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أزمة الديون األوروبية تعزز التقارب االقتصادي بين الصين ومنطقة اليورو
القاه���رة � أ.ش.أ: رغ���م االنتق���ادات 
األوروبي���ة الالذع���ة لتوجه���ات الصني 
السياس���ية والتحذي���رات الدولي���ة من 
الناجمة عن املتاعب  التداعيات السلبية 
املالية بدول منطقة اليورو على االقتصاد 
العاملي وفرت أزمة الديون األوروبية فرصة 
التقارب االقتصادي بني  مواتية لتعزيز 

الصني ودول االحتاد األوروبي.
وجاء تأكيد الصني على اس���تعدادها 
لتوفير مس���اعدات مالية ل���دول منطقة 
اليورو وم���ن بينها اس���بانيا واليونان 
والبرتغال لتجاوز أزمة الديون جتسيدا 
حلرصها على دعم العالقات االقتصادية 
مع اجلانب األوروبي وجتنب التأثيرات 
السلبية الناجمة عن تراجع معدالت النمو 

االقتصادي مبنطقة اليورو.
وأوضحت مؤسس���ات اقتصادية 
دولية ان اس���تعداد الصني ملس���اعدة 
دول منطقة اليورو على جتاوز أزمة 
الديون يعكس تنامي مكانة تلك الدولة 
الساحة االقتصادي���ة  اآلسيوية على 
الدولية ورغبتها في لعب دور محوري 

في قي����ادة االقتص��اد العاملي.
وأشارت الى أن اجلدل الدائر حاليا بشأن 
التأثيرات السلبية املتوقعة »لتسونامي 
األموال األميركية« على النمو االقتصادي 
الدولي والدور الذي لعبته بكني في مواجهة 
التداعيات الناجمة عن األزمة املالية العاملية 
يعدان مبثابة املؤشر على قدرة بكني على 
قيادة االقتصاد العاملي بعيدا عن اإلجراءات 
املنفردة التي تصر واشنطن على تبنيها 
لدعم منوها االقتصادي ومواجهة معدالت 
البطالة بعض النظر عن تأثيراتها السلبية 

على شركائها التجاريني.
وقد اتفق االحتاد األوروبي والصني - 
الت���ي لديها احتياطي ضخم من العمالت 
األجنبية يقدر بنحو 2.6 تريليون دوالر 
- عل���ى إنش���اء آلية لتس���ريع مبيعات 
التكنولوجيا األوروبية املتقدمة الى بكني 
التي تعهدت بدعم مساعي الدول االوروبية 
ملواجهة التداعي���ات الناجمة عن أزمتي 
الديون وتفاقم معدالت العجز في امليزانية. 
وحثت الصني دول منطقة اليورو على تبني 
إجراءات جماعية ملواجهة أزمة الديون التي 

باتت تشكل مصدر تهديد للنمو االقتصادي 
العاملي عام 2011، مبدية استعدادها لزيادة 
اس���تثماراتها بدول منطقة اليورو التي 
تعد أكبر مص���در ملنتجات التكنولوجيا 

احلديثة إليها.
كما أبدت الصني اس���تعدادها إلجراء 
محادثات جدي���ة مع دول منطقة اليورو 
لزيادة صادرات األخيرة الى سوقها رغم 
دعاوى اإلغراق العديدة التي رفعتها الدول 
األوروبي���ة للحد من وص���ول املنتجات 
الصينية الرخيصة الثمن الى أسواقها في 
الوقت الذي اتفق فيه اجلانبان على تسريع 
دراسات اجلدوى بشأن إمكانية إبرام اتفاقية 

لدعم االستثمارات الثنائية.
ويعد االحتاد األوروبي أكبر ش���ريك 
جتارى للصني ورابع أكبر مستثمر بها، 
ف���ي حني تعتبر بكني ثان���ي أكبر مصدر 
لألس���واق األوروبية وقد حققت فائضا 
جتاريا مع االحتاد االوروبي خالل األشهر 
ال���� 11 األولى من عام 2010 بلغ 131 مليار 
دوالر.. حيث زاد حجم التجارة بني اجلانبني 
بنحو 33% ليصل الى 433.88 مليار دوالر 

