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 أسبوع متقلب للعمالت وتالشي مكاسب العملة اليابانية خالل األسابيع الستة السابقة

 صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ المؤشرات االقتصادية في دول التعاون

 «الوطني»: أرباح الشركات الكبرى أعطت بارقة أمل لخروج االقتصاد من براثن الكساد
 أرباح قياسية لـ «جيه بي مورغان تشيز» ألعمال الخدمات المصرفية والتداول بارتفاع بلغ ٣٦٪  انخفاض أسـعار السلع االستهالكية في منطقة اليورو خالل شـهر يونيو الماضي بنسبة ٠٫١٪

 «العربية لالستثمار»: توقعات بانخفاض عائدات دول الخليج إلى ٢٨٠ مليار دوالر العام الحالي

اختيار مقره في الرياضـ  تقدمي 
قروض ملؤسسات تابعة للقطاع 
احلكومـــي. وكانـــت اإلمارات 
العربية املتحدة انسحبت من 
العملة املوحدة إثر خالف على 
البنك املركزي  اختيار موقـــع 

اخلليجي.

  بورصات المنطقة

  وكشـــف التقرير ان جميع 
بورصات املنطقة، باســـتثناء 
البحريني، شـــهدت  الســـوق 
الربع  فـــي  ارتفاعا ملموســـا 
الثانـــي من هذا العـــام. وقفز 
مؤشر «تداول» السعودي إلى 
١٩٫٧٪ من الربع السابق وحتى 
الربع احلالي ليبلغ ٥٥٩٦٫٤٦ 
نقطة. كما بلغ مستوى التقلب 
(volatility) محسوبا على أساس 
ســـنوي نحو ٢٤٫٠٥. في حني 
ارتفع مؤشر سوق دبي املالي إلى 
١٣٫٧٧٪، ليصبح عند ١٧٨٤٫٤٥ 
نقطة، وبلغ مســـتوى التقلب 
(volatility) على أساس سنوي 

نحو٣٢٫٤٧. 

  وبـــني التقرير انه باملقارنة 
مع مبلـــغ ٣٫٩٨ مليارات دوالر 
نتجت عن طرح ١٣ اكتتابا أوليا 
في الربع األول من ٢٠٠٨، لم يتم 
جمع سوى ٨٣٫٦ مليون دوالر 
من طرح اكتتابني في الشـــرق 
األوسط في الفصل األول من عام 
٢٠٠٩ وفقا لتقرير إيرنست يونغ 

العاملي عن الربع األول.

  البنوك المركزية

  من ناحية أخرى، بني التقرير 
أن البنـــوك املركزيـــة لكل من 
الســـعودية والبحرين وقطر 
والكويت تستعد لتسييل قروض 
القطاع  فـــي  ممنوحة لهيئات 
احلكومي كمقدمة إلطالق العملة 
اخلليجية املوحدة. وكانت الدول 
اخلليجية األربع وقعت اتفاقية 
النقديـــة اخلليجية  الوحـــدة 
في مايو املاضـــي. وتأتي هذه 
اخلطوة بعدما حظرت االتفاقية 
النقديـــة لـــدول التعاون على 
البنوك املركزية احمللية والبنك 
الذي مت  ـ  املركزي اخلليجـــي 

مستويات مرتفعة جدا ضئيلة 
في البالد، على اعتبار أنها متلك 
فوائض مالية كبيرة تصل إلى 
١٠٪ من الناجت احمللي االجمالي، 
كما تتســــم اإلمارات بأن دينها 
العام ال يساوي سوى ١٠٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي، في حني 
أن فوائض احلســــاب اجلاري 
تصل إلى ٢٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي. وكانت املصارف احمللية 
قد قررت تخفيض معدل الفائدة 
على القروض الشخصية إلى ٧٪ 

بدءا من األول من يونيو.
  علـــى صعيد آخر، كشـــف 
التقرير ان البحرين تخطط إلى 
إصدار سندات إسالمية بالدينار 
البحريني وبقيمة ٥٣٠٫٥ مليون 
دينار لتغطية عجز ميزانيتها، 
مشيرا إلى أن البحرين كانت قد 
أصدرت بداية هذا العام صكوكا 
سيادية بقيمة ٧٥٠ مليون دوالر، 
وهذا اإلصدار األول في املنطقة 
هذا العـــام، الذي شـــهد طلبا 
قويا بحوالي ٤ مليارات دوالر. 
وأضـــاف التقريـــر ان محافظ 

