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االحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«رب ضارة نافعة».. الدوالر القوي يعزز إيرادات الكويت النفطية
احمللل املالي

تفتــح التغيرات في أســعار صــرف العمالت 
الرئيسية أمام الدينار مؤشرات إيجابية لتحسني 
اإليرادات في املوازنة العامة للدولة، كون غالبيتها 
تتأتى من مبيعات النفط اخلام ومشــتقاته التي 
تقّوم بالدوالر، إذ تشــكل االيرادات النفطية نحو 

٩٠٪ من اإليرادات العامة للدولة.
ويدعم حتســني اإليرادات العامة ايضا ارتفاع 
أسعار النفط منذ بداية العام احلالي، وتسجيلها 
مستويات قياسية، بتخطيها حاجز الـ ١٠٠ دوالر 
للبرميــل ألول مرة منــذ ٢٠١٤، انعكس ذلك على 
تعزيز إيرادات امليزانية، كما حتفز اإليرادات النفطية 
للكويت أيضا من رفع مستويات اإلنتاج بعدما رفع 
حتالف «أوپيك بلس» مــن حجم االنتاج ليرتفع 
معــه معدل االنتاج فــي الكويت إلى ٢٫٨١١ مليون 

برميل يوميا اعتبارا من شهر سبتمبر اجلاري.
وفي الوقت ذاته قد تشكل التغيرات في أسعار 
الصــرف تكلفة إضافية على الواردات الســلعية 
إلــى الكويت إذ ترتفع تكلفة اســتيرادها إثر تلك 
التغيرات، وصوال إلى ارتفاع تكلفة انفاق املواطنني 

في اخلارج ببعض األحيان. 
وتشــير البيانات التاريخية لتغيرات ســعر 
الصرف ما بني الدينار والدوالر األميركي، إلى أن 
املليار دوالر اميركي قبل ٥ سنوات كانت تساوي 
٢٧٦٫٤ مليون دينار، بينما ارتفعت لتساوي حاليا 
٣٠٧٫٨ ماليني دينار، وبالتالي تتحقق للكويت زيادة 
في اإليرادات النفطية بالدينار قيمتها تبلغ نحو 

٣١٫٤ مليون دينار من كل مليار دوالر.
وفي سياق متصل، ارتفع سعر صرف الدينار 
مقابل اليورو بنسبة ٢٧٪ من أدنى مستوى سجله 

في مــارس ٢٠١٤ عنــد ٢٫٥٥٤ يورو لــكل دينار، 
ليسجل كما في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ حوالي ٣٫٢٤٨

يورو لكل دينار، ومنذ بداية السنة احلالية وبعد 
متاســك العملة االوروبية فقد تغير سعر صرف 
الدينار مقابل اليورو بنسبة ٧٫٤٪ ليسجل حاليا 

٢٫٨٩٢ يورو لكل دينار. 
وعزز االرتفاع امللحوظ في سعر صرف الدينار 
من القدرة الشــرائية للعملة الوطنية في االنفاق 
على السلع واخلدمات املسعرة باليورو واملستوردة 
الــى الكويت من االســواق االوروبيــة، كما جعل 
تكاليف السفر الى دول االحتاد االوروبي ارخص 

مما كان عليه سابقا.
وعلى ســبيل املثال كان مبلــغ الـ ١٠٠٠ دينار 
عند مســتوي ٢٥٥٤ يورو، بينما وصل الى أعلى 
مستوياته في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ عند ٣٢٧٢ يورو 
وبارتفاع في سعر صرف الـ ١٠٠٠ دينار يساوي 
٧١٨ يورو، بارتفــاع ٢٨٪، وبالتالي زيادة القدرة 
الشرائية للدينار مقابل السلع واخلدمات املسعرة 

باليورو.
وجلهــة تغيــرات ســعر الصرف مــع اجلنيه 
االســترليني، ارتفع ســعر صرف الدينار مقابل 
االســترليني الذي تبع مســار الهبوط والتذبذب 
منذ نهاية ٢٠١٥، حيث وصل سعر صرف الدينار 
ألعلى مستوياته عند ٢٫٨١٢ جنيه استرليني لكل 

دينار في ١٩ مارس ٢٠٢٠.
وتاريخيا، قبل ٨ سنوات كانت الـ ١٠٠٠ دينار 
تعادل ٢٠٦٦ اســترليني، ونتيجــة لقوة الدينار 
مقابل اجلنيه أصبحت تســاوي ٢٧٧٦ جنيه كما 
في أغسطس ٢٠٢٢، بارتفاع قدره ٧١٠ استرليني 
فرق ســعر العملة ما يجعل السفر الى بريطانيا 

واالنفاق باجلنيه أرخص.

