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حققت صافي ربح بلغ  40.2مليون دينار

الفريح« :المطاحن» سجلت مبيعات  445.9مليون دينار بارتفاع  %16خالل 2018
�أك���د رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية
�أ�سامة الفريح �إن النتائج امل�رشفة
واالجن��ازات الرائدة التي حققتها
ال�رشكة هذا العام مل تكن لتتحقق
ل��وال وج��ود منظومة متكاملة من
العنا�رص املحفزة لذلك ،خ�صو�ص ًا
�أن��ه��ا ج���اءت يف ظ��ل ا�ضطرابات
�سيا�سية ت�شهدها كثري من الدول
العربية ،ق��د نتج عنها العديد
من التداعيات ال�سلبية التي �ألقت
بظاللها على ال�صعيد االقت�صادي
وال��ت��ج��اري ملعظم دول املنطقة
ومنها الكويت ودول جمل�س التعاون
اخلليجي عموم ًا.
و�أ���ض��اف ال��ف��ري��ح :رغ��م الظروف
ال�صعبة عربيا ودوليا وجيو�سيا�سيا
�سجلت مبيعــات ال�رشكة هــذا
العام  445.980.748دينارا مقابل
 385.514.886دينارا بلغتهــا عـام
 2017ب��ارت��ف��اع  ،% 16وبلغت
كلفة املبيعات 413.151.260
دينارا مقابل  350.294.843دينارا
بلغتها عـام  2017ب��ارت��ف��اع 18
 ،%وعليه بلغ ���ص��ايف رب��ح هذا
العام  40.229.724دينارا مقابل
 41.062.395دي��ن��ارا لعام 2017
بانخفا�ض � ،% 2أما �صايف الأ�صول
الثابتة فقد بلغ  40.692.199دينارا
مقابل  42.906.793دينارا لعام
 2017بانخفا�ض  ،% 5وبلغت
امل�صاريف الإداري����ة 9.687.977
دينارا مقابل  9.064.545دينارا

لعام  ،2017بينما بلغت حقوق
امل�ساهمني  413.267.392دينارا
مقابل  381.500.400دينار بلغتها
عام  2017بزيادة � ،% 8أما املنافع
واملزايا التي ح�صل عليها �أع�ضاء
جمل�س الإدارة خالل عام  2018فقد
اقت�رصت على مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ب��واق��ع � 54أل���ف دينار،
وم��ك��اف ��آت �أع�����ض��اء جل��ان جمل�س
الإدارة بواقع � 12ألف دينار.
واكد الفريح يف التقرير ال�سنوي
ال�صادر ع��ن جمل�س �إدارة �رشكة
مطاحن الدقيق و املخابز الكويتية
�أن���ه ي�لاح��ظ م��ن ك�شف الإن��ت��اج
وامل��ب��ي��ع��ات ل��ع��ام � ،2018أن
املطاحن �سجل �إنتاجها «»391.158
ط��ن��ا م��رت��ف��ع� ًا ب��ذل��ك ع��ن �إن��ت��اج
ع��ام  2017املا�ضي ال��ذي �سجل
« »378.354طنا مت�صاعد ًا �أي�ض ًا
عن �إنتاج مو�سم  2016الذي �سجل
« »310.015طنا .وبلغ �إجمايل
مبيعات املطاحن « »391.118طن
ا�ستهلك منها حملي ًا «»309.232
طن ومت ت�صدير « »81.886طنا،
مقابل مبيعات للعام املا�ضي 2017
�سجلت « »378.166طنا ا�ستهلك منها
حملي ًا « »296.013طنا ومت ت�صدير
« »82.153طنا.
من جانبه �أكد مطلق الزايد الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة مطاحن الدقيق
وامل��خ��اب��ز الكويتية �أن ال�رشكة
مازالت م�ستمرة يف دورها الوطني
الريادي يف حتقيق الأم��ن الغذائي

,,

الزايد« :الشركة»
مازالت مستمرة
في تحقيق
األمن الغذائي
رغم التحديات
الجيوسياسية دولي ًا
• جانب من العمومية

