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الكويت شاركت بفاعلية في الدورة الـ 29 خلبراء احملاسبة الدولية بجنيڤ
فيم���ا يتعل���ق بإص���دار املعايير 
والقوانني الدولية التي تهدف الى 
الش���ركات  تعزيز نوعية تقارير 

حول العالم.
٭ سلط الضوء على أهمية اتباع 
نهج متكامل نحو تعزيز اس���س 
عالية اجلودة لتقارير الش���ركات 
والبنية التحتية لها وش���دد على 
ض���رورة تضافر اجله���ود على 
الصعيدي���ن الوطني والدولي من 
اجل التنفيذ املتسق لتطبيق املعايير 
الدولية لتقارير الشركات وقواعد 

السلوك.
٭ أكد االجتماع احلاجة الى تعزيز 
املش���اركة ب���ني البل���دان النامية 
واالقتصادات الت���ي متر مبرحلة 
انتقالية في عمليات وضع املعايير 
الدولي���ة، ومتت االش���ارة الى ان 
إنش���اء هيئات جدي���دة ملثل تلك 
املجموعات االقتصادية الناش���ئة 
في مجلس معايير احملاسبة الدولية 
وطلب اخلب���راء من االونكتاد في 
هذه ال���دورة حث املجلس الدولي 
ملعايير احملاسبة لزيادة املشاركة من 
جانب االقتصادات الناشئة ومن غير 
البلدان الناطقة باللغة االجنليزية 
في تطوير وتنقيح املعايير الدولية 

.)IFRS( للتقارير املالية

لاب���اغ املالي )IFRS( املس���ؤول 
ع���ن اإلدارة والرقابة من مجلس 
معايير احملاس���بة الدولية فائدة 
املعايير الدولية لاباغ املالي في 

ظل األزمة املالية.
في س���ياق متصل عقدت على 
هامش االجتماعات ورش���ة عمل 
بعنوان الق���درات في مجال إعداد 
التقاري���ر املالية للش���ركات، وقد 
تركز معظم النقاش حول املعايير 
العاملي���ة واملدونات � مثل معايير 
الدولية ومعايير  املالية  التقارير 
التأكيد  التدقيق الدولية حيث مت 
على ان التنفيذ الفعال والكفء لهذه 
املعايير يتطلب ان يكون احملاسبني 
ومدققي احلسابات مدربني بشكل 

صحيح.

التوصيات

في خت���ام اجتماع���ات فريق 
اخلب���راء مت التوصل لعدة نتائج 

وتوصيات أهمها:
٭ أكد املجتمعون على أهمية املعايير 
واملدونات العاملية لتسهيل تدفق 
االستثمارات عبر احلدود وخلق 
االس���تقرار، واعت���رف املندوبون 
بالتقدم الكبير الذي حققه واضعو 
املعايير على مدى العقدين املاضيني 

الشركات في اعداد التقارير املالية 
واحلرص على الشفافية واجلودة 
العالية ف���ي اعدادها وذلك حرصا 
على سمعة الس���وق السويسري 
وجلبا للمزيد من االس���تثمارات، 
كما تن���اول اإلجراءات التي تتخذ 
اجت���اه تلك الش���ركات ف���ي حال 
مخالفتها لتلك املعايير، مؤكدا ان 
احلاجة ماسة لتوحيد املعايير على 
مستوى العالم وذلك لتسهيل تدفق 
البيانات ولتوفير بيئة استثمارية 
صحية وكذلك يجب ان يتم االهتمام 
بتنفيذ التشريعات بشكل كبير مثل 

االهتمام بصياغتها.
كما اس���تعرض ممثل االدارة 
املالية بالبنك الدولي امثلة ووجهات 
النظر بشأن األس���س التنظيمية 
واملؤسسية عالية اجلودة لتقارير 
الشركات مؤكدا على استراتيجية 
إدارة املالية وأنشطتها في دعم هذه 
االهداف والتحديات في بناء آليات 
وطنية لدعم التطبيق املتسق مع 
املعايير الدولية، باالضافة الى دور 
املؤسسات الدولية ملعاجلة الثغرات 
في املواقع التنظيمية واملؤسسية 

وذلك على املستوى الوطني.
واس���تعرض رئي���س مجلس 
الدولية  امناء مؤسس���ة املعايير 