الشــــراء من ٢٫٥٪، في  إلعادة 
محاولة لتعزيز السيولة وثقة 
املســــتثمرين، إضافة إلى هذا، 
تعهدت اململكة بإنفاق ٤٠٠ مليار 
دوالر لتحسني بنيتها التحتية 
وتنويــــع اقتصادها، الذي كان 
األقل تأثرا باألزمة املالية العاملية 

بني دول التعاون.
  وفي اإلمارات العربية املتحدة، 
مررت احلكومة قانون دين عام 
يفــــرض حدودا قصــــوى على 
االقتــــراض بــــني دول االحتاد، 
الهيئــــات احلكومية  ويجبــــر 
املوافقة من  احلصــــول علــــى 
مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى 
أسواق االئتمان، ومن شروط هذا 
القانون، حتديد سقف للديون 
بني دول االحتاد بنسبة ٤٥٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي للبالد، 
واحلد األقصــــى لها ٣٠٠ مليار 
درهم أو ما يعــــادل٨١٫٧ مليار 

دوالر، أيهما كان أقل.
  وجاء هذا القانون في الوقت 
الذي تصدر فيه حكومات املنطقة 
سندات لتمويل ميزانياتها، بعد 

البحريني ذكر  البنك املركزي 
أن النمو االقتصادي سينخفض 
إلى حوالي ٣٪ هذا العام، بعد أن 
وصل العام املاضي إلى ٦٫٨٪.

  وتخطط البالد إلى إنفاق ١٫٧٨ 
مليار دينار بحريني في ٢٠٠٩، 
و١٫٨٩ مليار دينار في ٢٠١٠، بناء 
على امليزانية التي مت متريرها 
من البرملان في وقت سابق من 

هذا العام.

  عمليات طرح االكتتاب

  أمـــا بالنســـبة لعمليـــات 
العام  الطرح األولي لالكتتاب 
فـــي العالم عن الربع األول من 
٢٠٠٩، فكشف التقرير ان دول 
التعاون شهدت أيضا انخفاضا 
من حيث عمليات االكتتاب العام 
األخيرة، تبعا لالنخفاض في 
عمليـــات االكتتاب العامة على 
مستوى العالم. وأشار إلى أن 
دول مجلس التعاون تشهد فتورا 
في عمليات الطرح األولي، حالها 
في ذلك حـــال التباطؤ العاملي 

لهذه اإلصدارات.

هبوط أســــعار النفط من أعلى 
مستوياتها في العام املاضي.

  في ســــياق آخر، وفي وقت 
ســــابق من هذا العام، خفضت 
وكاالت تصنيــــف عاملية مثل 
«موديز»، و «فيتش»، و»ستاندرد 
آند بورز» التصنيف االئتماني 
لعدد مــــن البنــــوك اإلماراتية 
بسبب ضغوط متصاعدة على 
ربحيتها نتيجة انخفاض أسعار 

األصول.
  ومن جانبها، بلغت الديون 
املتراكمة إلمارة دبي وصلت إلى 
٢٠ مليــــار دوالر، أو ما يعادل 
٧٣٫٤٥ مليار درهم، بغض النظر 
القــــروض التي  عن مجمــــوع 
حصلت عليها شركات مرتبطة 
باحلكومة وتصل هي األخرى إلى 
نحو ٧٠ مليار دوالر، وفي حال 
استبعاد الديون املؤسسية، فإن 
عمليات االقتراض قد تصل إلى 
٢٠ ٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 

لدبي.
   وتبقــــى مخاطــــر وصول 
إلى  األداء  القروض املعدومــــة 

يصل معدل التضخم في كل من 
السعودية وقطر والكويت إلى 

٥٪ أو أكثر هذا العام.
  في سياق آخر، أبقت مؤسسة 
النقد الســــعودي «ساما» على 
املعدل القياســــي للفائدة على 
عمليات إعادة الشراء عند ٢٪، 
وســــعت لتعزيز اإلقراض من 
خالل تخفيض املعدل الذي تدفعه 
للبنوك التجارية على الودائع من 
٥٠ إلى ٢٥ نقطة أساس، بعدما 
تصاعدت املخاوف حيال انكشاف 
هذه املصارف على املجموعتني 
املتعثرتــــني  الســــعوديتني 