ل��دول��ة ال��ك��وي��ت واحل���ف���اظ على
ا���س��ت��ق��راره يف خمتلف ال��ظ��روف
واملتغريات االقت�صادية عاملي ًا .
و�أ�ضاف الزايد :على الرغم من �أن
عام  2018كان مليئ ًا بالتحديات،
�إال �أن ال�رشكة برهنت خالله على
مكانتها ال��ري��ادي��ة ك�رشكة �أم��ن
غذائي بر�ؤيتها الثاقبة ،وخططها
امل��درو���س��ة ،وق��رارات��ه��ا ال�سليمة
وبكوادرها الفنية والإداري��ة الذين
تفتخر بهم ال�رشكة وتعدهم من �أهم
عوامل النجاح.
و�أكد الرئي�س التنفيذي �أن ال�رشكة

ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن االجن�����ازات
امل�ضيئة يف عام  2018فعلى ال�صعيد
املحلي ،جنحت ال�رشكة يف احلفاظ
على ا�ستقرار �أ�سعار بيع الأعالف رغم
االرتفاعات املتوالية التي �شهدتها
�أ�سعار ال�شعري يف الأ�سواق العاملية
التي ارتفعت هذا العام فقط من 65
دوالر ًا �إل��ى  75دوالرا للطن  ،من
خالل حتمل ارتفاع تكاليف اال�سترياد
دون �أن تعك�س ذلك على �أ�سعار بيعه
يف ال�سوق املحلي ،ورغم انعكا�س
ذلك على �إيرادات ال�رشكة و�أرباحها
�إال �أن ال�رشكة قامت بذلك �إميانا

حصل  6.7ماليين دينار
«المالية» ُت ِّ
عن بيع قسائم ملك الدولة بمزاد علني
�أعلنت وزارة املالية �أم�س حت�صيلها مبلغ  6.7ماليني
دينار «نحو  22مليون دوالر» عن بيعها ق�سائم ملك
الدولة يف م��زاد علني.وقالت «املالية» يف بيان
�صحايف �إن هذا املزاد يعد الأول لها يف ال�سنة املالية
اجلديدة « »2020-2019والذي عقد يف تاريخ � 8أبريل
احلايل.
و�أو�ضحت �أن��ه مت خالل امل��زاد بيع ق�سيمة �سكنية
مبنطقة بيان تبلغ م�ساحتها  1000مرتمربع بقيمة
بلغت � 802أل��ف دي��ن��ار «نحو  2.6مليون دوالر»
وبيع ق�سيمة جتارية مبنطقة �رشق تبلغ م�ساحتها
" 500م�ترم��رب��ع بقيمة  4.5م�لاي�ين دي��ن��ار «نحو

 17.7مليون دوالر».
وذكرت �أن املزاد ت�ضمن بيع ق�سيمة حرفية مبنطقة
العار�ضية م�ساحتها  250مرتا مربعا بقيمة 1.4
مليون دينار «نحو  4.6ماليني دوالر» م�شرية �إلى �أنها
�ستنظم مزادا مطلع مايو املقبل يف مقر الوزارة لبيع
ق�سيمتني ا�ستثماريتني يف منطقة ال�ساملية.
وتعقد وزارة املالية هذه املزادات وفقا للمادة رقم 6
من املر�سوم بالقانون رقم « »105ل�سنة  1980يف �ش�أن
نظام �أمالك الدولة التي تن�ص على �أن يكون بيع �أمالك
الدولة اخلا�صة العقارية عن طريق املزاد العلني
بعد الإعالن عنه بالن�رش يف اجلريدة الر�سمية.

