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5832.4االقتصادية

0.16%
+9.1

املؤشر السعري

بتغير قدره

استقرار سعر صرف الدوالر مقابل الدينار عند مستوى 0.278 دينار
الكويت ـ كونا: استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي امس عند مستوى 
0.278 دينار في حني ارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 0.362 دينار مقارنة بأسعار يوم اخلميس 
املاضي. وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه االلكتروني ان سعر صرف 
اجلنيه االسترليني مقابل الدينار ارتفع ليستقر عند مستوى 0.432 دينار في حني بقي سعر صرف 
الني الياباني دون تغيير عند مستوى 0.003 دينار وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 
0.296 دينار.

أبرزها توفير 702 مليون دينار من خفض حرق الغاز إلى 1.75% ورفع ميزانية الكويت بنحو 12.3 مليار دينار

4 فوائد وراء رفع إنتاج »نفط الكويت« إلى 3 ماليني برميل يوميًا
النفط الكويتية. 

وذكر ان شركة نفط الكويت 
اس���تطاعت تطوي���ر قدراته���ا 
االنتاجي���ة بش���كل ملح���وظ 
خالل السنوات العشر املاضية 
وخصوصا فيما يتعلق بالتنقيب 
واالستعانة باالستشارات العاملية 
التي كان لها اثر كبير في زيادة 
انتاج احلقول احلالية واحلقول 
اجلديدة خاصة في منطقة شمال 

الكويت.
وبني ان تطوير مكامن النفط 
احملددة في حقول الشمال التزال 
صعبة للغاية اال انها ذات مخزون 
نفطي كبير وم���ع ان اخلبرات 
احمللية مس���تمرة ف���ي تطوير 
بعض املكامن في حقول الشمال 
تتبق���ى تلك املكام���ن الصعبة 
غير مطورة تطويرا امثل، وفي 
هذا فان االس���تعانة بالشركات 
النفطية العاملي���ة والتي لديها 
التقني���ات احلديث���ة واخلبرة 
الطويلة لتطوير مثل هذه املكامن 
الصعبة يصب في مصلحة الدولة 

الستغالل ثرواتها.
أحمد مغربي   ٭

تسارع عمليات احلفر للحقول 
االستكشافية والتطويرية وهو 
ما ساهم في حفر 418 بئرا جديدة 
في مختلف حقول الكويت، مشيرا 
الى ان الشركة حرصت كذلك على 
خفض كميات تسرب النفط الى 
288 برميل مقابل 1767 برميل في 

العام املاضي.
وشدد على ان الشركة ستعمل 
جاهدة للحف���اظ على انتاج 3 
ماليني برميل واالس���تمرار في 
هذا املعدل من االنتاج خالل 2012 
الن احملافظ���ة على هذه الطاقة 
يعتب���ر حتديا كبي���را في حد 
ذاته، مشيرا الى ان هذا االجناز 
انعكس ايجابا وبشكل جلي على 

االقتصاد الكويتي.
وأوضح ان الش���ركة تركز 
ايضا على تنمية املخزون النفطي 
وادارت���ه ادارة فعال���ة تضمن 
اطالة عمر احلقول النفطية مبا 
يحقق استمرار رفاهية الكويت 
باالضافة الى حتسني ممارسات 
ادارة املكامن ونقل التكنولوجيا 
احلديثة والتي متلكها الشركات 
النفطي���ة العاملي���ة الى حقول 

الشركة مبساع كبيرة للحفاظ 
على هذا الغ���از بدال من حرقه 
وعدم االستفادة منه حتى وصلت 
نسب حرق الغاز الى نسب غير 
مسبوقة في تاريخ الشركة بلغت 
1.75%، االمر الذي نتج عنه توفير 

نحو 702 مليون دينار.
النفطية  االي���رادات  ارتفاع  ٭ 
للكويت لتصل الى 29.5 مليار 
دينار وذلك بفضل زيادة االنتاج 
النفط���ي للكويت بش���كل عام 
وارتفاع االسعار فوق مستويات 

ال� 100 دوالر للبرميل
٭ توس���ع الشركة في عمليات 
احلفر واالستكشاف بشكل كبير 
للوصول الى الطاقة االنتاجية 
املستهدفة 4 ماليني برميل يوميا 
في 2020 واالس���تمرار في هذا 