واالعتراف به وجعله مؤثرا في مهنة 
التحديات  احملاسبة، واستعرض 
التي تواجه املعايير الدولية التي 
تتمثل في فه���م اجلوانب التقنية 
للمعايي���ر احملاس���بية وتطبيق 
املعايير في الواقع العملي وحتويل 
املعلومات املستخلصة باستخدام 
املعايير الى أدوات لصنع القرار من 
قبل أصحاب املصلحة. كما أحاطت 
األمان���ة العام���ة لاونكتاد بآخر 
املستجدات التي قامت بها األمانة 
التقارير  بشأن موضوع استدامة 
املالية. وحتدث ممثل املجلس الدولي 
للتقارير املتكاملة )IR( عن استدامة 
التقارير وأهميتها من خال مساعدة 
املس���تثمرين عن طريق جعل كل 
املعلومات التي قد يحتاجونها حول 
اي منظمة او شركة متوافرة، وقدم 
ايجابي���ات جتربة جنوب أفريقيا 
وخارطة الطريق للتقارير املتكاملة، 
كما اشار الى البرنامج التجريبي 
في هذا الشأن والذي شارك به 22 
دولة. من جه���ة أخرى قدم املدير 
التنفيذي للتقارير املالية باملصرف 
السويسري جتربة سويسرا في 
تنفيذ وتعميم معايير احملاس���بة 
الدولي���ة عل���ى ش���ركات القطاع 
اخلاص وذلك من خ���ال متابعة 

على أحدث املعلومات املقدمة من 
املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى 
املعنية بهذه املسائل. وبهذا الصدد 
قدم عدد م���ن اخلبراء احلكوميني 
أوراق عمل تتعلق مبرئياتهم بشأن 
بعض القضايا املطروحة الى جانب 
بعض أفضل التجارب لبعض الدول 
وآخر التطورات احلديثة اإلقليمية 
والعاملية في مجال مهنة احملاسبة 
واملراجعة. فقد استعرض االحتاد 
الدولي للمحاسبني )IFAC( رسالة 
االحتاد املتمثلة باملساهمة في وضع 
الدولية  واعتماد وتنفيذ املعايير 
والتوجيهية عالية اجلودة وتطوير 
مهنة احملاسبة، باإلضافة الى تطوير 
القطاع  معايير IPSAS لوح���دات 
العام. وأوضح احتاد محاس���بي 
 )FCM( البحر األبيض املتوس���ط
التعاون  املتمثل في تعزيز  دوره 
بني هيئات احملاس���بة املهنية في 
املنطقة وتبادل املعرفة، فيما يتعلق 
باملصالح املهنية املشتركة وضمان 
مراعاة املصالح واآلراء اإلقليمية 

على الصعيد الدولي.
وقدم الرئيس التنفيذي الحتاد 
احملاسبني االفريقي )PAFA( رؤية 
االحتاد املتمثلة ف���ي تعزيز دور 
االحت���اد عل���ى الصعي���د العاملي 

العمل ومناقشة األسس التنظيمية 
واملؤسسية لإلباغ العالي اجلودة 
من قبل الشركات واستعراض جدول 
األعمال املؤقت للدورة الثاثني، ثم 
نتائج وتوصيات االجتماع. وقد 
ناقش االجتم���اع بداية، االقتراح 
املقدم من فريق اخلبراء في دورته 
الثامنة والعشرين بشأن موضوع 
التنظيمية واملؤسسية  األس���س 
لإلب���اغ العالي اجل���ودة من قبل 
الشركات، حيث أعدت األمانة العامة 
أبرزت  لألونكتاد مذك���رة قضايا 
فيها أهم االعتب���ارات والتحديات 
التنظيمية واملؤسس���ية املتصلة 
باألدوات وشملت املذكرة إسهامات 
ال���دول من األعض���اء التي أجرت 
اختبارات ل���ألدوات وهي االحتاد 
الروسي والبرازيل وجنوب افريقيا 
والصني وڤيتنام وكرواتيا وساحل 
العاج واملكسيك وهولندا. كما ناقش 
فريق اخلبراء في اجتماعهم عدة 
مواضي���ع أخرى مث���ل: اإلفصاح 
املن���اخ، وحوكمة  املتعلق بتغير 
الشركات، ومت استعراض التطورات 
احلديثة في مجال احملاسبة الدولية 
ومراجعة احلسابات واإلباغ املتعلق 
مبس���ؤولية الشركات وما يتصل 
بذلك من قضاي���ا، كما مت االطاع 