الدوالر يرتفع أمام الدينار عند  304فلوس
 ...واليورو يستقر عند 343
ارتفع �سعر �رصف الدوالر الأمريكي مقابل الدينار
الكويتي �أم�س الى م�ستوى  0.304دينار يف حني
ا�ستقر اليورو عند  0.343دينار مقارنة ب�أ�سعار
�رصف �أول �أم�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية
على موقعه الإل��ك�تروين ان �سعر �رصف اجلنيه
الإ�سرتليني ا�ستقر عند م�ستوى  0.396دينار يف
حني انخف�ض الفرنك ال�سوي�رسي ال��ى م�ستوى
 0.300دينار وبقي الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.
وا�ستقر الدوالر الأمريكي �أمام العمالت الرئي�سية
خالل تعامالت ام�س ،و�صعد الدوالر �أمام اليورو
بنحو � % 0.3إلى  1.1267دوالر ،فيما هبط �أمام
الني بن�سبة  % 0.1عند  111.91ين.
وارتفعت العملة الأمريكية �أمام اجلنيه الإ�سرتليني

بنحو  % 0.1عند  1.3025دوالر ،فيما ا�ستقرت
�أمام الفرنك ال�سوي�رسي عند  1.0110فرنك.
وخالل تلك الفرتة ا�ستقر م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
الذي يقي�س �أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية عند
.97.027
وكانت ال�صني �أعلنت اول �أم�س منو االقت�صاد لديها
ب�أكرث من التوقعات يف الربع الأول من العام
احلايل عند  ،% 6.4فيما �أ�شارت التقديرات �إلى �أن
الناجت الإجمايل املحلي �سريتفع بن�سبة .% 6.3
و�أ���ش��ار تقرير «البيج ب��وك» ال�صادر ع��ن بنك
االحتياطي الفيدرايل �إلى �أن االقت�صاد الأمريكي
ا�ستمر يف النمو بوترية �ضعيفة �إل��ى معتدلة
و�أن معظم املناطق �أبلغت عن �صعوبات العثور
على العمال املهرة وب�شكل خا�ص يف الت�صنيع
والبناء.

منها ب�أنها �إحدى الأدوات احلكومية
ل�ضمان ا�ستقرار �أ���س��ع��ار ال�سلع
الغذائية يف ال�سوق املحلي .
وتابع الزايد ب�أن �أزمة الأمطار التي
تعر�ضت لها البالد خالل �شهر نوفمرب
من هذا العام عززت من ثقة اجلميع
ب�رشكة مطاحن الدقيق واملخابز
الكويتية ومبقوماتها املتميزة
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات والأزم����ات
ال��ط��ارئ��ة ،حيث ترجمت ال�رشكة
خ�لال ه��ذه الأزم���ة مفهومي الأم��ن
الغذائي واالكتفاء الذاتي الغذائي
من خالل قدرة ال�رشكة على ت�سخري

ضرورة سن تشريعات تتالءم مع مستقبل القطاع

خبراء :أهمية االستعداد للثورة الصناعية الرابعة
لتحقيق النمو المنشود

���ش��دد ع���دد م���ن اخل��ب��راء ال��ع��رب
امل�شاركني يف «ملتقى جمتمع االعمال
العربي ال��ـ � »17أم�س على اهمية
اال�ستعداد للثورة ال�صناعية الرابعة
لتحقيق ال��ت��ق��دم االق��ت�����ص��ادي يف
املنطقة العربية.وقال ع�ضو جمل�س
�إدارة احت��اد رج��ال االعمال العرب
حممد النقي على هام�ش امللتقى ان
التحدي املقبل امام االقت�صاد العربي
يتمثل يف الثورة ال�صناعية الرابعة،
مو�ضحا ان االمكانيات متوافرة يف
العامل العربي من جميع النواحي،
وان م��ا يحتاجه ه��و اال�ستقرار
ال�����س��ي��ا���س��ي.واع��ت�بر ان الو�ضع
ال�سيا�سي يف عموم املنطقة العربية
غري م�ستقر وهو ال��ذي ي�ؤثر �سلبا
على االقت�صاد وي ��ؤدي الى تراجعه
با�ستثناء احلالة اخلليجية.واو�ضح
النقي ان اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي
تنعم به الكويت والتوجه ال�سيا�سي
الذي ين�سج عالقات جيدة مع خمتلف
االطراف يف العامل �ساعدها يف ال�سري
قدما نحو التنمية.
وقال ان «�سيا�سة �سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح االحمد وال��ذي ح�صل
على تقدير من البنك الدويل وقبله
من االم��م املتحدة دليل على دور
الكويت يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية على م�ستوى العامل
وال�سيما انها حتولت ال��ى مركزا
للعمل االن�ساين العاملي».من جهته
اعترب اخلبري االقت�صادي يف النفط
وال��غ��از ف��ادي ج��واد ان «م�ستقبل
اال�ستثمارات العربية يف خطر اذا