٣١٫٤ مليون دينار إضافية تدخل املوازنة العامة مقابل كل مليار دوالر في مبيعات النفط اخلام.. في ظل انخفاض سعر صرف الدينار

ارتفاع صـرف الدينار مقابـل اليورو جعل تكاليف السـفر إلـى أوروبا.. أرخص

«بوخمسني» تتخارج من مجمع 
«ليلى جاليري» بـ ٤٠ مليون دينار

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة 
أن الســوق العقــاري احمللي شــهد صفقة 
مــن العيار الثقيل خالل األيام املاضية، إذ 
تخارجت مجموعة بوخمســني ممثلة في 
إحدى شــركاتها التابعة مــن أحد أصولها 
العقارية الشهيرة في منطقة الساملية في 
صفقة مليونية تشــكل عالمــة فارقة في 
التداوالت العقارية بالســوق خالل الفترة 

األخيرة.

وتفصيليا، باعت املجموعة مجمع ليلى 
جاليري الواقع في شــارع ســالم املبارك 
إلى أحد جتــار العقار في الكويت بصفقة 
بلغت قيمتها نحو ٤٠ مليون دينار، حيث 
مثل املجموعــة بالتوقيع في تلك الصفقة 

د.أسامة بوخمسني.
ووفقا للمصادر فإن مساحة املجمع تصل 
إلــى أكثر من ٦٤٠٠ متر مربع ويتكون من 
مجمع جتاري، باإلضافة إلى برج مكاتب، 
ويقع املبنى بالكامل على ٣ شوارع باإلضافة 

إلى ممر.

مجمع جتاري وبرج ميتدان على مساحة ٦٤٠٠ متر مربع

فهد األربش لـ «األنباء»: إمدادات القهوة 
إلى الكويت آمنة.. واملخزون يغطي ٧ أشهر

علي إبراهيم 

أكد رئيــس احتاد املطاعم 
واملقاهي والتجهيزات الغذائية 
فهد األربش أن إمدادات القهوة 
إلى الكويت آمنة من تأثيرات 
تلف محصول النب في البرازيل، 
وأن التغير في أسعار واردات 
الكويت لم يشهد زيادة مؤثرة 

خالل األيام املاضية.
وقال األربش لـ «األنباء»، 
«إن غالبية إمدادات القهوة إلى 

٢٠ و٣٠ دوالرا وهــي التــي ال 
تشكل ســوى نحو ٠٫٥٪ من 
الســعر احلالي، ما يعني أنه 

ال أثر يذكر.
جديــر بالذكــر أن حجــم 
واردات الكويت من النب والشاي 
واملته والبهارات واألفاوية بلغ 
٦٧٫٦ مليون دينار خالل عام 
٢٠٢١ بزيادة طفيفة عن ٢٠٢٠

الذي بلغ حجم واردات الكويت 
فيه من تلك املنتجات ما قيمته 

٦٦٫٠٣ مليون دينار.

حاليــا ســيغطي الطلب في 
السوق احمللي بالكويت حلني 
انتاج محصول العام اجلديد 

مطلع العام املقبل.
وأوضح األربش أن الزيادات 
التي طرأت إثر تراجع املعروض 
العاملــي مــن الــنب البرازيلي 
وزيــادة الطلــب علــى انتاج 
الفاقد،  دول أخرى لتعويض 
ترك أثرا بسيطا جدا على سعر 
الطــن الذي شــهد زيادة لدى 
بعض املورديــن تتراوح بني 

أزمة اإلنتاج بالبرازيل ال تؤثر على الكويت ألن غالبية ما نستورده يأتي من الهند

فهد االربش

الكويت تأتي من الهند وبالتالي 
فإن التغييرات التي أحدثتها 
أزمــة احملصول البرازيلي لن 
تلق بظاللها على الكويت كون 
املورد إلينا دولة أخرى متاما».
وأشــار األربــش إلى أن 
غالبية الشــركات الكويتية 
التي تعمل باملجال وخصوصا 
الكبــرى لديهــا  الشــركات 
مخزون يكفيها لفترة تتراوح 
بــني ٦ و٧ أشــهر مقبلة، ما 
يعني أن املخــزون املتوافر 

استشاري ملزايدة تطوير مواقع محور جسر جابر
مصطفى صالح

علمت «األنباء» أن مجلس الوزراء قام مؤخرا بطرح 
ممارســة خاصة بتقدمي خدمات الدعم االستشاري 
ملزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإجناز وتشغيل 
وصيانة واســتغالل واستثمار مواقع محور جسر 
الشيخ جابر األحمد، املكونة من اجلزيرتني الشمالية 

واجلنوبية والضفتني الشمالية واجلنوبية.
ومن املقرر أن تقوم األمانة العامة ملجلس الوزراء 
باإلعالن رسميا عن طرح املمارسة التي حتمل الرقم 
١٥-٢٠٢٢/٢٠٢٣، في عدد اليوم االحد للجريدة الرسمية 
(الكويت اليوم)، والتي هي ممارسة عامة غير قابلة 
للتجزئة بني الشــركات املتخصصة لتقدمي خدمات 
الدعــم االستشــاري ملزايدة الترخيــص بتخطيط 
وتطويــر وإجناز وتشــغيل وصيانة واســتغالل 
واســتثمار مواقع محور جســر جابر، وذلك طبقا 
للمواصفات والشــروط العامة الــواردة في وثائق 
املمارســة التي ميكــن احلصول عليها مــن األمانة 
العامــة ملجلــس الوزراء في قصر الســيف العامر، 

مقابل رسوم غير مسترجعة وقدرها ٧٥ دينارا.