املستوى الى 2030.
على صعيد متصل، اكد مصدر 
نفطي مسؤول في شركة نفط 
الكويت ل� »االنباء« ان الشركة 
الت���زال تعم���ل كفري���ق عمل 
متجانس هدفه املصلحة العامة 
للكوي���ت ولالقتصاد الكويتي، 
مشددا على ان الشركة تعمل على 

خالل الس���نة املالي���ة احلالية 
2012/2011 سترتفع بنحو 12.3 
مليار دينار، وهو ما س���يعتبر 
االيراد االعلى في تاريخ الكويت، 
فضال عن ارتفاع صوت الكويت 
في احملافل النفطية الدولية ومنها 
اجتماعات منظمة االوپيك املقبلة 
باعتبارها عضوة ذات ثقل في 
املنظمة باالضافة الى توس���عة 

االسواق التي تتعامل معها.

اقتناص الفرص

والش���ك ان زي���ادة االنتاج 
النفطي لشركة نفط الكويت له 
4 فوائد للكويت وللشركة تتمثل 

في التالي:
٭ دعم نفط الكويت بشكل كبير 
مما يجعل موقفها قويا للغاية 
في التفاوض مع شركات النفط 
العاملية وهو ما سيجعلها تقتنص 
الفرص املتاحة في السوق العاملي 
نظرا لتهافت الشركات العاملية 

للعمل معها.
٭ زيادة االنتاج النفطي سيساهم 
في رفع انتاج الكويت من الغاز 
الطبيع���ي املصاحب وقد قامت 

باالضافة الى االنتاج املتواضع 
من املنطقة املقسومة )البحرية 
والبرية( فإن املستوى احلالي من 
االنتاج يعني للكويت وللقطاع 
النفطي ان االي���رادات النفطية 

برميل نفط يوميا بحلول 2020 
واالستمرار بها حتى 2030. 

ومع جناح »نفط الكويت« في 
زيادة طاقتها االنتاجية احلالية 
الى اكثر من 3 ماليني برميل يوميا 

يعد جناح شركة نفط الكويت 
في زيادة طاقتها االنتاجية من 
النفط الى 3 ماليني برميل يوميا 
اجنازا ضخما في خضم حتديات 
جمة تواجهها الشركة على ارض 
الواقع واملتمثل في كيفية التعامل 
مع املكامن شديدة الصعوبة في 
منطقتي شمال ووسط الكويت 
فضال ع���ن بيئة العمل املتقلبة 
النفطي  القط���اع  التي مير بها 
منذ فت���رة وعدم ثبات منصب 
وزير النفط على مدار السنوات 

املاضية.
وعلى الرغم من تلك التحديات 
واملصاعب اال ان ش���ركة نفط 
الكويت مازالت تعمل على رفع 
الق���درات االنتاجية من حقول 
الطاقة  الشركة س���عيا لزيادة 
االنتاجية من النفط وذلك وفقا 
للخط���ة املوضوعة م���ن قبل 
مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
واملمتدة خالل الفترة من 2015 
ال���ى 2030 والرامي���ة الى رفع 
الطاقة االنتاجية للكويت الى 3.5 
ماليني برميل يوميا بحلول 2015 
فضال عن الوصول الى 4 ماليني 

شركة نفط الكويت جنحت في رفع اإلنتاج النفطي إلى 3 ماليني برميل يوميا

على أن يتم نقله في األعوام 
املقبلة إلى عواصم أخرى في 

دول املجلس.
ب���ني احملاف���ظ أن  وق���د 
التواصل م���ع كلية هارفارد 
إلدارة األعمال قد بدأ منذ عام 
البرنامج  أن  2009، موضحا 
الذي تقدمه كلية هارفارد للعام 
الثالث على التوالي يعتبر أول 
الكلية  برنامج خاص تقدمه 
على مس���توى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
حيث ان الكلية تنتقي، بعناية 
وبناء على اعتبارات عديدة، 
املش���اريع التي تباشرها من 
خارج مقرها في مدينة بوسطن 
في الواليات املتحدة األميركية. 
وذكر احملافظ أن رغبة الكلية 
العمل مع معهد  في مواصلة 
الدراسات املصرفية في الكويت 
تبني مدى رضاء كلية هارفارد 

