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»المركز«: 28% نسبة انخفاض األسواق الخليجية عن األسواق الناشئة

مستثمرون آسيويون يفاوضون مالكًا كبارًا في »زين« لشراء 46% من أسهمها
واضافت املصادر ان االستثمارات 
الوطنية لديها حاليا ما بني 34 و%36 
من اسهم زين، فيما اشارت مصادر 
اخرى الى ان الش���ركة متكنت من 
جتميع نس���بة 46%، مشيرة الى ان 
حصة احلكومة في زين والبالغة نحو 
26.608% ليست ضمن الصفقة، وان 
احلكومة س���وف حتتفظ بحصتها، 
فيما ان حصة شركة اخلير الوطنية 
والعق���ارات وآخرين والبالغة نحو 
11.048% ستكون من ضمن الصفقة، 
فضال عن ان هناك مالكا كبارا آخرين 
سيقومون ببيع حصتهم ضمن نسبة 

46% التي يتم التفاوض بشأنها.
ولتمرير الصفقة، قامت الشركة 
نهاية االسبوع املاضي بعقد جمعية 
عمومية غي���ر عادية لتغيير بعض 
البنود االساسية فيها والتي مبوجبها 
مت رفع سقف التملك في اسهم الشركة 
بعد ان كان مح���دودا وفقا لنظامها 

االساسي.

لها، اشارت املصادر الى ان االستثمارات 
الذي س���يوقع  الطرف  الوطنية هي 

االتفاق النهائي لهذه الصفقة.

وفي الوقت الذي اكدت فيه مصادر 
ان املفاوضات جتري بشكل مباشر مع 
اكبر مالك في الشركة والداعم االساسي 

هشام أبوشادي ورويترز
التنفيذي لش���ركة  الرئيس  قال 
االتصاالت املتنقلة )زين( د.س���عد 
البراك ان مساهمني يجرون محادثات 
لبيع حصة فيها دون ان يوضح طبيعة 

االطراف التي ستقوم بالشراء.
وكان تلفزيون »العربية« قد ذكر ان 
مجموعة من املستثمرين اآلسيويني 
في املراحل النهائية لش���راء حصة 
نس���بتها 46% من اسهم زين بسعر 
ديناري���ن في صفقة تق���در قيمتها 

بحوالي 2.9 مليار دينار.
في السياق ذاته، اكدت معلومات ان 
صندوق ابوظبي السيادي طرف في 
الصفقة مع املستثمرين اآلسيويني، 
اال ان مصادر اخرى اش���ارت الى ان 
الصندوق االماراتي اوش���ك منفردا 
على التوقيع على اتفاق بشراء %51 
من اسهم زين بس���عر دينارين في 
صفقة قيمتها اربعة مليارات و855 

مليون دينار.

ق���ال تقرير »املركز« ن أداء 
أس���واق دول مجلس التعاون 
انخف���ض مقارنة  اخلليج���ي 
باألس���واق الناشئة في الفترة 
ما بني بداية ه���ذا العام حتى 
أغس���طس. وأش���ار إل���ى أنه 
بالنظر إلى الوضع االقتصادي 
األفضل نس���بيا الذي تشهده 
املنطق���ة الغني���ة بالنفط من 
حيث ثروة البترودوالرات، قد 
يتوق���ع أحدهم أن يتفوق أداء 
أسواق املنطقة على نظيرتها 
الناش���ئة، موضحا أن الوضع 
مختلف عن هذا االعتقاد حيث 
انخفض أداء األسواق اخلليجية 
عن أداء األسواق الناشئة بهامش 
واسع وصل إلى 28%، وهي املرة 
الثانية التي يهبط فيها أداء هذه 
األسواق خالل األعوام السبعة 

املاضية.
 وصن���ف التقرير العوامل 
التي تؤث���ر على ضعف األداء 

كاآلتي:
القطاع املصرفي:  1- تعثر 
لقد كان حجم التعثر الذي عانت 
منه بنوك املنطقة أسوأ بكثير 
من ذلك في األسواق الناشئة. 
وال تق���دم البنوك مؤش���رات 
على شكل األمور التي ستكون 
عليها في املستقبل. لذا يجلس 
انتظار عودة  املستثمرون في 

