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نيو اورلينزـ  أ.ف.پ: 
تستعد شركة »بريتش 
بتروليوم« لصب االسمنت 
في البئــــر النفطية التي 
تســــببت في أسوأ بقعة 
الواليات  فــــي  نفطيــــة 
املتحدة، وهــــي املرحلة 
التالية لوقف التســــرب 
النفطي نهائيا في خليج 
املكســــيك، بعــــد جناح 
املرحلــــة األولى من هذه 

العملية. 
الســــلطات  وحذرت 
األميركية من ان العواقب 
البيئــــة في خليج  على 
املكســــيك قــــد تســــتمر 
لســــنوات ان لــــم يكــــن 
لعقود. وبعد جناح عملية 

»ســــتاتيك كيل« األربعاء التي متثلــــت في ضخ كميات من وحول 
احلفر لدفع النفط الى أعماق البئر وإغالقها، يســــتعد مهنــدســــو 
»بي پي« امس لتنفيذ املرحلة املقبلة وهي صب االسمنت في البئر 

لسدها نهائيا.
واعتبارا من مساء األربعاء أعطت السلطات األميركية الضوء 

األخضر لتبدأ »بي پي« بهذه العملية.
وأعلن ثاد ألن املكلــــف مبكافحة بقعة النفط من قبل احلكومة 
االميركية في بيان »نظرا الى جناح عملية )ستاتيك كيل( والنتائج 
االيجابية لالختبارات فقد ســــمحت لبريتــــش بتروليوم بأن تبدأ 
بصب االسمنت في البئر املتضررة«. وساد نوع من التفاؤل، بعد 
اكثر من 100 يوم على حــــادث انفجار وغرق املنصة »ديب ووتر 
هورايزن« في نهاية ابريل الذي اسفر عن مقتل 11 موظفا وعن أسوأ 

بقعة نفطية في تاريخ الواليات املتحدة.
ورحب الرئيس االميركي باراك اوباما بهذا النجاح الذي اعتبره 
»نبأ ســــارا«، كما رحب بنتائج تقرير رســــمي أفاد بأنه مت سحب 

غالبية النفط املتسرب في البحر منذ ابريل. 
وقال اوباما »كان خبرا سارا للغاية عندما علمت الليلة املاضية 

ان تقارير علمائنا اليوم 
تظهر ان القســــم األكبر 
من النفط املتســــرب قد 
تالشــــى او ســــحب من 
املــــاء«. واضاف »وهكذا 
فان املعركة الطويلة لوقف 
التسرب واحتواء النفط 
شــــارفت على نهايتها. 
ونحن سعداء جدا بذلك. 
ولكننا سنواصل جهودنا 
التي  إلصالح األضــــرار 

وقعت«. 
وقال ألــــن: ان االدارة 
االميركية »متفائلة جدا 
من عدم حصول عمليات 

تسرب نفط جديدة«.
وأكــــد ان »بــــي پي« 
ســــتقوم ايضــــا بتنفيذ 
عملية »بوتوم كيــــل« املقررة منتصف اغســــطس والتي تقضي 
بتشــــغيل بئري إنقاذ لسد البئر باالســــمنت بشكل نهائي. وبذلك 
ينتهي كابوس اســــتمر اكثر من 3 اشــــهر للمجموعة البريطانية 
العمالقة التي كلفتها البقعة السوداء مليارات الدوالرات حتى اآلن 

وأضرت بسمعتها بعد فشل محاوالت عديدة لسد البئر.
وتســــرب من البئر نحو 4.9 ماليني برميل اي 780 مليون ليتر 
مــــن النفط مما هدد النظام البيئي لـ 5 واليات اميركية مطلة على 
خليج املكســــيك واقتصادها احمللي. وقد متت استعادة 800 ألف 

برميل )127 مليون ليتر( منها. 
وأعربت مديرة الوكالة األميركية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي 
جاين لوبشينكو عن قلقها من »آثار البقعة النفطية البعيدة املدى« 

على النظام البيئي والتي قد تستمر »لسنوات ورمبا لعقود«.
وبحســــب كارول براونر املســــؤولة في البيت األبيض املكلفة 
مبسائل الطاقة والبيئة فإن 3 ارباع كمية النفط التي تسربت في 

خليج املكسيك قد متت إزالتها. 
وأكدت ان »العلماء قالوا لنا ان نحو 25% )من النفط( لم يسحب 

ولم يتبخر ولم تتكفل به الطبيعة«.

