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»الُجمان«: المحاسبة الجادة والعادلة ألعضاء مجالس اإلدارات
 ستشكل رادعًا كبيرًا للسلوك المنحرف

ق����ال تقرير 
مركز اجُلمان 
لالستشارات 
االقتصادية 
ان املؤشر الوزني لسوق الكويت 
لألوراق املالية هبط لشهر أبريل 
املاض����ي مبعدل 1.2%، بينما هبط 
السعري بنسبة أعلى بلغت %3.1، 
وعلى الرغم من ذل����ك، يظل أداء 
املؤشرين إيجابيا منذ بداية العام 
2010 حتى نهاية أبريل بنمو %12.9 
للوزني و4.2% للسعري، ويالحظ 
اتساع الفجوة بني املؤشرين لتبلغ 
9 نقاط مئوية بعدما كانت 3 نقاط 
فقط نهاية يناير املاضي، مما يوضح 
التدهور املستمر لشريحة عريضة 
من أسعار أسهم الشركات الصغيرة 
وذلك لتفاقم مشاكل بعضها وتعثر 
بعضها اآلخر، ناهيك عن اكتشاف 
املزيد من الش����ركات الورقية من 
جانب املتداولني الغافلني، وكل ذلك 
يضغط على املؤشر السعري الذي 
يعكس أداء األسهم الصغيرة بشكل 

أوضح من الوزني بكل تأكيد.
وأوضح التقرير أن متوس����ط 
اليوم����ي انخفض خالل  التداول 
أبري����ل املاضي إل����ى 70.3 مليون 
دينار باملقارن����ة مع 76.8 مليون 
دينار لش����هر مارس املاضي، أي 
بنمو س����لبي مبع����دل 8.5%، وقد 
أثر ف����ي ت����داول أبري����ل عامالن 
متضادان، األول: انخفاض جرعة 
التداول املصطن����ع أو الوهمي أو 
املتفق عليه مسبقا، حيث لم نعد 
نالحظ تداوال استثنائيا كبيرا على 
األسهم املشبوهة بالتداول املزيف، 
وذلك بعد كثرة الشكاوى حولها 
وافتضاح أمرها للجميع، ناهيك 
عن احتم����ال تفعيل قانون هيئة 
سوق املال والذي يجرم بوضوح 

تلك املمارسات اخلاطئة.

نتائج العام والربع الرابع 2009

وأش����ار التقرير إلى أن معظم 
الشركات املدرجة أعلنت عن نتائجها 
لعام 2009، بينما تخلفت 14 شركة 
عن إعالن نتائجها منها 7 شركات 
ل����م تفصح عن بياناتها منذ فترة 
طويلة نسبيا و7 شركات لم تقدم 
بياناتها املالية عن العام 2009، وقد 
مت إيقافها عن التداول اعتبارا من 
2010/4/1، وقد جاء حتليلنا لتلك 
النتائج متأخ����را هذه املرة، نظرا 
لعدم التزام مجموعة من الشركات 
بإعالن نتائجها في موعد أقصاه 
2010/03/31، ومنها شركات قيادية، 

مثل أجيليتي.
وذكر التقرير أن محصلة نتائج 
الشركات التي أعلنت نتائجها عن 
عام 2009 � وعددها 197 ش����ركة � 
كان����ت صافي ربح مبق����دار 99.7 
مليون دينار، وذلك باملقارنة مع 
صافي خسائر مبقدار 102.3 مليون 
دينار للشركات نفسها عن العام 
2008. ورغ����م التقدم في النتائج 
للعام 2009، إال أنه متواضع للغاية، 

حيث إن خسائر 102.3 مليون دينار 
أو أرب����اح 99.7 مليون دينار هي 
محصلة واح����دة وهزيلة للغاية 
لنتائج 197 ش����ركة مدرجة، كون 
كلتا النتيجتني مقاربة للصفر، أي 
ال ربح وال خسائر ملخاض عامني 
كاملني من العمل، وللعدد املذكور 