خالل تلك الفترة.
وفى محاولة لدعم عالقاتها االقتصادية 
مع دول منطق���ة اليورو التي تعاني من 
متاعب اقتصادية، أكدت الصني ثقتها في 
قدرة اسبانيا على مواجهة أزمة الديون، 
مشيرا الى أنها ستشترى جزءا من الدين 
العام االسباني - الذي ارتفع الى 57.7% من 
الناجت احمللى اإلجمالي في نهاية سبتمبر 
املاضي مقابل 53.2% عام 2009 رغم املخاوف 
التي انتابت األس���واق األوروبية بشأن 
حاجة تلك الدول���ة األوروبية الى خطة 
إنقاذ مشابهة خلطط إنقاذ اقتصاد كل من 

اليونان وايرلندا.
وأبدت الصني مؤخرا دعمها لإلجراءات 
التي اتخذتها اسبانيا - خامس أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو والتي انزلقت الى هوة 
الركود االقتصادي خالل النصف الثاني 
من ع���ام 2008 نتيج���ة تداعيات األزمة 
املالية العاملي���ة - ملواجهة أزمة الديون 
العامة ف���ي الوقت الذي تعهدت فيه تلك 
الدولة اآلسيوية بشراء السندات اليونانية 

والبرتغالية.

الشرطة الهندية ترفع دعوى 
احتيال على مديري »سيتي جروب«

نيودلهي � د.ب.أ: قال مس���ؤولون وتقاري���ر إخبارية أمس إن 
الشرطة الهندية رفعت دعوى على 11 مسؤوال كبيرا في بنك »سيتي 
ج���روب« مبن فيهم املدير التنفيذي فيكرام بانديت في واحدة من 

كبرى عمليات االحتيال املصرفي في البالد.
ويتهم موظفون في فرع مصرفي لش���ركة اخلدمات املالية في 
إحدى ضواحي نيودلهي بخداع العمالء االثرياء عن طريق جعلهم 
يس���لمون لهم ما اجماليه 4 مليارات روبي���ة )90 مليون دوالر( 

وإيهامهم بأنهم اشتروا استثمارات ذات عوائد مرتفعة.
ومت بالفعل اعتقال شيفراج بوري وهو مدير متهم بتدبير اخلطة 

وتزوير االوراق في إطار خطة االحتيال.
وقالت صحيفة »بزنيس ستاندرد« إنه إلى جانب بانديت الهندي 
املولد ورد اس���ما املدير املالي جون جيرس���باتش ومدير »سيتي 
جروب« في الهند براميت جهافيري في الش���كوى اجلنائية التي 

رفعها رجل األعمال ساجنيف أجاروال.

النفط الكويتي يرتفع 90.50 دوالرًا

العبداهلل: ال حاجة لضخ
مزيد من نفط أوپيك

رويت���رز: قال وزير النفط الش���يخ أحمد العب���داهلل امس إنه 
يرى أن س���عر النفط بني 80 دوالرا و100 دوالر سعر عادل وإنه ال 
يتوق���ع أن تضخ منظمة أوپيك مزيدا من النفط في النصف األول 

من عام 2011.
وقال العبداهلل للصحافيني خارج البرملان إنه ال يتوقع أن تعقد 
أوپيك اجتماعا قبل االجتماع القادم املزمع في يونيو ما لم يحدث 

أمر استثنائي، ولم يذكر أي تفاصيل.
وتراجع���ت عقود مزيج برنت خام القياس األوروبي تس���ليم 
فبراير 50 س���نتا إل���ى 93.03 دوالرا للبرمي���ل. وكانت قد قفزت 
خالل الشهر املاضي إلى 94.74 دوالرا للبرميل أعلى مستوى منذ 

أكتوبر 2008.
من جانبها، قالت مؤسسة البترول امس ان سعر برميل النفط 
ارتفع 3.36 دوالرات في تعامالت امس الثالثاء ليستقر عند مستوى 
90.50 دوالرا للبرمي���ل مقارنة بتعام���الت اجلمعة املاضي البالغ 

87.14 دوالرا للبرميل.
ويأتي ارتفاع اسعار النفط اخلام وسط انخفاض الدوالر امام 
العمالت الرئيس���ية في س���وق العمالت حيث جاء االرتفاع على 
خلفية التفاؤل الذي يعم األسواق بداية العام اجلديد بسبب اقبال 
املستثمرين على املخاطرة واستمرار حتسن اداء اكبر اقتصاد في 
العالم )االقتصاد األميركي( خالل العام احلالي اضافة الى ارتفاع 

ارباح الشركات األميركية.
ويرجع االرتفاع ايضا الى ظهور بيانات صينية تشير الى ان 
مستويات التضخم آخذة في االنخفاض األمر الذي قاد املستثمرين 
الى التفاؤل حول عدم قيام الصني باملزيد من تش���ديد سياساتها 
النقدية وذلك لكبح جماح مستويات التضخم املطردة في البالد، 
األمر الذي أسهم في امتداد رقعة التفاؤل لتشمل مستقبل االقتصاد 

العاملي كامال.