• �سعود القحطاين

• فادي جواد

• حممد النقي

مل نبادر ملعاجلة الفجوة الرقمية
بني النمو املت�سارع للتكنولوجيا
وقدرتنا على التكيف معها».وقال
«لقد فر�ضت علينا الثورة ال�صناعية
الرابعة واقعا جديدا مليئا بالفر�ص
والتحديات فمن جهة �ستوفر فر�ص
جديدة للعمل مل تكن موجودة لكنها
من جهة ثانية �ستق�ضي على العديد
من الوظائف التقليدية القائمة حول
العامل».
و�شدد على �أهمية �سن ت�رشيعات
تتالءم مع الثورة ال�صناعة الرابعة
واالجت���اه نحو االقت�صاد الرقمي
واعداد البنى التحتية املعرفية وقبل
كل �شيء ا�صالح التعليم الذي يعد
�رشطا �أ�سا�سيا لدخول عامل الذكاء
ال�صناعي .واعرب جواد عن �شكره
العميق ل�صاحب ال��ر�ؤي��ة الثاقبة
�صاحب ال�سمو ام�ير الكويت على
مبادرته الكرمية بان�شاء �صندوق

لال�ستثمار يف جماالت التكنولوجيا
واالقت�صاد الرقمي مب�شاركة القطاع
اخلا�ص.بدوره قال الأ�ستاذ الدكتور
يف جامعة امللك �سعود القحطاين
ان «ال��ت��ط��ور التقني احلا�صل يف
العامل �سيكون العامل الأك�بر يف
التغيري وعلى ال��دول العربية ان
تكون م�ستعدة لذلك واال �ستخ�ضع
ل�سيطرة املتحكمني بهذه التقنيات
يف العامل».
وا���ش��ار ال��ى �أهمية درا���س��ة الثورة
ال�صناعية الرابعة وت�أثريها على
االقت�صاد م��ن اج��ل توحيد الآراء
العربية ح��ول ه��ذا االم���ر متهيدا
لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض
دولنا يف هذا االطار لتحقيق النمو
والتقدم االقت�صادي عربيا.وكان
امللتقى الذي انطلق ام�س ويختتم
اعماله اليوم يبحث يف جل�ساته
فر�ص اال�ستثمار و�إعادة اعمار العراق

واهميته يف جذب اال�ستثمار وتوفري
ف��ر���ص العمل لل�شباب العراقي
و�إعادة توطني اال�ستثمارات العراقية
يف اخلارج ليعود الى العراق.
كما �سيناق�ش �أهمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة يف اقت�صادات
ال��دول املتقدمة والنامية ودورها
املحوري يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية لهذه الدول مبا توفره
من االف فر�ص العمل والتي ت�سهم
يف ح��ل م�شكلة البطالة وتعزيز
معدالت الناجت املحلي.و�سيتناول
امل�����ش��ارك��ون �أه��م��ي��ة التمكني
االقت�صادي للمر�أة العربية كركيزة
�أ�سا�سية لتطور �أي دول��ة ومنوها
و�ستعر�ض ما حققته الدول العربية
من تقدم يف ت�ضييق الفجوة بني
اجلن�سني على ال�صعيد التعليمي
وال�صحي و�رضورة تفعيل م�شاركتها
االقت�صادية.