«القصيبي» و«سعد».
  وينظــــر لهذا املعيــــار على 
أنه محاولة إلعادة سوق النقد 
الطبيعي على  احمللي لوضعه 
خلفية نشــــاط االقتصاد الكلي 

املستقر.
  ومع هبوط املكاسب النفطية، 
خفضت السعودية معدل إعادة 
الشراء «الريبو» من ٥٫٥٪ في 
أكتوبر املاضي، وخفضت معدل 
املقابلة  العمليات  الفائدة على 

 قال تقرير صادر عن الشركة 
العربية لالستثمار ان صندوق 
النقد الدولي توقع أن تشــــهد 
اقتصادات كل من اململكة العربية 
الســــعودية واإلمارات العربية 
انكماشا هذا  املتحدة والكويت 
التقرير أن  العــــام، وأضــــاف 
صندوق النقد الدولي أشار إلى 
أن النــــاجت احمللي اإلجمالي في 
الســــعودية قد ينكمش بنسبة 
٠٫٩٪ مــــن النواحي احلقيقية، 
في حني ستســــجل إمارة دبي 
منوا يتراوح بني ١٫٥٪ إلى ٢٪، 
وبفضل منو قطاع العقارات في 
قطر، من املتوقع أن يصل الناجت 
احمللي اإلجمالي للبالد إلى ٩٫٧٪، 
على الرغم من األزمة االقتصادية 

العاملية.
  وأوضــــح التقريــــر أنه من 
منطلق توقعات صندوق النقد 
النمــــو االقتصادي  أن  الدولي 
سيبقى ثابتا عند٢٫٥٪ في ٢٠٠٩ 

في سلطنة عمان.
  وفي ســــياق آخر، وبعد أن 
كانــــت عائــــدات دول مجلس 
التعــــاون اخلليجي قد وصلت 
إلــــى ٦٧٠ مليار  املاضي  العام 
دوالر، أشــــار التقريــــر الى أن 
صندوق النقــــد الدولي يتوقع 
أن تنخفض هذه العائدات إلى 
٢٨٠ مليار دوالر هذا العام، كما 
توقع أن ينخفض ناجت القطاع 
غير النفطي بشكل عام إلى أكثر 

من النصف، أي عند ٣٫٢٪.

  مستويات التضخم

  علــــى صعيد آخر، كشــــف 
التقرير أن صندوق النقد الدولي 
توقع أن تنخفض مســــتويات 
التضخم في دول مجلس التعاون 
اخلليجــــي بعد أن ارتفعت إلى 
أكثر من ١٠ في٪ مقارنة بالعام 
املاضي، في خمس دول من أصل 
ســــت، وتبلغ تقديرات القيمة 
التضخم لهذا  الوسطية ملعدل 
العام ٢٪، و٣٪ للعام املقبل، كما 
توقع صندوق النقد الدولي أن 

 جميع بورصات املنطقة شهدت ارتفاعا ملموسا في الربع الثاني باستثناء السوق البحريني 

 تراجع ثقة المستثمرين األلمان
 ذكر تقرير «الوطني» أن مؤشر ثقة املستثمرين األملان 
انخفض وبشكل غير متوقع، في شهر يوليو، األمر الذي 
يـــدل على أن فترة أطول مما كان متوقعا في املاضي قد 
متضي قبل أن يستعيد أكبر اقتصادات أوروبا عافيته، 
وصرح املعهد األوروبي لألبحاث االقتصادية بأن مؤشره 
اخلاص بتوقعات املستثمرين واحملللني والذي يهدف إلى 
استشراف التطورات االقتصادية على مدى األشهر الستة 
القادمة، تراجع إلى ٣٩٫٥ نقطة مقارنة بـ ٤٤٫٨ نقطة في 
شهر يونيو، بعد أن سجل املؤشر ارتفاعا مبعدل ثابت 

منذ شهر نوفمبر من السنة املاضية.
   مـــن جهة أخري انخفض معدل التضخم في اململكة 
املتحدة في شهر يونيو إلى دون مستوى الـ ٢٪ املستهدف 
من قبل بنـــك إجنلترا مقارنة بـ ٢٫٢٪ في شـــهر مايو، 
وذلك للمرة األولى منذ شـــهر ســـبتمبر ٢٠٠٧، بسبب 
تراجع الضغوط التضخمية نتيجة للركود االقتصادي، 
عاكسا بذلك تراجع أسعار املواد الغذائية واألثاث والسلع 

املنزلية. 