عن هذا التعاون.
وفيم���ا يخ���ص تصميم 
البرنام���ج، ب���ني احملافظ أن 
البرنامج الذي ستنفذه كلية 
هارفارد في العام احلالي حتت 
عنوان »اإلدارة اإلستراتيجية، 
النتائج«  والقي���ادة لتحقيق 
 Managing Strategically،
Leading for Results، سيكون 
مشابها إلى حد كبير للبرنامج 
الذي مت تنفي���ذه في العامني 
املاضيني، نظرا لكون التصميم 
من األسباب الرئيسية لنجاح 
البرنامج، حي���ث يجمع بني 
محورين مهمني هما »اإلدارة 
اإلستراتيجية« و»القيادة«.
وم���دة البرنامج س���تة أيام، 
وس���يعقد خالل الفترة من 3 
إلى 8 مارس 2012، ويستهدف 
املديرين التنفيذيني من مستوى 
مديري اإلدارات أو ما يعادل 

هذا املستوى.
وأكد احملافظ على أن تنفيذ 
البرنامج سيتم وفق املعايير 
الصارمة الت���ي تطبقها كلية 
هارفارد إلدارة األعمال عندما 
تقدم مثل هذه البرامج في مقرها 
بالواليات املتحدة األميركية، 
بحي���ث يحصل املش���اركون 

للعام الثالث وبالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية

العبدالعزيز: برنامج »هارفارد« 
أحد املشاريع التنموية اإلستراتيجية

»بوبيان للبتروكيماويات« 
حتقق 4.9 ماليني دينار أرباحًا في 9 أشهر

أعلنت ش���ركة بوبي���ان للبتروكيماويات 
)بوبيان ب( حتقيقها أرباحا بقيمة 4.9 ماليني 
دينار بربحية 10.2 فلوس للس���هم في االشهر 
التسعة االولى من 2011 مقارنة بأرباح بلغت 
3.1 ماليني دينار وبربحية 6.4 فلوس للسهم 

في الفترة ذاتها من 2010.
وقالت الشركة في بيان على املوقع االلكتروني 
لسوق الكويت لالوراق املالية )البورصة( ان 
اجمالي حقوق املساهمني بلغ 236.1 مليون دينار 
في االشهر التس���عة االولى من العام احلالي 
مقارنة بنحو 231.6 مليون دينار للفترة ذاتها 

من العام املاضي.

واضافت ان اجمالي املوجودات بلغ 406.8 
ماليني دينار فيما بلغ اجمالي املطلوبات 169.1 
مليون دينار في نهاية االشهر التسعة االولى 
من العام احلالي مقارن���ة باجمالي مطلوبات 
بلغ 198.5 ملي���ون دينار عن الفترة ذاتها من 

العام املاضي.
يذكر ان الشركة تأسست عام 1995 وادرجت 
في الس���وق الرس���مي )البورصة( عام 1997 
برأسمال مدفوع بلغ 48.5 مليون دوالر ومن 
اغراضها االستثمار في مشاريع صناعية بصورة 
عامة وفي مش���اريع كيماوية وبتروكيماوية 

بصورة خاصة.

وبنوكهم ومؤسساتهم على 
مستوى مماثل من اجلودة التي 
تتصف بها برامج الكلية. كما 
سيحصل املشاركون في نهاية 
البرنامج على شهادة من كلية 
هارف���ارد إلدارة األعمال على 

مشاركتهم في البرنامج.
كما بني احملافظ أن التدريب 
يعتمد على دراس���ة احلاالت 
التي تشتهر بها الكلية، والتي 
تستخدم في اجلامعات واملراكز 
املرموقة به���دف تطوير أداء 
التنفيذي���ني في جميع أنحاء 
العالم. وق���د حرصت الكلية 
انتق���اء احل���االت ذات  على 
الصل���ة بالقط���اع املصرفي 
واملالي، إضافة إلى حاالت من 
قطاعات أخرى، ألغراض تنويع 
مجاالت التجارب التي يتعرف 
عليها ويش���ارك في حتليلها 
واالستفادة منها املشاركون.

وفي اخلتام، أشار احملافظ 
إل���ى أن تطوير أداء القيادات 
التنفيذية سيبقى على قائمة 
األولويات اإلستراتيجية، وذلك 
نظرا ملا لهذه الفئة من أهمية 
في حتقيق التطوير املستمر 
للقط���اع املصرف���ي واملالي 

اخلليجي.

