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رغم العزوف الطبيعي الذي يصاحب أي تغيير جوهري

»الشال«: ترقية البورصة أدت إلى ارتفاع في حجم سيولتها

77.08 دوالر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 25 سنتا في تداوالت 
اول امس اجلمعة ليبلغ 08ر77 دوالر امريكي مقابل 33ر77 
دوالر للبرميل في ت��داوالت امس االول وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.

وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط اول امس بفعل 
إشارات على زيادة الطلب في الصني ثاني أكبر مستهلك للخام 
في العالم على الرغم من أن األسعار تتجه إلى الهبوط لألسبوع 
الثاني وسط مخاوف بشأن احل��رب التجارية املستمرة بني 

الصني والواليات املتحدة.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 32 
سنتا ليبلغ 61ر79 دوالر للبرميل كما ارتفع اخلام االمريكي 26 

سنتا أو 4ر0 باملئة ليبلغ 91ر68 دوالر للبرميل.
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ق��ال تقرير الشال األسبوعي 
ال��ص��ادر عن م��ؤش��رات السيولة 
ما بعد تقسيم أس��واق البورصة 
وترقيتها ويبدأ التقرير بالتحدث 
عن السيولة العامة: رمبا يكون 
م��ن امل��ف��ي��د رص���د وت��وث��ي��ق أداء 
ال��ب��ورص��ة بعقد م��ق��ارن��ة حول 
حجم سيولتها وتوجهاتها ما 
ب��ني أدائ��ه��ا ق��ب��ل وب��ع��د تقسيم 
أس��واق��ه��ا وإج����راءات ترقيتها، 
فتقسيم األس��واق عامل رئيسي 
ولكنه ليس الوحيد ال��ذي يفسر 
تلك التطورات. فهناك متغيرات 
مؤثرة هامة أخ��رى البد وأن لها 
نصيب، فقبول البورصة ضمن 
املؤشرات العاملية وترقيتها له 
نصيب، وإن كان تقسيم السوق 
ضمن محفزات القبول والترقية، 
واملتغيرات العامة مثل األحداث 
اجليوسياسية، وحركة أسعار 

النفط وغيرهما لها حصة أيضاً. 
وس����وف ن��ع��رض ل��ت��ط��ورات 
األداء م��ن ث��اث زواي���ا، األول��ى 
هي التطور العام ألداء السيولة 
م���ا ب���ني أول ن��ص��ف س��ن��ة بعد 
التقسيم )أبريل 2018 - سبتمبر 
2018(، ونصف السنة السابق 
له، وأيضاً نصف السنة املماثل 
من عام 2017. والثاني هو عقد 
م��ق��ارن��ة ب��ني نصف السنة قبل 
وبعد التقسيم، ولكن من حيث 
تأثيرها على سيولة قطاعات 
ال��ب��ورص��ة، وال��غ��رض ه��و رصد 
إجت��اه��ات السيولة ال��ن��اجت عن 
ت��أث��ي��ر ت��ف��ض��ي��ات امل���ت���داول 
األجنبي. والثالث ه��و متابعة 
أث���ر امل��ت��غ��ي��رات امل���ذك���ورة على 
تفضيات املتعاملني لألسهم 
امل��درج��ة ف��ي األس���واق الثاثة، 
وال��غ��رض هو تلمس ما إذا كان 
هناك مبرر ملراجعة السياسات 

العامة لتقسيم األسواق. 
وتشير أرقام سيولة البورصة 
بشكل عام إلى أن النتائج األولية 
للتقسيم والترقية أدت إلى ارتفاع 
في حجم سيولة البورصة، لم 
يكن االرتفاع كبيراً، ولكنه موجب 
رغ��م ال��ع��زوف الطبيعي ال��ذي 
يصاحب أي تغيير ج��وه��ري، 
وذلك ما حدث في الشهور الثاثة 
األول���ى بعد التقسيم. فسيولة 
شهر أب��ري��ل 2018 بلغت نحو 
240.1 مليون دي��ن��ار كويتي، 
انخفضت إل��ى 204.8 مليون 
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ف��ي ش��ه��ر مايو 
2018، ث��م بلغت نحو 242.1 
مليون دي��ن��ار كويتي ف��ي شهر 
يونيو 2018. حصيلة الشهور 
الثاثة من  السيولة كانت 687.7 
مليون دينار كويتي فقط، وهي 
س��ي��ول��ة ضعيفة تعكس ت��ردد 
طبيعي ناجت عن التخوف وعدم 
التأقلم م��ن تغيير ج��وه��ري مع 
نظام اعتادوا عليه. اختلف األمر 
في الشهور الثاثة التالية لها، 
فبلغت سيولة شهر يوليو 2018 
نحو 633.4 مليون دينار كويتي 
أو نحو %92.1 من سيولة كل 
الربع الثاني، وبلغت سيولة شهر 
أغسطس وه��و شهر عطلة عيد 
طويلة نحو 356.5 مليون دينار 
كويتي، ثم بلغت سيولة شهر 
سبتمبر 523.8 دينار كويتي، 
لتبلغ سيولة الربع الثالث نحو 
1،514 مليون دينار كويتي أو 
نحو 2.2 ضعف سيولة الربع 
الثاني، أو الشهور الثاثة األولى 

