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)ريليش كومار( الوزان والسفير البوسني أثناء افتتاح املعرض  الوزان يتبادل الهدايا التذكارية مع السفير البوسني

فعاليات املعرض تختتم اليوم وتضم محاضرات حول التملك وفوائد االستثمار في البوسنة

الوزان:  »صنع في البوسنة« نواة لشراكات كويتية ـ بوسنية كبرى

شركة باسم العميل األجنبي 
ومن ثم متلك العقار من خالل 
هذه الشركة، داعيا في الوقت 
ذاته كل من يفكر في التملك 
الى  البوس����نة  العقاري في 
التواص����ل مع غرفة التجارة 
والصناعة البوسنة للحصول 
على جميع التسهيالت الالزمة 

لتسجيل العقارات.
وأضاف أن تأسيس الشركة 
يضمن للعميل جميع احلقوق 
العقارات  املتعلقة بتسجيل 
باس����مه مبلكية 100%، داعيا 
كل من يرغب في متلك عقار 
في البوسنة الى البحث عن 
العقارية  الشركات واملكاتب 
املعروفة وذات السمعة اجليدة 
واملصداقي����ة، وذلك حتى ال 
يكون فريسة سهلة لبعض 

الشركات غير امللتزمة.
وف����ي رده على س����ؤال 
ل�»األنباء« حول مدى خضوع 
التي يؤسس����ها  الش����ركات 
العمي����ل لتمل����ك العقار في 
البوس����نة الى ضرائب، قال 
بوجيش إن البوسنة والهرسك 
أصبحت مؤخرا نقطة جذب 
للمستثمرين في املنطقة بفضل 
نظامها الضريبي الذي يعتبر 
االقل مقارنة بالعديد من الدول 

املجاورة االخرى.
وفيما قدم بوجيش شكره 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
عل����ى الدع����م ال����ذي قدموه 
جلمهورية البوسنة والهرسك 
في محنتها السابقة، فانه دعا 
املواطنني الكويتيني الى زيارة 
البوسنة والهرسك واالستمتاع 
بطبيعتها اخلالبة وأجوائها 

الرائعة.
وأعرب بوجيش عن شكره 
ادارة شركة  لرئيس مجلس 

مفتاح املباني ناصر الشايجي 
الذي لعب دورا كبيرا في جمع 
البوسنية وللمرة  الشركات 
االولى حتت سقف واحد في 
الكويت، كما أش����اد بوجيك 
برئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن الذي قال 
إنه يعتبر من الش����خصيات 
البارزة على املستوى الكويتي 

بشكل عام.
من جهت����ه، أعرب رئيس 
مجلس ادارة ش����ركة مفتاح 
املبان����ي العقاري����ة ناص����ر 
الش����ايجي عن رض����اه على 
مستوى العالقة احلالية بني 
الكويت والبوس����نة  كل من 
والهرسك، مشيرا في الوقت 
ذاته الى أن مثل هذه الفعاليات 
أن  واملع����ارض من ش����أنها 
تعزز من العالقات والروابط 
االقتصادي����ة ب����ني البلدين، 
أمام مش����اريع  وفتح اآلفاق 
اقتصادية استثمارية جتارية 
مش����تركة ونق����ل اخلبرات، 
اقامة  الى  كما تهدف أيض����ا 
عالقات واتصاالت مشتركة 
بني القطاعني العام واخلاص 
املوجودة في البلدين. ولفت 
الى أن احلدث احلالي ال يقتصر 
على جانب املعرض فحسب، 
وامنا يشمل باالضافة الى ذلك 
عدد من الورش واحملاضرات 
التي ستناقش موضوع التملك 
املدن في  العقاري وتخطيط 
البوسنة، وفوائد االستثمار 
في البوسنة، واملشاكل التي 
يواجهها املستثمرون من دول 
مجلس التعاون اخلليجي، علما 
الندوات سيحاضر  بأن هذه 
فيها كل من مدير غرفة التجارة 
البوسنية ومستشار رئيس 

بلدية أليجا.