البئر التابعة لـ »بي.پي« في خليج املكسيك

محطة غسيل املنصورية كما ظهرت عقب التطوير

بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة عند %0.5 

»المركزي األوروبي« يثبت الفائدة 
دون تغيير عند %1

النفط يتراجع
صوب 82 دوالرًا

صندوق النقد: اليونان 
بدأت في تنفيذ 

اإلجراءات التقشفية

فرانكفورت ـ رويترز: أبقى البنك املركزي األوروبي أســـعار 
الفائدة الرئيســـية دون تغيير عند مســـتوى قياسي منخفض 
يبلغ 1% للشهر اخلامس عشـــر على التوالي امس وهو ما جاء 

متماشيا مع التوقعات.
وأبقـــى البنك أيضا على فائدة الودائع ألجل ليلة وهي احلد 
األدنى للفائدة في أســـواق النقد عند 0.25% كما أبقى على سعر 

فائدة االقراض عند %1.75.
وكان 74 خبيرا اقتصاديا توقعوا في استطالع أجرته رويترز 
في اآلونة األخيرة أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا 
الشهر وتوقعوا في املتوسط أن تأتي أول زيادة في أسعار الفائدة 

في الربع الثالث من العام املقبل.
كما قرر بنك إجنلترا املركزي االبقاء على سعر الفائدة االساسية 
عند 0.5 نقطة مئوية، دون تغيير. يذكر أن ســـعر الفائدة باق 

على أدنى مستوى له منذ شهر مارس عام 2009.
وقال محللون إن القرار الذي اتخذته جلنة السياسة النقدية ببنك 
إجنلترا املركزي كشف أن الشكوك املستمرة حول قوة االقتصاد 

البريطاني، فاقت املخاوف من معدل التضخم املتنامي.
كما زادت أسعار الذهب قليال في أوروبا امس مرتفعة لليوم 
الســـابع على التوالي إذ ساعدت مشـــتريات الصناديق وطلب 
املســـتثمرين من آســـيا على محو أثر صعود الدوالر وتراجع 

حيازات الصناديق املتداولة بالبورصات.

لندن ـ رويترز: انخفض سعر 
النفط للجلسة الثانية امس صوب 
82 دوالرا للبرميــــل بعــــد ارتفاع 
النفطية في  مخزونات املنتجات 
الواليات املتحدة أكبر مســــتهلك 
للطاقة في العالم مما أثار شكوكا 
حول وتيرة انتعاش الطلب على 
الوقــــود.  وواصلــــت مخزونات 
البنزين ونواجت التقطير صعودها 
في يوليو متوز رغم ذروة موسم 
الســــفر في الصيف الذي عادة ما 
يرتفع خالله الطلب على البنزين 
ووقود الطائــــرات. وهبط اخلام 
األميركي اخلفيف للشحنات تسليم 
سبتمبر 32 سنتا إلى 82.15 دوالرا 
القياس  للبرميل. وتراجــــع خام 
األوروبي مزيج برنت 48 ســــنتا 
إلى 81.72 دوالرا. وأظهرت بيانات 
الطاقة األميركية  إدارة معلومات 
ارتفاع مخزونات نواجت التقطير في 
الواليات املتحدة 2.17 مليون برميل 
فيما قفزت مخزونات البنزين 729 
ألف برميل مبددة التأثير الصعودي 
احملتمل لهبوط مخزونات النفط 
اخلام بنحو ثالثة ماليني برميل.