بعد التقسيم.
االرت��ف��اع ف��ي السيولة أيضاً 
للشهور الست األولى بعد تقسيم 
ال��س��وق واحل��دي��ث ع��ن ترقيته 
فاقت أيضاً سيولة الشهور الست 
األول��ى التي سبقتها كما ذكرنا 
وأي��ض��اً سيولة الشهور الست 
املماثلة لها م��ن ال��ع��ام الفائت. 
فسيولة الشهور الست األول��ى 
بعد التقسيم بلغت 2.2 مليار 
دي��ن��ار ك��وي��ت��ي مرتفعة بنحو 
%26.3 ع��ل��ى س��ي��ول��ة نصف 
ال��س��ن��ة ال���ذي سبقته )أك��ت��وب��ر 
-2017مارس 2018(، ومرتفعة 
بنحو %9.2 عن مستوى سيولة 
نصف ال��ع��ام املماثل م��ن السنة 
الفائتة )أبريل -2017سبتمبر 
2017( رغم سيولة العام الفائت 
اإلستثنائية. وسيولة البورصة 
هي أهم مؤشراتها، شحتها ضعف 
وطغيانها خ��ط��ر، وارت��ف��اع��ه��ا 
املتدرج حتى اآلن مؤشر صحي، 
ورمب��ا يعطي إنطباع ول��و مبكر 
جداً على سامة إجراءات إداراتها 

اخلاصة بتقسيم أسواقها.
سيولة القطاعات

م���ن ال��ص��ع��ب ج�����داً إص����دار 
أح��ك��ام مبكرة ح��ول أث��ر تقسيم 

أسواق البورصة وإنفتاحها على 
املستثمر املؤسسي األجنبي على 
توجهات سيولة البورصة، ولكن 
ال بأس من رصد مؤشرات أولية 
لتلك التوجهات نحو القطاعات 
املختلفة بعد مرور 6 شهور على 
نفاذ التقسيم. ليست كل قطاعات 
البورصة اإلثنا عشر نشطة، ولكن 
ال ب��أس ف��ي ال��ب��داي��ة م��ن متابعة 
توجهات السيولة ملعظمها، فقد 
يؤدي إنفتاح البورصة إلى تغيير 
في رغبات املتداولني. والنتائج 
العامة حلجم السيولة سجلت 
ارت��ف��اع��ات فيها على 8 قطاعات 
م��ن أص��ل 12 ق��ط��اع، ذل��ك يعني 
إنحسار في سيولة 4 قطاعات، 
وال��وق��ت فقط س��وف يؤكد ما إذا 