أيام الرخاء.
العقاري:  القطاع  2- تعثر 
في حني عانى هذا القطاع بشكل 
كبير من التعث���ر كما كان في 
األسواق الناشئة، إال أن الرابط 
بني العقار وسوق األسهم أقوى 
وأعمق بكثير في دول التعاون 
من األس���واق الناشئة. ومينع 
الرابط م���ن نهوض دول  هذا 

التعاون.
3- اقتصادي���ات ضعيفة: 
حتى بعد األزمة املالية، التزال 
األسواق الناشئة تسجل منوا 
جيدا في الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي يصل إلى 5%، في حني 
أن توقع���ات صن���دوق النقد 
الدولي عن دول التعاون تشير 
إلى منو س���لبي على األقل في 
ثالثة اقتصاديات رئيسية في 

املنطقة.
4- االستثمارات األجنبية: 
رغم انس���حاب املس���تثمرين 
األجانب من األسواق الناشئة 
التعاون نتيجة  وأسواق دول 
األزمة املالية، إال أنهم سرعان 
ما عادوا إلى األسواق الناشئة، 
لكنهم عزف���وا عن العودة إلى 
أسواق دول التعاون كما العهد 
الس���ابق. ومع أن األس���واق 
اخلليجي���ة ال تعتم���د عل���ى 
االستثمارات األجنبية بشكل 
كبير إال أنها تساعد في تعزيز 

الثقة لدى املجتمع احمللي.
5- أسعار النفط: رمبا وصل 
سعر برميل النفط إلى 75 دوالرا 
منذ بداية العام حتى أغسطس، 
إال أن 70 دوالرا للبرميل غير 
كافية لعودة االنتعاش نظرا إلى 
الكبير في اإلنتاج  االنخفاض 

النفط���ي الذي تعهدت به دول 
»أوپيك«. إضافة إلى أن سعر 
نقطة التعادل ألغراض امليزانية 
حافظ على ارتفاعه طوال الوقت 
ويقت���رب اآلن م���ن 50 دوالرا 

للبرميل.
من جانب آخر، قدم التقرير 
نظرة مستقبلية عن بقية عام 
2009 باس���تخدام إطار سبعة 
قوى تش���مل ما يلي: العوامل 
االقتصادي���ة وجاذبية عملية 
التقييم وإمكانية منو األرباح 
وثقة املستثمر والتطورات اجليو 
سياسية والسيولة في السوق 

والتطورات التنظيمية.
واستعرض التقرير القوى 
الس���الف ذكره���ا بالتفصيل 

كاآلتي: 
العوامل االقتصادية ومنو 
الناجت احملل���ي اإلجمالي: تبعا 
آلخر التوقع���ات االقتصادية، 
الناجت احملل���ي اإلجمالي  فإن 
احلقيقي في دول التعاون من 
املرجح أن ينخفض إلى %2.45 
تقريبا في 2009. وكان صندوق 
النقد الدولي في نشرة محدثة 

النصف األول من 2009. وفي 
قطر، انكمش منو املبالغ الطائلة 
بنسبة 3% في النصف األول من 
العام، في حني كان املعدل ثابتا 
في البحرين. أما البلد الوحيد 
الذي عزز منو املبالغ الطائلة 
فكان الكويت، إذ بلغ في النصف 

األول من هذا العام %14. 
أما من حيث نتيجة العوامل 
االقتصادية، فتم تصنيف كل 
دول التعاون على أنها حيادية، 
باستثناء الكويت التي صنفت 

إيجابية.

جاذبية عمليات التقييم

أش���ار التقرير الى انه من 
املتوقع أن يكون منو األرباح 
منخفضا ف���ي 2009، وهو ما 
إل���ى عملي���ات تقييم  أفضى 
موس���عة في أرباح محددة في 
دول التعاون. وفي تقرير صدر 
في يناير 2009، صنفت »املركز« 
جميع األسواق في دول التعاون 
على أنها إيجابية، ويعود السبب 
الرئيسي في ذلك إلى عمليات 
التقييم املكونة من خانات فردية 

دول املنطقة، إثر الضغوط التي 
النشاط االقتصادي  ميارسها 
األبطأ من السابق على األسعار. 
كما إنه من املتوقع أن تش���هد 
اإلمارات االنخفاض األكبر في 
معدل التضخم السنوي مقارنة 
مع غيرها ليصل إلى 2% فقط هذا 
العام من أصل 11.5% في 2008، 
اس���تنادا إلى بيانات صندوق 

النقد الدولي.