ش���ارك وفد م���ن الكويت في 
اجتماعات الدورة ال� 29 لفريق عمل 
خبراء معايير احملاس���بة الدولية 
واإلباغ، والتي عقدت مؤخرا في 
جنيڤ مبشاركة 248 مشاركا من 
64 دولة ومنظمة عاملية وإقليمية، 
بينها 10 دول عربية، هي: الكويت، 
البحرين، العراق، قطر، س���لطنة 
عمان، مصر، املغرب، الس���ودان، 

تونس واليمن.
فقد عقد فريق عمل خبراء معايير 
احملاسبة الدولية واإلباغ اجتماعات 
 ،)ISAR( الدورة التاسعة والعشرين
وذلك خ���ال الفترة من 31 اكتوبر 
حتى 2 نوفمبر 2012 مبدينة جنيڤ 
حتت رعاية منظمة األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية UNCTAD التي 
تعتبر املركز الدولي االستراتيجي 
للتنسيق املهني داخل منظمة األمم 
املتحدة ملعايير احملاسبة الدولية 
للقطاع العام واخلاص، حيث تعد 
االجتماعات السنوية لفريق اخلبراء 
احلكوميني من بني اكبر اجتماعات 
التي تستضيفها  املاليني  اخلبراء 

.)UNCTAD( �األمانة العامة ل
وق���د تضم���ن ج���دول أعمال 
انتخ���اب عضو املكتب  االجتماع 
وإق���رار جدول األعم���ال وتنظيم 

»كافكو« تسعي مع »الطيران املدني« لتطوير 
مدينة الشحن اجلديدة بغرب مطار الكويت 

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( 
أسعد السعد ان الشركة تسعي مع الهيئة العامة 
للطيران املدني لتطوير مدينة الشحن اجلديدة في 
منطقة غرب مطار الكويت الدولي لتسع املدينة 
70 طائرة ش����حن عقب االنتهاء منها موضحا أن 
الشركة حتاول جاهدة االنتهاء من املشروع خال 
الش����هرين املقبلني الس����يما أن هناك العديد من 

املشاكل لصغر حجم املطار احلالي.
ولفت إلى أن اجل����زء اخلاص ب� »كافكو« في 
مشروع مدينة الشحن يتمثل في متديد أنابيب 
للمنطقة بكلفة إجمالية تصل إلى 7 مايني دينار، 
وهن����اك عدد م����ن األعمال األخرى مث����ل املباني 
اإلنشائية والطرق الس����تقبال شركات الشحن 
بالكويت. وأضاف الس����عد في تصريحات على 
هامش املؤمتر الثالث جلمعية املهندسني الهندية، 
أن حجم مبيعات الشركة من املتوقع أن يصل إلى 
750 مليون ليتر بنهاية 2012 وهو أقل من املتوقع 
عن 2011 بسبب انخفاض حركة الطيران، ويتم 

حاليا دراسة أسباب هذا التراجع.
ولفت إلى أن مش����روع املطار اجلديد كان من 
املفترض أن يتم بدء العمل به بالتوازي مع مشروع 
التوس����عة إال أنه تأخر وانتهى مش����روع كافكو 
وحتملت الشركة مبالغ إضافية ملشروع معتبرا 
اياها ضريبة تدفعها الشركة من امليزانية والتي 

تؤثر بالتبعية على األرباح. وتبلغ التكلفة اإلجمالية 
ملشروع توسعة املستودعات نحو 40 مليون دينار 

وتقسم على نحو 3 مايني سنويا.
ومن جانبه قال نائب العضو املنتدب ملصفاة 
ميناء عبداهلل � أحمد اجليماز ان املصفاة انتهت من 
أعمال الصيانة الدورية املجدولة في شهري 7و8 
املاضيني لوحدتي التكسير الهيدروجيني ووحدة 
معاجلة النفط اخلام لنزع الكبريت، مشيرا إلى 