حاسب »دوكومو« ينافس »آي باد«
طوكيو � أ.ش.أ: تخطط ش���ركة »إن ت���ي تي دوكومو«، كبرى 
شركات االتصاالت في اليابان، إلطالق حاسب لوحي يعتمد على 
منصة تش���غيل »أندرويد« لتنافس به حاسب »آي باد« اللوحي 

الذي تنتجه شركة »أبل« األميركية.
وذكرت صحيفة )نيكي( اليابانية االقتصادية أن الشركة ستقوم 
بإطالق اجلهاز اجلديد، الذي س���تصنعه شركة »إل جي« الكورية 

اجلنوبية، في السوق اليابانية بحلول نهاية مارس املقبل.
ومن املقرر أن يتمكن مستخدمو اجلهاز اجلديد من الدخول إلى 
ش���بكة اإلنترنت عن طريق شبكة االتصاالت التي توفرها شركة 

»دوكومو«.. ولم يتم بعد اإلعالن عن سعر اجلهاز اجلديد. 

دور آسيوي جديد على الساحة االقتصادية الدولية ورغبتها في قيادة االقتصاد العالمي

»اتش.اس.بي.سي« يرفع توقعاته
لسعر الذهب في 2011

لندن � رويترز: رفع »اتش.
اس.بي.سي« أحد أكبر البنوك 
العاملية اس����تثمارا في الذهب 
توقعاته لسعر املعدن النفيس 
في 2011 لتصل إلى 1450 دوالرا 
لألوقي���ة »األونص���ة« معلال 
ذل����ك بتوقع���ات بأن يجتذب 
الذهب املس����تثمري��ن كم���الذ 

آم��ن.
كان البن����ك توقع في وقت 
س����ابق أن يصل سعر الذهب 
إل����ى 1425 دوالرا لألوقية هذا 
الع����ام. ورف����ع البن����ك أيضا 
توقعاته لسعر الفضة إلى 26 
دوالرا لألوقي������ة في 2011 من 
20 دوالرا، متوقع���ا أن يبل���غ 
متوسط س����ع���ر الفض��ة 20 
دوالرا الع����ام املقبل مرتفع���ا 

م��ن 17.50 دوالرا.
ويتوقع »اتش.اس.بي.سي« 
أن يصل متوسط سعر الذهب 
إلى 1300 دوالر لألوقية في 2012 
مرتفعا من توقعات سابقة عند 

1275 دوالرا.
وق����ال البن����ك ف����ي مذكرة 
»نتوق����ع أن يواص����ل الذهب 

اجتذاب عمليات ش����راء كمالذ 
آمن من جانب املستثمرين الذين 
سيحجمون عن املخاطرة هذا 
العام مع اس����تمرار املخاوف 
حيال الديون السيادية لالحتاد 

األوروبي«.
وأض����اف »م����ن املرجح أن 

يواصل مجل����س االحتياطي 
االحت����ادي )البن����ك املركزي 
األميركي( برنامجه للتيسير 
الكمي في 2011 لتفادي حدوث 
انكم����اش بينما من املرجح أن 
تظل وتيرة النشاط االقتصادي 
في العالم النامي قوية مما يثير 

مخاوف من التضخم«.
وبل����غ س����عر الذه����ب في 
السوق الفوري أعلى قليال من 
1380 دوالرا لألوقية في أوائل 
املعامالت في أوروبا امس وجرى 
تداول الفضة حول 29.50 دوالرا 

لألوقية.