املكونة من اجلزيرتني الشمالية واجلنوبية والضفتني الشمالية واجلنوبية

٣ أصناف حليب أطفال جديدة 
إلى البطاقة التموينية بسعر مدعوم

مــي) العضوي تركيبة رقــم (٣/٤٠٠ غ) 
بسعر مدعوم وقدره ١٫٢٢٥ دينار، كما ألغى 
القرار الوزاري رقم ١٦ لســنة ٢٠٢١ بشأن 
إضافة املواد الغذائية للبطاقة التموينية 

بأسعار مخفضة.

طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشــريعان قــرارا وزاريا حمل الرقم 
١١٨ لعام ٢٠٢٢ بشــأن إضافــة ٣ أصناف 
جديدة من حليب األطفال للبطاقة التموينية 
بأسعار مخفضة.وتضمن القرار الوزاري 
الــذي أصدره الشــريعان إضافــة كل من 
حليب االطفــال (بيبي آند مي) العضوي 
تركيبــة غذائية للرضع رقــم (١/٤٠٠ غ) 
بسعر مدعوم وقدره ١٫٢٢٥ دينار، وحليب 
األطفال (بيبي آند مي) العضوي تركيبة 
متابعة رقم (٢/٤٠٠ غ) بسعر مدعوم وقدره 
١٫٢٢٥ دينــار، وحليب األطفال (بيبي آند 

منتجات «بيبي آند مي» لألطفال الرضع بوزن ٤٠٠ غرام وبسعر ١٫٢٢٥ دينار

«بيت الزكاة» يبحث عن شركات متخصصة 
في إدارة األمالك العقارية

وجهاز إداري وفني وقانوني، وأن تكون 
لديها اخلبرة الكافيــة في إدارة احملافظ 
العقاريــة للجهات احلكوميــة اخليرية، 
إلى جانب خبرة سابقة في مجال التثمني 

والتقييم العقاري.
كذلك يشترط «بيت الزكاة» أن تكون 
الشركة املتقدمة قد مضى على تأسيسها 
٥ ســنوات علــى االقل، ولديهــا ميزانية 
معتمدة لثالث سنوات سابقة، مع تقدمي 
كتــاب معتمد من أحد البنــوك تبني من 

خالله وضعها املالي.

طارق عرابي

في إطار سعيه ملتابعة شؤون عقاراته 
املتنوعة، علمت «األنباء» أن بيت الزكاة 
يبحث حاليا عن شركات متخصصة في 

مجال إدارة احملافظ العقارية.
وفي هذا اخلصوص، طلب بيت الزكاة 
تأهيل شركات لتنفيذ تلك األعمال والتي 
من بينها أن تكون متخصصة في مجال 
إدارة االمــالك العقاريــة، وأن تكون من 
الشــركات التي تتمتع بهيــكل تنظيمي 

لتولي شؤون عقاراته املتنوعة

إقبال على حجوزات عمرة املولد النبوي 
برًا.. واألسعار تبدأ من ١٢٥ دينارًا

باهي أحمد

علمــت «األنباء» عبر 
مصادرهــا املطلعــة أن 
البرية  العمــرة  رحــالت 
تشــهد طلبــا ملحوظــا 
خالل الفترة احلالية في 
ظل طــرح مكاتب العمرة 
البرية لباقات سفر بأسعار 
تنافسية تتراوح بني ٩٥

و١٥٠ دينارا وفقا خليارات 
الرحلــة  الســكن ومــدة 

والتوقيت.
إلى  وأشارت املصادر 
أن رحالت العمرة البرية 
خــالل شــهر ســبتمبر 

اجلــاري طرحــت مبدد تتــراوح بني ٦ و١١
يوما وبأسعار تبدأ من ٩٥ دينارا، مبينة انه 
مسموح السفر جلميع األعمار والنساء من 
دون محرم، وهو األمر الذي يحفز الطلب على 
السفر لقضاء املناسك من قبل عائالت كاملة.

وذكرت أن شهر أكتوبر املقبل سيشهد 

عطلة املولد النبوي الشريف وهو ما واكبته 
املكاتب بتوفير رحالت لـ ٦ أيام تبدأ بأسعار 
مــن ١٢٥ دينارا وفقا خليــارات الغرف في 
الفنادق وتزداد التكلفة تدريجيا مع تخفيض 
عــدد املعتمرين بالغرفــة الواحدة وصوال 
إلى ١٥٠ دينارا للمعتمر الواحد في الغرفة.

أسعار عمرة سبتمبر تبدأ بـ ٩٥ ديناراً وتزداد وفق اختيارات الفنادق


