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بدعم نمو اإليرادات

«المالية» 2.3 :مليار دينار فائض الميزانية خالل النصف األول
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 10.33مليارات
اإليرادات المحققة
تمثل %68.5
من إجمالي المقدر
تحصيله

المصروفات تراجعت
بنسبة %15.3
إلى 7.01مليارات
دينار
• ارتفاع �إيرادات الكويت خالل الن�صف الأول

حتولت الكويت �إلى فائ�ض يف املوازنة
العامة خالل الن�صف الأول من العام
املايل املنتهي يف � 30سبتمرب املا�ضي،
مقابل عجز بالفرتة املقارنة من ،2017
وذلك بدعم منو الإيرادات .%46.9
وبح�سب البيانات ال�صادرة عن وزارة
املالية الكويتية �أم�����س ،فقد �سجلت
الكويت يف الفرتة من مطلع �أبريل 2018
وحتى نهاية �سبتمرب فائ� ً
ضا بعد خ�صم
احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 2.28
مليار دينار « 7.53مليارات دوالر»،
مقابل عجز بقيمة  1.94مليار دينار

« 6.41مليارات دوالر» بالفرتة املناظرة
م��ن  .2017وي��ب��د�أ ال��ع��ام امل���ايل يف
الكويت يف �أبريل من كل عام ،وينتهي يف
 31مار�س من العام التايل.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أن الكويت حولت
 %10م��ن �إج��م��ايل الإي����رادات الفعلية
�إل��ى احتياطي الأجيال القادمة بواقع
 1.03مليار دينار.
وحققت الكويت خالل الن�صف الأول من
عامها امل��ايل �إجمايل �إي���رادات بقيمة
 10.33مليارات دينار ،متثل  %68.5من
�إجمايل املقدر حت�صيله يف العام املايل

 2018-2019والبالغ  15.09مليار
دينار .وباملقارنة مع العام ال�سابق
فقد ارتفعت �إيرادات الكويت امل�سجلة يف
الن�صف الأول من  2018بن�سبة  %46.9عن
قيمتها بذات الفرتة من العام املا�ضي
عند  7.03مليارات دينار.
وعلى م�ستوى امل�رصوفات وااللتزام،
فقد تراجعت بالفرتة من مطلع �أبريل
 2018وحتى �سبتمرب املا�ضي بن�سبة
� %15.3إلى 7.01مليارات دينار ،مقابل
 8.28مليارات دينار بالفرتة املناظرة
من العام ال�سابق.

و�شكلت امل�رصوفات امل�سجلة بال�ستة
الأ�شهر الأولى من العام احلايل ،%32.6
من املقدر ت�سجيلها يف العام املايل
 2019/2018ال��ب��ال��غ  21.50مليار
دينار.
وكانت وزارة املالية الكويتية قدرت
العجز املايل املقدر حتقيقها خالل عام
 2019/2018يبلغ  6.5مليارات دينار
بعد ا�ستقطاع ن�سبة احتياطي الأجيال
القادمة ،على �أن ت�صل �إجمايل �إيرادات
الكويت لـ 15.09مليار دينار ،مقابل
م�رصوفات بـ 21.5مليار دينار.

تراجع األسهم اليابانية و «نيكي» يسجل أكبر خسائره اليومية خالل  7أشهر
�أغ��ل��ق امل���ؤ��شر نيكي الياباين
منخف�ضا عند �أدن��ى م�ستوى يف
�شهر� ,أم�س ,وتكبد �أكرب هبوط
يومي منذ مار�س  ،مت�أثرا بعمليات
بيع للأ�سهم العاملية ،يف حني
�سجلت �أ�سهم �رشكات التكنولوجيا
وامل��ع��دات ال�صناعية �أداء دون
�أداء ال�سوق عموما .و�ساهم يف
هبوط البور�صة اليابانية خف�ض
يا�سكاوا �إلكرتيك لإنتاج املعدات
ال�صناعية لتوقعات الأرباح مما
دفع �أ�سهم �رشكات �أخرى بالقطاع
منك�شفة ب�شكل كبري على ال�صني

