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نمو مجموع الكمية المتداولة بنسبه 16.65% لتسجل 321.74 مليار سهم

»بيان«: الكويت والبحرين غردتا خارج سرب أسواق الخليج في 2009
اوضح تقرير صادر عن شركة بيان لالستثمار 
ح���ول اداء البورصات اخلليجية  في 2009 ان 
أغلب أسواق األسهم اخلليجية متكنت من اإلفالت 
م���ن موجة التراجعات العنيف���ة التي أملت بها 
على إثر تداعيات األزمة املالية العاملية، وذلك بعد أن أنهت 5 أس���واق 
2009 وقد حققت مكاس���ب ملؤش���راتها، فيما لم يتمكن سوق الكويت 
لألوراق املالية وسوق البحرين لألوراق املالية من استعادة مستوى 

إغالقهما في 2008.
 وقد اس���تقبلت األسواق عام 2009 وهي واقعة حتت تأثير أحداث 
اس���تثنائية تتمثل في أزمة مالية ذات مس���توى عاملي دفعت أسواق 
األس���هم الرئيسية في العالم إلى حتقيق تراجعات قوية، ولم يقتصر 
تأثيرها على أس���واق املال، إذ انعكس���ت الطبيعة االئتمانية لألزمة، 
والتي اشتد تأثيرها في الربع األخير من 2008، على األداء االقتصادي 
للدول الكبرى والتي بدأت اقتصاداتها بالدخول في مرحلة من التباطؤ 
وتراجع الطلب وفقدان الوظائف. واستدعت خطورة تلك األزمة العمل 
املنس���ق بني القوى االقتصادية املؤثرة في العالم، حيث ظهرت خطط 
إنقاذ مالية هائلة في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان بهدف تدعيم 
االقتصاد وتدوير عجلته، كما انعكس���ت تلك األزمة بشكل مؤثر على 
الطلب على النفط والذي تراجع لتنحدر أسعاره، والتي كان ارتفاعها 
أحد األسباب الرئيسية في موجة تضخم عاملية في النصف األول من 
عام 2008، إلى مس���تويات متدنية للغاية لتش���كل ضغطا كبيرا على 

موارد دول اخلليج.
وانعكس���ت توابع األزمة املالية العاملية بش���كل واضح على دول 
اخلليج، إذ لدى حكوماتها والعديد من ش���ركاتها اس���تثمارات كبيرة 
بأسواق املال العاملية فقدت الكثير من قيمتها، كما أسفر ذلك عن تفجر 
مشكلة ائتمان محلي نظرا لتعثر بعض شركات االستثمار الكبرى في 
سداد مديونياتها وإن تفاوت ذلك التأثير بني تلك الدول، كما تقلصت 
السيولة بش���كل كبير في السوق نتيجة اخلس���ائر التي عانى منها 
املستثمرون من جهة، وحتفظ البنوك االئتمانية من جهة أخرى. وقد 
أسفر ذلك عن موجة تش���اؤمية عمت املتداولني والذين تدافع الكثير 
منهم إلى البيع للحد من اخلسائر، وهو األمر الذي دفع أسعار الكثير 
من أسهم الش���ركات ذات األداء املالي اجليد إلى االنخفاض ملستويات 
سعرية غير مسبوقة جتاوزت في بعض األحيان قيمها الدفترية دون 

أن يقابل ذلك زيادة مؤثرة في الطلب عليها.
 وقد زاد من تأثير األزمة املالية العاملية بش���كل كبير كون أسواق 
األسهم اخلليجية كانت متر بالفعل بأزمة سيولة منذ منتصف 2008، 
إذ ضربت أسواق األسهم اخلليجية وقتها موجة عنيفة من التراجعات 
تعدت في بعض األسواق مفهوم احلركة التصحيحية إلى االنهيار، وكان 
لهذا التراجع أكثر من أب، حيث كان شح السيولة هو التبرير الظاهر 
على سطح األحداث، غير أنه في حقيقة األمر كان عرضا ملشاكل أخرى 
تس���ببت فيه. فخالل تلك الفترة جرى اإلعالن عن عدد من االكتتابات 
الكبرى في أكثر من سوق وفي إطار زمني ضيق قياسا إلى حجم األموال 
املطلوبة لتلك االكتتاب���ات، وقد أدى ذلك لظهور موجات بيعية قوية 
من املس���تثمرين الذين رغبوا في تسييل جزء من أصولهم للمشاركة 
في كعكة االكتتابات. وعند اش���تداد تأثير األزمة املالية العاملية كانت 
أسواق األسهم اخلليجية بالفعل في نفق هابط، مما ضاعف من تأثير 