إجناز مصفاة الصيانة في وقت مبكر.
ولفت إلى أن املصفاة تعمل بطاقتها القصوى 
في الوقت الراهن، والصيانة املقبلة ستكون في 
ش����هر ديس����مبر املقبل لصيانة وحدة املعاجلة 
الهيدروجينية للنفط اخلام التي تتم كل 6 أشهر. 
وأشار اجليماز إلى أن مصفاة ميناء عبداهلل بدأت 
بإخاء املوقع املخصص إلنشاء وحدات مشروع 
الوقود البيئ����ي وحتتوي املصفاة على أكثر من 
نصف املش����روع باإلضافة إل����ى جزئية مصفاة 
ميناء الشعيبة التي ستنضم إلى مصفاة ميناء 
عب����داهلل، مضيفا أنه س����يتم االنتهاء قريبا من 
ترسية مناقصة جتهيز املوقع والبنية التحتية 
ملشروع الوقود البيئي باإلضافة لتجهيز العمالة 
الازمة موضحا أن هناك فريقا لدعم املش����روع 
وسيكون نواة اإلدارة التي ستكون مسؤولة عن 
إدارة وتصميم وإنشاء اجلزئية اخلاصة مبصفاة 

ميناء عبداهلل.

الرياض ـ أ.ش.أ: كشف مسؤول خليجي أن 
هناك دراسة قدمت ملجلس التعاون اخلليجي 

تتضمن مقترحا باعتماد تأشيرة دخول موحدة 
للسياح األجانب بني دول املجلس، بهدف تنشيط 
صناعة السياحة في دول املجلس التي يتوقع أن 

تستثمر حتى 2018، نحو 380 مليار دوالر في 
مشاريع سياحية. وقال األمني العام الحتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحيم حسن 

نقي لصحيفة »االقتصادية« السعودية أمس: »إن 
مقترح اعتماد تأشيرة دخول سياحية موحدة 

مت رفعه ملجلس التعاون، وتضمن كل اجلوانب 
اإليجابية التي سيحققها املقترح في حال إقراره 
من اجلهات املعنية في دول مجلس التعاون، من 

أجل جذب مزيد من السياح األجانب إلى دول 
املجلس«. وأشار إلى أن القطاع السياحي اخلاص 

يأمل أن يكون هناك تأشيرات دخول سياحية 
موحدة بني دول املجلس، حتى يكون مبقدور 
السياح األجانب الذين يزورون البحرين مثال 
زيارة السعودية والكويت وبقية دول املجلس 

دون تعقيدات في إجراءات الدخول، السيما 

في ظل توافر بنية حتتية مشتركة بني دول 
املجلس تساعد في تطبيق هذه اخلطوة، متسائال 

»ملاذا تكون هناك تأشيرات منفردة للراغبني 
في السياحة فقط؟«. واعتبر أن استثمار دول 

املجلس نحو 380 مليار دوالر في املشاريع 
السياحية والبنى التحتية ذات العالقة بالقطاع 

السياحي يجب أن يكون عامال مشجعا للوزارات 
املعنية بالقطاع في دول املجلس، للتحرك ملناقشة 

هذا املقترح، الذي من شأنه جذب مزيد من 
السياح األجانب من داخل دول املجلس وخارجه.

ولفت إلى أن هذا األمر لن يتحقق إال في حال 
تقدمي تسهيالت متكن السائح األجنبي من 

حرية التنقل بني دول املجلس بتأشيرة دخول 
موحدة، مشيدا في الوقت ذاته بتجربة التأشيرة 
املوحدة بني كل من دبي وعمان وقطر. وأضاف 
»هذا منوذج ناجح ويجب تعميمه بني بقية دول 
املجلس، مع احترامنا خلصوصية بعض الدول، 
لكننا ننظر ملصلحة القطاع السياحي اخلليجي، 
لرفع مساهمته في الناجت احمللي وتوفيره فرص 

عمل واعدة للخليجيني«.