كان ذلك توجه مستدام أو مؤقت. 
أعلى ارتفاع مطلق في السيولة 
ك��ان م��ن نصيب ق��ط��اع البنوك، 
ارت��ف��اع بلغ نحو 421.4 مليون 
دينار كويتي، أو ارت��ف��اع نسبي 
بنحو 55.7 % مقارنة بسيولة 
القطاع في نصف العام السابق 
ل���ه، وم��ع��ه ارت��ف��ع��ت مساهمته 
النسبية ف��ي سيولة البورصة 
من نحو %43.4 للشهور الستة 
التي سبقت تقسيم األس��واق، إلى 
%53.5 من سيولة البورصة منذ 
التقسيم. تصدر الزيادة املطلقة في 
السيولة “بيت التمويل الكويتي” 
بارتفاع بحدود 135 مليون دينار 
كويتي أو بنسبة 55.8 %، تاه 
“بنك الكويت الوطني” بزيادة 
مطلقة ب��ح��دود 110.8 مليون 
دينار كويتي أو بحدود 48.8%، 
وج���اء “البنك الدولي” ثالثاً 
بزيادة مطلقة بحدود 49 مليون 
دي��ن��ار كويتي وب��زي��ادة نسبية 
بحدود 156.9 %، والثاثة ضمن 
مؤشر “فوتسي رسل”. الصدارة 
ف��ي ال��زي��ادة النسبية للسيولة 
كانت لل� “بنك األه��ل��ي املتحد” 
-الكويت- وبنسبة %258، ثم ل� 
“بنك برقان” وبحدود 166.5% 
ثم “البنك الدولي” سابق الذكر، 
واإلنحسار الوحيد في السيولة 
وبنسبة %71-، كان من نصيب 

“اإلثمار القابضة”.
ثاني أكبر زي��ادة مطلقة كانت 
لقطاع الصناعة، وبلغت نحو 
137.9 مليون دينار كويتي، حيث 
ارت��ف��ع نصيبه م��ن السيولة من 
207.8 مليون دينار كويتي ما 
قبل التقسيم، إل�ى 345.7 ملي�ون 
دي��ن�����ار كويت�ي بعد التقسيم. 
ثالث أكبر  زيادة مطلقة كانت من 
نصيب قطاع امل���واد األساسية، 
وكانت بحدود 32.2 مليون دينار 
كويتي أو بنسبة %76.4، ولكن 
مساهمته في سيولة البورصة 
ب��ع��د التقسيم ل��م تتعد 74.3 
مليون دينار كويتي. وتبقى هناك 
قطاعات ارتفعت سيولتها النسبية 
بشكل كبير، بينما مساهمتها 
ف��ي سيولة ال��ب��ورص��ة ضعيفة 
وغير مؤثرة، فقد كانت الزيادة 
النسبية في سيولة قطاع التأمني 
نحو %521.2، ولكن كل سيولته 
باملطلق بحدود 5.6 مليون دينار 
كويتي. ذل��ك ينطبق على قطاع 

الرعاية الصحية مبكاسب نسبية 
بحدود %1062، ولكن مبساهمة 
مطلقة بحدود 1.2 مليون دينار 
كويتي، ويستثنى قطاع اخلدمات 
اإلستهاكية بسيولة ضعيفة 
وب��ح��دود 47.3 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
ك��وي��ت��ي، ول��ك��ن ب��ارت��ف��اع مطلق 
بحدود 14.3 مليون دينار كويتي 
ومكاسب نسبية بحدود 43.2%. 

ض��م��ن ال��ق��ط��اع��ات اخل��اس��رة 
قطاعا مضاربة في العادة، وهما 
ق��ط��اع اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة وقطاع 
العقار، األول، اخل��دم��ات املالية 
خ��س��رت س��ي��ول��ت��ه ن��ح��و 79.9 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي أو نحو 
%28.5 في فترة ما بعد التقسيم، 
وقطاع العقار خسرت سيولته 

نحو 26.1 مليون دينار كويتي، 
أو نحو %19.5، ونزيف سيولة 
القطاعني كان أكبر ما بني مارس 
2017 وأكتوبر 2017، مقارنة 
بسيولتهما في نصف العام الذي 
سبق التقسيم. وضعف سيولتهما 
الب��د وأن يخلق ضغوطاً عليهما 
تهدد استمرارمعظم شركاتهما 
مبوقعهم في السوق الرئيسي، 
ورمب��ا تبدأ بعض االنسحابات 
ح��ال انتقال بعضهم إل��ى سوق 
املزادات. وقطاع االتصاالت خسر 
نحو 46.2 مليون دينار كويتي 
م��ن سيولته بعد التقسيم، أي 
هبوط بنحو %17.8، ولكنه ليس 
ضمن القطاعات املضاربية، لذلك 
من غير املتوقع تتعرض شركاته 

للتهديد بالهبوط إل��ى األس��واق 
األدنى. 