املركزي  البنك  إدارة  مجلـــس 
باإلجماع لصالح االستمرار في 
شراء األوراق املالية التجارية 
والسندات الصادرة عن الشركات 
مـــن البنوك واالســـتمرار في 
توفير القروض طويلة األجل 
إلى املؤسســـات املالية بفائدة 
تبلغ الـ ٠٫١٠٪، موســـعا بذلك 
نطاق وفترة اإلجراءات التي كان 
قد باشرها ملواجهة األزمة التي 

عصفت بأسواق االئتمان. 

  الفائدة في اليابان

  وأبقى بنك اليابان كذلك على 
الفائدة عند مستوى  أســـعار 
٠٫١٠٪ وواصل تطبيق إجراءاته 
التي بـــدأ تطبيقها في شـــهر 
أبريـــل والهادفـــة إلى حتقيق 
عـــودة تدريجية على حتقيق 
منو اقتصادي معتدل بحلول 
نهاية السنة. ونظرا ألن األسواق 
كانت تتوقع أصال أن يتخذ بنك 
اليابان قراراته تلك، حافظ الني 
العمالت  على وضعه مقابـــل 
األخرى واستمر تداوله حول 
مستوى ٩٣٫٠ ينا مقابل الدوالر 
األميركي، محليا افتتح تداول 
الدوالر مقابل الدينار الكويتي 
بسعر ٠٫٢٨٧٢ صباح أمس على 
خطى أداء العملة األميركية خالل 

األسبوع. 
  وأكـــد «الوطنـــي» على أن 
االقتصاد الصيني سجل معدل 
منو أعلى خالل الربع الثاني من 
السنة مستفيدا من اإلجراءات 
التحفيزيـــة والنقدية الهائلة، 
األمر الذي يعني أنه قد يكون 
باإلمكان حتقيـــق هدف النمو 
احملدد من قبل احلكومة وهو 

.٪٨
  وبني أن معـــدل منو الناجت 
احمللي اإلجمالي السنوي تسارع 
ليصل إلى ٧٫٩٪ خالل ربع السنة 
الثاني مقارنة بـ ٦٫١٠٪ في الربع 
األول، األمر الـــذي يجعل أداء 
االقتصاد الصيني األفضل بني 
اقتصاديات الدول الرئيســـية 

في العالم.
   واجلدير بالذكر أن االقتصاد 
عاد لالرتفاع بعد أن وصل إلى 
أضعـــف حاالته منـــذ حوالي 
عشـــر سنوات مســـتفيدا من 
إجراءات زيادة اإلقراض وارتفاع 
إلى مستويات  االســـتثمارات 
قياســـية في مواجهة تراجع 

الصادرات.  

املؤشر األساسي للتضخم إلى 
١٫٤٪ مقارنة بـ١٫٥٪ في الشهر 

السابق.
  واشار الوطني الى أن عدد 
املطالبات بالتعويض عن البطالة 
في اململكة املتحدة ارتفع خالل 
شهر يونيو مبعدل أدنى بكثير 
مما كان متوقعا، حيث ســـجل 
زيادة بلغـــت ٢٣٫٨٠٠ مطالبة 
فقط، وهو أصغـــر ارتفاع في 
شـــهر منذ بداية السنة. إال أن 
هذا األداء اجليد يقابله ارتفاع 
كبير في نسبة البطالة املعدة من 
قبل منظمة العمل الدولية، حيث 
ارتفعت هذه النسبة من ٧٫٢٪ 
إلى ٧٫٦٪ وهو أكبر ارتفاع لهذا 
املؤشر الذي سجل أكبر ارتفاع له 
على اإلطالق خالل فترة األشهر 

الثالثة حتى شهر مايو.
العاطلني عن    وقد بلغ عدد 
العمل ٢٫٣٨ مليون شخص في 
شهر مايو، ويشمل هذا املؤشر 
العاطلني  األخير األشـــخاص 
العمل والذيـــن يطالبون  عن 
البطالة، وهو  بالتعويض عن 
قياس واسع أشـــمل للبطالة 
ويعكس بالتالي األوضاع في 

سوق العمل عموما. 