صرح محافظ بنك الكويت 
املركزي، ورئيس مجلس إدارة 
معه���د الدراس���ات املصرفية 
في الكويت، الش���يخ س���الم 
العبدالعزيز بأن املعهد سيقوم، 
وللسنة الثالثة على التوالي، 
بالتعاون م���ع كلية هارفارد 
إلدارة األعمال بتقدمي برنامج 
لتطوير أداء القيادات التنفيذية 
في البنوك والشركات املالية 
في دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
ب���ني احملاف���ظ أن  وق���د 
البرنامج هو أحد املش���اريع 
التنموية اإلستراتيجية التي 
يباش���رها معهد الدراس���ات 
املصرفية بتوجيهات من بنك 
الكويت املركزي، ومتويل من 
البنوك املس���اهمة في املعهد، 
وذلك به���دف تطوير الكوادر 
الوطنية، والتي متثل القيادات 
التنفيذية عصبها احليوي. وقد 
مت عقد ه���ذا البرنامج للمرة 
العام قبل املاضي  األولى في 
الكويت، وذل���ك للبنوك  في 
الكويتي���ة األعضاء في معهد 

الدراسات املصرفية.
ونظرا للنجاح الكبير الذي 
حققه البرنامج، ولتعميم أوجه 
االس���تفادة من هذه التجربة 
املتمي���زة، فقد مت تقدميه في 
العام املاضي على مس���توى 
دول مجل���س التعاون لدول 
العربي���ة بالتعاون  اخلليج 
م���ع املعاه���د املصرفية في 
دول املجلس، كامتداد جلهود 
التعاون املستمرة مع املعاهد 
الشقيقة. وقد عزز هذا التوجه 
نح���و تق���دمي البرنامج على 
مستوى دول مجلس التعاون 
رغبة مماثلة من كلية هارفارد 
إلدارة األعمال، وذلك لتوسيع 
نطاق البرنامج ليكون برنامجا 
إقليمي���ا. وذك���ر احملافظ أن 
البرنامج عقد في العام املاضي 
في دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وشاركت فيه مجموعة 
من البنوك واملؤسسات املالية 
اخلليجية. أما برنامج هذا العام 
الشيخ سالم العبدالعزيز فسيعقد في الدوحة بدولة قطر، 

االكتتاب العام لشركة مستشفيات الضمان الصحي مارس 2012

مالحظات »الوسطاء« حول االختبار األخير إلى »املقاصة« اليوم

من مستش���فيات الضمان مببلغ 
25.68 ملي���ون دين���ار، علما أن 
املتنافسة على  اقتصار اجلهات 
شركة الضمان الصحي على شركة 
أجيليتي مبفردها، ال ينتقص من 
سالمة اإلجراءات القانونية التي 
اتبعتها اللجنة التأسيس���ية في 

شأن املزايدة.
محمود فاروق  ٭

احملددة من قبل الدولة لش���راء 
حصة املس���تثمر االستراتيجي 
بقيمة 25.63 مليون دينار، وفقا 
لتقرير اللجنة التأسيس���ية إلى 

وزارة املالية.
التأسيس���ية  اللجنة  وكانت 
للش���ركة رفع���ت توصي���ة الى 
وزارة املالية تقضي بقبول عرض 
أجيليتي لش���راء حصة ال� %26 

املناقصة خالل أسبوعني، وجميع 
االجراءات املتعلقة بصحة الصيغة 
القانونية لوضع حد للمخاوف 
من إمكانية قيام اللجنة باملفاضلة 
بني اجلهات املتقدمة، أو محاباة 
طرف على حس���اب آخ���ر، وقد 
حصل���ت ش���ركة أجيليتي على 
مزايدة مش���روع مستش���فيات 
الضمان الصحي بأعلى من القيمة 

حتويل األموال اخلاصة باالكتتاب، 
علما ان شركة مشروع مستشفيات 
الضمان الصحي قد قامت بفتح 
حساب لها في بنك بوبيان إلدارة 

األموال اخلاصة بها فيما بعد.
وأف���ادت املصادر بأن اللجنة 
املالي���ة طلب���ت م���ن »الفتوى 
بالرأي  والتش���ريع« موافاته���ا 
القانوني املتعلق بسالمة إجراءات 