من الشركات.
وأوضح التقرير أن أداء الربع 
الراب����ع من عام 2009 كان أقل من 
التوقعات، حيث حمل عدة مفاجآت 
من العيار الثقيل لبعض الشركات، 
سواء من حيث االنخفاض احلاد في 
األرباح، أو تكبد خسائر كبيرة جدا، 
وقد كانت محصلة تلك املتغيرات 
السلبية اجلسيمة صافي خسائر 
مبق����دار 730 مليون دينار، وذلك 
على خالف األرباع الثالثة األول من 
العام، والتي كانت رابحة مبقدار 
105 و442 و216 مليون دينار على 
التوالي، ورغم اخلسائر � املفاجأة 
بالنسبة لنا على األقل � للربع الرابع 
2009، إال أنها جاءت أقل من خسائر 
الربع املناظر من العام 2008، والتي 
بلغت 3.034 مليارات دينار، جتدر 
اإلش����ارة إلى أن سبع شركات لم 
تعل����ن نتائجها ع����ن العام 2009 
حتى اآلن، وبالتالي لم يش����ملها 
التحليل املوجز، ونتوقع أن  هذا 
تكون معظ����م � إن لم نقل جميع 
� تلك الش����ركات خاسرة، وبشكل 

كونها صادرة قبل يوم أو يومني 
من إعالن النتائج الفعلية وكانت 
مطابقة لها متام����ا أو قريبة منها 
إلى حد كبي����ر جدا، وبالتالي فإن 
شبهة التس����ريب تكون حاضرة 
بقوة، والتي اقتضت استبعاد تلك 
التوقعات الناجحة واملشبوهة في 

آن واحد.
أما توقع����ات مرك����ز اجلمان 
واملنشورة بتاريخ 2009/12/30، 
فقد جافت الواقع بشكل كبير جدا، 
حيث كانت توقعاتنا تفيد بنقطة 
التعادل لنتائج جميع الش����ركات 
املدرجة للرب����ع الرابع 2009، أي 
عند مستوى الصفر أو قريبا منه، 
أي أن خس����ائر الشركات الرابحة 
تعادل نتائج الشركات اخلاسرة، 
إال أن هذا التفاؤل النسبي لم يكن 
في محله على اإلطالق، حيث طغت 
اخلسائر على األرباح مبقدار 730 
مليون دينار للربع الرابع 2009، 
علما أن هناك 7 شركات لم تعلن 
نتائجه����ا عن ذلك الربع، ويتوقع 
لها أن تعلن خس����ائر جسيمة في 
غالب الظن، أما توقعاتنا لنتائج 
العام 2009 ككل والتي كانت عند 
مس����توى 732 مليون دينار بناء 
عل����ى توقعاتنا املتفائلة نس����بيا 
وغير املوفقة فعليا للربع الرابع، 
فقد انخفضت عن صافي األرباح 
املجمعة الفعلية البالغة نحو 100 

جس����يم أيضا، مما يرجح انقالب 
صافي األرباح املجمعة لعام 2009 
والبالغ نحو 100 مليون دينار إلى 
خسائر، ناهيك عن تعاظم خسائر 

الربع الرابع 2009.

توقعات الصحف

ورصد التقرير توقعات بعض 
الصحف لنتائج الشركات املدرجة، 
وهذه املرة مبا يتعلق بنتائج العام 
2009، وقد مت رصد توقعات أربع 
صحف، ث����الث منها ه����ي األكثر 
انتش����ارا بني الصح����ف القدمية، 
وصحيفة واحدة جديدة، وقد بلغ 
النجاح للصحف  متوسط نسبة 
األربع 27%، وكان أفضلها بنسبة 
40%، وأدناها مبعدل 14%، وقد بلغ 
إجمال����ي التوقعات املرصودة 37 

توقعا.
ورغم انخفاض نس����بة جناح 
التوقعات للظروف االستثنائية 
واملتذبذبة التي مرت بها شريحة 
كبيرة من الش����ركات املدرجة، إال 
أننا مازلنا نرصد ترشيدا إيجابيا � 
ولو خجوال � إلصدار التوقعات من 
جانب بعض الصحف، والذي يؤدي 
إلى احلد من تضلي����ل املتداولني 
وإرباكهم، وقد مت اعتبار التوقعات 
التي تقل أو تزيد مبعدل 10% عن 
النتائج الفعلية توقعات ناجحة، 
كما مت استبعاد بعض التوقعات، 

مليون دينار مبعدل 86%، ونترك 
للقارئ الكرمي تقدير مدى كفاءتنا 
في وضع التوقعات وذلك في ظل 
الس����ائدة واملتغيرات  الظ����روف 