تلك األزمة عليهما.
غير أن دول مجلس التع���اون اخلليجي قامت بدورها بعدد من 
اإلج���راءات اختلفت م���ن دولة ألخرى، وإن اتفق���ت على الهدف أال 
وهو تعزيز االستقرار املالي واالقتصادي من خالل حتريك األدوات 
الكالسيكية للسياسة املالية واالقتصادية، والتي عبرت عن نفسها في 
شكل سلسلة من اإلجراءات الرامية إلى تنشيط العجلة االقتصادية. 
وشملت تلك اإلجراءات دعم القطاع املصرفي وذلك بضمان الودائع 
من قبل الدول، كما عملت احلكومات على دعم البنوك ماليا لتعزيز 
س���يولتها ودعم قدرته���ا اإلقراضية والتي تعد حج���ر الزاوية في 

النشاط االقتصادي.
 وفي س���بيل تنش���يط دور البنوك، قام���ت احلكومات اخلليجية 
باتخاذ قرارات بتخفيض أسعار الفائدة بهدف تنشيط عملية اإلقراض 
وتش���جيع االستهالك، وكذلك تس���هيل إجراءات اإلقراض، كما شهدت 
بع���ض دول مجلس التعاون اخلليجي تخفيضات وإعفاءات ضريبية 
لتشجيع االستثمار األجنبي، هذا وتضمنت اإلجراءات احلكومية زيادة 
اإلنفاق في بعض الدول بهدف دف���ع العجلة االقتصادية. وكان لتلك 
اإلجراءات دور واضح في دعم أس���واق األسهم اخلليجية، وتعزز هذا 
التأثير اإليجابي بلجوء بعض الدول إلى إنش���اء محافظ أو صناديق 

لدعم أسواقها املالية مثل الكويت وعمان.
 وقد أسفرت اإلجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى عن ظهور حالة 
من التماسك في االقتصاد العاملي نتج عنها حتسن أسعار النفط، كما 
كان لإلجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون اخلليجي دورها في 
تدعيم االستقرار االقتصادي اإلقليمي، وهو ما أسفر عن حتسن في أداء 
األسواق العاملية واخلليجية، ونتيجة لذلك متكنت أغلب األسواق من 
تكوين نقاط ارتداد في الربع األول من العام شكلت قاع األزمة التي أملت 
بها، حيث بدأت بعدها األسواق في استعادة مسارها الصاعد وباشرت 
في تعويض خسائرها، وقد أملت باألسواق موجات جني أرباح عنيفة 
نتيجة املزاج النفسي غير املستقر للمتداولني، إذ كانت األسواق حتتاج 
لفترة لبناء الثقة بعد التراجعات القوية التي شهدتها سابقا، لكن قوى 

األسواق في الربع األول من عام 2010.

المؤشرات الرئيسية

وبنهاية 2009 وصل عدد األس���واق الت���ي متكنت من حتقيق منو 
سنوي ملؤش���راتها إلى 5 أس���واق، فيما تخلف عنهما سوقا الكويت 
لألوراق املالية والبحرين لألوراق املالية. وكان مؤشر السوق املالية 
الس���عودية هو األكثر ارتفاعا بني مؤش���رات تلك األسواق، حيث قدم 
املؤشر أداء جيدا في العام املاضي مكنه من اإلغالق مرتفعا في سبعة 
أشهر، واستطاع أن يتخطى مستويني ألفيني صعودا، لينهي عام 2009 
عند مستوى 6121.76 نقطة مسجال منوا نسبته 27.46% باملقارنة مع 
إقفاله في نهاية 2008.، كما متكن س���وق مس���قط لألوراق املالية من 
تخطي حاجز ال�� 6000 نقطة النفس���ي صعودا، شاغال املرتبة الثانية 
بعد أن منا مؤشره بنسبة 17.05% مقفال عند مستوى 6368.80 نقطة، 
وقد جاءت مكاسب الس���وق على إثر اإلغالقات اإليجابية التي حققها 