له خ���الل إبريل املاضي راجع 
توقعاته مرة أخرى. وتش���ير 
التوقعات االقتصادية اآلن إلى 
منو س���لبي في الناجت احمللي 
اإلجمالي لهذا العام في كل من 
السعودية والكويت واإلمارات 
بنسبة -0.9%، و- 1.1%، و%0.6 

على التوالي.
 التضخم: م���ن املتوقع أن 
ينخفض مع���دل التضخم في 

املتوقع أن حتقق اإلمارات أكبر 
انخف���اض، إذ م���ن املرجح أن 
يهبط ميزان احلساب اجلاري 
فيها إلى-6% من الناجت احمللي 

اإلجمالي.
الطائل���ة:  املبال���غ   من���و 
انخفض من���و املبالغ الطائلة 
بشكل ملحوظ في عام 2008، 
كما انخفض على نحو إضافي 
ف���ي معظ���م دول التعاون في 

 العج���ز املالي: أعلنت دول 
مجلس التعاون اخلليجي عن 
عجز مالي في ميزانية 2009، 
باستثناء اإلمارات التي أطلقت 
ميزانية موازنة للعام القادم. 

 ميزان احلس���اب اجلاري: 
من املتوقع أن ينخفض ميزان 
احلساب اجلاري كنسبة مئوية 
من الناجت احمللي اإلجمالي بشكل 
كبير في دول املنطقة. كما من 

آنذاك.
 أم���ا ف���ي ه���ذه املراجعة، 
التقرير تصنيف  فخفض هذا 
جميع أسواق املنطقة باستثناء 
البحرين من حيث التقييم. أما 
أعلى توسع فكان في الكويت، 
إذ من املتوق���ع أن يبلغ مكرر 
الربحي���ة لهذا الع���ام 16 مرة 
مقاب���ل 7 مرات فقط عن العام 
الكويت  املاضي. وباس���تثناء 
والبحرين فإن بقية أس���واق 
دول التعاون تصنف حيادية. 
في حني تصنف الكويت سلبية 

والبحرين إيجابية.

إمكانية نمو األرباح

وق���ال التقري���ر ان���ه تبعا 
الربع  الكبي���ر في  لالنخفاض 
األخير من 2008، وصل إجمالي 
منو األرب���اح في دول التعاون 
ككل إلى -43%، مشيرا إلى انه 
بالنس���بة لهذا العام، فكان من 
املتوقع أن يبلغ منو األرباح %0، 
لكن متت مراجعة هذه التوقعات 
لتصبح +1%. في أعقاب ذلك، من 
املتوقع أن تشهد الكويت التي 
تدين بخسائر حادة سجلتها في 
2008 حتسنا في منو األرباح، كما 
من املتوقع أن تشهد السعودية 

منوا في األرباح بنسبة %12.
 وتوق���ع التقرير انخفاض 
أرباح شركات اإلمارات وقطر، 
لتص���ل إل���ى 33% و12% على 
التقرير  التوال���ي. ويصن���ف 
منو معدل األرباح في الكويت 
أنه إيجابي،  والسعودية على 
وفي اإلمارات والبحرين سلبي، 

وفي قطر وعمان حيادي.

سيولة السوق

ان إجمالي  التقرير  وكشف 
القيم���ة املتداولة انخفض إلى 
14% ف���ي 2008 ليصل إلى 860 
مليار دوالر وذلك اس���تمرارا 
الجتاه االنخفاض الذي بدأ في 
عام 2007، مشيرا إلى انه منذ 
بداية العام وحتى أغس���طس، 
استمرت السيولة باالنخفاض، إذ 
شهدت جميع األسواق انخفاضا 
املتداولة. ووصل  القيم���ة  في 
إجمال���ي القيم���ة املتداولة في 
دول التعاون إل���ى 345 مليار 
دوالر من���ذ بداية 2009 وحتى 
شهر أغسطس املاضي. وتابع 
انه في السعودية وصلت القيمة 
املتداولة إلى 237 مليار دوالر، 
وميثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 
39% منذ بداي���ة 2009 وحتى 
أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي«.
وورد في التقرير أن االنخفاض 
في الكويت واإلمارات منذ بداية 
العام وحتى أغسطس بلغ %45 
و67% عل���ى التوالي. وأوضح 
انه في أعقاب ذلك وباستثناء 
السوقني اإلماراتي والبحريني، 
فإن جميع أسواق دول التعاون 
أنها حيادية. في  تصنف على 
حني يصنف السوقني اإلماراتي 