»بيان«: األسواق الخليجية تنهي 2010 بأداء متذبذب
قال تقرير شركة بيان لالستثمار ان أسواق األسهم 
اخلليجية أنهت عام 2010 وقد حققت ثالثة منها مكاسب 
ملؤشراتها الرئيسية بعد عام مرت فيه مبتغيرات عدة 

أسفرت عن تغير اجتاهاتها أكثر من مرة.
وأشار التقرير الى أن الربع الثاني من 2010 مثل 
فترة حرجة لألسواق، إذ لم تتمكن من احلفاظ على 
زخم النمو املتحقق في الربع األول، لتعاني من خسائر 
قاس��ية في الرب��ع الثاني كانت كفيل��ة بإفقادها كل 
املكاس��ب احملققة منذ بداية العام.  وبني التقرير ان 
هناك عوامل عدة س��اهمت في ذل��ك التراجع، منها 
ما هو متعل��ق باالقتصاد العاملي، والعوامل الداخلية 
باألس��واق، باإلضافة إلى األزمة االقتصادية مبنطقة 
اليورو وتبعاتها، حيث جتاوبت أسواق األسهم اخلليجية 
مع تلك األزمة بهبوط مماثل، وبالرغم من ذلك، متكنت 

أسواق األس��هم اخلليجية من عكس اجتاهها مجددا 
في النصف األخير من العام، واتخذت مسارا صاعدا، 
وإن بوتيرة أهدأ من الذي سجلته في بداية العام. ومن 
ناحية العوامل الداخلية التي أثرت على األسواق، لعبت 
عوامل عدة دورا في توجيه دفة التداوالت في سوق 
الكويت ل��ألوراق املالية، وبخاص��ة األخبار املتعلقة 
بخطة التنمية وآلي��ة متويلها، كما برزت عدة أخبار 
تتعلق بالشركات املدرجة كان لها تأثير ملموس على 
الس��وق، في مقدمتها األخبار املتعلقة بشركتي زين 
وأجيلتي. وبوجه عام، أنهت أربعة من مؤشرات أسواق 
األسهم اخلليجية تداوالت عام 2010 دون مستويات 
اغالقاتها في العام الذي س��بقه، وكان سوق الكويت 
لألوراق املالية هو األقل تراجعا، إذ أنهى مؤشره عام 

2010 على ذات مستوى إغالقه في 2009.

»كامكو«: 771.6 مليار دوالر القيمة السوقية لألسواق الخليجية
قال تقرير ش����ركة 
مش����اريع الكويت 
االستثمارية إلدارة 
)كامكو(  األصول 
عن أداء األسواق املالية اخلليجية 
خالل عام 2010، ان إجمالي القيمة 
السوقية لهذه األسواق شهد أداء 
مماثال لعام 2009 حيث ارتفعت 
بنسبة 13% لتصل إلى 771.6 مليار 
دوالر مقارن����ة مع 682.6 مليار 

دوالر في نهاية عام 2009.
وعزا التقرير ه���ذا االرتفاع 
امللح���وظ في  التحس���ن  ال���ى 
القيمة السوقية ملعظم األسواق 
اخلليجية باستثناء اإلماراتية 
حيث تراجعت القيمة السوقية 
لكل من سوق دبي املالي وسوق 
املالية بنسبة  أبوظبي لألوراق 
7.5% و3.7% عل���ى التوالي، كما 
تراجعت القيمة السوقية لسوق 
البحرين لألوراق املالية بنسبة 

.%2.2
 أما على صعيد األسواق املالية 
األفضل أداء خالل عام 2010، فقد 
تصدرت القائم���ة بورصة قطر 
املالية  الكويت لألوراق  وسوق 
بارتف���اع في القيمة الس���وقية 
نس���بته 40.7% و22.7% لتصل 
القيمة السوقية إلى 123.6 مليار 
دوالر و128.4 مليار دوالر على 

قيم���ة العملي���ات املتداولة من 
دون اس���تثناء خالل عام 2010 
وقد ش���كل التراجع الذي شهده 
السوق السعودي املالي في قيمة 
العمليات املتداولة احلصة األكبر 
والتي تصل إلى حوالي 63% من 
املتداولة  القيمة  تراجع إجمالي 

لألسواق اخلليجية.
وبالنس���بة ألداء الش���ركات 
املالية  ف���ي األس���واق  املدرجة 
اخلليجية خالل عام 2010، أشار 
التقرير الى أن أس���هم الشركات 
القطرية كان لها النصيب األكبر 
ف���ي االرتفاع���ات والتي متثلت 
بخمس ش���ركات قطرية ضمن 
الئحة أفضل عش���ر شركات من 
حيث االرتفاع في أسعار أسهمها 