مؤشره في تسعة أشهر. 
هذا وقد جنح سوق أبوظبي لألوراق املالية في شغل املرتبة الثالثة 
بني األس���واق الرابحة، إذ متكن مؤش���ره من تسجيل مكاسب شهرية 
في ثمانية أش���هر، ليحقق منوا سنويا نسبته 14.79% مع نهاية العام 
والذي أنهاه عند مستوى 2743.61 نقطة. سوق دبي املالي بدوره، حل 
ف���ي املرتبة الرابعة، وذلك بعد أن أغلق مؤش���ره مع نهاية العام عند 
مستوى 1803.58 نقاط محققا ارتفاعا سنويا نسبته 10.22%، وقد متكن 
الس���وق من حتقيق إغالقات خضراء لثمانية أشهر في عام 2009، أما 
بورصة قطر، فكان مؤش���رها هو األقل منوا مع نهاية العام، إذ بلغت 
نس���بة ارتفاعه 1.06% بعدما أغلق عند مستوى 6959.17 نقطة، وقد 

حقق مؤشر السوق إقفاالت شهرية إيجابية في سبعة أشهر.
 من جهة أخرى، بلغت نسبة خسائر مؤشر سوق البحرين لألوراق 
املالي���ة منذ بداية العام املاضي 19.17%، إذ أنهى تداوالت الس���نة عند 
مس���توى 1458.24 نقطة، وقد سجل املؤشر تلك اخلسائر بالرغم من 
ارتفاعه في س���تة أش���هر خالل العام، إال أنه لم ينجح في حتقيق أي 

إغالق شهري فوق مستوى إقفاله عند نهاية 2008.
 أما سوق الكويت لألوراق املالية، فقد سجل مؤشره خسائر شهرية 
في سبعة أش���هر خالل العام املاضي ليصبح بذلك هو السوق األكثر 
تسجيال للخسائر الشهرية بني أسواق األسهم اخلليجية، ونتيجة لذلك، 
وصلت نسبة اخلسائر السنوية التي سجلها املؤشر إلى 9.99% مغلقا 

مع نهاية 2009 عند مستوى 7005.3 نقاط.

مؤشرات التداول 

وقد شهد نشاط التداول في أسواق األسهم اخلليجية تباينا واضحا 
مع نهاية العام املاضي، حيث سجل مجموع الكمية املتداولة منوا نسبته 
16.65% بعد أن بلغ 321.74 مليار س����هم مقابل 275.82 مليار سهم في 
2008، بينما تراجع مجموع قيم التداول بنسبة 40.78%، إذ بلغ 511.47 
مليار دوالر في 2009 مقابل 863.69 مليار دوالر في 2008.  وعلى صعيد 
الكمية املتداولة، فقد تراجعت في 4 أسواق مقابل ارتفاعها في األسواق 
الثالثة الباقية. ومن جهة األسواق التي سجلت تراجعا، تصدرها سوق 
البحرين لألوراق املالية، إذ س����جل عدد األسهم املتداولة فيه انخفاضا 
نسبته 49.15% بعدما وصل إلى 852 مليون سهم. فيما حل سوق أبوظبي 
لألوراق املالية في املرتبة الثانية بعد أن سجل حجم التداول فيه خالل 
العام تراجعا نسبته 24.74% حني بلغ 37.62 مليار سهم. وبورصة قطر 
بدورها شغلت املرتبة الثالثة، إذ وصل عدد األسهم املتداولة في السوق 
خالل العام إلى 3.45 مليارات س����هم بنسبة تراجع بلغت 11.39%، هذا 
وكان السوق املالي الس����عودي هو األقل انخفاضا، حيث نقص حجم 
األس����هم املتداولة فيه بنس����بة 3.41% ليبلغ 56.74 مليار سهم. أما من 
جهة األسواق التي حققت منوا، فتصدرها سوق دبي املالي والذي منت 
كمية األسهم املتداولة فيه بنسبة بلغت 44.67% وذلك بعد أن وصلت 
إلى 110.68 مليارات س����هم. في حني شغل سوق مسقط لألوراق املالية 
املرتبة الثانية، حيث بلغت الكمية املتداولة في السوق 6.07 مليارات 
سهم أي بزيادة نسبتها 44.57%، أما سوق الكويت لألوراق املالية، فكان 
هو األقل منوا خالل الس����نة املنقضية، إذ زاد حجم التداول فيه بنسبة 