«نيكي» يغلق متراجع ًا عن أعلى مستوى في  4أشهر ونصف
�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين �أم�س مرتاجعا
عن �أعلى م�ستوى له يف � 4أ�شهر ون�صف مع
هبوط الأ�سهم الدفاعية وانخفا�ض �أ�سهم
كانون ب�سبب تقرير عن �أنها �ستخف�ض
توقعاتها للأرباح.وهبط امل�ؤ�رش نيكي
 % 0.84ليغلق عند  22090.12نقطة
بعد �أن الم�س �أعلى م�ستوى له منذ �أوائل
دي�سمرب يف اليوم ال�سابق.
وانخف�ضت �أ�سهم �رشكات الأدوية الدفاعية،
�إذ هبط �سهم تاكيدا ل�ل�أدوي��ة % 3.5

وتراجعت �أ�سهم �أ�ستيال�س فارما % 3.2
كما تراجع �سهم �أوت�سوكا القاب�ضة % 3.5
�إلى �أدنى م�ستوى يف ثالث �سنوات.
وهبط م�ؤ�رش قطاع الأدوي���ة يف بور�صة
طوكيو بن�سبة � % 3.3إلى �أدنى م�ستوى
له يف �أكرث من ثالثة �أ�شهر.وهوى �سهم
كانون  % 4بعد �أن �أوردت �صحيفة نيكي
االقت�صادية اليومية تقريرا قالت فيه �إن
من املتوقع �أن تخف�ض ال�رشكة تقديراتها
ل�ل�أرب��اح لعام  2019وتتوقع تراجع

«انتو» تبيع حصة في مركز

تسوق إلى صندوق مدعوم
من الكويت لخفض الدين

تخطط انتو بروبرتيز الربيطانية لبيع ح�صة ن�سبتها  % 50يف
مركز ت�سوق مبنطقة اي�ست ميدالندز �إلى �رشكة ا�ستثمار عقاري
مدعومة من الكويت مقابل  186.3مليون جنيه ا�سرتليني «242.53
مليون دوالر» يف م�سعى خلف�ض ديونها.
وقالت انتو يف بيان �أم�س �إن كيل �سرتيت انف�ستمنت�س ،املدعومة
من �صندوق الرثوة ال�سيادي الكويتي ،تعتزم �رشاء ن�صف حقوق
امللكية يف مركز ديربي للت�سوق ،الذي ي�ستقبل  22مليون مت�سوق
�سنويا.
وا�شرتت انتو مركز الت�سوق ،الذي �سجل دخال �صافيا من الإيجارات
بقيمة  25.2مليون جنيه ا�سرتليني يف  2018وي�ضم متاجر بيع
بالتجزئة ل�رشكات مثل مارك�س �آند �سبن�رس ونك�ست و�إت�ش �آند �إم
و�سين�سربي وزارا ،مقابل  390مليون جنيه ا�سرتليني يف .2014
وقالت انتو ،التي تتطلع �أي�ضا لبيع �أ�صول يف �إ�سبانيا� ،إن قيمة
مركز ديربي للت�سوق ُقدرت عند  372.5مليون جنيه ا�سرتليني
بنهاية العام املا�ضي.وتبلغ قيمة انتو ال�سوقية  1.33مليار
ا�سرتليني ،يف حني يبلغ �صايف ديونها اخلارجية  4.87مليارات
ا�سرتليني.

الأرب��اح الت�شغيلية � % 20إل��ى ما يزيد
قليال عن  270مليار ين مقارنة بتوقعات
�سابقة بلغت  325مليار ين.
ومع تراجع الدوالر �إلى ما دون  112ينا
بعد �أن الم�س لفرتة وجيزة �أعلى م�ستوى
يف �أرب��ع��ة �أ�شهر عند  ، 112.17يقول
متعاملون �إن امل�ستثمرين مييلون �إلى
احلذر ب�ش�أن ال�رشاء.ومن املقرر �أن تبد�أ
ال�رشكات التي تنتهي �سنتها املالية يف
مار�س ن�رش نتائج �أعمالها للعام بالكامل

الصين تقدم

بمفاوضات االتفاق

التجاري مع واشنطن
قال وزير التجارة يف ال�صني �إنه مت
�إحراز تقدم جديد يف التفاو�ض ب�ش�أن
وثيقة االتفاق التجاري مع الواليات
املتحدة.
ويف ن�رشة �إخبارية لوزارة التجارة
داخل ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ذكر
قاو فنغ ام�س� ،أنه بالرغم من �أنهم
�أح��رزوا تقدم ًا فيما يتعلق باالتفاق
التجاري مع وا�شنطن �إال �أنه ال يزال
هناك عمل بحاجة �إلى �إجنازه.
وكان وزير اخلزانة الأمريكية �ستيفن
مون�شني �رصح يف الأ�سبوع املا�ضي
ب��أن��ه مت التو�صل �إل��ى �آل��ي��ة تنفيذ
االتفاق التجاري مع ال�صني.
كما �أن الري كودلو كبري امل�ست�شارين
االقت�صاديني للرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ��صرح ب���أن وا�شنطن تقرتب
ب�شكل �أكرب من تنفيذ �صفقة جتارية
مع ال�صني.