والبحريني سلبيا.
 وخت���م التقري���ر انه على 
تصن���ف  الع���ام  املس���توى 
الس���عودية والكويت وعمان 
عل���ى أنها إيجابي���ة، في حني 
يصنف اإلمارات وقطر حيادية، 

والبحرين سلبية. 

تعثر القطاعين المصرفي والعقاري وضعف االقتصاديات واالس�تثمارات األجنبية وأس�عار النفط العوامل الخمسة المؤثرة على ضعف األداء

صّنف أسواق السعودية والكويت وعمان على أنها إيجابية

الحكومة لن تبيع حصتها البالغة 26.6% والبراك يؤكد أن المفاوضات تجري مباشرة مع المالك واإلدارة التنفيذية ليس لها عالقة

املقر الرئيسي لشركة »زين«

الشعار التجاري لشركة »زين«د.سعد البراك
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12%5.2408.60412.72918.38121.36022.99712.29413.725السعودية

-33%1.6872.4574.2359.85510.74114.90513.7889.230االمارات

-12%8001.3862.2833.9404.9136.0007.8546.900قطر

مير بحالة حتسن ومعدالت النمو 2.6185.3716.48912.8649.66016.7522274.280الكويت
من دون مغزى

22%3527861.5311.6422.1182.4658991.101البحرين

18%3063067649471.1081.7131.1831.400عمان

1%11.00418.91028.03147.62849.89964.83336.24536.637اجمالي دول التعاون

قال تقرير صادر عن شركة بيان لالستثمار 
حول اداء االس����هم اخلليجية خالل االسبوع 
املاضي ان أس����واق األس����هم اخلليجية فقدت 
بعضا من قوتها الدافعة في األسبوع املاضي، 
إذ حتولت ثالثة منها لتسجيل اخلسائر فيما 
كانت أغلب مكاسب األسواق الباقية محدودة، 
وقد سجلت أغلب األس����واق منوا في نشاط 

التداول. 
واضاف التقرير ان هذا االداء جاء بس����بب 
التراجع النسبي بالتوافق مع تراجع عام في 
أسواق األسهم العاملية الرئيسية والتي شهدت 
تراجعات واضحة بعد النش����اط الكبير الذي 
شهدته خالل األس����بوع قبل املاضي. غير أن 
أداء أسواق األسهم العاملية لم يكن هو املؤثر 
السلبي الوحيد على أسواق األسهم اخلليجية، 
إذ لعبت أسعار النفط دورها حيث لم تستطع 
الصمود فوق مستوى 70 دوالرا وهبطت دونه 

وسط تذبذب واضح في مستويات األسعار.
 وعلى صعيد أداء األسواق، ظهرت عمليات 
جني أرباح على األس����هم القيادية في سوق 
الكويت لألوراق املالية، مما دفع مؤشر السوق 
لتسجيل اخلس����ائر في كل أيام األسبوع بال 
استثناء. ولم يختلف احلال في السوق املالية 
الس����عودية، إذ تراجع مؤشرها بدوره في كل 
جلس����ات التداول والتي متي����ز طابعها العام 
باملضاربات وس����ط تراجع نسبي في نشاط 
التداول. أما س����وق البحرين لألوراق املالية، 
فقد سجل خسارة طفيفة إثر أسبوع من األداء 
املتذبذب على مستوى االقفاالت اليومية، وشهد 
الس����وق ارتفاعا واضحا في نشاط التداول، 
وقد حظي قطاعا البنوك واالستثمار بنصيب 
واضح من تلك التداوالت. وفي بورصة قطر، 
فقد متكن مؤش����رها من إنهاء األسبوع كاسبا 
على الرغم من اعتراض عمليات جني األرباح 
مسيرته والتي أس����فرت عن وجهها بخاصة 
في يومي التداول األخيرين. وكان أداء سوق 
مسقط لألوراق املالية مشابها، إذ حقق مؤشره 
مكاسب متتالية في بداية األسبوع قبل أن فقد 
بعضها بتأثير من عمليات جني األرباح، وشمل 
نشاط التداول األسهم الصغيرة واملتوسطة. 
وفي أسواق اإلمارات، كان التذبذب هو السمة 
الواضحة بتأثير من ظهور واضح لعمليات جني 