خالل عام 2010.
 وقد جاءت الشركات الكويتية 
في املرتبة الثانية من حيث عدد 
الش���ركات التي تصدرت قائمة 
أفضل أداء لسعر السهم خالل عام 
2010 برصيد ثالث شركات، أما من 
ناحية الشركات األكثر خسارة في 
أسعار أسهمها خالل عام 2010 فقد 
كان للشركات الكويتية املدرجة 
احلصة الكبرى برصيد 7 شركات 
من أصل الشركات العشر األكثر 

انخفاضا خالل عام 2010.

التوالي.
 أما السوق املالي السعودية، 
وهو أكبر س���وق مالي خليجي 
من حيث القيمة الس���وقية فقد 
متكن من حتقيق ارتفاع بنسبة 
10.8% في قيمته السوقية وذلك 
خالل عام 2010 وبزيادة قدرها 
34.5 مليار دوالر ليصل إجمالي 
القيمة الرأسمالية إلى 353.3 مليار 

دوالر. 

م���ن ناحية أخرى، ش���هدت 
السيولة النقدية تراجعا كبيرا في 
األسواق املالية اخلليجية حيث 
بلغ إجمالي قيمة عمليات التداول 
296.3 مليار دوالر خالل عام 2010 
باملقارنة مع 510.8 مليارات دوالر 
خالل عام 2009، لتصل نس���بة 
التراجع إلى 47% وذلك بس���بب 
شح السيولة وتوجه قسم كبير 
منها إلى الودائع واألصول ذات 

امتناع  املتدنية وكذلك  املخاطر 
البنوك احمللية عن منح القروض 
لغرض املتاجرة في األسهم حيث 
أصبح التداول في السوق يشكل 
مخاطر مرتفعة ق���د تؤدي إلى 
خسارة جزء كبير من رأس املال 
املستثمر وبالتالي تفادي املزيد 

من املخصصات. 
وقد ش���هدت جميع األسواق 
املالي���ة اخلليجي���ة تراجعا في 

األسواق الخليجية
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 السعر للربحية
مضاعف السعر 
للقيمة الدفترية

عائد 
التوزيعات

%مرةمرة%مليون دوالر%%
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771.560%13.016.101.69%3.10
املصدر: بحوث كامكو

»جلوبل«: صفقة »زين « رسمت خارطة السوق
قال بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( في تقرير حول 
أداء القيمة السوقية لسوق الكويت 
لألوراق املالية خالل العام 2010، 
ان األخب����ار والصفقات املتعلقة 
بشركة زين رسمت خارطة الطريق 
لسوق الكويت لألوراق املالية خالل 
العام 2010، ليكون عام شركة زين 
مبعنى الكلمة، بينما جاءت قيمة 
العقود املوقعة خالل العام 2010 
كجزء من خط����ة التنمية والتي 
بلغت 2 مليار دينار مبثابة الوقود 
الذي تزود بها السوق خالل العام 
لتسجيل بعض املكاسب، على األقل 

من الناحية النفسية.
وأشار التقرير الى انه لم ترصد 
أي صفقات أو مناقصات حيوية 
ترس����و على الش����ركات املدرجة 
خالل الع����ام 2010، وعلى الرغم 
من انتهاء العام ال أنه حمل معه 
تبعاته حيث ال تزال هناك بعض 
األمور املعلقة قد تشهد فصولها 
األخيرة قريبا، ومنها على سبيل 
املثال وليس احلصر، قانون هيئة 
سوق املال. وذكر التقرير انه مع 
نهاية اقفاالت العام 2010، سجلت 
القيمة السوقية للشركات الكويتية 
ارتفاعا بلغ 6.81 مليارات دينار 
مقارنة مع اقف����االت نهاية العام 
2009، وجاءت معظم مكاس����ب 
السوق خالل النصف الثاني من 
العام 2010، حيث كانت الشهور 
األول����ى من الع����ام 2010 محملة 
مبكاس����ب جيدة وبعض األخبار 
اإليجابية التي تدفقت في السوق، 
إال أن الربع الثاني عكس اجتاهه 
لتفقد القيمة السوقية للشركات 