أثيناـ  بروكسلـ  د.ب.أ: صرح 
املفتشون األوروبيون وصندوق 
النقد الدولي امس بأن اليونان 
بدأت »بداية قوية« في تطبيق 
اإلجراءات التقشفية واإلصالحات 
الهيكلية للحد مــــن العجز في 
موازنتها ولكنها مازالت تواجه 

العديد من التحديات.
وأنهت مجموعة من مسؤولي 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
الدولي مراجعة استمرت يومني 
للبرنامج التقشفي في اليونان 
إذا كانــــت مؤهلة  لتحديد مــــا 
للحصول على قســــط يقدر بـ 
9 مليــــارات يورو من القروض 

الطارئة. 
وقــــال مســــؤولو االحتــــاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي 
والبنك املركــــزي األوروبي في 
بيان مشــــترك »لقــــد مت اإليفاء 
بجميع معاييــــر األداء يتقدمها 
التطبيق القوي للبرنامج املالي 
واإلصالحات الهامة قبل املوعد 
املقــــرر«. وأضــــاف البيان »إن 
التقييم اإلجمالي هو أن البرنامج 

بدأ بصورة قوية«.
وتأمل أثينا بأن حتصل على 
دفعــــة تقدر بـ 9 مليارات يورو 
بحلول 13 سبتمبر املقبل. وفي 
املقابل تطبق أثينا مجموعة من 
اإلجراءات التقشفية التي تتراوح 
ما بني خفض املعاشات واملرتبات 

إلى زيادة الضرائب. 

 كشف مدير أول التســـويق واملبيعات في 
شركة السور لتسويق الوقود سالم احلساوي 
عن انه مت تطوير محطة غســـيل املنصورية، 
لتصبح بذلك مركزا متخصصا لغسيل وصيانة 
السيارات وذلك من خالل توفير خدمات متطورة 
في احملطة بأحدث األجهزة األملانية، وفي اطار 

خططها لتحسني كمية ونوعية محطاتها.
 وأضاف: »يستطيع العميل اآلن احلصول 
على أفضل اخلدمات املقدمة في خدمة غســـيل 
السيارات خصوصا ان محطة غسيل املنصورية 
ارتدت حلة جديـــدة، عنوانها العريض تقدمي 
اخلدمة عبر أفضل األجهـــزة األملانية، اضافة 
إلى اســـتخدام مواد تنظيف حديثة من شأنها 
ان تغير كثيرا من مفهوم النظافة العادية التي 
تســـتخدم في غسيل الســـيارات«، مشيرا إلى 
انه بات بإمكان مرتادي هذه احملطة احلصول 
على أكبر عدد ممكن من خدمات التنظيف وفق 

املعايير املتبعة احلالية.

وأوضح ان »الســـور« تسعى باستمرار من 
خالل اجتماعاتها الدورية والوقوف على آخر 
املستجدات في نشـــاطها إلى تزويد محطاتها 
بأفضل مواد التقنية املســـتخدمة في محطات 
غسيل السيارات، وذلك من خالل رؤى مبنية 
على فلسفة الشـــركة في تطوير أدوات احلل 
الفعالة ملقابلة احتياجات مركبات العمالء، مشيرا 
إلى ان الشركة تقف مســـتعدة دائما لتطوير 
محطاتها، مبا يتناسب مع منوذج عملها الذي 
حتكمه اعتبارات تعزيز آفاق التطور املستمر، 
وقال »نســـعى دائما إلى رسم درجة عالية من 

االرتياح على وجه العميل«.
ولفت احلســـاوي إلى ان شـــركة »السور« 
تســـتحوذ على نحو 32% من اجمالي احلصة 
السوقية احمللية، ولديها نحو 40 محطة، تعمل 
على ربطها باملركز الرئيسي وتطوير وحتديث 
خدماتها بشكل مستمر مبا يتناغم مع مكونات 

احملطات العاملية املتطورة.

»السور« تزّود محطة غسيل المنصورية 
بأحدث األجهزة األلمانية

بلغ العدد االجمالي لسكان 
السعودية 27.136.977 نسمة 
وفقا للنتائج األولية للتعداد 
التي  العام للسكان واملساكن 
أعلنتها مصلحة االحصاءات 

العامة واملعلومات.
وأوضحت املصلحة في بيان 
لها صدر أمس ان هذه النتائج 
األولية للتعداد الذي مت تنفيذه 
مبقتضى قرار مجلس الوزراء 
تعكس األرقام اإلجمالية لعدد 
السكان كما هي في ليلة اإلسناد 
الزمني التي توافق مساء يوم 

الثالثاء 27 أبريل املاضي.
النتائـــج األولية  وذكرت 
للتعداد ان عدد سكان اململكة 

27.136.977 نســـمة فيما بلغ 
عـــدد املواطنني الســـعوديني 

18.707.576 نسمة.
وبلغ عـــدد الذكور من بني 
املواطنني السعوديني 9.527.173 
نسمة اي ما نسبته 50.9% من 
املواطنني، وبلغ  مجموع عدد 
عدد اإلناث 9.180.403 نسمة 
أي ما نســـبته 49.1% من عدد 