جيدة وفوائد كثيرة جتنيها 
الش����ركات، خاص����ة في ظل 
انخفاض أس����عار االراضي 
والعقارات، فضال عن وجود 
العديد من الفرص االستثمارية 
التي تش����جع املس����تثمرين 
ف����ي صناعات  الدخول  على 

مشتركة.
البوسنة تشهد  وقال إن 
حاليا حالة من التطور على 
جميع األصعدة والقوانني، ما 
يجعلها بيئة خصبة ومشجعة 
للكثير من املستثمرين، فضال 
عن أنها تصدر منتجاتها الى 
نحو 90% من الدول األوروبية، 
داعيا املستثمر الكويتي الى 
استغالل الفرصة واالستثمار 

في البوسنة والهرسك.
م����ن جانبه، أك����د رئيس 
غرفة التجارة اخلارجية لدولة 
البوسنة والهرسك د.برونو 
بوجي����ش على عمق عالقات 
الصداقة واالخاء بني البوسنة 
والهرسك والكويت، مشيرا الى 
أن هذه العالقات من ش����أنها 
تعزيز الش����راكة املش����تركة 
البوس����نية  الش����ركات  بني 
والكويتية. وقال إن البوسنة 
والهرس����ك تعتبر من الدول 
الغنية في مجاالت الصناعة 
والزراعة والس����ياحة، حيث 
تشهد اجلمهورية حاليا حركة 
سياحية كبيرة، وسط أجواء 
من االمن والسالمة والترحاب 
واالكل احلالل في جميع مناطق 

وبيوت البوسنة.
وف����ي رده على س����ؤال 
حول قوانني التملك العقاري 
البوسنة والهرسك، قال  في 
بوجيش إن متلك االجانب في 
البوسنة يكون عن طريق حل 
قانوني يتمثل في تأس����يس 

طارق عرابي

الثاني لغرفة  النائب  أكد 
الكويت  جت����ارة وصناع����ة 
ال����وزان على  عبدالوه����اب 
عمق العالق����ات الثنائية بني 
الكويت والبوسنة والهرسك، 
مشيرا الى أن هذه العالقات 
قدمية ووطيدة وتشجع على 
االستثمار والتبادل التجاري 
ب����ني البلدي����ن. وأضاف في 
تصريحاته للصحافيني عقب 
افتت����اح مع����رض صنع في 
البوسنة والهرسك الذي تنظمه 
شركة مفتاح املباني على مدى 
يومني، بحضور عدد من رجال 
األعمال واملصانع البوسنية، 
والذي يقام بتنظيم مشترك 
بني غرفة جت����ارة وصناعة 
البوسنة  الكويت وس����فارة 
والهرسك، ان هذا املعرض الذي 
يقام مبشاركة 9 شركات، امنا 
ميثل نواة حلضور عدد من 
الش����ركات واملصانع ورجال 
األعمال الى الكويت للبدء في 
شراكات كويتية-بوسنية، 
الس����يما أن البوسنة متتلك 
مصانع متطورة سواء على 
مستوى الصناعات الغذائية 
أو اخلش����بية أو حتى قطاع 
املنتجع����ات الصحية، لكنه 
اس����تدرك قائ����ال إن حج����م 
التبادل التجاري بني البلدين 
مازال دون مستوى الطموح، 
حيث إنه يبل����غ حاليا نحو 
5.7 مالي����ني دوالر س����نويا، 
علما بأن هذا الرقم ال يشمل 
العقارية  حجم االستثمارات 

الكويتية هناك.
الوزان على جدوى  وأكد 
االس����تثمار ف����ي البوس����نة 
والهرس����ك ملا له من عوائد 

»بنك أوف أميركا«: املستثمرون يرغبون في حتمل أكبر للمخاطر

الربع احلالي من العام.
٭ عاودت الثقة بآفاق منو 
االقتص���اد العاملي االرتفاع 
وسط توقعات ترجح منوه 
خالل الشهور االثني عشر 
املقبلة بارتفاع عن 22 نقطة 

مئوية في أكتوبر املاضي.
٭ تراجعت املخاوف حول 
احتماالت تباطؤ منو االقتصاد 

الصيني، حيث تبنى مديرو 
صناديق االستثمار احمللية 
موقفا محايدا حول منو ذلك 
االقتصاد، في أفضل قراءة من 

نوعها خالل أكثر من عام.
٭ تعززت الثقة بقوة اقتصاد 
منطق���ة اليورو واالقتصاد 
الياباني بصفتهما أس���واق 
األسهم املفضلة على مستوى 
العال���م، ما يجس���د تنامي 
اإلجماع عل���ى قوة الدوالر 
األميركي. وتوقع 67% من 
املش���اركني في االستبيان 
ارتف���اع أس���عار ص���رف 
الدوالر األميركي خالل العام 