احمليطة.
وقال التقرير انه حدثت مشادة 
كالمية بني رئي����س مجلس إدارة 
البنك التجاري السابق وممثل أحد 
املس����اهمني في البنك، وذلك أثناء 
انعقدت  التي  العمومية  اجلمعية 
في 11/ 2010/04، وذلك مبا يتعلق 
بعدم املوافقة على إبراء ذمة أعضاء 
مجلس اإلدارة حلني التحقيق في 
بع����ض املصروفات، ومن ثم عقد 
جمعية عمومية أخرى لبحث نتيجة 
التحقيق واتخاذ ما يلزم. ولعل هذه 
احلادثة جتعل من املهم التحدث عن 
موضوع إبراء ذمة أعضاء مجالس 
اإلدارات بش����كل عام، وليس مبا 
التجاري حتديدا،  يتعلق بالبنك 
حيث يعتقد بعض أعضاء مجالس 
اإلدارات أن مهمته����م أو منصبهم 
تشريف وليس تكليفا، وبالتالي 
م����ن غير الالئق محاس����بتهم من 
جانب املساهمني على تصرفاتهم، 
حيث يعتقد هؤالء األعضاء أن بند 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة هو 
مجرد بند ش����كلي وبروتوكولي، 
وبالتالي يقتضي املوافقة الروتينية 
أو التلقائية من جانب املساهمني، 

وباإلجماع أيضا.

وبني التقرير انه بال ش����ك أن 
عضوية مجلس اإلدارة هي تكليف 
وليست تشريفا، وهي فوق ذلك 
أمانة جس����يمة وثقيل����ة، وعليه 
فإن من ال يس����تطيع حتمل تلك 
األمانة أو ال يرغب في املس����اءلة 
أو يترف����ع عنها، يحب أن ال يقبل 
البداية، والذي  بهذا املنصب منذ 
حت����دد له أتع����اب معلومة مقابل 
مس����ؤوليات معروف��ة، ونعتقد 
أن جانبا كبيرا من س���وء اإلدارة 
والفس����اد في الشركات املدرج���ة 
جاء نتيجة لعدم تفعيل هذا البن���د 
ملدى عقود وليس سنوات، حي����ث 
نرى ضرورة تفعيل����ه خاص���ة 
الراهن����ة، حي���ث  الظ����روف  في 
متت استباحة أموال املساهم���ني 
وتكبيدهم خسائر فلكية بسب���ب 
تصرفات شريحة كبي��رة من أعضاء 
مجالس اإلدارات. إن احملاسبة اجلادة 
والعادلة ألعضاء مجالس اإلدارات 
من خالل بند إبراء ذمتهم من عدمه، 
ستش����كل رادعا كبيرا للس����لوك 
املنحرف لبع����ض األعضاء، ومن 
شأن ذلك قيام املرشحني لعضوية 
التبعات  اإلدارة بحساب  مجالس 
اجلسيمة لعضويتهم، وأيضا احلد 
من تعدد العضويات السائدة بقوة 
دون مبرر سوى التنفيع والتباهي، 
إن لم نقل للكسب غير املشروع في 

كثير من احلاالت.

انخفاض جرعة التداول المصطنع والمزيف بعد افتضاح أمرها للجميع

200 مليون دينار أرباح
 33 شركة في الربع األول 

الحذر من االحتفاظ باألسهم 
»المتردية والنطيحة«

ب����ني التقرير أن 33 ش����ركة مدرجة من أصل 205 
شركات أعلنت نتائجها عن الربع األول 2010، وقد بلغ 
إجمالي تلك النتائج صافي أرباح مببلغ 200 مليون 
دينار مقابل 175 ملي����ون دينار للربع املناظر 2009، 
وبنس����بة منو بلغت 15%، وتوق����ع أن تتفوق أرباح 
الرب����ع األول 2010 على أرباح الربع األول 2009 عند 
اكتمال إعالن النتائ����ج أو معظمها في تاريخ أقصاه 

.2010/05/15
وتوقع التقرير أن تنمو األرباح مبعدل 25% كحد 
أدنى، وذلك نظرا لالنتعاش النس����بي في سوق املال 
الكويتي مبع����دل 14.3% خالل الرب����ع األول، والذي 
ينعكس إيجابا على نتائج الشركات بشكل أو بآخر 
خالل الفترة املذكورة، ولن نس����تطيع حتديد سقف 
أعلى لتوقعاتنا أو رقم محدد كعادتنا، نظرا لصعوبة 
وضع التقدي����رات العلمية واملهنية في ظل الظروف 
املضطربة احلالية، وذلك كما اثبتتها توقعاتنا للربع 
الرابع 2009، والتي كانت في واد، بينما كانت النتائج 

الفعلية في واد آخر.