للرتاجع .و�شهدت «وول �سرتيت»
�أول �أم�س �أكرب انخفا�ض يومي لها
يف ثمانية �أ�شهر ،بعد �أن تكبدت
الأ�سهم الأوروب��ي��ة �أ�سو�أ خ�سارة
يومية لها منذ يونيو يف الوقت
الذي �سيطرت فيه املخاوف ب�ش�أن
ارتفاع عوائد الدين على �أ�سواق
الأ�سهم يف �أنحاء العامل.
وهبط نيكي  % 3.9عند الإغالق
�إلى  22590.86نقطة وهو �أدنى
م�ستوى �إغالق للم�ؤ�رش القيا�سي
منذ العا�رش من �سبتمرب.
وانخف�ض امل�ؤ�رش نحو  % 8من

�أع��ل��ى م�ستوى ل��ه يف  27عاما
ع��ن��د  24448.07نقطة ال��ذي
بلغه الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي .ويف
الوقت الذي انخف�ضت فيه جميع
القطاعات الفرعية البالغ عددها
 33على امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع
نطاقا ،ف���إن الأ�سهم املرتبطة
بال�صني �سجلت �أداء دون البقية.
وخف�ضت ي��ا���س��ك��اوا �إلكرتيك،
التي ت�صدر معدات امل�صانع �إلى
ال�صني ،توقعاتها ل�صايف الربح
ال�سنوي بن�سبة .% 12.6
وانخف�ض �سهم ال�رشكة % 6.1

وتراجعت �أ�سهم فانوك ل�صناعة
الروبوتات ال�صناعية ونابتي�سكو
وميت�سوبي�شي �إلكرتيك % 6.8
و�ستة  %و % 5.1على الرتتيب.
وهبطت �أ�سهم �رشكات �صناعة
الرقائق بفعل م�ؤ�رشات على تباط�ؤ
الطلب يف قطاع �أ�شباه املو�صالت،
لتنخف�ض �أ�سهم طوكيو �إلكرتون
 % 3.9و�أدفانت�ست  % 4.5و�شني-
�إيت�سو كيميكال امل�صنعة ملنتجات
ال�سليكون  .% 4.3وانخف�ض �سهم
«�سوفت بنك» ،التي متلك ح�ص� ًصا
يف �رشكات تكنولوجيا عاملية

مثل علي بابا % 5.8 ،جراء �ضعف
�أ�سهم التكنولوجيا العاملية.
ويف امل��ق��اب��ل ،الم�����س��ت �أ�سهم
�رشكة «دون كيخوته» القاب�ضة
ل�سال�سل البيع ب�أ�سعار خمف�ضة
م�ستوى قيا�سي ًا عند  6800ين
و�أغلقت مرتفعة  .% 10ترجع
القفزة �إلى عر�ض قدمته «فاميلي
م��ارت» القاب�ضة لبيع ح�صتها
يف وحدتها للتجارة العامة �إلى
«دون كيخوته» مقابل  1.9مليار
دوالر واحل�صول على  % 20من
ال�سل�سلة.

«أونكتاد» :اإلجراءات الحمائية االقتصادية باتت أهم مسارات التجارة الدولية

ذك��ر م���ؤمت��ر الأم���م امل��ت��ح��دة للتجارة
والتنمية «اونكتاد» �أول �أم�س ان االجراءات
احلمائية االقت�صادية «باتت تكت�سب �أهمية
اكرب ف�أكرب يف التجارة الدولية بالرغم
من ت�أثرياتها االقت�صادية وانعك�سا�ساتها
االجتماعية والبيئية».
جاء ذلك يف ندوة مل�ؤمتر «اونكتاد» حول
ت�أثري التدابري التي تقوم بها بع�ض الدول
ال�سيما ذات االقت�صادات القوية على �سبيل
احلماية النتاجها املحلي على م�سارات