املواطنني.
وبلغ عدد املقيمني في اململكة 
املواطنني 8.429.401  من غير 
الذكور  نســـمة، وبلغ عـــدد 
من املقيمني غير الســـعوديني 
5.932.974 فردا اي ما نسبته 
70.4% مـــن اجمالـــي عـــدد 

املقيمني.
وبلغ عدد اإلناث 2.496.427 
نسمة اي ما نسبته 29.6% من 

إجمالي عدد املقيمني.
ومـــن ناحــــيـــة أخرى، 
بلغ عدد املســـاكن في اململكة 
4.643.151 مسكــنا، وأعلنـــت 
املصلحة انها ستنشر النتائج 
التفصيلية للتعداد تباعا فور 

اجنازها.
ويعتبر التعداد السكاني في 
غاية األهمية وهو الذي تبنى 
التنموية  الدولة  عليه خطط 
ويكون لنتائجه تأثير واضح 
التنمية  في مشاريع وبرامج 

املستدامة.

بقيمة 6.5 ماليين دوالر

لجنة البورصات األميركية تتوصل
لتسوية بشأن قضية حازم البريكان

نيويوركـ  رويترز: توصلت 
جلنة األوراق املالية والبورصات 
األميركية إلى تسوية بقيمة 6.5 
ماليني دوالر لتهم مدنية بالتعامل 
بناء على معلومات غير متاحة 
للجمهور مرتبطة بأنباء زائفة 
عن عروض استحواذ قيل ان رجل 
الراحل حازم  الكويتي  االعمال 
البريـــكان أطلقها العام املاضي 

قبل أن ينتحر فيما بعد.
وكانت اللجنة قد زعمت أن 
حازم البريكانـ  الذي كان رئيسا 

تنفيذيا لشركة متتلك فيها سيتي 
جروب 10% ـ قـــد حقق أرباحا 
غير قانونية بعدما ضلل العامة 
ووسائل اإلعالم بشأن عروض 
اســـتحواذ محتملة على شركة 
هرمان انترناشونال اندستريز 
وشـــركة صناعـــة الطائـــرات 

تكسترون.
وقالت جلنة األوراق املالية 
والبورصات إن التسوية تطلب 
من القائمني على تركة البريكان 
التخلي عن أرباح غير قانونية 

بقيمة 2.58 مليون دوالر تشمل 
1.69 مليـــون دوالر من جانب 
البريـــكان و894 ألف دوالر من 
شخص زوده مبعلومات سرية 

بخصوص »هرمان«.
كما تدعو التســـوية شركة 
1.21 مليون  الراية للتخلي عن 
دوالر أرباح غير قانونية وسداد 
غرامة بقيمـــة 300 ألف دوالر 
وتطلب مـــن »كيبكو« التخلي 
عن 2.44 مليـــون دوالر نيابة 

عن بعض عمالئها.

»بي.پي« تستعد لسد بئر التسرب النفطي

القيمة الرأسمالية للشركات تنمو 0.2% لتسجل 32.28 مليار دينار

»االستثمارات«: السوق دون أحداث جوهرية »مستقر«
ومعدالت السيولة لثاني أقل مستوى خالل 2010

على 3.605 صفقات بنســــبة %21 
بلغــــت قيمتها 18.6 مليون دينار 
بنســــبة 13.7% من اجمالي قيمة 
االسهم املتداولة. واستمرت شركة 
االتصــــاالت املتنقلــــة )زين( في 
املرتبة االولى للتداول من حيث 
قيمة االسهم املتداولة بتداول 16.2 
مليون سهم موزعة على 645 صفقة 
بلغت قيمتها 19.4 مليون دينار، 
في حني ارتفع بنك الكويت الدولي 
الى املرتبــــة الثانية للتداول من 
حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
49.1 مليون سهم موزعة على 683 
صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليون 
دينار، وقد انخفض بيت التمويل 
الكويتي الى املرتبة الثالثة للتداول 
من حيث قيمة االســــهم املتداولة 
بتداول 10.5 ماليني سهم موزعة 
على 644 صفقة بلغت قيمتها 11 

مليون دينار.