املقبل.
٭ ارتفعت نس���بة ترجيح 
حصة االستثمارات العقارية 
والبديل���ة ف���ي احملاف���ظ 
االس���تثمارية إل���ى ثان���ي 
أعلى مستوياتها في تاريخ 
املقابل،  االس���تبيان. وفي 
اس���تمر االنخفاض الكبير 
في حصص أسهم شركات 
السلع األساسية واألسواق 

الصاعدة.

احلصة 43%، بينما قلصوا 
النقدية  حصة احلي���ازات 
في تل���ك احملافظ إلى أدنى 
مستوياتها منذ شهر يوليو 

املاضي.
أربع���ة أخماس  ٭ يتوقع 
املشاركني في االستبيان أن 
يرفع بنك االحتياط الفيدرالي 
األميركي أسعار فوائده خالل 

ق���ال تقرير بن���ك أوف 
أمي���ركا ميري���ل لينش ان 
نتائج استبيان شهر نوفمبر 
اجلاري تشير الى استعادة 
املستثمرين جزئيا لرغبتهم 
في حتمل املخاطر وس���ط 
إجماع ق���وي على ترجيح 
رفع أسعار الفائدة األميركية 
الشهر املقبل. وفي ظل الزيادة 
امللحوظة في توقعات ارتفاع 
معدالت النمو والتضخم في 
أعقاب نشر بيانات األجور 
والروات���ب األميركية، جلأ 
إلى تقليص  املس���تثمرون 
النقدية  حصة حيازاته���م 
وتعزيز حصة استثماراتهم 
ف���ي األس���هم والعق���ارات 

واالستثمارات البديلة.
الى  وخلص االستبيان 
مجموعة من النقاط الرئيسية 

نوجزها فيما يلي:
٭ ارتفعت نسبة مسؤولي 
تخصيص االستثمارات الذين 
عززوا حصة األس���هم في 
محافظهم االستثمارية بواقع 
17 نقطة مئوية لتبلغ تلك 

)ا.ف.پ( متداولة في بورصة كوريا اجلنوبية تبدو متفائلة بعد ارتفاع األسواق اآلسيوية 

واالجتماعي وغيرها.
وبني كنع���ان أهمية هذه 
الش���راكة من منطلق سعي 
املركز ملس���اعدة املسؤولني 
في القط���اع العام في العالم 
العربي على تصميم وتطبيق 
سياسات اقتصادية سليمة، 
مبينا »أهمية وجود مقاربة 
متعددة والتركيز على عدد من 
املجاالت باستثناء االقتصاد، 
على غرار الورش���ة التي من 
املزمع عقده���ا بالتعاون مع 
الدولي حول االصالح  البنك 
في القطاع التعليمي، مبشاركة 
مس���ؤولني من مس���تويات 
متوسطة وما فوق من القطاع، 
وتأتي أهمية ه���ذه الدورات 
لتحقيق تنمي���ة اقتصادية 
مستدامة والتي تتطلب وجود 
جيل متعلم وسياسات سليمة، 
فه���ذا التنوع هدف���ه تعزيز 
طاقات ال���دول العربية نحو 

النمو املستدام«.
ولفت إلى ان حلقة النقاش 
التي أقيمت في سبتمبر والتي 
النقاش  إث���راء  كان هدفه���ا 
الطرق لتطبيق  حول أفضل 
اإلصالحات ف���ي نظام الدعم 
التي سيواجهها  والتحديات 
واضعو السياسات في تطبيق 
هذه اإلصالحات، تندرج ضمن 
سلسلة من احللقات النقاشية 
التي سيتم تنظيمها بالتعاون 
مع الصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي. وفي 

بهذه املناط����ق ميكن ان نطلق 
عليها )املاء واخلضرة والوجه 
احلس����ن( فهي مواقع للراحة 

النفسية والبصرية. 
واضاف القدومي ان املجموعة 
ستعرض مجموعة من املشاريع 
السكنية خالل املرحلة الراهنة 
في عدة مدن وقرى تعمل الشركة 
Annecy-le- ابرزها فيها من 

