطلعة  م��ن  علمت سبقلا 
الكويتية،  البترول  مؤسسة  في  جديدة  إداري���ة 
اكتشفها مراقبو ديوان املحاسبة، عندما جرى 
التدقيق على بعض املفصولن واملتقاعدين من 
املؤسسة؛ ليجدوا أنها تصرف راتب عامل غير 

كويتي منقطع عن العمل منذ أكثر من سنة!
وقالت املصادر ل�� سبقلا: إن املراقبن اكتشفوا 
املؤسسة بصرف  استمرار  في  ل 

ّ
تتمث مفاجأة؛ 

في  يعمل  الهندية،  الجنسية  م��ن  رات��ب موظف 
ليس  أن��ه  الرغم من  املعلومات، على  إدارة نظم 
ع��ل��ى رأس ع��م��ل��ه، ول����م ي��ح��ض��ر ل��ل��ع��م��ل، وغ��ي��ر 
أغسطس  منذ شهر  البالد  في  أساسًا  موجود 

!2019
وأش�������ارت إل����ى أن����ه م��ن��ذ ت��ل��ك ال���ف���ت���رة اس��ت��م��رت 
ال��ش��ؤون اإلداري���ة بااليعاز إل��ى ال��ش��ؤون املالية 
في استمرار صرف راتبه من دون التدقيق على 

كشف حضوره وانصرافه، موضحة أن الشؤون 
اإلدارية تقوم بإرسال كشف شهري للمدرين في 
املؤسسة بخصوص متابعة وتأخير املوظفن 
التأخير  وف��ي حالة  العمل،  إل��ى  ع��ن حضورهم 
دق��ائ��ق ف��ق��ط ت��ت��م إح��ال��ة امل��وظ��ف إل���ى التحقيق 
مل���اذا  اإلداري، وُي��خ��ص��م م���ن رات���ب���ه، م��ت��س��ائ��ل��ة: 
ل��م ت��ق��م ال��ش��ؤون اإلداري�����ة بكشف األم���ر وإب���الغ 
»املالية« بوقف راتب املوظف الغائب عن العمل؟
وبّينت أنه بعد إخطار املؤسسة بهذه املخالفة، 
سارع قطاع الشؤون اإلداري��ة بإلقاء اللوم على 
النظم واملعلومات إلخالء  املالية وإدارة  االدارة 
مسؤوليتهم من املخالفة، موضحة أن الشؤون 
اإلداري���ة دوره��ا في متابعة حضور وانصراف 
املوظفن، وكان عليها ان تخطر »املالية« بغياب 

املوظف لوقف صرف راتبه.
ه��ل ستتم محاسبة  ال���س���ؤال:  يبقى  وأض���اف���ت: 
املتسّببن في هذه املخالفة التي أض��رت باملال 

العام، أم سيتم حفظها؟!

!

أقل 10 دول لديها ديون سيادية 
في العالم مقارنة بالناتج المحلي 

اإلجمالي لعام 2019

نسبة الدين العام من الدولةم
إجمالي الناتج المحلي

2.8%بروناي1
7.5%أفغانستان2
 8.2%أستونيا3
10.9%جزر سليمان4
12.3%بوتسوانا5

الكنغو 6
13.4%الديموقراطية

15.2%الكويت7
16.4%روسيا8
17.6%زيمبابوي9
18.1%كوسوفو10

املصدر صندوق النقد الدولي

توقعات بمزيد من االنخفاض للعملة الهندية 