بلغت 31.57% بعد أن وصل إلى 106.33 مليارات سهم. 
أما على صعيد قيمة التداول، فقد اجتمعت كل األسواق على حتقيق 
تراجعات قوية، وجاء سوق البحرين لألوراق املالية في املقدمة كونه 
األكثر انخفاضا، إذ س���جلت قيمة التداول فيه تراجعا نسبته %77.50 
لتبلغ 474 مليون دوالر، تبعه س���وق أبوظبي لألوراق املالية والذي 
وصلت قيمة التداول فيه إلى 19.11 مليار دوالر بتراجع نسبته %69.78، 
فيما حلت بورصة قطر في املرتبة الثالثة بنسبة تراجع بلغت %47.51، 
إذ وصل���ت قيمة تداوالتها إلى 25.38 مليار دوالر. أما س���وق الكويت 
لألوراق املالية، فقد شغل املرتبة الرابعة، حيث تراجعت قيمة التداول 
فيه خالل السنة إلى 76.06 مليار دوالر بخسارة نسبتها 43.23%. أما 
أقل األسواق تراجعا، فكان سوق مسقط لألوراق املالية والذي بلغت 
القيمة املتداولة فيه 5.86 مليارات دوالر بتراجع نسبته 32.75%. وعلى 
صعيد التطور الشهري ملؤشرات التداول، شهدت أحجام وقيم التداول 
منوا تدريجيا واضحا من يناير إلى يونيو، في حني تراجعت بش���كل 
نسبي خالل باقي شهور السنة، هذا وكان شهر يونيو هو صاحب أكبر 
كمية تداول، إذ بلغت 50.27 مليار سهم، فيما كان شهر مايو هو األعلى 

من ناحية القيمة املتداولة، حيث كانت 73.62 مليار دوالر.

الطلب متكنت من دفع األسواق لتخطي تلك العقبة.
 غير أن عوامل داخلية متنوعة خاصة بكل سوق تسببت في تآكل 
املكاسب التي حتققت، إذ طفت على السطح أحداث عدة أبرزها صفقة 
بيع حصة من شركة االتصاالت املتنقلة )زين( وقضية شركة املخازن 
العمومية )أجيليتي( في سوق الكويت لألوراق املالية، كما ظهر بشكل 
مواٍز أزمة ديون مجموعة دبي العاملية وش���ركة نخيل في سوق دبي 
املالي، وكانت لألخيرة تأثير تخطى حدود سوق دبي املالي ليلقي بتأثير 
سلبي على األس���واق اإلقليمية والعاملية حيث كانت احملصلة العامة 

للربع األخير من العام سلبية ألسواق األسهم اخلليجية.
 ويترقب املتداولون نتائج الشركات عن 2009 والتي ستفصح بشكل 
نهائي وقاطع عن مدى تأثير األحداث التي جرت منذ نهاية 2008 على 
الش���ركات املدرجة، وهو األمر الذي يعد حيويا لبناء قراراتهم املالية 
اإلس���تراتيجية في املس���تقبل، ويعد نقص السيولة من أهم العقبات 
الرئيسية التي تبطئ من تعافي أسواق األسهم اخلليجية حاليا ومن 
املتوقع أن يكون ملستويات الس���يولة املتاحة في األسواق دور كبير 
إلى جانب النتائج املالية الس���نوية في رسم شكل أداء مؤشرات تلك 

أداء مؤشرات أسواق األسهم الخليجية في عام 2009
أبوظبي العامدبيمسقط 30قطرالبحرين العامالسعودية العامالكويت السعريالشهر

7.782.64.802.991.804.076.886.125.441.121.636.292.390.01إقفال ديسمبر 2008
7.005.306.121.761.458.246.959.176.368.801.803.582.743.61إقفال ديسمبر 2009

14.79%10.22%17.05%1.06%-19.17%27.46%-9.99%التغير %

نشاط التداول في أسواق األسهم الخليجية في عام 2009 مقارنة بعام 2008
المجموعسوق أبوظبيسوق دبي الماليسوق مسقطبورصة قطرسوق البحرينالسوق السعوديسوق الكويتالسوق