�إمكاناتها ال�صناعية والتخزينية
واللوج�ستية ل��زي��ادة الطاقات
الإنتاجية مل�صانعها وخمابزها مبا
يتنا�سب مع حجم الطلبات املتزايدة
على منتجات ال�رشكة وخ�صو�ص ًا
منتجات اخلبز العربي واالوروبي،
وال�ستمرار تدفق منتجاتها �إلى
اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع
الرئي�سية خالل الأزمة دون انقطاع،
وكانت ال�رشكة قادرة على اال�ستمرار
بذلك حتى و�إن طالت الأزمة لفرتة
طويلة  ،و�إن��ه ملن دواع��ي فخرنا
واعتزازنا الثناء والإ�شادة احلكومية

مبخزون ال�رشكة التابعة «ال�رشكة
الكويتية للتموين» واال�ستعدادات
اال�ستثنائية التي اتخذتها ال�رشكة
ملواجهة �أزم���ة الأم��ط��ار و�ضمان
توافر املواد التموينية للمواطنني
وعدم انقطاعها التي عرب عنها وزير
التجارة وال�صناعة عند زيارته
امليدانية ملخازن ال�رشكة خالل
الأزمة.
و�أ���ض��اف �أن ال����شرك��ة انتهت من
تنفيذ �أحد م�شاريعها اال�سرتاتيجية
املتمثل ببناء وت�شييد خم��ازن
ج��دي��دة مب�ساحة  9000م 2التي
�ستزيد م��ن طاقاتها التخزينية
للمواد التموينية والتي �ستدخل
حيز الت�شغيل يف بداية عام 2019
و�أ�شار الزايد �إلى �أن جديد ال�رشكة
لهذا العام كان منتج خليط البيتزا
ومنتج امليني كب كيك بالتمر اللذين
طرحا يف الأ�سواق املحلية ب�أ�سعار
تناف�سية رغ��م جودتهما العالية
 ،وي�أتي ذل��ك متا�شي ًا مع �سيا�سة
ال�رشكة بالتنوع امل�ستمر ،واحلر�ص
الدائم على تلبية �أذواق امل�ستهلكني.
و�أكد �أن ال�رشكة حافظت على و�ضعها
التناف�سي املتميز يف �أ�سواقها
اخلارجية ووفقت بزيادة �صادراتها
بن�سبة  % 3عن العام املا�ضي منوه ًا
�أنه وحر�ص ًا على التو�سع يف ت�صدير
منتجات ال�رشكة ،ح�صلت ال�رشكة
على �شهادة «احلالل» العاملية التي
ت�ؤهلنا لت�صدير منتجاتنا جلميع
الدول الإ�سالمية.

هذا ال�شهر.
وخالفت �رشكات �صناعة ال�سيارات االجتاه
النزويل لل�سوق� ،إذ وا�صلت ارتفاعا بد�أته
يف ال��ي��وم ال�سابق مدفوعة با�ستمرار
التفا�ؤل ب�ش�أن حمادثات التجارة بني
الواليات املتحدة واليابان.وزاد �سهم
تويوتا موتور  % 0.3وارتفع �سهم هوندا
موتور .% 1.4
وانخف�ض امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا
� % 0.96إلى  1614.97نقطة.