ذكر التقرير انه تنشط في سوق الكويت لألوراق 
املالية نحو 15 كتلة اس���تثمارية رئيسية، وذلك من 
خالل السيطرة على عدد يتراوح ما بني شركتني وأكثر 
من عشر شركات مدرجة، ومعظم تلك الكتل تطغى 
س���لبياتها على إيجابياتها، بينم���ا ينفرد عدد قليل 
جدا منها باألداء املهني واملس���ؤول، وقد بدأت بعض 
الكتل بالسقوط ألسباب مختلفة منها، انكشافها على 
األزمة االقتصادية بقوة، ونتوقع تعثر كتلة أخرى 

هذا العام على األقل.
 وذل���ك إضافة إلى الكتل الث���الث املذكورة، االمر 
الذي يقتضي احلذر الكبير من االحتفاظ ب� »املتردية 
والنطيحة« من األسهم، والتي هي على شفير الهاوية 

حاليا.
وعلى الرغم من اخلس���ائر الكبيرة وغير املبررة 
ملساهمي الشركات املنضوية حتت ألوية هذه الكتل، 
مما أدى إلى ضعف الثقة بالبورصة الكويتية، وأيضا 
تشويه سمعتها اخلارجية، إال أننا نرى أن استبعاد 
تلك الش���ركات املتعثرة من قائمة الشركات املدرجة 

يعتبر أمرا إيجابيا.
 وذلك في إطار عملية الغربلة والتنقية املطلوبة 
إلعادة الثقة لبورصة الكويت ولو جزئيا، وقد كان 
باإلمكان تخفيف الضرر عن املساهمني واالقتصاد، 
وذلك بإقصاء الشركات املشبوهة منذ وقت طويل، 
بدال من تركها تستنزف أموال املساهمني ملدة طويلة 
وبش���كل واضح ومكشوف وعلى مرأى من اجلميع، 
وأولهم إدارة سوق الكويت لألوراق املالية، وهي اجلهة 
الرئيسية املؤمتنة على الوضع التنظيمي والرقابي 

السليم للبورصة.

بيان: نمو حجم التداول وانخفاض القيمة
 سمة أسواق الخليج األسبوع الماضي

ق����ال تقرير ش����ركة بيان 
لالستثمار عن أسواق املال 
اخلليجية عن األس����بوع 
املنتهي في 29 ابريل 2010 
ان ثالثة من أسواق األسهم اخلليجية 
سجلت مكاس����ب ملؤش����راتها بنهاية 
األسبوع املاضي، فيما تكبدت األسواق 

األربعة الباقية خسائر متفاوتة.
 وأوضح التقرير أن األسبوع املاضي 
متيز بنمو حجم التداول في أغلب األسواق، 
فيما كان التراجع هو السمة الغالبة فيما 
يخص قيمة التداول، وانعكس هذا على 
مجموع أحجام التداول ألسواق األسهم 
اخلليجية والذي حقق منوا طفيفا مقارنة 
باألسبوع قبل املاضي، فيما سجل مجموع 

قيم التداول تراجعا.
وعل���ى صعيد أداء األس���واق، أفاد 
التقرير بأن سوق الكويت لألوراق املالية 
متكن من تسجيل منو ملؤشره وإن كان 
محدودا، مشيرا إلى أنه رغم النمو الذي 
شهده السوق في نشاط التداول وخاصة 
جلهة حجم التداول، إال أنه ميكن رصد 
حالة عامة من الترق���ب بني املتداولني 
نتيجة لتأخ���ر العديد من الش���ركات 
املدرجة في اإلعالن عن نتائجها املالية 
عن الربع األول من العام 2010، وحيث 
الواضحة  السمة  كانت املضاربات هي 

للتداول خالل األسبوع املاضي.
على صعيد أداء كل سوق على حدة، 
أشار التقرير إلى تصدر السوق املالية 

