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مؤشر نيكاي الياباني يسّجل
أعلى إغالق منذ 10 أشهر

مندوبان في »أوپيك« يستبعدان
خفض اإلنتاج في اجتماع سبتمبر

طوكيوـ  رويترز: سجل مؤشر نيكاي القياسي 
لالسهم اليابانية امس أعلى مستوى إغالق منذ 
عشرة أشـــهر مدعوما مبكاسب اسهم شركات 
تصدير التكنولوجيا املتطورة مثل أدفانتست 
كورب بعد ان عززت بيانـــات أميركية اآلمال 

بانتعاش أكبر اقتصاد في العالم.
 وصعد مؤشر نيكاي 22.54 نقطة أي بنسبة 
0.2% ليصـــل إلـــى 10375.01 نقطة وهو أعلى 
مستوى إغالق منذ السادس من أكتوبر. وارتفع 
املؤشر خالل إحدى مراحل التعامل إلى 10479.19 
نقطة، وزاد مؤشر توبكس االوسع نطاقا %0.2 

إلى 959.02 نقطة.

من جهة اخرى تراجع حجم االستثمار في 
املنشآت في كوريا اجلنوبية في النصف األول 
من هذا العام ألدنى مستوى له منذ 9 أعوام مما 
أثار القلق حول تأثيره على قدرة النمو الكامنة 

لالقتصاد الكوري.
 وذكرت وكالة أنباء كوريا اجلنوبية )يونهاب( 
أنه وفقا لتقارير بنك كوريا املركزي أمس بلغ 
حجم االستثمار في املنشآت 37 تريليونا و773 
مليار وون في النصف االول من العام احلالي 
أي بنســـبة انخفاض 20.2% أو 9 تريليونات 
و558 مليار وون مقارنة بالفترة نفســـها من 

العام املاضي.

لندنـ  رويترز: قال مندوبان في منظمة أوپيك 
أمس إنه من غير املرجح أن تقرر املنظمة خفضا 
أكبر في إنتاجها لدى اجتماعها الشـــهر القادم إذا 
بقيت األسعار حول مستوياتها احلالية، وتعقد 
أوپيك اجتماعها القادم في التاســـع من سبتمبر 

في ڤيينا.
وقالت منظمة أوپيك اول من امس إن ســـعر 
سلة خامات أوپيك القياسية قفز إلى 71.34 دوالرا 
للبرميل أمس االول من 68.59 دوالرا يوم اجلمعة 

املاضي.
 وتضم سلة أوپيك 12 من خامات النفط، وهذه 
اخلامات هي: خام صحارى اجلزائري وجيراسول 
االجنولي واخلام االيراني الثقيل وخام البصرة 
اخلفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام 
الســـدر الليبي وخام بونـــي اخلفيف النيجيري 
واخلام البحري القطري واخلام العربي اخلفيف 
الســـعودي وخام مربـــان االماراتي وخام ميري 

الڤنزويلي وخام اورينت من االكوادور.

زيادة أرباح »بي إن بي باريبا« في الربع الثاني
باريـــسـ  د.ب.أ: أعلـــن مصرف »بي إن بي 
باريبا« الفرنســـي امس حتقيـــق زيادة %6.6 
فـــي االرباح خالل الربع الثاني من العام املالي 
احلالي، رغم ارتفاع التكاليف لتغطية مخصصات 

املخاطر.
 وقـــال املصـــرف، من مقره فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس، إن صافـــي أرباحه وصل 
إلى 1.6 مليار يورو، مضيفا ان إجمالي أرباحه 
التشغيلية قبل حساب مخصصات املخاطر، بلغ 
4.1 مليارات يورو في الربع الثاني، بزيادة %45 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
 وأرجـــع ذلك إلى األداء القـــوي للعمليات 
املصرفية االستثمارية التي تشكل حوالي %50 
من األرباح التشـــغيلية في نتائج أعمال الربع 

الثاني.
 من ناحية أخرى، قال أكبر مصارف فرنسا 
من حيث القيمة السوقية إن ميزانيته تأثرت 
بســـبب مخصصات املخاطر لتغطية قروضه 
املشكوك في حتصيلها. وذكر أن املخصصات 

ارتفعت بنسبة 200% إلى 2.04 مليار يورو.