«المركزي المصري» يبرم
اتفاق تمويل مع بنوك
دولية بقيمة  3.8مليارات
دوالر

�أب��رم البنك املركزي امل�رصي اتفاقية جديدة
«للبيع مع االلتزام ب�إعادة ال�رشاء» مع جمموعة
من البنوك الدولية ل�سندات دوالري��ة ب�إجمايل
مبلغ  3.8مليارات دوالر وبتاريخ ا�ستحقاق
نهائي يبلغ �أربعة �أعوام ون�صف العام ومتو�سط
فرتة ا�ستحقاق قدرها ثالثة �أعوام.
و�أفاد البنك يف بيان �أم�س �أن هذه العملية من �ش�أنها
حتقيق هدف البنك املركزي ب�ش�أن «حت�سني هيكل
الدين اخلارجي من خالل مد �آجال اال�ستحقاق»
م�شريا الى ان ابرام االتفاقية اجلديدة وتنفيذها
ميثل «�شهادة ثقة من قبل الأ�سواق العاملية يف
جناح برنامج اال�صالح االقت�صادي» امل�رصي.
وذكر البيان ان ابرام االتفاقية املذكورة «يعرب
كذلك عن االلتزام امل�ستمر الذي �أبدته ال�سلطات
امل�رصية يف تعزيز الأو�ضاع االقت�صادية واملالية
املحلية على الرغم من تزايد املخاطر العاملية
وت�شديد الأو�ضاع املالية يف الدول املتقدمة».
وا���ش��ار ال��ى ان��ه �سيتم «ت�سوية» العملية يف
 19نوفمرب املقبل بعد �سداد البنك املركزي
اجمايل مبلغ  3.1مليارات دوالر يف منت�صف ال�شهر
نف�سه.
واو���ض��ح ان ذل��ك ميثل قيمة عملية البيع مع
االلتزام باعادة ال�رشاء ل�سندات دوالرية متت يف
 15نوفمرب من العام املا�ضي مع جمموعة من
البنوك الدولية.

التجارة الدولية وم�ساعي االمم املتحدة
لتعزيز خطوات التنمية امل�ستدامة وفق
خطة االمم املتحدة .2030
وتو�صل اخل�ب�راء امل�شاركون ال��ى ان
التعامل مع اجراءات احلمائية االقت�صادية
حتول الى امر واقع مع ما يتطلب التعامل
معه لت�شكيل م�سارات جديدة ل�ضمان
«التجارة امل�ستدامة و�سط االج��راءات
احلمائية وي�ضمن يف الوقت ذاته التما�سك
الإقليمي والتعاون ال��دويل يف التجارة

الدولية».
كما دعا اخلرباء الى االخذ بعني االعتبار
عددا من العوامل عند التفكري يف اجراءات
احلمائية االقت�صادية مثل �ضمان االمن
الغذائي واحلفاظ على موارد مياه ال�رشب
وحماية امل��ن��اخ وع��دم ح��رم��ان ال��دول
النامية واالقل دخال من فر�ص الت�صدير.
ورب���ط اخل�ب�راء جن��اح تلك االج���راءات
بتعزيز �شفافية اللوائح ذات ال�صلة
بالتجارة ال�سيما يف �آليات تي�سري اجراءات

اال�سترياد من الدول النامية واالقل دخال
وتزويدها باملعلومات املحدثة دوما
لتواكب املتغريات يف تعليمات الت�صدير
الى دول االقت�صادات املتقدمة.
يذكر ان الكثري م��ن دول االقت�صادات
املتقدمة قد جل���أت منذ االزم��ة املالية
العاملية عام  2008الى تقنني اجراءات
حلماية �صناعاتها املحلية للتغلب على
معدالت البطالة املنت�رشة فيها جراء
االزمة.

أثرياء العالم يخسرون  99مليار دوالر

مع تراجع أسواق األسهم
فقد �أثرياء العامل نحو  100مليار دوالر
بعد املوجة البيعية التي طالت «وول
�سرتيت» والأ�سهم الأوروبية والآ�سيوية
يف ال�ساعات الأخرية .وكانت البور�صة
الأمريكية تكبدت خ�سائر وا�سعة يف جل�سة
�أم�س و�سجل م�ؤ�رش «داو جونز» ال�صناعي
�أ���س��و�أ �أداء يومي منذ مار�س املا�ضي
وتراجع بنحو � %3.1إل��ى 25598.7
نقطة .و�أظهر م�ؤ�رش «بلومربغ» لأثرياء

العامل وال��ذي ي�ضم  500رج��ل �أعمال
�إنهم خ�رسوا  99مليار دوالر �أول �أم�س
مع تراجع �سوق الأ�سهم .ويعد «جيف
بيزو�س» �أغنى رجل يف العامل هو �أكرب
اخلا�رسين حيث فقدت ثروته  9.1مليار
ات��دوالر يف جل�سة �أم�س لترتاجع عند
م�ستوى  145.2مليار دوالر .وكان �سهم
«�أمازون» هبط بنحو � %6.2إلى م�ستوى
 1755.3دوالر يف ختام جل�سة �أول �أم�س