بصــــورة مؤقتة مــــن خالل ضخ 
االموال مباشرة بغرض دعمه.

ولفت التقرير الى انه يحسب 
للسوق متاســــكه عند مستويات 
فوق 6.600 نقطة على الرغم من 
الظــــروف احمليطة واهمها شــــح 
معــــدالت االفصاح عــــن االرباح 
املالية الفصليــــة والتي لم تتعد 
نسبة 28% من اجمالي الشركات 
امللزمة باالفصاح على الرغم من 
انه لم يتبق اكثر من اسبوع على 
نهايــــة املهلة القانونية لالفصاح 
عنها، وكذلك بسبب نقص الشفافية 
املرجوة مبــــا يتعلق باالصطالح 
العام حلزمة القرارات احلكومية 
التحفيزية او في تأجيل تسمية 
اعضاء مجلــــس املفوضني بهيئة 
سوق املال على الرغم من ان القانون 
قد حددها بثالثة اشهر. على صعيد 
القطاعات االكثر نشاطا من حيث 

قيمة االسهم املتداولة، تقدم قطاع 
البنوك الكويتية الى املرتبة االولى 
للتداول من حيث قيمة االســــهم 
املتداولة 90.0 مليون سهم بنسبة 
8.5% موزعــــة على 2.340 صفقة 
بنسبة 13.6% بلغت قيمتها 39.8 
مليون دينار بنســــبة 29.4% من 
اجمالي قيمة االسهم املتداولة، في 
حني تراجع قطاع شركات اخلدمات 
الى املرتبــــة الثانية للتداول من 
حيث قيمة االسهم املتداولة بتداول 
201.3 مليون سهم بنسبة %19.0 
موزعة على 4.345 صفقة بنسبة 
25.3% بلغت قيمتها 39.1 مليون 
دينار بنســــبة 28.8% من اجمالي 
قيمة االســــهم املتداولة، في حني 
استمر قطاع الشركات االستثمارية 
باملرتبة الثالثة للتداول من حيث 
قيمة االسهم املتداولة بتداول 218.8 
مليون سهم بنسبة 20.7% موزعة 

املتداولة  القيمــــة  حيث لم تتعد 
في نهاية االســــبوع مســــتوى 16 
مليون دينــــار، وهي تعتبر ثاني 
اقل قيمة في تداول اليوم الواحد 
خالل العام احلالي، علما ان االولى 
والتي بلغت حدود ذلك املستوى 
كانت بسبب ظروف اجتاه السوق 
الذي بلغ حينها قاعه قبل ســــت 
سنوات. والالفت ان معدالت هذا 
االسبوع جاءت دون وجود احداث 
جوهرية سلبية اثرت على املجريات 
العكس،  العامة للسوق، بل على 
فإن السوق حقق االرتفاعات في 
معظم ايامه وهي املسألة التي تلقي 
بظاللها على حقيقة الوضع احلرج 
لسيولة السوق املتوافرة وضرورة 
ايجاد احللول الفورية لها، وفي ذلك 
ان االجراءات املتخذة  تأكيد على 
خالل االسابيع القليلة املاضية ال 
تعنى اال بوضع الســــوق ودعمه 

التقرير  قال 
االســــبوعي 
لشــــــركــة 
االستثمارات 
الوطنية حول اداء سوق الكويت 
لالوراق املالية، انه بنهاية تداول 
االســــبوع املاضي بلغــــت القيمة 
الرأســــمالية للشركات  السوقية 
املدرجة في السوق الرسمي 32.28 
مليار دينــــار بارتفاع قدره 68.8 
مليون دينار وما نســــبته %0.2 
مقارنة مع نهاية االســــبوع قبل 
املاضي والبالغة 32.21 مليار دينار 
وارتفاع قدره 1.60 مليار دينار وما 
نسبته 5.2% عن نهاية عام 2009. 
وقد انهى سوق الكويت لالوراق 
املالية تعامالته هذا االسبوع على 
ارتفاع محدود وذلك باملقارنة مع 
اداء االسبوع املاضي، حيث حققت 
املؤشرات العامة )السعريـ  الوزني 
ـ NIC50( مكاسب بنسب بلغت %0.2 
و0.3% و0.4% على التوالي، فيما 
تراجع اداء املتغيرات العامة )املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة ـ الكمية ـ 
عدد الصفقات( بصورة ملحوظة، 
حيث انخفضت بنسب بلغت %34 
و50% و41% علــــى التوالي، وبلغ 
املعدل اليومي للقيمة املتداولة 27 
مليون دينار باملقارنة مع متوسط 