السويســـرية لقياس احلالة 
املالية للمؤسسات املصرفية 
وهـــو مـــا جتـــاوز توقعات 

احملللني.
 يذكر أن مجموعة يو.بي.

إس كانت األكثر خســـارة من 
عمليات شطب الديون الناجمة 
عن األزمة املالية العاملية بني 
البنـــوك األوروبية وحصلت 
على دعـــم مالي من احلكومة 
السويســـرية ملواجهة شبح 

االنهيار.

للمجموعة خسائر خالل الربع 
الثاني في حني حقق فرع البنك 
في سويسرا وشركة جلوبال 
أسيت ماجنمنت إلدارة األصول 
أرباحا، وذكرت املجموعة أنها 
تواصل التخلص من األصول 
اخلطيرة وخفض حجم أعمالها 

بشكل عام.
 في الوقت نفسه حصلت 
املجموعة على 13.2% بالنسبة 
ملعـــدل الكفايـــة املالية الذي 
الرقابية  الســـلطات  تصدره 

تويوتـــا توقعاتهـــا بشـــأن 
خســـائر التشغيل خالل العام 
املالـــي احلالي الذي ينتهي في 
31 مارس املقبل إلى 750 مليار 
ين وليـــس 850 مليار ين كما 
كانت تتوقع قبل ذلك ورغم ذلك 
تظل هذه اخلســـائر األكبر في 

تاريخ تويوتا.
كما خفضت تويوتا توقعاتها 
بشأن صافي خسائر العام املالي 
احلالـــي من 550 مليار ين إلى 

450 مليار ين.

مجموعة تويوتا التي تشـــمل 
أيضا سيارات دايهاتسو وهينو 
موتورز بنسبة 38.3% إلى 3.83 

تريليونات ين.
وتراجع حجم املبيعات خالل 
الربع األول مـــن العام احلالي 
بنســـبة 35.9% إلى 1.4 مليون 
سيارة حيث تراجعت املبيعات 
بأكثـــر من 10% في األســـواق 
الرئيســـية باليابـــان وأميركا 

الشمالية وأوروبا وآسيا.
في الوقت نفســـه خفضت 

طوكيـــوـ  د.ب.أ: انضمـــت 
مجموعة تويوتا موتور كورب 
أكبر منتج سيارات في اليابان 
أمس إلى قائمة شركات صناعة 
الســـيارات اليابانية اخلاسرة 
خـــالل الربع األول مـــن العام 

املالي احلالي.
وأعلنت الشركةـ  وهي أكبر 
منتج سيارات في العالمـ  تسجيل 
خسائر صافية خالل الربع األول 
من العام املالي احلالي حتى 30 
يونيو املاضي قدرها 77.9 مليار 
ين )819 مليون دوالر( مقابل 
أرباح صافيـــة قيمتها 353.6 
مليار ين خالل الفترة نفســـها 

من العام املاضي.
فـــي الوقت نفســـه جاءت 
اخلســـائر أقل مـــن التوقعات 
وكذلك أقل من خســـائر الربع 
األخير من العام املالي املاضي 
التـــي كانـــت 765.8 مليار ين 
بفضـــل مبيعاتهـــا القوية من 

السيارة الهجينة بريوس.
التشغيل  وبلغت خســـائر 
خـــالل الربع األول مـــن العام 
املالي احلالـــي 194.8 مليار ين 
مقابل أرباح تشغيل قدرها 412.5 
مليار ين خالل الفترة نفســـها 
من العام املاضي ليستمر نزيف 
خســـائر تويوتا للربع الثالث 

على التوالي.
وتراجعت قيمـــة مبيعات 

أعلنـــت  ـ د.ب.أ:  جنيـــڤ 
مجموعة يو.بي.إس املصرفية 
العمالقة امس  السويســـرية 
تسجيل خســـائر خالل الربع 
الثاني من العام احلالي بقيمة 
1.4 مليـــار فرنك سويســـري 
بسبب استمرار تراجع معدالت 
السيولة النقدية لديها وخاصة 

في قطاع إدارة الثروات.
 وذكرت املجموعة وهي أكبر 
بنك في سويسرا من حيث حجم 
األصـــول أن اجلزء األكبر من 
اخلسائر جاء بسبب النفقات 
املتعلقة بخفض ديونها وإعادة 
الهيكلـــة والتكاليف املترتبة 
على إعالن بيـــع بنك يو.بي.