األرباح والتي شملت األسهم 
القيادية، وحظيت أسهم من 
قط����اع العقار بنصيب منها 
في كال الس����وقني إلى جانب 

أسهم قيادية أخرى.

المؤشرات الرئيسية

وقد أنهت أربعة من مؤشرات 
أس���واق األس���هم اخلليجية 

تداوالت األسبوع املاضي في املنطقة اخلضراء، 
بينما تراجعت مؤشرات باقي األسواق. 

وتصدر مؤشر سوق مسقط لألوراق املالية 
األسواق التي حققت ارتفاعا، إذ أغلق مع نهاية 
األسبوع كاس����با بنسبة 2.56% عند مستوى 
6.415.78 نقطة، وقد لقي املؤشر الدعم من ارتفاع 
قطاعات الس����وق الثالثة وعلى رأسهم قطاع 
الصناعة. املرتبة الثانية شغلتها بورصة قطر، 
وذلك حني أغلق مؤشرها عند مستوى 7.046.39 
نقطة مسجال منوا نسبته 1.82%، مدعوما بارتفاع 
معظم قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك، فيما 
حد من مكاسب املؤشر تراجع قطاع الصناعة. 
أما أقل األسواق ارتفاعا في األسبوع املاضي، 
فكان سوق أبوظبي لألوراق املالية والذي حقق 
مؤشره منوا نسبته 1.13% إذ أغلق عند مستوى 
2.888.15 نقطة، وقد ارتفع املؤشر على اثر منو 
غالبية قطاعات السوق بقيادة قطاعي الصحة 
واالتصاالت. من جهة أخرى، تصدرت السوق 
املالية السعودية األسواق املتراجعة، وذلك بعد 
أن تراجع مؤش����رها حتت مستوى إغالقه في 
األسبوع ما قبل املاضي بنسبة 2.52% حيث 
أغلق عند مستوى 5.617.31 نقطة، وقد تأثر 
املؤشر بتراجع جميع قطاعات السوق باستثناء 
قطاع الصناعة والذي شهد ارتفاعا طفيفا، وكان 
أكثر تلك القطاعات انخفاضا هو قطاع الفنادق 
والسياحة. سوق الكويت لألوراق املالية بدوره 
شغل املرتبة الثانية بني األسواق املتراجعة، إذ 
سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها %2.21 
حني أغلق عند مستوى 7.788.2 نقطة، متأثرا 
بتراجع جميع قطاعات الس����وق وعلى رأسها 
قطاعا االستثمار والصناعة. هذا وكان سوق 
البحرين لألوراق املالية هو األقل خسارة في 
األس����بوع املاضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة 

محدودة بلغت 0.27% حينما 
أغلق عند مستوى 1.515.07 
نقطة، متأثرا بانخفاض ثالثة 
من قطاعات الس����وق الستة 

بقيادة قطاع الفنادق. 
األداء  صعي����د  وعل����ى 
السنوي، متكن سوق أبوظبي 
ل����ألوراق املالية من ش����غل 
املرتبة األولى على حس����اب 
السوق املالية السعودية، حيث وصلت نسبة 
مكس����ب مؤش����ره على الصعيد السنوي إلى 

 .%20.84
فيما استطاع سوق مسقط لألوراق املالية 
أن يشغل املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة منو 
مؤشر السوق منذ بداية العام 17.91%. فيما كان 
سوق دبي املالي صاحب املرتبة الثالثة، إذ حقق 

مؤشره منوا سنويا نسبته %17.35. 
في حني تراجعت السوق املالية السعودية 
إلى املرتبة الرابعة بعد خس����ارة مؤشرها في 
األسبوع املاضي، ووصلت نسبة منوه السنوية 
إلى 16.95%. أما سوق الكويت لألوراق املالية، 
فتمكن من اإلقفال فوق مس����توى إغالقه مع 
نهاي����ة 2008، وذلك عل����ى الرغم من تراجعه 
في كل أيام األسبوع املاضي، وتقلصت نسبة 
منو مؤشره على املستوى السنوي ووصلت 
إلى 0.07%، ليصبح بذلك هو األقل مكسبا بني 
أسواق األسهم اخلليجية على املستوى السنوي 
مع نهاية األسبوع. من ناحية أخرى، وصلت 
نسبة تراجع مؤشر سوق البحرين لألوراق 

املالية إلى %16.02.