الكمية المتداولة )مليون سهم(
2009106.33256.7408523.4506.068110.68437.616321.742
200880.81758.7461.6763.8944.19876.50849.984275.822

%%31.57%3.41-%49.15-%11.39-%44.57%44.67%24.74-%16.65
القيمة المتداولة )مليون دوالر أميركي(

200976.063337.32647425.3845.86347.25019.109511.470
2008133.992524.1662.10848.3608.71983.11963.231863.694

%%43.23-%35.65-%77.50-%47.51-%32.75-%43.15-%69.78-%40.78-

أهم أخبار األسواق خالل 2009

تاريخ اإلدراجاسم الشركةالسوقالشهرالشركات الجديدة المدرجة خالل 2009
لم تدرج شركات جديدة في هذا الشهريناير
23/02/2009شركة منازل القابضةسوق الكويت لألوراق املاليةفبراير

مارس
21/03/2009شركة احتاد عذيب لالتصاالتالسوق املالية السعودية

16/03/2009شركة دريك آند سكلسوق دبي املالي
26/03/2009شركة الهالل األخضر للتأمنيسوق أبو ظبي لألوراق املالية

لم تدرج شركات جديدة في هذا الشهرأبريل
لم تدرج شركات جديدة في هذا الشهرمايو

20/06/2009شركة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافليالسوق املالية السعوديةيونيو

يوليو

13/07/2009شركة الراجحي للتأمني التعاونيالسوق املالية السعودية
27/07/2009شركة إكسا للتأمني التعاونيالسوق املالية السعودية
29/07/2009شركة أيس العربية للتأمني التعاونيالسوق املالية السعودية

22/07/2009شركة فودافون قطربورصة قطر
04/08/2009الشركة السعودية لألنابيبالسوق املالية السعوديةأغسطس

08/08/2009الشركة الوطنية للبتروكيماوياتالسوق املالية السعودية
02/09/2009شركة املواساة للخدمات الطبيةالسوق املالية السعوديةسبتمبر

أكتوبر
28/10/2009شركة امليرة للمواد االستهالكيةبورصة قطر

28/10/2009شركة اخلليج للمواشيسوق أبو ظبي لألوراق املالية
24/11/2009الشركة الكويتية الصينية االستثماريةسوق الكويت لألوراق املاليةنوفمبر

ديسمبر
08/12/2009شركة كي جي ال لوجستكسوق الكويت لألوراق املالية

08/12/2009شركة العاملية للتأمني التعاونيالسوق املالية السعودية
23/12/2009شركة هيتس تيليكوم القابضةسوق دبي املالي

النصف األول )يناير ـ يونيو(:
ـ قررت حكومة دولة قطر شراء محافظ استثمارات األسهم احمللية 

للبنوك القطرية املدرجة أسهمها في سوق الدوحة لألوراق املالية.
ــوق البحرين لألوراق املالية بتعديل نظام املزايدة السعرية  ـ قام س
لألسهم وفقا ألسعارها، حيث مت تقسيم األسهم إلى أربع فئات سعرية.
ــوق مالية لتداول  ــوق املالية السعودية بإنشاء س ـ قامت هيئة الس

الصكوك والسندات في اململكة العربية السعودية.
ـ مت حتويل سوق الدوحة لألوراق املالية إلى بورصة قطر، وذلك على إثر 
االتفاقية التي أبرمها جهاز قطر لالستثمار مع سوق نيويورك يورونكست 

والتي تتيح لألخير االستحواذ على نسبة 20% من بورصة قطر.
النصف الثاني )يوليو ـ ديسمبر(:

ــقط لألوراق املالية ابتداء من شهر يوليو بإضافة  ــوق مس ـ قام س
تعديالت جديدة على مؤشر السوق، حيث سيتم تعديله ليصبح مؤشرا 
ــهم احلرة القابلة للتداول،  ــوقية لألس يعتمد على التوزين بالقيمة الس
ــركة في عينة املؤشر  باإلضافة إلى تخفيض احلد األقصى لوزن أي ش

بحيث ال يزيد على 10% بدال من %20.
ـ مت توقيع اتفاقية بني شركة السوق املالية السعودية )تداول( وكل من 
شركة داو جونز للمؤشرات، تقوم األخيرة مبوجبها بتطوير مؤشرات 
ــركة تداول بتقدميها ألعضاء  ــة تعتمد على املعلومات التي تقوم ش مالي

السوق ومزودي املعلومات والشركات املتخصصة األخرى.
ــعودية تطبيق مجموعة من التحسينات  ــوق املالية الس ـ مت في الس

ــتعمل هذه التحسينات على زيادة  اجلديدة على أنظمة التداول، حيث س
القدرة االستيعابية لتلك األنظمة، باإلضافة إلى سرعة تنفيذ العمليات.

