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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

ـالـــدولــــة

 االردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي يف البورصة
العاملية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدوالر   

عرض/ محمد شريف ابو ميسم

من خالل تـنفيـذ االستـبيـان مت
الـتـــــوصل الــــى االسـتـنـتــــاجــــات

التالية:
1-يـــرغب غــالـبيــة املــواطـنني يف
الـتعـــامل مع املـصـــارف ولكـنهـم
اليجدونها مقنعة بدرجة كافية

لالسباب التالية:-
أ-اإلعـالن عن املـصــارف ضعـيف

جداً.
ب-تـعــــــــامـل املــــــــوظـفـــني غـــيــــــــر

مشجع.
ج-صعوبة يف منح التسهيالت.

د-إجـــــراءات مـــنح الــتـــــسهـــيالت
مطولة.

2-بعـض إدارات الفــروع ال تهـتم
حقـيقــة بــرضــا املــراجع ولــذلك
وجــــــدنــــــا ان )60%( مــن الــــــذيــن
اشــاروا الــى ســوء ادارة املـصــرف
يف املـنــطقـــة ارجعـــوا رأيهـم الـــى
جتـــــاربهــم الــــشخــصــيـــــة، اي ان
الفـرع سـبب هـذا الـشعـور! وهـذا
ال يـنــبغــي ان يحـــــدث اصاًل ألن
مـن واجـب املــــديــــر ان يحــــافــظ
علـى عالقــة املصـرف مع زبــائنه
مــتـــــذكــــــرًا املقـــــولـــــة الـــــشهــيـــــرة
)املـــراجع-الـــزبـــون-دائـمـــا علـــى

حق(.
غـــيـــــــر ان املـــــــديـــــــر )ولـلـحـق( ال
يـــــــســـتـــــطـــيـع ان يـعـــمـل بـهـــــــــذه
الـــروحيــة اال إذا وجــد يف اإلدارة
العامة من يسـنده ويحفزه على
تقــــــدمي املــــــزيــــــد مــن املــــــرونــــــة

والدبلوماسية.
3-يـبقــى العــراق يعــانـي تكــدس

تـطلعـاتهـا، خـاصــة، ان املنـافـسـة
مقــبلــــة ال محــــال مع مــصــــارف

عربية واجنبية.
4-يجب على احلـكومة العـراقية
ان تـســوي بـطــريقــة مــا مـســألــة
الــديــون الــداخـليــة واخلـــارجيــة
الـتي تـضخـمت لــدى املـصـــرفني
احلـكـــــومــيــني لــيــبـــــدءا بـــــدايـــــة

جديدة وصحيحة.
5-البد ألي مصرف من ان يقوم
مبحـــاوالت جـــديـــدة وجـــديـــة يف
جـــــذب املـــــواطــنــني وبـــــأســـــالــيــب
مـــبـــتــكـــــــــرة وان ال يـعـــمـل حتـــت
طــــائلـــة اخلـــوف مـن اخلــســـائـــر
احملـتملـة واملـسـاءالت القـانـونيـة
الــتــي حتـــــــولــت الـــــــى نـــــــوع مــن
االرهــــاب والــتخـــــويف ممـــــا دفع
الـعــــــــديــــــــد مـــن االداريـــني الــــــــى
اإلحجــــام عـن تــــولـي املـنــــاصـب
الـتي تنم اعـمالهـا عن مـسوؤلـية

مالية.
6-تـــــــــدريـــب املـــــــــوظـفـــني حـــــــــول
اســاليـب التعــامل مع املــراجعني

ومحاولة اقناعهم.
7-تــخــفـــــيــف اجــــــــــــــراءات فـــــتــح

احلسابات ومنح التسهيالت.
8-االهـتـمــــام احلقــيقـي بـــراحـــة
املـــــــــــراجـع يف جــــمــــيـع الـفـــــــــــروع
املــــصـــــــرفــيـــــــة وتـهــيــئـــــــة جــمــيـع

مستلزمات الراحة.

*تدريسي يف كلية بغداد
للعلوم االقتصادية

ـ
2-اعــطـــاء املــصـــارف الـتجـــاريـــة
العــامــة واخلــاصــة الـصـالحيــات
الـــــواسعــــة يف ادارة شـــــؤونهـــــا مع

عدم الغاء الرقابة عليها.
3-الكـثيــر من املـصــارف االهليـة
اعتمـدت يف عملهـا علـى الكـوادر
احلكــوميـة وقـد آن االوان لـتبـدأ
طريـقًا مـغايـرًا وتبـدل العقلـيات
السائدة بعقليات اخرى شابة يف

والـبـــرهــــان علــــى ذلك هـــو هـــذا
ـــــــــــــواضـح يف االداء الـــــتـخـلـف ال
املـصـــريف، ولكـن مـع ذلك تـــؤشـــر

املالحظات التالية:-
1-فك االرتـبــاط بـني املـصــرفـني
احلكـــومـيـني وبـني وزارة املـــالـيـــة
مـن الـنـــاحـيـــة االداريـــة واعـطـــاء
صالحــيـــــــات واسعــــــة جملــــــالـــــس

االدارة.

ـ
احلكـــومـيـني او حـتـــى املــصـــارف
اخلاصـة، وقد وضعت الـكثير من
الـدراسـات واملقــاالت واملقتـرحـات
والـبحوث اجلـامعيـة التي قـدمت
للـمصـرف وعـن املصـرف، وضعت
على رفوف مكتبة املصرف تعاني
الـــوحـــدة واالهـمـــال وقـــد تـــراكـم
علـيهـــا غـبـــار الـــزمـن.. فـطـــواهـــا

النسيان.