الكويتية معظم مكاسبها.
وارتد السوق بشكل إيجابي 
مرة أخرى خالل الربع الثالث من 
العام 2010 بفضل خطة التنمية، أما 
الربع الرابع فقد كانت صفقة »زين 
� اتصاالت« كالوقود الذي استمر 
في رفع مؤش����رات السوق على 
الرغم من وجود بعض العراقيل 
وغياب األخبار املشجعة مع نهاية 
العام 2010. واستحوذت الشركات 
الكويتية مع نهاية جلس����ة يوم 
اخلميس املوافق 30 ديسمبر 2010 
على ما نسبته 94.02% من إجمالي 

الكويت  القيمة السوقية لسوق 
لألوراق املالية لتستحوذ الشركات 
غير الكويتية على البقية، أي ما 
نسبته 5.98%، ولم يتغير توزيع 
القيمة السوقية للشركات املدرجة 
في سوق الكويت بشكل ملحوظ 
بني القطاعات الثمانية مقارنة مع 
ديسمبر 2009، حيث استأثر قطاع 
البنوك بأعلى نسبة والتي بلغت 
40.17% من إجمالي القيمة السوقية، 
تبعه قطاع اخلدمات مستحوذا على 
ما نس����بته 33.17%. على صعيد 
قطاعات السوق خالل العام 2010، 
القيمة السوقية لقطاع  ارتفعت 
البنوك إلى 14.58 مليار دينار أي 
مبا نسبته 45.39% ليكون بذلك 
األكث����ر ارتفاعا خالل تلك الفترة 
وقد انعكس هذا االرتفاع على أداء 
السوق ككل، تبعه قطاع اخلدمات 
الذي س����جل جميع هذه املكاسب 
خالل النصف الثاني من العام 2010 
بارتفاع قيمته السوقية بنسبة 
27.21% إلى 10.63 مليارات دينار، 
حيث كان القطاع املذكور مسجال 
خسائر هامشية بانخفاضه بنسبة 
0.04% لتبلغ قيمته السوقية 8.35 
مليارات دينار مع نهاية النصف 
العام 2010. وبالنسبة  األول من 

لقطاع االس����تثمار، فقد س����جل 
اخلسارة األكبر في قيمته السوقية 
والتي بلغت نسبتها 11.33%، تبعه 
قطاع التأمني حيث تراجعت قيمته 
السوقية بنسبة 5.61% وصوال إلى 

0.33 مليار دينار،
أما بالنسبة ألكبر عشر شركات 
من حيث القيمة الس����وقية، فقد 
سجلت شركة واحدة فقط تراجعا 
في قيمتها الس����وقية مقارنة مع 
اقفاالت نهاي����ة العام وهي البنك 
التجاري، حيث سجل انخفاضا 
بنسبة 1.08% في قيمته السوقية 
خالل العام 2010، بينما حاز بنك 
برقان النصيب األكبر من االرتفاع 
في القيمة السوقية، مسجال ارتفاعا 
بنسبة 109.77% تبعه كل من بنكي 
اخلليج وبوبيان بارتفاعهما بنسبة 

90.0% و88.92% على التوالي.
وخلص »املرك����ز« في ختام 
تقريره للقول بأن اداء الس����وق 
خالل العام 2011 س����يتوقف على 
ع����دة عوام����ل من اهمه����ا: خطة 
التنموية، ومستويات  احلكومة 
أسعار النفط، وإيرادات الشركات 
في القطاعني املالي والعقاري، إلى 
جانب دخول مستثمرين مؤسسيني 

إلى السوق.

تغيرات القيمة السوقية وفقًا للقطاعات 
منذ بداية العام 2010

القيمة السوقية )بالمليار د.ك(القطاعات

التغير)%(2009/12/312010/12/31مليار د.ك

45.39%10.0314.58البنوك
-11.33%3.312.94االستثمار
-5.61%0.350.33التأمني
-2.74%1.971.91العقار

13.97%2.572.93الصناعة
27.21%8.3510.63اخلدمات
10.19%0.740.81األغذية

إجمالي القيمة السوقية 
24.93%27.3234.13الكويتية فقط

-25.57%2.922.17الشركات غير الكويتية
إجمالي القيمة السوقية 

20.06%30.2436.30لسوق الكويت لألوراق املالية

تقرير