بحث اعتماد تأشيرة سياحية »موحدة« لدول مجلس التعاون

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن اجرائه السحب اليومي على 
»حس���اب النجمة«، امس في 
املركز الرئيسي للبنك، بحضور 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 

مشعل راشد الصبر.
وقد فاز بجائ���زة قيمتها 
7 آالف دين���ار كل من: اميان 
حسن عيس���ى، وناديه سعد 
حمد احلميدي، وعلي ابراهيم 
حس���ن، ومنار خالد حسني 

الوزان.
النجمة  ويتميز حس���اب 
الى  اجلديد بتأهي���ل عمائه 
الفوز بجائ���زة يومية قدرها 
7 آالف دين���ار، لينفرد البنك 
اكبر جائزة  التجاري بتقدمي 
س���حب يومي، باإلضافة إلى 
أربعة سحوبات كبرى جترى 
خال العام تبلغ قيمة كل جائزة 
منها 100 الف دينار تقام في 
العيد الوطني والتحرير، عيد 
الفطر، وعيد األضحى املبارك 
باإلضافة إلى ذكرى تأسيس 

البنك في 19 يونيو. 
ويفت���ح حس���اب النجمة 
مببل���غ 500 دين���ار والتأهل 
اليومي بعد  لدخول السحب 
فترة أس���بوع وس���حوبات 
املناسبات بعد فترة شهرين، 
علما بأن حساب النجمة مينح 
عماءه اكبر عدد من الفرص 
العميل  للربح حيث يحصل 
على فرصة للربح مقابل كل 
25 دينارا تبقى في احلساب 

بدال من 50 دينارا.

»التجاري«
يعلن فائزي 

عمليات البيع جلني األرباح هوت باملؤشرات »النجمة«
وقيمة التداوالت انخفضت %54.8

الكويت  استهل س���وق 
املالي���ة تعامات  لألوراق 
األس���بوع عل���ى انخفاض 
جمي���ع مؤش���راته عل���ى 
وقع عمليات بيع ش���ملت 
العديد من األسهم القيادية 
والرخيصة على حد سواء 
وذلك بهدف جني األرباح، 
التراجعات  إثر هذه  وعلى 
خس���ر املؤش���ر السعري 
31.2 نقطة ليفقد املؤش���ر 
العام مستوى 5800 نقطة 
بعد ان جتاوزه في جلسة 
الثاث���اء املاضي، وواصل 
املؤش���ر الوزني تراجعاته 
مبقدار 1.89 نقطة لينخفض 
إلى مستوى 407.6 نقاط، 
فيما عاود مؤش���ر كويت 
15 لانخفاض بعد جلسة 
واحدة ش���هد فيها ارتفاعا 
وهي جلسة ختام األسبوع 
املاضي، وتراجع املؤشر إلى 
مستوى 992 نقطة بخسارته 
4.6 نقاط على وقع عمليات 
تخارج من بعض األسهم التي 
يتكون منها املؤشر وخاصة 

في القطاع البنكي.
وشهدت اجللسة تباينا 
ملحوظا ف���ي األداء، حيث 
الس���وق تعامات  استهل 
أمس عل���ى تراجع محدود 
ثم ارتف���اع أيضا محدود، 
وبعد مرور نصف س���اعة 
من الت���داول بدأت عمليات 
البيع بهدف جني األرباح من 
األسهم التي حققت مكاسب 
سعرية في اجللسات األخيرة 
التي ش���هد فيها الس���وق 
ارتفاع���ات متتالية، حيث 
قررت شريحة من املتعاملني 
التي يغلب على ادائها الطابع 
املضاربي تصريف األسهم 
التي ارتفعت مس���توياتها 
السعرية ومنها على سبيل 
املثال اإلثم���ار واخلليجي 
وأدنك ومنازل وأنوفس���ت 
ومدينة األعمال، وهو ما أدى 
إلى زيادة خس���ائر املؤشر 

السعري الذي بلغت أقصى 
خسارة له خال التعامات 
الثانية  بحل���ول الس���اعة 
عشرة تقريبا، حيث تخطت 
خسائره 45 نقطة هوت به 
إلى مس���توى 5755 نقطة، 
ولكن عمليات شراء سبقت 
انته���اء اجللس���ة أدت إلى 
تقليص خسائر هذا املؤشر 
إلى 31 نقطة، كما تقلصت 
الوزني  خسائر املؤشرين 
وكويت 15 بش���كل محدود 
نتيجة ضعف اإلقبال على 
األسهم البنكية والقيادية في 
مختلف القطاعات وهو األمر 
الذي انعكس سلبا على حجم 
السيولة املتدفقة إلى السوق 
والتي تراجعت بنسبة %55 