إس باكتـــوال التابـــع لها في 
البرازيل.

 كانت املجموعة قد سجلت 
خسائر بقيمة 385 مليون فرنك 
فـــي الربع الثاني مـــن العام 
املاضي وخسائر قدرها 1.97 
مليار فرنك في الربع األول من 

العام احلالي.
 وسجلت شـــركة »ويلث 
ماجنمنـــت امريـــكاز« إلدارة 
الثـــروات وقطـــاع اخلدمات 
املصرفية االستثمارية التابعة 

مجموعة يو.بي.إس المصرفية السويسرية
تخسر 1.4 مليار فرنك خالل الربع الثاني

فهد الرجعان

الشيخ احمد العبداهلل

أرباح يو.بي.إس تتراجع بتأثير من معدالت السيولة

خسائر تويوتا جاءت أقل من التوقعات

النفط ينخفض دون 71 دوالرًا
وسط قلق من زيادة المخزونات

لندن ـ رويترز: انخفض ســـعر النفط دون 71 دوالرا امس ليبدد 
مكاسب سجلها على مدى ثالثة ايام وسط قلق إزاء زيادة املخزونات 
األميركية من النفط اخلام وهو ما القى بظالله على جو التفاؤل الذي 
أثارته بيانات ايجابية بشأن الصناعة التحويلية في الواليات املتحدة 
والصني. ونزل الدوالر أمس االول القل مســـتوى له منذ بداية العام 
مما ساعد على صعود النفط في التعامالت اآلجلة بنسبة 3% إضافة 

إلى مكاسب بلغت 10% تقريبا في االسبوع املاضي.
وتراجع سعر اخلام األميركي اخلفيف 1.08 دوالر ليصل إلى 70.50 
دوالرا. وكان قد تراجع في وقت سابق مبقدار 1.30 دوالر، ونزل خام 

برنت البريطاني 70 سنتا ليسجل 72.85 دوالرا.

في ايطاليا.
 ومن الكوادر الكويتية شارك 
في لقاء الشــــيخ أحمد العبداهلل 
كل من م.طالل حســــني من قسم 
االنشــــاءات والصيانة، وم.علي 
رزاق من أمن البواخر والســــفن 
النفطية، واحملاسبان آالء الريس 
ومهند فيصل النصف من قســــم 

التسويق.
 ويرافق العبداهلل في زيارته 
الى ايطاليا التي متثل ختام جولة 
أوروبية شملت بلجيكا وهولندا 
كل من رئيس مجلس ادارة شركة 
البترول الكويتية العاملية حسني 
اسماعيل ومدير مكتب الوزير سهيل 
املطيري ومدير العالقات العامة في 
شركة البترول الكويتية العاملية 

عدنان القالف.

انعكس ذلك في تراجع صافي 
ربح البنك احملقق في فترة 
الربع الثاني من هذا العام إلى 
57.6 مليون دوالر باملقارنة 
مع 117.4 مليون دوالر للفترة 
نفسها من عام 2008. وبناء 
على هذه النتائج، فقد بلغ 
العائد على متوسط  معدل 
حقوق املساهمني نسبة %14.1 
كما بلـــغ معدل العائد على 
متوسط األصول نسبة %1.4، 
في حني بلغ العائد األساسي 
واملخفض للسهم 3.0 سنتات 
عن فترة الـ 6 أشهر املنتهية 
في 30 يونيو 2009. وتعليقا 
على هذه النتائج، قال رئيس 
البنك األهلي  إدارة  مجلس 
املتحـــد فهد الرجعان: »لقد 
جاء الربع الثاني من العام 
حافال بالدالالت املهمة على 
األداء،  صعيـــد مؤشـــرات 
البنـــك  حيـــث اســـتطاع 
احلفاظ على وتيرة عالية 
لاليرادات التشغيلية بالرغم 
التي  الظروف الصعبة  من 
تشهدها األســـواق نتيجة 
ألزمة االئتمان العاملية وما 
تبعهـــا من تعثـــر عدد من 
كبرى الشركات في املنطقة، 
والفضل في ذلك يعود إلى 
صالبة األســـس والركائز 
البنك  التي أرساها  القوية 
لعملياته وللجهود الدؤوبة 
إدارة ومنتسبي  من جانب 
البنك إلدارة دفة أعمال البنك 
بحكمة وحتفظ في ظل هذه 

الظروف االستثنائية«. 