الليرة التركية تراجعت  % 2مع تجدد
المخاوف بشأن احتياطيات البالد

تراجعت اللرية الرتكية ب�أكرث من � % 2أمام الدوالر الأمريكي
خالل تعامالت ام�س ،مع جتدد املخاوف ب�ش�أن احتياطيات
البالد.
وفقدت اللرية الرتكية ما يزيد عن  % 2من قيمتها �أمام الورقة
اخل�رضاء ام�س ،مع جتدد القلق ب�ش�أن احتياطيات النقد
الأجنبي لدى تركيا.
وقام البنك املركزي الرتكي بتعزيز احتياطياته من النقد
الأجنبي مبليارات الدوالر عرب االقرتا�ض على املدى الق�صري،
نق ً
ال عن �صحيفة «فاينن�شال تاميز» ,واقرت�ض البنك ما ي�صل
�إلى  13مليار دوالر بنهاية � 8أبريل احلايل ،وهو ما يعترب
مبثابة زيادة حادة عن الفرتة من  1يناير وحتى  25مار�س
والتي مل يتجاوز خاللها االق�ترا���ض م�ستوى  500مليون
دوالر.
ويقف �صايف االحتياطيات الدولية للمركزي الرتكي عند
 162.4مليار لرية « 28.44مليار دوالر» بنهاية � 12أبريل
احلايل مقابل  157.3مليار لرية يف الأ�سبوع ال�سابق له.
وهبطت العملة الرتكية مقابل نظريتها الأمريكية ب�أكرث من
 % 1.4لي�صعد الدوالر �إلى  5.8238لريات.

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا

بأكبر وتيرة منذ 2016
ارتفعت مبيعات التجزئة يف
اململكة املتحدة خالل مار�س
ب�أكرب وترية منذ  2016على
�أ�سا�س �سنوي.
وك�شفت بيانات �صادرة عن
هيئة الإح�صاءات الوطنية يف
بريطانيا ام�س� ،أن مبيعات
التجزئة زادت بن�سبة % 1.1
يف مار�س على �أ�سا�س �شهري.
وكانت التوقعات قد �أ�شارت
�إلى �أن مبيعات التجزئة داخل
اململكة املتحدة �سترتاجع
بن�سبة .% 0.3

�أم��ا على �أ�سا�س �سنوي فان
م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة داخ���ل
بريطانيا ارتفعت بنحو 6.7
 %وه��و �أع��ل��ى م�ستوى منذ
�أكتوبر 2016
و�أو�ضحت البيانات �أن مبيعات
املتاجر غري الغذائية زادت
بنحو  % 0.2على �أ�سا�س
�شهري� ،أما مبيعات املتاجر
الغذائية فارتفعت بن�سبة 0.4
 .%هبط اجلنيه الإ�سرتليني
�أمام الدوالر بنحو � % 0.2إلى
 1.3022دوالر.

مليار ريال تداوالت العقارات
في قطر خالل أسبوع

�سجلت قيمة التداوالت العقارية يف دولة قطر خالل الفرتة من 7
�أبريل احلايل وحتى  11من ال�شهر نف�سه �أكرث من مليار ريال.
وكانت قطر قد �أقرت ال�شهر املا�ضي،قانون ًا يحدد الأماكن
امل�سموح بها لغري القطريني بتملك العقارات .وح�سب الن�رشة
الأ�سبوعية ال�صادرة ام�س ،عن �إدارة الت�سجيل العقاري التابعة
لوزارة العدل ،فقد �سجلت بلدية الدوحة �أكرب قيمة يف ال�صفقات
بواقع  995مليون ري��ال ،كما ا�ستحوذت على �أكرب عدد من
ال�صفقات ب�إجمايل � 44صفقة .ويف املقابل جاءت �أقل التداوالت
من ن�صيب بلدية اخلور والذخرية بقيمة مليوين ريال ،ونحو
�صفقتني .وك�شفت البيانات �أن قائمة العقارات املتداولة
بالبيع �شملت �أرا�ضي ف�ضاء ،وم�ساكن ،وعمارات �سكنية،
ومباين متعددة اال�ستخدام ،و�أر�ض ف�ضاء متعددة اال�ستخدام.
وتركزت عمليات البيع يف بلديات الدوحة والريان والظعاين
والوكرة وام �صالل واخلور والذخرية .ي�شار �إلى �أن التداوالت
العقارية يف قطر بالفرتة من  31مار�س ال�سابق ،وحتى � 4أبريل
احلايل قد بلغت  333.49مليون ريال.