  األوراق المالية

  مـــن جهـــة أخـــرى صوت 

أبرز عناصر  التوقعات، وكان 
الزيادة في تكاليف الطاقة وإن 
الســـلع األخرى  كانت أسعار 
ارتفاعا متواضعا،  قد سجلت 
وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع 
االستهالكية بنسبة ٠٫٧٪ بعد 
ارتفاع بنســـبة ٠٫١٪ في شهر 
مايو، وباستثناء أسعار املواد 
الغذائية ومنتجات الطاقة، وهي 
البنود األكثر تقلبا ضمن عناصر 
املؤشر، ارتفع املؤشر األساسي 
بنسبة ٠٫٢٪ بعد ارتفاع بنسبة 
٠٫١٪ في الشهر السابق، بيد أن 
اجلدير بالذكر أن هذا االرتفاع 
املعتدل للمؤشر األساسي ليس 
ناجتا عن ضغوط تضخمية، 
حيث ان املكاســـب الثابتة في 

دوالر مقارنة بـ٢٫٠ مليار دوالر 
خالل الفترة ذاتها من الســـنة 
املاضية، على خلفيـــة ما طرأ 
من حتسن على أسواق االئتمان 
وارتفاع أعمال الرهون وغيرها 
من قنـــوات اإلقراض أما «بانك 
أوف أميركا»، وهو أكبر البنوك 
األميركيـــة املقرضة، فقد أعلن 
عن تراجع أرباحه في النصف 
الثاني من الســـنة وصرح بأنه 
قد خصص مبالغ أكبر ملواجهة 
اخلسائر، حيث يتوقع الرئيس 
التنفيذي للبنك، كينيث لويس، 
أن الضعف الذي اليزال يعتري 
االقتصاد ســـوف يستمر خالل 
ســـنة ٢٠١٠، وأعلن أن صافي 
الدخل قد تراجع بنسبة ٥٫٥٪ 

ليصل إلى ٣٫٢٢ مليارات دوالر 
مقارنة بــــ ٣٫٤١ مليارات دوالر 

قبل سنة.
  وأما مجموعة سيتي غروب، 
فقد حققـــت أرباحا بلغت ٤٫٢٨ 
مليارات دوالر، وقد تعززت هذه 
األرباح مبا حققته املجموعة من 
مكاسب من بيع حصتها املهيمنة 
في شركة الوساطة املالية «سميث 
بارني»، مقارنة بخسارة بلغت 
٢٫٣ مليار دوالر في الربع الثاني 

من السنة املاضية.

  تقرير التضخم

  واشار «الوطني» الى أن تكلفة 
املعيشة في الواليات املتحدة في 
شهر يونيو ارتفعت بنسبة فاقت 

٠٫٧٨ في بداية األسبوع وأقفل 
مساء اجلمعة بسعر ٠٫٨٠٢٥.

  أرباح الشركات

  بـــدأت الشـــركات والبنوك 
الكبرى إعـــالن نتائجها للربع 
الثاني من السنة مكافحة للخروج 
من أســـوأ ركود اقتصادي منذ 
الثانية،  العاملية  نهاية احلرب 
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة 
أرباحها  غولدمان ســـاكس أن 
ربع الســـنوية قفزت بنســـبة 
٦٥٪ نتيجـــة الرتفاع كبير في 
حجم التـــداول، متجاوزة بذلك 
توقعات األسواق، وفاحتة الباب 
أمام توزيع مكافآت كبيرة، وقد 
أعلن البنك أن صافي الدخل املتاح 
حلاملي األسهم العادية بلغ ٣٫٤٤ 
مليـــارات دوالر. وبذلك تكون 
املجموعة قد واصلت انتعاشها 
غير العادي بعد أن وصل القطاع 
املصرفـــي في الواليات املتحدة 

إلى شبه انهيار كامل.
  وذكر «الوطني» أن جيه بي 
مورغان تشيز أعلن عن حتقيق 
نتائج قياسية ألعمال اخلدمات 
املصرفية والتداول حيث ارتفعت 
أرباحه ربع السنوية بنسبة ٣٦٪، 
متجاوزة بذلك توقعات السوق 
الربح للربع  بلـــغ  املالية، فقد 
الثاني من الســـنة ٢٫٧٢ مليار 