دوالر مقارنة بـ 210.2 ماليني 
دوالر في النصف األول من 
2008 بفضل اإلدارة الفعالة 
لكلفة التمويل وإعادة تسعير 
هوامش االئتمان وبالرغم من 
تراجـــع طفيف في محفظة 
القروض والسلفيات. بيد 
أن صافي إيرادات التشغيل 
قد تأثر بزيادة حتوطية في 
مخصصات محفظة القروض 
التي ارتفعت إلى 128 مليون 
دوالر مقارنة بـ 48.6 مليون 
دوالر في النصف األول من 
الرقم  2008، ويشـــمل هذا 
مخصصات تغطي ما يعادل 
65% من مجمل التسهيالت 
االئتمانية املقدمة ملجموعتني 
سعوديتني كبيرتني تعرضتا 
للتعثـــر فـــي 2009، وهي 
مخصصات مت جتنيبها مبا 
يدعم موقف البنك االحترازي 
واملتحفظ جتاه أي تغيرات أو 
تطورات في هذا الشأن، وقد 

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن نتائجه املالية للنصف 
األول من عام 2009، حيث 
تظهر حتقيق أرباح صافية 
بلغـــت 143.5 مليون دوالر 
لفترة الـ 6 أشـــهر املنتهية 
في 30 يونيو 2009 مقارنة 
بـ 211.7 مليون دوالر للنصف 
األول من 2008. وقد حافظ 
البنـــك على وتيـــرة قوية 
إليراداته التشـــغيلية، فإذا 
ما استثنينا صافي مكاسب 
االستثمارات املتاحة للبيع 
بقيمـــة 86.9 مليون دوالر 
التـــي مت حتقيقها بصورة 
استثنائية في النصف األول 
العام املاضي »النصف  من 
األول من 2009: 29.9 مليون 
الدخل  دوالر« فإن إجمالي 
التشـــغيلي املوحد املعدل 
للنصف األول من هذا العام 
والبالغ 382.4 مليون دوالر 
ارتفاعا بنسبة %2.2  ميثل 
التشغيلي  البنك  عن دخل 
الرئيســـية  مـــن أعمالـــه 
للفترة املوازيـــة من العام 
املاضي والـــذي بلغ 374.1 
مليون دوالر. وقد استطاع 
البنك حتقيق هذا النمو في 
اإليرادات بالرغم من ظروف 
بيئة تشغيلية مازالت تفرض 
حتديات كبيرة في ظل مناخ 
التباطؤ االقتصادي العاملي 
وارتداداتـــه اإلقليمية على 
أسواق املنطقة.  كما ارتفع 
صافي دخل البنك من الفوائد 
بنسبة 6.8% إلى 224.4 مليون 

الوزير »انها ذخر للمستقبل«.
الذي  افتتاح االجتماع  وخالل 
شهد عرضا متلفزا لتاريخ الشركة 
التي تأسست عام 1984 وتطورها 
ومنوها باســــتثمارات بلغت 2.6 
مليــــار دوالر شــــدد الوزير على 
التي تتيحها هذه  الفرصة  أهمية 
االستثمارات في الدول الصناعية 
البشرية  املوارد  املتقدمة لتنمية 
الكويتية التي أكد على محوريتها 

في سياسة احلكومة.
 وانتقل الوزير والوفد املرافق 
في صحبة العضو املنتدب وكبار 
املديرين فــــي جولة ميدانية على 
منشــــآت الشركة في روما شملت 
عددا من محطاتها التي تعد من أكثر 
محطات التوزيع تطورا وتطبيقا 
ملعايير األمان والســــالمة البيئية 

في مجال عملهم واالســــتماع الى 
آرائهم من أجل تطوير وتوســــيع 
برامج وزارة النفط لتأهيل واالرتقاء 
بالكوادر الكويتية الشابة التي قال 