السعودية أس���واق األسهم اخلليجية 
بعد أن س���جلت مكاسب في أول ثالث 
جلسات من األسبوع املاضي، والتي ما 
لبثت أن خففت مكاسبها بعد أن تراجع 
مؤشر السوق في آخر جلستني، وقد لقي 
السوق دعما قويا من األسهم القيادي����ة، 
البتروكيماويات  وعلى رأسه���ا أسهم 

والبنوك.
 فيما شهد عمليات إعادة ترتيب مراكز 
على ضوء ما مت إعالنه من نتائج للربع 
األول من عام 2010، كما ظهرت عمليات 
جني أرباح زادت وضوحا في اليومني 

األخيرين من األسبوع.
املالية،  البحرين لألوراق  أما سوق 
فس���جل بدوره مكس���با على الصعيد 
األس���بوعي، وقد لقي السوق دعما من 
احلركة الش���رائية النشطة على بعض 
أسهم قطاعي البنوك واالستثمار، غير أن 
تلك األسهم ذاتها كانت موضوعا لعمليات 
جني أرباح ظهرت خالل األسبوع وخاصة 
في ثاني جلسات التداول والتي كانت 
اجللس���ة الوحيدة التي س���جل مؤشر 

السوق فيها تراجعا.

المؤشرات الرئيسية

أشار التقرير إلى تسجيل أربعة من 
مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية خسائر 
أس���بوعية ملؤش���راتها، بينما ارتفعت 
مؤشرات األسواق الثالثة الباقية، حيث 
تصدر س���وق أبوظبي لألوراق املالية 

األسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك 
بعد أن هبط مؤشره بنسبة 1.35% مغلقا 
عند مستوى 2.777.12 نقطة، وقد تراجع 
املؤشر في ظل انخفاض جميع قطاعات 
السوق باس���تثناء قطاع البناء، وذلك 

بقيادة قطاعي العقار والطاقة.
أما املرتبة الثانية فشغلتها بورصة 
قطر، حي���ث أنهى مؤش���رها تداوالت 
األسبوع مسجال خسارة نسبتها %1.25، 
بعدما أغلق عند مستوى 7.547.41 نقطة، 
حيث سجل املؤشر تلك اخلسارة حتت 
ضغط من تراجع ثالث���ة من قطاعات 
الس���وق األربعة وعلى رأس���ها قطاع 

اخلدمات. 
وبحس���ب التقرير ذاته شغل سوق 
دبي املالي املرتبة الثالثة، وذلك بعد أن 
تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.86% منهيا 
تداوالت األسبوع عند مستوى 1.739.88 
نقطة، وقد تأثر السوق باألداء السلبي 
ملعظم قطاعاته، والت���ي تصدرها من 
حيث نسبة االنخفاض قطاع االستثمار 
واخلدمات املالية، بينما كان سوق مسقط 
لألوراق املالية هو األقل خسارة، حيث 
هبط مؤشره بنسبة بلغت 0.29% بعد 
أن أغلق عند مستوى 6.830.37 نقطة، 
وذلك في ظل تباين أداء قطاعات السوق 
الثالثة، حيث تراج���ع كل من قطاعي 
اخلدمات والصناعة، في حني سجل قطاع 
البنوك ارتفاعا مما س���اهم في تخفيف 

خسائر مؤشر السوق.

األداء العام منذ بداية 2010

وعلى صعيد األداء منذ بداية العام 
احلالي، قال التقرير ان مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية اجتمعت على اإلغالق 
في املنطقة اخلضراء بنهاية األس���بوع 
باستثناء مؤشر سوق دبي املالي الذي 
ش���هد أداء سلبيا لألسبوع الثاني على 
التوال���ي، حيث تراجع بنس���بة بلغت 

 .%3.53
بينما ظلت السوق املالية السعودية 
صاحبة املرتبة األولى بني تلك األسواق، 
إذ وصلت نسبة منو مؤشرها منذ بداية 
السنة إلى 12.19%، وجاء سوق البحرين 
لألوراق املالية في املرتبة الثانية بنسبة 
منو بلغت 9.17%، فيما شغلت بورصة 
قطر املرتبة الثالثة، إذ سج���ل مكسبا 
منذ بداية العام بلغت نسبت���ه %8.45، 
املالية  واحتل سوق مسق���ط لألوراق 
املرتبة الرابع���ة، مسجال منوا ملؤشره 