تقريبا.
ورغم أن السبب الرئيسي 
وراء عمليات البيع هو جني 
األرب���اح، إال أن هناك عدة 
عوامل تضافرت فيما بينها 
وعززت من التوجه البيعي 
وهي توقف نحو 15 شركة 
عن التداول لعدم الكشف عن 
النتائج املالية خال املهلة 
القانونية، فضا عن مخاوف 
البعض من تفاقم الوضع 
السياس���ي في ظ���ل عزم 
املعارضة الكويتية اخلروج 
ف���ي مس���يرة احتجاجية 
ملواصلة االعت���راض على 
القانون االنتخابي اجلديد.

وهناك عامل مساعد آخر 
ساهم في زيادة عمليات البيع 
وهو مخ���اوف البعض من 
أوضاع االقتصاد العاملي في 
ظل دعوات واسعة لإلضراب 
في أوروب���ا احتجاجا على 

خطط التقشف.

مؤشرات السوق

تراج���ع املؤش���ر العام 
للبورصة مبقدار 31.26 نقطة 
ليصل إلى مستوى 5769.24 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت 
0.54%، وانخفض املؤشر 

الوزني مبقدار 1.89 نقطة 
ليتراجع إلى مستوى 407.61 
نقاط بنسبة 0.46%، وكذلك 
تراج���ع مؤش���ر كويت 15 
مبق���دار 4.65 نقاط ليغلق 
عند مستوى 992.03 نقطة 
بانخفاض نسبته %0.47. 

وبلغ إجمالي األس���هم 
املتداول���ة 197.6 ملي���ون 
سهم نفذت من خال 3972 
صفقة قيمتها 13.6 مليون 
دينار، وش���هدت متغيرات 
السوق اس���تمرار التراجع 
األداء، حيث انخفضت  في 
كميات التداول بنسبة بلغت 
56.6%، وانخفضت الصفقات 
بنس���بة 35.3%، أما القيمة 
اإلجمالية فتراجعت بنسبة 

 .%81
واس���تحوذت أس���هم 5 
القيمة  شركات على أغلب 
بواق���ع 3.9 ماي���ني دينار 
بنسبة تش���كل 28.7% من 
اإلجمالي، تصدرها س���هم 
من���ازل، وذلك م���ن خال 
948 ألف دينار متثل %6.9 
م���ن إجمالي القيم���ة، كما 
استحوذت أسهم 5 شركات 
عل���ى 47.1% م���ن إجمالي 
الكميات املتداولة تصدرها 
سهم املنازل من خال 28.2 
مليون سهم تشكل %14.2 

من إجمالي التداوالت.
وس���جلت مؤش���رات 8 
قطاعات تراجعات متفاوتة 
في جلسة أمس وهي النفط 
والغاز، واملواد األساسية، 
والرعاي���ة  الصناعي���ة، 
واخلدم���ات  الصحي���ة، 
االس���تهاكية، والبن���وك، 
العق���ار، والتكنولوجي���ا، 
 4 مؤش���رات  وارتفع���ت 
الس���لع  ه���ي  قطاع���ات 
االستهاكية، واالتصاالت، 
والتأمني، واخلدمات املالية، 
واستقرت أس���هم قطاعي 

املنافع، واألدوات املالية. 
 ٭شريف حمدي

31.2

197.6
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نقطة تراجع املؤشر السعري 
بنسبة 0.54%، وتراجع املؤشر 
الوزني مبقدار 1.89 نقطة 
بنسبة 0.46%، وتراجع مؤشر 
كويت 15 مبقدار 4.65 نقاط 
بنسبة انخفاض %0.47.

مليون سهم مت تداولها بقيمة 
13.6 مليون دينار.

شركات استحوذت أسهمها 
على 28.7% من القيمة اإلجمالية 
واستحوذ سهم منازل على 
6.9% من القيمة اإلجمالية 
للتداول. 

قطاعات تراجعت مؤشراتها في 
جلسة أمس، تصدرها قطاع 
الرعاية الصحية بواقع 9.1 
نقاط، وارتفعت مؤشرات 4 
قطاعات تصدرها قطاع السلع 
االستهالكية مبقدار 5.1 نقاط.

أرقام ومؤشرات

تقرير البورصة اليومي