مؤشرات التداول

من ناحية اخرى ارتفع كل من كمية وقيمة 
التداول في معظم أس����واق األسهم اخلليجية 
خالل األسبوع املاضي. وقد سجل إجمالي عدد 
األسهم املتداولة في أسواق األسهم اخلليجية 
منوا نسبته 13.92% بعد أن بلغ 4.67 مليارات 
سهم مقابل 4.1 مليارات سهم في األسبوع قبل 
املاضي. في حني س����جل مجموع قيم التداول 
ارتفاعا نس����بته 4.05%، إذ بلغ 5.88 مليارات 
دوالر في األسبوع املاضي مقابل 5.65 مليارات 

دوالر في األسبوع الذي سبقه. 

وعلى صعيد الكمي����ة املتداولة، منا حجم 
التداول في 5 أسواق مقابل انخفاضه في سوقني 
فقط، فمن ناحية األسواق التي سجلت ارتفاعا، 
جاء سوق البحرين لألوراق املالية في املركز 
األول، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة كبيرة 
بلغت 199.76%. فيما جاء سوق دبي املالي في 
املرتبة الثانية بنس����بة منو بلغت 46.3%. أما 
بورصة قطر، فحلت في املرتبة الثالثة بنسبة 
ارتفاع بلغت 26.71%، في حني كان سوق الكويت 
لألوراق املالية هو األقل منوا، حيث ارتفع حجم 

التداول فيه بنسبة %7.83.
من ناحية أخرى، سجل حجم التداول في 
السوق املالي السعودي انخفاضا نسبته %15.65. 
فيما بلغت نسبة تراجع عدد األسهم املتداولة 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية 13.06%.هذا 
وكان أكبر حجم تداول بني أس����واق األس����هم 
اخلليجية من نصيب سوق الكويت لألوراق 
املالية والذي بلغ 1.80 مليار س����هم، في حني 
جاء س����وق دبي املالي ثانيا بحجم تداول بلغ 

1.65 مليار سهم.
 وعلى صعيد القيمة، منت قيم التداول في 
خمسة أس����واق وتراجعت في سوقني أيضا، 
وتصدر سوق البحرين لألوراق املالية األسواق 
املرتفعة، وذلك بعد أن زادت قيمة تداوالته في 
األسبوع املاضي بنسبة كبيرة بلغت %214.06. 
فيما شغل سوق دبي املالي املرتبة الثانية، إذ 
سجلت قيمة التداول فيه منوا نسبته %48.26. 
في حني جاءت بورصة قطر في املرتبة الثالثة 
بارتفاع نسبته 32.82%. فيما زادت قيمة التداول 
في سوق أبوظبي لألوراق املالية بنسبة محدودة 
بلغت 2.29%، ليكون بذلك هو األقل ارتفاعا من 
حيث القيمة بني أسواق األسهم اخلليجية في 

األسبوع املاضي. 
من ناحية أخرى، تراجعت قيم التداول في 
السوق املالي السعودي بنسبة 29.08%، فيما 
بلغت نسبة تراجع القيمة املتداولة في سوق 
الكويت ل����ألوراق املالية 17.63% باملقارنة مع 
األسبوع ما قبل السابق. هذا وكانت أكبر قيمة 
تداول بني أسواق األسهم اخلليجية من نصيب 
السوق املالي الس����عودي وبلغت 2.61 مليار 
دوالر، فيما حل سوق الكويت لألوراق املالية 

ثانيا بقيمة تداول بلغت 1.51 مليار دوالر.

نمو قيمة التداوالت بالبورصات الخليجية 4.05% خالل األسبوع الماضي لتسجل 5.88 مليارات دوالر