بلغ��ت نسبته %7.25. 
أما سوق الكويت لألوراق املالية، فجاء 
في املرتبة اخلامسة، إذ سجل مؤشره 
منوا بنسبة 4.20%، وكان مؤشر سوق 
أبوظبي لألوراق املالية هو األقل ارتفاعا 
بني مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية 
منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة منوه 

 .%1.22

السوق الكويتي في المرتبة الخامسة من حيث األداء منذ بداية العام

نمو الكمية المتداولة في خمسة أسواق خليجية
أشار التقرير الى ان الكمية املتداولة منت 
في خمسة اس����واق مقابل تراجعها في كل من 
سوق البحرين لالوراق املالية والسوق املالي 
السعودي حيث انخفض عدد اسهمهما املتداولة 
خالل االسبوع بنسبة بلغت 21.50% و%16.55 
على التوالي وفي املقابل تصدر سوق ابوظبي 
لالوراق املالية االس����واق التي سجلت ارتفاعا 
حيث زاد حجم التداول فيه بنسبة بلغت %19.17 
فيما جاء س����وق الكويت ل����الوراق املالية في 
املرتبة الثانية بنمو نس����بته 16.62% في حني 
ش����غلت بورصة قطر املرتب����ة الثالثة بعد ان 
ارتفع عدد االسهم املتداولة فيها خالل االسبوع 
بنس����بة بلغت 13.52%، اما اقل االسواق منوا 
فكان سوق مسقط لالوراق املالية اذ منا حجم 
التداول فيه بنسبة 3.56%. واظهر التقرير ان 
اكبر حجم تداول بني اسواق االسهم اخلليجية 
كان من نصيب سوق الكويت لالوراق املالية 
والذي بلغ 1.36 مليار سهم في حني جاء السوق 
املالي السعودي في املركز الثاني بحجم تداول 
بلغ 900.42 مليون س����هم. وعلى صعيد قيمة 
التداول بنينّ التقرير انها نقصت في اربعة اسواق 
مقابل منوها في  االسواق الثالثة الباقية، وجاء 

في مقدمة االسواق التي سجلت تراجعا سوق 
البحرين لالوراق املالية والذي وصلت نسبة 
انخفاض قيمة تداوالته الى 29.07% فيما شغل 
السوق املالي السعودي املرتبة الثانية بعد ان 
نقصت قيمة تداوالته بنس����بة بلغت %13.56 
وحلت بورصة قطر في املرتبة الثالثة بتراجع 
نسبته 2.79% في حني تراجعت قيمة التداول 
في سوق مسقط لالوراق املالية بنسبة %2.35 
ليكون بذلك اقل االس����واق انخفاضا من حيث 

قيمة التداول خالل االسبوع.
ووفقا للتقرير فقد كان سوق ابوظبي لالوراق 
املالية في طليعة االسواق التي سجلت منوا جلهة 
قيمة التداول والتي زادت فيه بنسبة 17.53% تاله 
في املرتبة الثانية سوق دبي املالي بنمو نسبته 
11.72% اما سوق الكويت لالوراق املالية بدوره 
فقد كان اقل االسواق منوا لناحية قيمة التداول 

حيث زادت فيه بنسبة بلغت %1.66.
فيما كانت اكبر قيمة تداول بني اسواق االسهم 
اخلليجية من نصيب السوق املالي السعودي 
والتي بلغت 5.89 مليارات دوالر فيما ش����غل 
س����وق الكويت لالوراق املالي����ة املركز الثاني 

بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار دوالر.

تقارير

األداء األسبوعي لمؤشرات التداول
كمية التداول )مليون السوق

قيمة التداول )مليون الترتيب%سهم(
الترتيب%دوالر أميركي(

1.663%16.6221.032.53%1.357.13سوق الكويت لألوراق املالية
6-13.56%65.886.65-900.4216.55السوق املالية السعودية

7-29.07%73.28-21.50%6.64سوق البحرين لألوراق املالية
5-2.79%13.523439.77%60.30بورصة قطر

4-2.35%3.56572.45%73.70سوق مسقط لألوراق املالية
11.722%4.644478.12%800.27سوق دبي املالية

17.531%19.171156.77%244.23سوق أبوظبي لألوراق املالية
-9.52%2.918.069.58%3.442.68املجموع