 ،Vieux، Veigy- Foncenex، Ornex
مضيفا ان املشاريع عبارة عن 
بنايات سكنية تتالف من عدة 
شقق من غرفة الى 4 غرف نوم 
ومنافعها ومتتاز ايضا املباني 
بقربها من مراكز اخلدمات في 

يحاضر في »الصندوق العربي لإلمناء«

توماس فريدمان في الكويت اليوم

»توب العقارية« تطرح مشاريع بفرنسا وسويسرا

هذا اإلطار سيتم تنظيم حلقة 
نقاش في يناير املقبل حول 
اإلصالح���ات الضريبية في 

الكويت والدول العربية. 
وق���ال إن »أهمي���ة هذه 
املواضيع تكم���ن باعتبارها 
مصدر اهتمام شعبي واسع، 
فعنوان احملاض���رة »عصر 
السرعة � كيف نفهمه ونزدهر 
فيه«، سيناقش تأثير أفكاره 
حول العوملة والثورة الرقمية 
املناخ���ي وتأثيرها  والتغير 
على السياس���ات في العالم. 
النقاش على  وسيساعد هذا 
اكتشاف طرق مختلفة ميكن 
العربي���ة من خاللها  للدول 
التعامل مع ه���ذه املواضيع 

الثالثة«.
التع���اون مع  ان  وذك���ر 
الصندوق يندرج ضمن إطار 
دورهم���ا في خدم���ة العالم 
العربي، فض���ال عن مقرهما 
في الكويت والذي يعود إلى 
أهمية الكويت من حيث رأس 
املال البشري وتعزيز الطاقات 
البش���رية وفي الوقت نفسه 

خدمة العالم العربي.

املدينة باالضافة الى جودة البناء 
امتازت  والتش����طيبات والتي 
بها الشركة املطورة مبختلف 
مش����اريعها وبني القدومي بان 
التملك في تلك املشاريع متلك 
حر وملختلف اجلنسيات مشيرا 
الى ان اسعار الوحدات تبدأ من 
200 الف يورو وستكون معظمها 
جاهزة للسكن منتصف العام 

.2016

منى الدغيمي

أعلن مدير مركز صندوق 
النق���د الدول���ي لالقتص���اد 
والتمويل أسامة كنعان خالل 
مؤمتر صحافي عقده عن تنظيم 
محاضرة حتت عنوان »عصر 
السرعة � كيف نفهمه ونزدهر 
فيه«، بالتعاون مع الصندوق 
العربي لإلمن���اء االقتصادي 
واالجتماعي، سيحاضر فيها 
املؤل���ف والكات���ب توماس 

فريدمان مساء اليوم.
ولفت كنعان الى ان اختيار 
فريدم���ان إللق���اء احملاضرة 
وليس أي ش���خصية عربية 
أخرى، جاء من منطلق سعي 
املركز إلى االنفتاح على جميع 
األفكار والتوجه���ات، وقال 
»أردنا اس���تضافة شخصية 
متتلك تأثي���را عامليا وتكون 
قادرا من خالل أفكارها على 
إث���ارة النقاش والتحدي بني 
احلضور الذي قد يترك تأثيره 
عليه وق���د ينقلها هو بدوره 
للعال���م، وليس اس���تضافة 
شخصية من املنطقة متتلك 
أفكارا مش���ابهة لنا، فسواء 
اتفقنا معه بالرأي أم اختلفنا 
فهو ش���خصية مؤثرة جدا، 
فحتى لو لم نتفق معه فنحن 

قادرون على مناقشته«. 
كما أطلق كنعان كتالوج 
جدول التدريب لعام 2016 الذي 
يتضمن رؤية واستراتيجية 
املركز والبرنامج احملدد للعام 
املقب���ل م���ن دورات تدريبة 
وورش عمل، ويتوزع برنامج 
العمل عل���ى محورين، يركز 
األول على االقتصاد والتمويل، 
وهو االختصاص الرئيس���ي 
لصندوق النق���د الدولي، أما 
الثاني فيتناول نتائج الشراكة 
مع املنظمات األخرى على غرار 
البنك الدولي ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية ومنظمة 
العاملية والصندوق  التجارة 
العربي لإلمن���اء االقتصادي 