�.أما كل من وارن بافيت وبرنار �أرنو فقد
ففقدا  4.5مليارات دوالر حيث تراجعت
ثرواتهم عند  87.5مليار و 66.9مليار
دوالر على الرتتيب .كما ت�أثرت الأ�سهم
اليابانية والأوروبية باخل�سائر التي
عانت منها البور�صة الأمريكية وفقد
م�ؤ�رش «نيكي» نحو  1000نقطة يف نهاية
تعامالت �أم�س� ،أما م�ؤ�رش «�ستوك�س»600
فرتاجع عند �أدنى م�ستوى يف � 20شهر ًا.

تراجع استثمارات األجانب في أدوات الدين المصرية
إلى  14مليار دوالر
قال �أحمد كجوك نائب وزير املالية امل�رصي يف ت�رصيحات
نُ �رشت �أم�س �إن ا�ستثمارات الأجانب يف �أدوات الدين احلكومي
بلغت  14مليار دوالر حتى نهاية �سبتمرب.
يقل ذلك عن م�ستوى  17.5مليار دوالر امل�سجل يف نهاية
يونيو وم�ستوى  23.1مليار دوالر امل�سجل يف نهاية مار�س
.2018
وك��ان ق��رار البنك املركزي حترير �سعر �رصف العملة
املحلية يف نوفمرب  ،2016والذي نتج عنه فقدان اجلنيه

ن�صف قيمته� ،ساهم يف �إنعا�ش التدفقات الأجنبية على
ال�سندات و�أذون اخلزانة احلكومية امل�رصية.
و�أ�ضاف كجوك يف ت�رصيحاته املن�شورة �أم�س �أن وزارة
ال بداية من
املالية «�سرتكز على �إ�صدار ال�سندات الأطول �أج ً
العام احلايل».
و�ألغت م�رص يف وقت �سابق عدة عطاءات لبيع �سندات
اخلزانة ب�سبب العوائد املرتفعة املطلوبة من البنوك
وامل�ستثمرين.

«كافكو» تجدد اعتماد
شهادتين عالميتين للجودة

�أعلنت ال�رشكة الكويتية
لتزويد الطائرات بالوقود
«كافكو» �أم�س ح�صولها على
جتديد اعتماد �شهادتني
ع��امل��ي��ت�ين ل��ل��ج��ودة من
�رشكة اخل�ب�رات الدولية
لال�ست�شارات.
وق��ال��ت ال�رشكة يف بيان
�صحايف �إن ال�شهادتني هما
���ش��ه��ادة جت��دي��د وحتديث
نظام �إدارة اجلودة املتوافق
مع موا�صفات الآيزو 9001
  2015وك��ذل��ك �شهادة• عبدالله الدعيجاين
حتديث نظام الإدارة البيئية
املتوافق مع «الآيزو .»2015 - 14001
و�أ�ضافت �أن ال�شهادتني تتوافقان مع منهجية العمل يف
ال�رشكة عرب تزويدها بكل الوثائق اخلا�صة بهذه املوا�صفات
والتدريب عليها والعمل بها �ضمن نظام �إداري ذكي ومتطور
يلبي احتياجات ال�رشكة ويوائم �أف�ضل املمار�سات واملعايري
العاملية.
و�أو�ضحت �أن املدير العام لل�رشكة عبدالله الدعيجاين
ورئي�س فريق اجل��ودة وتقنية املعلومات جمال الدري�س
ت�سلما ال�شهادتني من الرئي�س التنفيذي ل�رشكة اخلربات
الدولية لال�ست�شارات توفيق �سوقيه.

«أسمنت الخليج»« :الخير الوطنية» تلغي
مفاوضات بيع حصتها في الشركة
�أف�����ادت ��شرك��ة «�أ�سمنت
اخلليج» املدرجة يف �سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية،
وبور�صة الكويت ،ب�أن �رشكة
«اخل�ي�ر الوطنية للأ�سهم
والعقارات» مل تتو�صل �إلى
ات��ف��اق نهائي م��ع �رشكة «
اليربتي هاو�س» ب�ش�أن بيع
ح�صتها البالغة  %37.81يف
«�أ�سمنت اخلليج» وعليه مت
�إلغاء املفاو�ضات.و�أو�ضحت
ال�رشكة يف بيان لها ن�رش
على موقع �سوق �أبوظبي �أم�س
�أنه مت �إلغاء املفاو�ضات مع
امل�شرتي املحتمل ب�ش�أن
عملية البيع.
كانت �رشكة «اخلري الوطنية»
قد �أعلنت يف دي�سمرب 2017
ع��ن وج���ود م��ف��او���ض��ات مع
�رشكة « الي�برت��ي هاو�س»
ل�����ش�راء ك���ام���ل ح�صتها
املجمعة والبالغة %37.81
من ر�أ�سمال �رشكة «�أ�سمنت