ـ قام سوق دبي املالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد حوكمة الشركات 
)حوكمة(، وتهدف هذه املذكرة إلى نشر وتعزيز تطبيقات قواعد وممارسات 

حوكمة الشركات في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ــة أنه قد مت تأهل دولة اإلمارات  ــوق أبوظبي لألوراق املالي ـ أعلن س
العربية املتحدة ضمن األسواق الثانوية الناشئة بناء على تقرير مجموعة 
فاينانشيل تاميز للمؤشرات )فوتسي(، وذلك بعد أن قامت األخيرة مبراجعة 

تصنيف الدول في سلسلة مؤشراتها لألسهم العاملية.
ـ حصلت شركة السوق املالية السعودية على عضوية احتاد البورصات 

.)WFE( العاملية
ـ وقع سوق أبوظبي لألوراق املالية مذكرة تفاهم مع فريق االستجابة 
لطوارئ احلاسب اآللي والذي يتبع هيئة تنظيم االتصاالت، حيث تهدف 

هذه املذكرة إلى تعزيز أمن شبكة املعلومات بالسوق.
ـ حصلت شركة السوق املالية السعودية )تداول( على شهادة تقييم 
معهد إدارة املشاريع )PMI(، وذلك بعد حصولها على نسبة 92% في التقييم 

.)OPM3( املختص بقياس كفاءة إدارة املشاريع في الشركات
ــركة سوق دبي املالي بعرض إلى كل من شركة بورصة  ـ تقدمت ش
دبي احملدودة ومجموعة ناسداك دبي »أو ام اكس« لالستحواذ على نسبة 
100% من ناسداك دبي، وقد وافقت بورصة دبي ومجموعة ناسداك على 

الصفقة والتي بلغت 121 مليون دوالر.

بعد ذلك شهرا مارس وديسمبر 
بإدراج 3 ش���ركات لكل منهما 
مثلث 16.67% لكال منهما، تالهما 

أغس���طس وأكتوبر واللذان مت 
خاللهما إدراج شركتني جديدتني 
11.11% لكل سوق. ثم  بنس���بة 

جاءت ش���هور فبراير ويونيو 
وسبتمبر ونوفمبر بإدراج شركة 

واحدة فقط خالل كل منها. 

إدراج  ان���ه مت  التقرير  قال 
18 ش���ركة جديدة في أس���واق 
األس���هم اخلليجية خالل العام 
املاضي، وقد حازت السوق املالية 
الس���عودية على نصيب األسد 
من حيث عدد الش���ركات التي 
أدرجت فيها، حيث مت إدراج 9 
شركات فيها خالل العام مثلت 
50% من الشركات املدرجة في 
أسواق األس���هم اخلليجية في 
عام 2009. في حني جاء سوق 
الكويت لألوراق املالية في املرتبة 
الثانية بعدد 3 شركات أدرجت 
في السوق خالل السنة، مثلت 
16.67% من إجمالي الش���ركات 
املدرجة في األسواق. ثم جاءت 
بعد ذلك بورصة قطر وسوقا 
اإلمارات بإدراج شركتني جديدتني 

لكل منهم خالل 2009.
 م���ن ناحية أخ���رى، حاز 
ش���هر يوليو على العدد األكبر 
من تلك اإلدراجات، حيث شهد 
الشهر إدراج 4 شركات جديدة 
خالله مثلت 22.22% من إجمالي 
اإلدراجات خالل العام. ثم جاء 

كميات وقيم التداول في عام 2009 مقارنة بعام 2008األداء السنوي لمؤشرات أسواق األسهم الخليجية بنهاية 2009
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تقــرير

فبراير %5.56

مارس %16.67

يونيو %5.56

يوليو %22.22

أغسطس %11.11

سبتمبر %5.56

أكتوبر %11.11

نوفمبر %5.56

ديسمبر %16.67

عدد الشركات المدرجة حسب الشهور