وبشكل ع��ام، ال تكفي فترة 6 
شهور إلص��دار أحكام، ولكن من 
املستحب دائماً ق��راءة املؤشرات 
األول��ي��ة لعلها ت��ع��ني ف��ي تبني 
سياسات وقرارات إستباقية للحد 
مما هو غير مرغوب، س��واء على 
مستوى الشركات امل��درج��ة، أو 

على مستوى الهيئات املنظمة. 
سيولة األسواق

كانت السيولة املعيار الرئيسي 
في تقسيم األس���واق، لذلك كان 
طغيان إجتاه السيولة إلى السوق 
األول أمر في حدود املتوقع، وكان 
م��ن الطبيعي أي��ض��اً أن تكون 

معظم ال��ش��رك��ات امل��درج��ة على 
املؤشرات العاملية شركات مدرجة 
ف��ي ال��س��وق األول )10 شركات 
ض��م��ن ال��س��وق األول م��ن أص��ل 
12 شركة(. وحصيلة توجهات 
السيولة في أول 6 شهور بعد 
تقسيم السوق عاكسة متاماً ملا 
هو متوقع، فحظي السوق األول 
بسيولة بنحو 1،730 مليون 
دي��ن��ار كويتي م��ن أص��ل سيولة 
إجمالية بنحو 2،201 مليون 
دي��ن��ار كويتي، أي %78.6 من 
اإلجمالي، رغم أن عدد شركاته 
17 ش��رك��ة فقط م��ن نحو 175 
شركة في األس��واق الثاثة، أي 
%9.7 من إجمالي عدد الشركات 

املدرجة.

ض��م��ن ال���س���وق األول 10 
ش��رك��ات م��درج��ة ع��ل��ى مؤشر 
“فوتسي راسل”، تلك الشركات 
العشر حظيت بنحو %60.9 من 
سيولة كل البورصة في الشهور 
الستة األول��ى على بداية تقسيم 
أسواقها، بينما توجهت 66.7% 
من سيولة السوق األول إلى 5 من 
شركاته، تاركة نحو %33.3 من 
سيولته لباقي الشركات، أي 12 
شركة أخرى. ذلك يعني إنحراف 
ف��ي ت��وزي��ع السيولة حتى بني 
الشركات السائلة ضمن السوق 
األول. وه��ن��اك إن��ح��راف مماثل 
للسيولة ح��ت��ى ع��ل��ى مستوى 
ال��ش��رك��ات امل��درج��ة على مؤشر 
“فوتسي راسل” وع��دده��ا 12 
شركة، إثنتان منها في السوق 
الرئيسي. والشركتان املدرجتان 
ف��ي م��ؤش��ر “فوتسي راسل” 
ضمن السوق الرئيسي، حظيا 
بنحو %5.3 من سيولة شركات 
امل��ؤش��ر، ومساهمة 12 شركة 
مدرجة على املؤشر املذكور بنحو 
%64.3 من سيولة البورصة، 
دليل ق��وي على أث��ر اإلدراج في 
ذل��ك املؤشر على تعزيز سيولة 

الشركة. 
ورغ���م أن ال��س��وق الرئيسي 
يشمل 146 شركة، إال أن سيولته 
ضعيفة، فقد حظي بنحو 21.4% 
م��ن سيولة ال��ب��ورص��ة، أو نحو 
471.3 مليون دينار كويتي، في 
حقبة تقسيم األس��واق، وضمنه 
حظيت %20 من شركاته على 
نح���و %75.1 م���ن سيولت���ه، 
تارك��ة %24.9 للباق��ي البالغ 
%80. ول����م حت��ظ��ى 73 من 
ش��رك��ات��ه )أي ال��ن��ص��ف( س��وى 
على %4.6 من سيولة السوق 
الرئيسي، ول��م يتم ت��داول على 
3 من شركاته، ذل��ك يعني أنها 
حالة حتتاج إلى بعض املراجعة 
إن إستمرت لفترتني الحقتني. 
وسوق املزادات سوق غير سائل، 
فقد حظي في 6 شهور على 209 
ألف دينار كويتي فقط لعدد 12 
شركة بنصيب بحدود 17 ألف 
دينار كويتي للشركة الواحدة، 
أي بحدود 2،800 دينار كويتي 
معدل للشركة في الشهر الواحد، 
ولكنه يظل في تقديرنا سوق مهم 
ألن��ه مينح فرصة مفتوحة عند 
احلاجة للتداول النشط أو حتى 