اخلليج» التي تت�ضمن ح�صة
��شرك��ة اخل��ي�ر امل��ن��ف��ردة
والبالغة  278مليون �سهم،
ما ن�سبته %33.89؛ وذلك من
خالل املحافظ اال�ستثمارية
اململوكة ل�رشكة اخلري.
وتُ ��ع��د «�أ���س��م��ن��ت اخلليج»
��شرك��ة �إم��ارات��ي��ة املن�ش�أ
ومدرجة ببور�صتي الكويت
و�أبوظبي ،بر�أ�سمال يبلغ
 821.1مليون درهم �إماراتي
م��وزع ً
��ا على نحو 821.1
مليون �سهم بقيمة ا�سمية
درهم واحد لل�سهم.
ومتتلك «اخل�ير الوطنية»
�أك�ب�ر ح�صة يف «�أ�سمنت
اخلليج» بن�سبة ،%37.81
تليها ح�صة �سامل عبدالله
احلو�سني بنحو ،%14.6
ثم ح�صة حمد بن عبدالعزيز
ال��ون��ي�����س ب��ن��ح��و ،%7.7
و�أخ ً
�يرا ح�صة حكومة ر�أ�س
اخليمة بنحو .%7.3

«بوبيان للبتروكيماويات»:
 % 7.2النسبة المحققة
من االستحواذ على «الكوت»
ذكرت �رشكة بوبيان للبرتوكيماويات الكويتية �أن الن�سبة
املحققة لعملية اال�ستحواذ الإلزامي على �أ�سهم �رشكة الكوت
للم�شاريع ال�صناعية «الكوت» بلغت .% 7.2
وقالت «بوبيان للبرتوكيماويات» يف اف�صاح �أم�س على املوقع
الإلكرتوين لبور�صة الكويت �إن الن�سبة املذكورة حتققت
خالل الفرتة بني � 9سبتمرب و� 10أكتوبر املا�ضيني.
و�أ�ضافت �أن جمموع عدد الأ�سهم امل�شاركة يف عملية اال�ستحواذ
بلغت � 7.264.889سهم مبينة �أنه ال يوجد �أثر للمعلومة
اجلوهرية على مركزها املايل.

«كيبكو» :تداوالت نشطة

للسهم بالتزامن مع انتهاء

زيادة رأسمال «برقان»
قالت �رشكة م�شاريع الكويت
القاب�ضة «كيبكو»� ،إن ن�شاط
ال��ت��داول على ال�سهم خالل
جل�سة �أول �أم�س �صادف كونه
�آخر يوم لالكتتاب يف زيادة
ر�أ�سمال «بنك برقان» التابع
للمجموعة.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان
للبور�صة الكويتية� ،أم�س،
�أنه مل يكن هناك �أي تطورات
جوهرية حدثت من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي �إلى حدوث ن�شاط
ت���داول غ�ير اع��ت��ي��ادي على
�سهم «كيبكو».
و�شهد �سهم «كيبكو» تداوالت
�أم�����س جت��اوز حجمها 2.4
مليون �سهم بقيمة � 513ألف
ليغلق ال�سهم عند
دينارُ ،

م�ستوى  212فل�س ًا ك�أعلى
م�ستوى له خالل �أ�سبوعني.
جدير بالذكر� ،أن «كيبكو»
مت��ت��ل��ك ح�����ص��ة ت��ت��ج��اوز
ن�سبته  %65يف ر�أ�سمال
«برقان» البالغ نحو 226
مليون دينار ،فيما متتلك
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية نحو  %8.4يف
ر�أ�سمال البنك.
و�أعلن البنك يف � 19سبتمرب
امل��ا���ض��ي ،ع��ن ب��دء عملية
االكتتاب اخلا�صة بزيادة
ر�أ���س��م��ال��ه ال��ت��ي �ستمثل
ر�أ�سم ً
اال �إ�ضافي ًا حتى 62.55
مليون دي��ن��ار ،م��ع انتهاء
فرتة االكتتاب يف � 10أكتوبر
.2018