التي تعد ثالث كبرى الشــــركات 
الســــوق االيطالية  فــــي  العاملة 
اســــتراتيجيتها فــــي التعامل مع 
ظــــروف االنكمــــاش االقتصادي 
وخططها فــــي مواكبــــة املعايير 
فــــي مجال  األوروبيــــة اجلديدة 
الطاقــــة واحملروقــــات واحللول 
املطروحة لتحسني مبيعاتها وأدائها 
االقتصــــادي والصناعي وادارتها 

لالستثمارات.
 وحرص العبداهلل خالل الزيارة 
التي رافقه فيهــــا رئيس مجلس 
الكويتية  البترول  ادارة شــــركة 
العاملية حســــني اسماعيل حرص 
على اجللوس مــــع أبناء الكويت 
من العاملني في الفرع االيطالي في 
لقاء خاص للتعرف على أوضاعهم 
ومدى استفادتهم من اخلبرة العالية 

رومــــاـ  كونا: زار وزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
مقر شــــركة »كويــــت بتروليوم 
ايطاليــــا« في رومــــا حيث التقى 
الكوادر من أبناء الكويت العاملني 
فيها في اطــــار جولته األوروبية 
لتفقد أوضاع الشــــركات العاملة 
حتت جناح شركة البترول الكويتية 

العاملية.
 وعقد العبداهلل والوفد املرافق 
له مع العضو املنتدب للشــــركة 
أليساندرو جيلوتي وأعضاء مجلس 
االدارة اجتماعــــا مطوال بحضور 
الكوادر الكويتية حيث اطلع على 
أوضاع وأنشطة الشركة الكبرى بني 
الشركات التابعة لشركة البترول 

الكويتية العاملية حول العالم.
 وناقش الوزير مع ادارة الشركة 

خالل زيارته مقر الشركة في روما ولقائه مع الكوادر الكويتية

العبداهلل يناقش إستراتيجية »كويت بتروليوم إيطاليا« 
في التعامل مع ظروف االنكماش االقتصادي 

البنك حافظ على وتيرة قوية إليراداته التشغيلية

»األهلي المتحد« يحقق 143.5 مليون دوالر 
أرباحًا صافية  في النصف األول من عام 2009 

مسجلة خسائر قدرها 77.9 مليار ين في الربع األول من العام الحالي

»تويوتا« تنضم لقائمة الشركات اليابانية الخاسرة
تراجع أرباح »بي إم دبليو«

بنسبة 76% في الربع الثاني

»هيونداي« تنوي بناء مصنع ثالث بالصين

فرانكفورتـ  د.ب.أ: أعلنت شركة »بي إم دبليو« األملانية 
أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم امس أن أرباحها 

تراجعت بنسبة 76% في الربع الثاني من هذا العام.
وقالت الشـــركة ـ ومقرها في ميونيـــخ ـ إن األرباح 
الصافية تراجعت إلى 121 مليون يورو مقابل 507 ماليني 
يورو في الفترة املقابلة من العام املاضي حيث أضر الركود 

العاملي بشدة مببيعات السيارات الفارهة.

سول ـ رويترز: ذكر موقع إخباري محلي على شبكة 
االنترنت امس أن شركة هيونداي موتور أكبر شركة منتجة 
للسيارات في كوريا اجلنوبية تنوي إقامة مصنع إنتاج 

ثالث في الصني لتلبية الطلب املتزايد على سياراتها.
 ونقـــل موقع إي ديلي عن مصدر فـــي الصناعة لم 
يسمه ان هيونداي جتري محادثات مع شركات صينية 
لبناء مصنع في البالد. وأضـــاف التقرير أن هيونداي 
تدرس أيضا شراء شركة صناعة سيارات صينية إذ تأمل 
احلكومة الصينية في ان تبرم هيونداي صفقة شراء في 

إطار عملية حتديث صناعة السيارات في الصني.
ونقل املوقـــع عن املصدر قوله »ســـتبني هيونداي 
مصنعها الثالث بطاقة سنوية مبدئية 200 ألف سيارة 

وفي وقت الحق ترفع طاقتها إلى 300 ألف سيارة«.