اإلستحواذ على شركة ضمنه. 
ما تقدم مؤشرات أولية فقط، 
ت��وح��ي ب���أن تقسيم األس����واق 
جتربة ناجحة، وسواء كانت كما 
نعتقد أو غير ذل��ك، فاملؤشرات 
األولية متنح فرصة للبناء على 
اجليد من التطورات، أو تصحيح 
م��ا ه��و غير جيد، بينما يحتاج 
اخللوص إلى تقومي صلب، وإلى 
متابعة ال��ت��ط��ورات ع��ل��ى م��دى 
زمني أط��ول. ما يفترض الوعي 
بتبعاته، ه��و أن تدفق األم��وال 
األجنبية على البورصة أمر طيب 
إلى حدود مقبولة، ولكن تدفقها 
مبعدالت عالية خطر، فهي أموال 
ساخنة، يأتي معظمها في وقت 
غير مناسب، وتنسحب مسببة 

مخاطر جسيمة ف��ي وق��ت غير 
مناسب أيضاً. 

أسواق مالية 
تذبذب أداء معظم مؤشرات 
أسواق العالم في نهاية سبتمبر 
2018 مقارنة بتحسن معظم 
املؤشرات في عام 2017، فمؤشر 
“مورغان س��ت��ان��ل��ي كابيتال 
 ،”MSCI””إنترناشيونال
ل��ل��ع��ال��م ارت���ف���ع بنحو3.8% 
م��ع ن��ه��اي��ة سبتمبر 9-2018 
ش��ه��ور- م��ق��ارن��ة ب��ارت��ف��اع في 
امل��ؤش��ر نفسه ف��ي ع���ام 2017 
بنحو %20.1. وشمل االرتفاع 
MSCI”للواليات  مؤشر”
امل����ت����ح����دة ال���������ذي ارت����ف����ع  
وزن  بنحو%9.1،ويعتبر 
السوق األمريكي كبيراً جداً،مبا 
عكس االجت��اه السالب للمؤشر 
العاملي، كما ارتفع املؤشرالشامل 
ل��ألم��ري��ك��ي��ت��ني بنحو7.9%. 
أمامؤشر”MSCI”الشامل 
ألوروب����ا فقد انخفض بنحو-
%4.9،وانخفض املؤش�ر ذات�ه 
–إذا استثنين�ا اململك�ة املتح�دة 
- مب�����ا نسبته%4.5-. وك��ان 
وض����ع آس���ي���ا مم���اث���ًا ل��وض��ع 
األس���واق األوروب��ي��ة معظمها ، 
MSCI”آلسيا/  فمؤشر”
ال��ه��ادئ انخفض ليصل إل��ى -
%4.9مقارنة بارتفاع في عام  
2017 بنح�و %28.7، وانخف�ض 
املؤشر الياباني بنحو 0.2%-.
واخلاصة هي أن مؤشر أسواق 
العالم انخفض بنحو 3.8%-، 
لو استثنينا منه الواليات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة، ويعكس ذل��ك ثقل 
ال��س��وق األم��ري��ك��ي ف��ي تكوين 

املؤشر كما أسلفنا. 
وي��ع��رض ال��رس��م البيانيرقم 
)2(لألداء امل���ق���ارن لنمو )أو 
ت��راج��ع( امل���ؤش���رات، ملجموعة 
م��ن��ت��ق��اة م���ن األس�����واق امل��ال��ي��ة 
الرئيسة)16 س��وق��اً م��ال��ي��اً(، 
خ���ال سبتمبر  2018مبا في 
ذل��ك بورصة الكويت، من دون 
أخذ حركة أسعار الصرف بعني 
االع��ت��ب��ار. وه���و يشيرمقارنة 
بعام 2017إلى انخفاض معظم 
مؤشرات األسواق املالية،وارتفع 
م��ؤش��ر ب��ورص��ة الكويتطبقاً 
مل��ؤش��ر ال��ش��ال ليحل ف��ي املركز 
األول، ب��ارت��ف��اع بلغت نسبته 
ن��ح��و %10.7مقارنةباملركز 
الثالث عشر بارتفاع بنحو6.6% 
ب��ني ه��ذه األس��واق��ل��ع��ام 2017. 
وجت��در اإلش��ارة إلى أن متوسط 
االنخفاض ل��ألس��واق مبجملها، 
امل��درج��ة ف��ي ال��رس��م البيانيبلغ 
نحو %1.8-في نهاية سبتمبر 
2018، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 