جميع مكونات تقرير أســـعار 
السلع االستهالكية تسلط الضوء 
على تراجع مخاطر االنكماش في 

جميع قطاعات االقتصاد.
  وأكد «الوطني» أن أســـعار 
السلع االستهالكية في منطقة 
اليورو انخفضت خالل شـــهر 
يونيو حيث تقلـــص اإلنفاق 
األسري نتيجة لتراجع تكاليف 
الطاقة وارتفاع نسبة البطالة. 
فقـــد انخفضت األســـعار في 
التي تضـــم ١٦ بلدا  املنطقـــة 
بنسبة ٠٫١٪ عن مستواها قبل 
سنة، في أول تراجع سنوي منذ 
بدء اســـتخدام هذا املؤشر في 
سنة ١٩٩٦. وباستثناء أسعار 
املواد الغذائية والطاقة، تراجع 

الكويت   قال تقريـــر بنـــك 
الوطني انه خالل أسبوع اتسم 
بتقلب نسبي في أسواق العمالت، 
ركز املستثمرون اهتمامهم على 
الشركات خالل  إعالنات نتائج 
الربع الثاني من السنة، إلى جانب 
بعض املؤشـــرات االقتصادية، 
وخاصة تقارير التضخم في كل 
من الواليـــات املتحدة ومنطقة 
اليورو وتقرير البطالة في اململكة 

املتحدة.
الوطني    وأوضـــح تقريـــر 
األســـبوعي حول أسواق النقد 
العاملية أن أداء الدوالر األميركي 
العمالت  كان متقلبـــا مقابـــل 
الرئيسية األخرى في وقت بدأت 
فيه األسواق ببطء استعادة ثقة 
املســـتثمرين بها، أمـــا اجلنيه 
ارتفع خالل  االســـترليني فقد 
األسبوع حيث بدأ تداوله يوم 
االثنني بسعر ١٫٦٢ دوالر مقابل 
الدوالر وأقفل يوم اجلمعة املاضي 
بسعر ١٫٦٣٣٣ دوالر بعد أن ارتفع 
إلى ١٫٦٤٨ دوالر يوم اخلميس 

املاضي.
  واشـــار الوطني الى أن أداء 
اليورو جاء موازيا حلركة اجلنيه 
االسترليني، حيث بدأ األسبوع 
العملة  بســـعر ١٫٣٩٥ مقابـــل 
األميركية وبقي عند هذا املستوى 
على املدى اليومني التاليني في 
ظل تداول متوازن قبل أن يصعد 
إلى ١٫٤١٦٥ دوالر، لكنه تراجع 
يوم اجلمعة املاضي وأقفل بسعر 

١٫٤١٠٢ في نهاية األسبوع.
  مـــن جهة أخـــرى، كان أداء 
الياباني ضعيفا وتالشت  الني 
خالله مكاسب العملة اليابانية 
خالل األسابيع الستة السابقة، 
الـــني ضمن  تـــداول  وقـــد مت 
نطـــاق٩٢-٩٤٫٥ ين/دوالر قبل 
أن يقفل يـــوم اجلمعة املاضي 
عند مستوى ٩٤٫٢١، اما الفرنك 
السويســـري فسار على خطى 
العمالت الرئيسية األخرى وعزز 
موقعه إلى ١٫٠٧٠٣ مقابل الدوالر 
األميركـــي يوم اخلميس وأقفل 
في نهاية األسبوع عند مستوى 
١٫٠٧٧٢، وقدم الدوالر األسترالي 
أداء مماثال حيث افتتح بســـعر 
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 السوق 
 إغالق مارس 

 ٢٠٠٩

 * مستوى التقلب 
Volatility لفترة 

التسعين يوما السابقة 
إلغالق مارس، محسوبا 

على أساس سنوي 

 إغالق يونيو ٢٠٠٩ 

 * مستوى التقلب 
Volatility لفترة 

التسعين يوما السابقة 
إلغالق يونيو محسوبا على 

أساس سنوي 

 التغير في اإلغالق 
حسب النسبة 
المئوية للفترة 

ما بين ٣٠ يونيو 
٢٠٠٩ و٣١ مارس 

 ٢٠٠٩
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