41 مليون دينار لالسبوع قبله.
واشــــار التقرير الى انه على 
الرغم من حتقيق مؤشرات السوق 
مكاسب طفيفة في جميع ايام تداول 
االسبوع وفي احلصيلة االجمالية 
لهـ  عدا يوم االحدـ  اال انه كان الفتا 
التراجع الكبير في معدالت التداول 
والتي انخفضت بنســــب كبيرة، 

»غلف أنفست«: التطورات اإليجابية األخيرة لقضية »أجيليتي« أدت إلى تماسك السوق

مليون ســــهم بقيمة 3.3 ماليني دينار، وقد حل قطاع 
االستثمار ثالثا بنسبة 13.7% وذلك بسبب التداول على 
سهم »السالم« حيث تداول بـ 30.4 مليون سهم بقيمة 
2.7 مليون دينار، وشهد سهم »مشاريع« تداوال ملحوظا 
حيث تداول بـ 7.4 ماليني سهم بقيمة 2.5 مليون دينار. 
أما بالنســــبة للفترة املقبلة، فتوقع التقرير أن املؤشر 
يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى عند 6.667 
نقطة ليســــتمر باالرتفاع وليتجه نحو نقطة املقاومة 
الثانية عند 6.734 نقطة مــــع ارتفاع القيم والكميات 
املتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر 
إلى نقطة الدعم األولى عند 6.544 نقطة ومن ثم نقطة 

الدعم الثانية 6.380 نقطة.

األميركية ان املدعي العام األميركي طلب بإسقاط جميع 
التهم املوجهة إلى الشركة بشــــأن التالعب باألسعار، 
مما أدى الى تفاؤل املستثمرين والتداول النشط على 
مجموعة شركات »أجيليتي«، وأدت إلى متاسك السوق 
في آخر يوم تداوالت األسبوع. وقد تصدر قطاع البنوك 
أعلى تداول بنسبة 29.4% من إجمالي القيمة املتداولة 
لألســــبوع حيث شهد سهم الدولي تداوال بـ 49 مليون 
سهم بقيمة 11.6 مليون دينار، وأيضا شهد سهم »بيتك« 
تداوال بـ 10.5 ماليني سهم بقيمة 11 مليون دينار، وحل 
قطاع اخلدمات ثانيا بنسبة 28.8% وذلك بسبب التداول 
على سهم »زين« حيث تداول بـ 16.3 مليون سهم بقيمة 
19.5 مليون دينار، وشهد سهم »الرابطة« تداوال بـ 18.6 

قال تقرير شــــركة »غلف انفست« األسبوعي 
عن أداء ســــوق الكويت لألوراق املالية خالل 
األســــبوع املنتهي في 5 اجلاري، ان الســــوق 
ارتفاعا في جميع مؤشــــراته الرئيســــية، حيث ارتفع 
املؤشر السعري بواقع 11.20 نقطة وبنسبة 0.17%، كما 
ارتفع املؤشر الوزني بواقع 1.05 نقطة وبنسبة %0.25. 
وعزا التقرير ذلك لعدة عوامل أهمها: تذبذب الســــوق 
خالل األسبوع بســــبب ترقب إعالنات أرباح الشركات 
للربع الثاني وباألخص الشركات القيادية والتشغيلية، 
وتخوف املستثمرين من تأخر بعض الشركات املدرجة 
عن إعالن أرباحها مع اقتراب املهلة القانونية. باإلضافة 
إلى ورود أنباء حول قضية شركة أجيليتي مع احلكومة 

قيمة األسهم المتداولةكمية األسهم المتداولة
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تقارير

النتائج األولية أظهرت أن إجمالي سكان المملكة تجاوز 27 مليونًا بينهم 8.5 ماليين مقيم

التعداد السكاني
يحدد خطط السعودية التنموية