نظم العضو املنتدب ملجموعة 
ت����وب العقارية وليد القدومي 
زيارة ميدانية الى سويس����را 
وفرنس����ا لالط����الع وملعاينة 
املشاريع العقارية التي تنفذها 
شركة اميابرمي الفرنسية في عدة 
الفرنسية  مواقع في االراضي 
والسويسرية حيث مت االتفاق 
ب����ني الطرفني عل����ى ان تقوم 
مجموعة توب العقارية وزميلتها 
القطرية يوتوبي����ا للعقارات 
بتمثيل الش����ركة حصريا في 
اخلليج والش����رق االوس����ط. 
القدوم����ي إن املجموعة  وقال 
تفخر بتق����دمي باقة مميزة من 
العقارية لعمالئها  املش����اريع 
التي تنفذها الش����ركة في عدة 
مدن فرنسية وسويسرية متتاز 
جميعها بقربها الى جنيڤ ومنها 
ما هو مالص����ق متاما للحدود 

الفرنسية السويسرية. 
واعرب عن اعجابه باملشاريع 
ومواقعها املميزة حيث تتمتع 
بعض املشاريع باطالالت على 
البحي����رة ومنها م����ا يقع بني 
اجلب����ال واملناط����ق اخلضراء 
حيث الطبيع����ة اخلالبة جدا، 
واضاف نظرا جلمال الطبيعة 

توماس فريدمان

القدومي ورئيس الشركة اوليفيا في زيارة الحد املشاريع

وخبراته���ا لتق���دمي احملطة 
مبراف���ق وخدم���ات تلب���ي 
احتياج���ات عمالئها على أمت 
وجه ممكن، فقد مت بناؤها على 
أعلى معايير اجلودة وأحدث 
األنظم���ة البيئي���ة العاملية، 
وفض���ال عن تق���دمي خدمات 
الوق���ود التقليدية مت توفير 
خدمة الغسل اآللي للسيارات 
)SPLASH( بأح���دث املعدات 
وأفضلها ج���ودة مع مراعاة 
إعادة تدوير املياه املستهلكة، 
وحرصا على إرضاء عمالئنا 
سيكون مركز خدمة السيارات 
الس���ريعة والسوق املركزي 
العمالء في  جاهزا الستقبال 
القري���ب العاج���ل، فمن أهم 
أهداف شركة السور للوقود 

»السور للوقود« تفتتح محطاتها في »املسايل«
توفي���ر منتج���ات وخدمات 
العالقة بني  متميزة لتطوير 

العمالء والشركة. 

افتتحت ش���ركة الس���ور 
لتس���ويق الوق���ود محطتها 
ف���ي منطقة  اجلدي���دة كليا 
»املس���ايل«، وذلك في إطار 
حتقيق إستراتيجية التوسع 
والتطوير املتبع���ة، لتخدم 
س���كان منطقة املسايل وما 
حولها من مناطق وتقدم لهم 
العديد من اخلدمات التي تتميز 

بها إضافة إلى الوقود.
وقد ص���رح نائب رئيس 
اإلدارة والرئي���س  مجل���س 
التنفيذي طالل اخلرس بأن 
محط���ة »ألفا« في املس���ايل 
هي محطة جدي���دة مجهزة 
الس���تقبال العم���الء وتلبية 
جمي���ع احتياجاتهم، حيث 
إمكانياتها  الش���ركة  طالل اخلرسوظفت 

»البوسنة« متتلك 
مصانع متطورة

في شتى الصناعات

فوائد عديدة 
لالستثمار في 

البوسنة خاصة 
في ظل انخفاض 

العقارات

د.برونو بوجيش: 
البوسنة تشهد 
حركة سياحية 

كبيرة

الشايجي: الفعاليات 
االقتصادية 

تعزز املشاريع 
االستثمارية 

والتجارية املشتركة

ترجيح قوي برفع 
الفائدة األميركية

في ديسمبر

ذكر تقرير نشرته »بلومبرج« أن التاريخ يشير 
إلى أن االقتصادات الصناعية أثبتت أنها أكثر 

مرونة ضد اإلرهاب مما كان متوقعا في البداية، 
وهو ما ظهر في هجمات احلادي عشر من 
سبتمبر، وفي إسبانيا 2004، ولندن 2005.