علمت »األنب���اء« من مصادر 
العام  مطلعة ان موعد االكتتاب 
للمواطن���ني لش���ركة مش���روع 
مستشفيات الضمان الصحي حدد 
في شهر مارس 2012 املقبل وذلك 
بعد أن مت التنسيق مع الشركة 
الكويتية للمقاصة وتوقيع العقود 
اخلاص���ة بآلية االكتت���اب العام 
والتنسيق مع البنوك احمللية في 

عنها أكثر من مرة والتي أظهرتها 
نتائج التجارب السابقة الى هيئة 
أس����واق املال وشركة ناسداك من 
خالل إدارة املشاريع. وأشارت الى 
وجود بعض اإلشكاليات الصغيرة  
التي مت التغلب عليها في جتربتي 
االختبار وبالتالي لم تدخل ضمن 
مالحظات شركات الوساطة التي 
تستعد إلجراء اختبار جديد قبل 
العام احلالي على عمليات  نهاية 

التقاص أيضا. 
من جهة اخ����رى قالت مصادر 

ل�»األنباء« ان الش����ركة الكويتية 
للمقاصة اجتمعت أمس  مع اللجنة 
التأسيسية لش����ركات الوساطة 
وذلك به����دف وضع أساس����يات 
العمل بني  الطرفني خالل املرحلة 
 املقبلة من أجل وضع آلية للربط 

اآللي.
ولفتت املصادر الى انه مت االتفاق 
على قيام شركات الوساطة بتشكيل 
فريق عمل فني لديه اإلملام الكافي 
بالتكنولوجي����ا، إضافة الى إملامه 
الفنية اخلاصة بعمليات  باألمور 

التداول، مش����يرة ال����ى ان الهدف 
من تشكيل هذا الفريق هو قيامه 
بتمثيل شركات الوساطة من خالل 

اجتماعاتهم مع »املقاصة«.
وقال���ت املص���ادر ان اللجنة 
التأسيس���ية الحت���اد ش���ركات 
الوساطة ستقوم بتوجيه  دعوة 
الوس���اطة خالل  لكل ش���ركات 
األس���بوع اجلاري لتشكيل من 
ميثلها في فري���ق العمل  ال��ذي 

ت��م االتفاق على تأسيسه.
شريف حمدي  ٭

وبعض شركات الوساطة بسبب 
قيام بعض الشركات بعمل اختبارات 

ضغط لم تسمح بها اإلدارة.
واشارت املصادر الى ان تقارير 
أبرزها  ستتضمن عدة مالحظات 
وجود أخطاء في احتساب العموالت 
للس����وقني النقدي واآلجل، وعدم 
توافر بعض البيانات واملعلومات 
التي تتعلق بالعمالء، وعدم ترتيب 
القطاعات حس����ب املتعارف عليه 
من قبل املقاصة، إضافة إلى عدم 
معاجلة الثغرات التي مت التنويه 

علمت »األنب����اء« من مصادر 
م����ن  ش����ركة  كل  ان  مطلع����ة 
العاملة في  ش����ركات الوس����اطة 
اليوم االثنني   الس����وق س����ترفع 
الكويتية  الش����ركة  الى  تقريرها 
للمقاصة ح����ول اختبار التجربة 
العاشرة على نظام التداول اجلديد 
والتي ركزت على العمليات اخلاصة 
التق����اص والت����ي مت   بعملي����ات 
إجراؤه����ا منتص����ف األس����بوع 
املاض����ي وش����هدت كثي����را م����ن 
 الش����د واجلذب بني إدارة السوق 

الكوي���ت � كونا: قال تقرير 
اقتصادي متخصص إن الذهب 
فقد حوالي 6.9% من قيمته خالل 
تداوالت األس���بوع املاضي في 
ظل زيادة مخاوف املستثمرين 
بش���أن أزمة الديون السيادية 

األوروبية.
وأضاف تقري���ر مجموعة 
»الزمردة« للمجوهرات أن سعر 
الذهب سجل يوم اخلميس املاضي 
1560 دوالرا أميركيا لألونصة 
ما يع���د أكبر هب���وط له منذ 
منتصف يوليو املاضي بسبب 
الكثير من املستثمرين  حتول 
ال���ى بيع املعدن األصفر جلني 
التي  األرباح لتقليل اخلسائر 