بالرغم من التباطؤ االقتصادي الراهن

سوق خدمات االتصاالت العالمي يحقق 
1.4 تريليون دوالر إيرادات خالل 2009 

القاهرة ـ أ.ش.أ: من املتوقع أن يحقق سوق 
االتصـــاالت العاملي إيرادات بقيمة 1.4 تريليون 
دوالر خالل العام احلالـــي بالرغم من التباطؤ 
االقتصادي الراهـــن، وذلك وفقا ألحدث تقارير 

القطاع.
ودفعت التحديات الناجمة عن التخفيضات 
الكبيرة في ميزانيات الشركاتـ  اجلهات الفاعلة 
في هذا القطاع ـ إلى اتخاذ منهجية أكثر فاعلية 

فيما يتعلق باستثماراتها.
 وفـــي هذا الســــــياق، ذكر بيـــان صحافي 
وزعته في القاهرة شركة »لويلوجيك«، الشركة 
املتخصصة في مجال توفــيـــر خدمات برامج 
املكافآت املتخصصة، أن الشـــركة توفر حلوال 
فريدة في هذا املجال بهدف مســـاعدة شـــركات 
االتصاالت في الشـــرق األوسط على االحتفاظ 
بعمالئها واحلد من معـــدالت انخفاض العمالء 

وزيادة العائدات.
وأشـــــارت آخر الدراســـات إلى أن 50% من 
شـــركات االتصاالت في األســــــواق املتقـــدمة 
والناشئة قامت بإطالق برامج املكافــــآت القـــائمة 
على النقاط، في حني أن نســبة ضئـــيلة منــها 

قامت بإجـــراء خصم على خدمــاتها، أما البقية 
فقد اختـــارت مبادرات ترويجية وتســـويقية 

مختلفة.
ومع مواجـــهة هذه الشركات لتحديات تتعلق 
بزيادة متــــوســط اإليرادات من كل مستخدم 
واحلد من انخفاض العمالء، فقد اضطرت معظمها 
إلى تنـــفيذ برامـــج مبيزانيات محدودة، على 
الرغم من أن العمـــالء يحتاجون لوقت طويل 
لتجميـــع ما يكفي من النقـــاط ويؤكد هذا على 
أهمية االستثمار في احللول املتطورة التي من 
شأنها املساعدة على تعزيز برامج مكافأة العمالء 
والوالء للعالمة التجارية من خالل توفير اجلوائز 

القيمة.
ومن جانبه قال مدير عام شـــركة لولوجيك 
الشـــرق األوســـط مأمون مصـــاروة إن هناك 
إمكانات كبيرة ملواصــلة النـــمو في ســـــــوق 
مكافآت العـــمالء في املنــطقة خاصة في ظـــل 
األزمـــة االقتــصادية الراهــنـــة ويعد قطـــاع 
االتصاالت أحد األســــواق الرئيــسية التي جتدر 
اإلشـــارة إليها من حيث تطـــور برامج مكافآت 

العمالء فيها.

الدوالر ألدنى مستوى أمام سلة عمالت 

الذهب يقفز لـ  964.3 دوالرًا

طوكيوـ  رويترز: جرى تداول الدوالر في التعامالت 
اآلســـيوية امس قرب أدنى مستوى له هذا العام أمام 
سلة من العمالت الرئيسية بعد ان عزز صعود أسواق 
األسهم العاملية وبيانات اقتصادية متفائلة حول العالم 

شهية املستثمرين للمخاطرة.
 وحافظ اليورو األوروبي واجلنيه االســـترليني 
والعمالت املرتبطة بالســـلع األساســـية مثل الدوالر 
االسترالي والدوالر النيوزيلندي على مكاسبها قرب 
أعلى مستوياتها في عدة أشهر امام الدوالر بعد ان عززت 
تقارير ايجابية لقطاع التصنيع من الواليات املتحدة 

واوروبا والصني اآلمال بشأن االقتصاد العاملي.

لنـــدنـ  رويترز: ارتفعت اســـعار الذهب الى اعلى 
مستوياتها في نحو ثمانية اسابيع امس مما ساعد في 
رفع الفضة بنحو 3% مع ظهور اقبال جديد على الشراء 
اثر تقليص الدوالر ملكاسب امام اليورو، وارتفع الذهب 
الفوري الى القمة عند 964.3 دوالرا لالوقية )األونصة( 
وسجل 963.45 دوالرا لالوقية، مقابل 955.55 دوالرا 
لالوقيـــة في أواخر تعامالت نيويـــورك يوم االثنني. 

والمست الفضة القمة عند 14.64 دوالرا لالوقية.