واعتبر التقرير أن هذه احلقائق جلبت بعض 
الطمأنينة في فرنسا بعد 3 أيام من العمليات 

املسلحة التي شهدتها باريس وأسفرت عن مقتل 
129 شخصا على األقل، في أسوأ هجوم تشهده 

أوروبا في عقود. ويقول األستاذ في جامعة 
»تكساس« واملشارك في تأليف كتاب عن األثر 
االقتصادي لإلرهاب تود ساندلر: إن اقتصادا 

متنوعا مثل فرنسا لن يتأثر سلبا بالهجوم 
املسلح. وأشارت ورقة بحثية نشرت في 2004، 

وشملت 77 حادثا في الفترة بني 1966 و2000 الى 
أن نصيب الفرد من معدل الناجت احمللي اإلجمالي 
تراجع مبتوسط بلغ 0.048% فحسب على أساس 

سنوي بعد حوادث مسلحة.
وقدر ساندلر في تقرير شارك في كتابته ملصلحة 

صندوق النقد الدولي خالل العام احلالي خسائر 
االقتصاد األميركي بـ 0.1% فحسب بسبب أحداث 

11 سبتمبر 2001.
وذكر االقتصاديان مالكوم بار، وديڤيد مكاي 
من »جي بي مورغان« أن اقتصاد إسبانيا منا 

3.6% في الربعني الثاني والثالث من 2004، وهي 
وتيرة أسرع قليال من املسجلة في األشهر الستة 
السابقة، كما استمرت ثقة املستهلكني في االرتفاع.

في اململكة املتحدة، منا االستهالك اخلاص بنحو 
3.5% خالل النصف الثاني من 2005، كما بلغ 

معدل منو االقتصاد مبقدار 5%، وهي وتيرة أسرع 
من الربعني السابقني للهجوم املسلح الذي شهدته 

البالد آنذاك.
وتشير هذه األبحاث إلى أنه في الوقت الذي 

تتأثر قطاعات محددة بالهجمات املسلحة مثل 

السياحة، وشركات الطيران، والتأمني، مع هبوط 
ثقة املستهلكني والشركات، فإن التأثر االقتصادي 

األوسع غالبا ما يكون مؤقتا.
وغالبا ما يتم تأجيل القرارات االستثمارية أو 
اخلاصة باإلنفاق، أو تشهد إعادة تركيز، حيث 
أشار تقرير لـ »جولدمان ساكس« يوم األحد 

املاضي الى أن املستهلكني الفرنسيني قد يتحولون 
لشراء مزيد من أجهزة الترفيه املنزلية.

وميكن تعويض املفقود من إنفاق املستهلكني 
من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي أو السياسات 

النقدية التحفيزية مثل تلك التي قدمها االحتياطي 
الفيدرالي األميركي في سبتمبر 2001.

وقال كبير محللي األسواق لدى »بنك أوف 
نيويورك« ساميون ديريك إن احتماالت زيادة 

البنك املركزي األوروبي لوتيرة التحفيز النقدي 
في اجتماعه املقبل في ديسمبر قد ارتفعت بعد 

احلادث األخير.

ماذا يحدث لالقتصادات الكبرى بعد الهجمات اإلرهابية؟
حتليل

الذهب ألدنى مستوى في 5 أعوام
ملب���ورن � رويترز: هب���ط الذهب باجتاه 
تسجيل أدنى مستوى في خمسة أعوام امس، 
حيث وضع األثر النزولي لزيادة الدوالر وضعف 
الطلب من كبار مشتري املعدن النفيس ضغوطا 

على األسعار.
وتتزايد التوقعات بأن ترفع الواليات املتحدة 
أسعار الفائدة الشهر املقبل، وهو األمر الذي 
أدى إلى ارتفاع الدوالر إلى أعلى مستوى في 
نصف عام أمام س���لة من العمالت مما جعل 

املعادن النفيسة أكثر كلفة على حائزي العمالت 
األخرى.

وهبط سعر الذهب في العقود الفورية 3.95 
دوالرات، مبا يعادل 0.4% إلى 1078.46 دوالرا 
لألوقية )األونصة(، وكان املعدن األصفر المس 
في 12 نوفمبر أدنى مستوى في أكثر من خمس 

سنوات عند 1074.26 دوالرا لألوقية.
وهب���ط الذهب في العقود األميركية %0.6 

إلى 1077.50 دوالرا لألوقية.