تكبدوها في أسواق االسهم.
وأوض���ح ان هناك س���ببا 
آخر لنزول الذهب وهو حاالت 
إقفال املراكز ألغلب الصناديق 
ف���ي  العامل���ة  االس���تثمارية 
مج���ال الذهب قبل نهاية العام 
احلالي، الس���يما بعد ان كسر 
في وقت سابق احلاجز النفسي 
املقيم مبس���توى 1600 دوالر 

لألونصة.
وتوقع التقرير ان يستعيد 
الذهب أس���عاره املعهودة في 
حالة االستقرار فوق 1600 دوالر 
لالونصة بداية هذا االسبوع مع 
شرط خفض حدة ارتفاع قيمة 
الدوالر أمام العمالت االوروبية، 
خصوصا اليورو الذي وصلت 
قيمته الى 1.29 دوالر وهي اقل 

قيمة له منذ عام تقريبا.
ولفت ال���ى أن ما يدعم هذا 

االرتفاع بقوة الطلب الفعلي على 
املعدن االبيض عند مستوى 29.7 

دوالرا لالونصة الواحدة.
وذكر أن أسعار الفضة لديها 
تذبذب في االسعار أعلى من باقي 
املعادن الثمين���ة وان أي دوالر 
تفقده يكون نسبته 5% من قيمتها 
وهذا يشجع املستثمرين في كل 
االحوال على الدخول على خط 

مكاسب هذا املعدن.
وأك���د التقرير ان االس���واق 
ش���هدت ح���االت ش���راء قوية 
للفضة وألول مرة في االسواق 
احمللية يقل العرض عن الطلب 
وأصبحت تواريخ التسليم ترحل 

الى االسابيع املقبلة.
وعن املشغوالت الذهبية في 
السوق احمللي قال ان اإلقبال بدأ 
يزيد من قبل رواد السوق، حيث 
شهدت نهاية االسبوع املاضي اكبر 
مبيعات منذ شهرين في ظل متيز 
عيار )21( وعيار )18( بأكبر نسبة 
مبيعات ويأتي بعدهما مبيعات 
الس���بائك الصغيرة خصوصا 
فئة )50 غرام���ا( و)100 غرام( 

و)العشرة تولة( الذهبية.
وأضاف ان كيلو الذهب اخلام 
في السوق احمللي هبط الى 14100 
دينار ليفقد أكثر من 1000 دينار 
م���ن قيمته متأث���را بالتغيرات 
العاملية، ما جعل املس���تثمرين 
احملليني يجدون في ذلك فرصة 
أما كيلو  جديدة للشراء حاليا، 
الفضة اخل���ام فتراوحت قيمته 
بني 270 و280 دينارا في تداوالت 

األسبوع املاضي.

الدول  االئتمان���ي لكثير م���ن 
االوروبية.

وأضاف ان مس���توى الدعم 
االقوى سيكون عند حاجز 1532 
دوالرا في حالة جتاوز مستوى 
1560 دوالرا مع االخذ باالعتبار 
ان تداوالت االيام املقبلة ستكون 
محدودة القتراب أعياد نهاية العام 

في اغلب االسواق العاملية.
وعن الفضة أشار التقرير الى 
انها سلكت جميع مراحل هبوط 
أسعار الذهب وفقدت أيضا 8% من 
أسعارها خالل االسبوع املاضي 
ولم تستقر كثيرا دون مستوى 
28.5 دوالرا لالونص���ة لتعاود 

التوقع هو قوة الطلب الفعلي 
عل���ى املعدن األصف���ر وزيادة 
الش���راء كلما هبطت  معدالت 
األسعار وظهر تأثير هذا العامل 
في نهاية ي���وم اجلمعة عندما 
أغلق التداول على مستوى 1597 
دوالرا لالونصة أي بارتفاع قدره 

2% من سعر يوم اخلميس.
وقال التقرير ان ذلك ال مينع 
أن تتس���م تداوالت االس���بوع 
اجل���اري مبزيد م���ن احليطة 
واحلذر في ظل ترقب ش���ديد 
للوضع في منطقة اليورو مع 
التصنيف  حتذي���رات وكاالت 
العاملي���ة بخف���ض التصنيف 

تراجع ملحوظ في سعر الذهب خالل أسبوع

»الزمردة«: الذهب يفقد 6.9% من قيمته خالل أسبوع

نسقت مع »املقاصة« والبنوك احمللية لتغطية جميع إجراءات االكتتاب

عقدتا اجتماعًا مشتركًا أمس ملناقشة آلية الربط اآللي