الدوالر هبط والين ارتفع بعد تدني تداول األسهم األميركية
فاج�أ الدوالر الأمريكي ،الذي ُينظر �إليه
ع��ادة ك�أحد امل�لاذات الآمنة يف �أوقات
اال�ضطرابات ،بع�ض خرباء �سوق ال�رصف
�أم�س برتاجعه بعد �أن دفع امل�ستثمرون
الهلعون الأ�سهم الأمريكية �إل��ى �أ�سو�أ
انخفا�ض يومي لها يف نحو ثمانية
�أ�شهر .وزاد امل���ؤ��شر يف�.آي.اك�����س،
«م�ؤ�رش اخلوف» ،يف وول �سرتيت الذي
يقي�س توقعات تقلبات �سوق الأ�سهم44 ،
� %إلى � 22.96أم�س وهو �أعلى م�ستوياته

منذ �أبريل.
وهبط م�ؤ�رش الدوالر ،الذي يقي�س قوة
العملة الأم�يرك��ي��ة مقابل �ست عمالت
رئي�سية� % 0.25 ،إل��ى � 95.27أم�س،
بعد �أن ارتفع �إل��ى  95.79يف اجلل�سة
ال�سابقة.
وارتفع الني ،الذي ُينظر �إليه كمالذ �آمن،
�إلى  112.19للدوالر وهو �أعلى م�ستوياته
منذ ب��داي��ة ال�شهر احل���ايل ،مدعوم ًا
ب��ال��ع��زوف ع��ن امل��خ��اط��رة يف �أعقاب

حتذيرات من �صندوق النقد الدويل ب�ش�أن
النمو العاملي واال�ستقرار املايل.
وزاد اليورو � % 0.27إلى  1.1550دوالر
�أم�س بعد �أن تراجع �إل��ى  1.1477يف
اجلل�سة ال�سابقة.
وج��رى ت��داول اجلنيه اال�سرتليني عند
 1.3213دوالر ،دون �أعلى م�ستوى له يف
�أ�سبوع بقليل ،يف الوقت الذي يراهن فيه
امل�ستثمرون على خروج منظم لربيطانيا
من االحتاد الأوروبي يف مار�س.

وارتفع اال�سرتليني �أكرث من  % 2مقابل
الدوالر على مدى جل�سات التداول اخلم�س
املا�ضية.
وج���رى ت���داول ال����دوالر ال��ك��ن��دي عند
 1.3041للدوالر الأمريكي ،بالقرب من
�أدنى م�ستوياته يف الأول  ،1.3069الذي
بلغه �أول �أم�س.
وبلغ الدوالر الأ�سرتايل ،الذي ُينظر �إليه
كمقيا�س للإقبال على املخاطرة عامليا،
 0.7072دوالر �أمريكي مرتفعا .% 0.25

وبلغ الدوالر النيوزيلندي  0.6472دوالر
�أمريكي ،فوق �أدنى م�ستوى له يف عدة
�سنوات البالغ  0.6422دوالر ،والذي
�سجله االثنني املا�ضي.
وتراجعت الروبية الهندية �إلى م�ستويات
منخف�ضة جديدة وتفاقمت �أم�س خ�سائر
�سوق الأ�سهم منذ بداية العام ،مت�رضرة
من عمليات البيع يف الأ�سواق العاملية
والتي �أثارها ت�صاعد توترات التجارة
والتحذير من تباط�ؤ النمو.

وانخف�ضت الروبية الهندية �إلى 74.4850
للدوالر يف التعامالت املبكرة ،مرتاجعة
 .% 0.4وهبطت العملة الهندية ما يزيد
على  % 14منذ بداية العام ما يجعلها
الأ�سو�أ �أداء يف �آ�سيا.
وبلغت الروبية  74.40-74.39للدوالر
مقارنة مع م�ستواها يف الإغالق ال�سابق
البالغ  .74.21وقال متعاملون �إن بيع
البنك املركزي للدوالر على غري املعتاد
قد حد من انخفا�ض الروبية.