%14.7خال عام 2017. 
 ويشير ال��رس��م البياني رقم 
)3(إلى أداء 12 سوقاً مالياً منتقاة 
في الشرق األوس��ط، حيث حققت 
6 أسواق منواً موجباً وتراجعت 
6 أس�����واق، واح��ت��ل��ت ب��ورص��ة 
الكويت املرتبة الثالثة في مكاسب 
مؤشرها، ضمن 12 سوقاً مالياً 
في الشرق األوس��ط، وفقاً ملؤشر 
ال��ش��ال، وذل���ك م��ن دون تعديل 
ألثر سعر صرف العمات، مقابل 
ال���دوالر األم��ري��ك��ي. وب��ل��غ معدل 
النموغير املرجحلمؤشرات تلك 
األسواق، نحو %0.4 بعد االرتفاع 
بنسبة بلغت نحو %1.1 في عام 
2017، أي أن أداء أسواق الشرق 
األوسط كان أفضل في عام 2017.

وحقق السوق التونسي املركز 
األول في نهاية سبتمبر 2018 
ب��ارت��ف��اع بنحو %24.2، تاه 
السوق القطري بارتفاع بنحو 
%15.1،ثم ال��س��وق الكويتي 
وال��س��وق ال��س��ع��ودي ب��ارت��ف��اع 
بنحو %10.7 لكل منهما. ثم 
السوق الباكستاني بنحو 1.3% 
وال���س���وق ال��ب��ح��ري��ن��ي  بنحو 

.0.5%

بورصة الكويت 
كان أداء بورصة الكويت خال 
األس��ب��وع املاضي مختلطاَ، حيث 
ارت��ف��ع��ت م��ؤش��رات ك��ل م��ن قيمة 
األس��ه��م امل��ت��داول��ة، كمية األسهم 
املتداولة ومؤشر ع��دد الصفقات 
امل��ب��رم��ة، بينما انخفضتقيمة 
املؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر 
ال��ش��ال )م��ؤش��ر قيمة( ف��ي نهاية 
ت�����داول ي���وم اخل��م��ي��س امل��اض��ي 
ق���د ب��ل��غ��ت نحو417.8 نقطة، 
بانخفاض بلغت قيمته 5.9نقطة 
ونسبته%1.4 عن إقفال األسبوع 
املاضي، بينما ارتفع بنحو30.8 
نقطة أي ما يعادل %8 عن إقفال 

نهاية عام 2017.

ك����ب����ي����رًا ل�����ي�����س  ل����ك����ن����ه  ال�����س�����ي�����ول�����ة  ح�����ج�����م  ف�������ي  ارت���������ف���������اع  إل����������ى  أدت  وال������ت������رق������ي������ة  ل����ل����ت����ق����س����ي����م  األول���������ي���������ة  ال�����ن�����ت�����ائ�����ج 
م����ؤق����ت����ًا أو  م�����س�����ت�����دام�����ًا  ال�����ت�����وج�����ه  ك���������ان  إذا  س�����ي�����ؤك�����د  وال��������وق��������ت  ق�����ط�����اع�����ًا   12 أص���������ل  م�������ن  ق�����ط�����اع�����ات   8 ارت��������ف��������اع 
دي�������ن�������ار م�������ل�������ي�������ار   2.2 ب������ل������غ������ت  ال������ت������ق������س������ي������م   ب�������ع�������د  األول�������������������ى  ال�������س�������ت�������ة  ال��������ش��������ه��������ور  ف����������ي  ال�������س�������ي�������ول�������ة  ح�����ص�����ي�����ل�����ة 
ال������ب������ن������وك ق���������ط���������اع  ن������ص������ي������ب  م����������ن  ك��������������ان  و  م������ط������ل������ق  ارت������������ف������������اع  أع���������ل���������ى  ي�����ع�����ت�����ب�����ر  دي����������ن����������ار  م�������ل�������ي�������ون   421.4

دي��������������ن��������������ار  م��������������ل��������������ي��������������ون   79.9 ب������������ن������������ح������������و  س��������������ي��������������ول��������������ة  خ������������������س������������������رت  امل�������������������ال�������������������ي�������������������ة«  »اخل����������������������������دم����������������������������ات 