تــــركهـمــــا حــــريــن وبعـيــــديـن عـن
الــــــوزارة اال مــن نــــــواحــي اداريــــــة

بسيطة.
مؤشرات النهوض

بالعملية املصرفية
ان كلـمـــــة )تـــــوصـيـــــات( ال تعـنـي
الكثيـر بالنسبـة للعقلية االدارية
الــــــــســـــــــــائـــــــــــدة يف املــــــصـــــــــــرفــــني

املواطنني.
5-املـصرفـان الرائـدان يف العراق
حكـوميـان وقـد امتـازا بـالـشحـة
يف منـح التــسهـيالت ومبحــاولــة
اخــــــــذ اكـــبــــــــر قــــــــدر ممــكـــن مـــن
الضمـانـات، وال أدري مـاذا تفعل
االمـــــوال املـكـــــدســـــة يف خـــــزائــن

املصرفني دون تشغيل.
ان العــمل املــصـــــريف الميـكــن ان
يــسـيــــر وفق سـيـــاســـات اخلـــوف
واحليطة واحلـذر وبشكل مبالغ
فـيه، ان هــذه الــسيــاســات تــؤدي
الـــــــى تعـــطـــيل عـجلــــــة الــنــمــــــو
االقــتــــصـــــــادي لـــــــدى الـقــــطـــــــاع
اخلـاص بـالــذات ألنه غــالبـًا مـا
يعـــــانــي شحـــــة املـــــوارد املـــــالــيـــــة
لتنفيذ خططه وحتقيق غاياته
ولـذلك يشعـر الناس بـاالحباط
من هـذا البخل الرسـمي وتتبدد
آمـــــــالـهـــم، ومـع ذلـك يـفـــــــاخـــــــر
املــصـــــرفـــــان بـــــوجــــــود ملــيـــــارات
الــدنــانـيــر مــودعــة لـــديهـم وهـم
اليعـرفـون امنـا هم صـاروا ادوات
غلـق منافـذ التنـمية واالنـتعاش
االقـتــصـــادي عـنــــد حجـب تـلك
األموال او معظمهـا عن اجلسم
االقــتـــصــــــادي العــــــراقــي الــــــذي
يحـتــــاج الــــى جــــرعـــــات انعــــاش

قوية.
6-لـقــــــــد حتــــــــول املــــصــــــــرفــــــــان
احلـكومـيان الـى دوائر حـكومـية
تـــتعــــــامـل بعـــملــيــــــات شــبـــيهــــــة
بـــــاالعــمـــــال املـــصـــــرفــيـــــة وذلـك
بسـبب االرتبـاط الشـديـد بـينهـا
وبني وزارة املـالية وكـان املفروض

كتلة نقـدية هائلـة خارج اجلهاز
املـــصــــــريف ممــــــا يـــبعــــــدهــــــا عــن
املشاركة احلقيقية يف اية تنمية
اقـتصـاديـة واسعــة كمــا يبعـدهـا
عـــن الـــتــــــــأثـــيــــــــرات املـــبــــــــاشــــــــرة
للـسيـاسـات النقـديـة التي يـريـد
الــبــنـك املــــــركــــــزي العــــــراقــي ان
يـــنفـــــذهـــــا اســتــنـــــادا الــــــى واقع
اقــتـــصـــــــادي معـــــــروف ويعــــــانــي
ارتفــــاعــــًا يف نـــسـبــــة الـتـــضخـم
ونـسبة البطالة ومما الشك فيه
ان الـثقــة بـني االفــراد هـي الـتـي
تـعمل عـملهـا يف زيــادة او تقـليل
الــتعـــــامل بــــالــصـكــــوك، كــــذلـك
اجـــراءات صـــرف الــصكـــوك هـي

االخرى تشكل سببا مهما.
ـــــــــــــاحـــــث كـــــيــف ـــــــــــــرى الـــــب وال ي
اليــسـتــطــيع مـــديـــر اي فـــرع ان
يـكــتــــــشف ان اجــــــراءات صــــــرف
الصكـوك مطولة! وكيف لم تتم
معـاجلـة هـذا االمــر عبـر سـنني
طوال من التجربـة املصرفية يف
العـراق، واذا كــانت هنـاك بحـوث
ودراسات حول هذا األمر.. فأين
النتائج على الواقع العملي؟!.

4-الشــك يف ان االخــــتـالســــــــــات
الـــتـــي حـــــصـلـــت يف املـــــصـــــــــارف
احلـكومـية )احلـكومـية بـالذات(
أثـــــــرت سـلــبــيـــــــا عـلـــــــى نــــظـــــــرة
املــــــواطــنـــني لهــــــا، كــمــــــا فـعلــت
االعمال املشينة يف السطو على
املصـارف بعد سقـوط النظام يف
نـيــســــان 2003 فعلـتهـــا يف زيـــادة
الــتخـــــوف مــن املــصـــــارف عــنـــــد

ـ ـ

تنشيط العمــــــــل املصــــــريف يف العــــــــراق
*عصام محمد حسن احملاويلي)3-3(

صــــدر العـــدد اجلـــديـــد مـن
مجلـــة حـمـــايـــة املــسـتهـلك
الـتـي تـصــدر عـن اجلـمعـيــة
الوطنية حلـماية املستهلك
يف الـعـــــــراق وقـــــــد تــــضــمــن
ـــــــــواضــــيـع ـــــــــة مــــن امل جــــمـل
املــتــنــــــوعــــــة وذات املــــســــــاس
املـباشـر بحمـاية املـستهلك،
فقـــد كتـبت حــسنــاء نــاصــر
الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي )الـــــثـــــــــــــروة
النفـطية.. النعمـة والنقمة
لـلـــمـــــســـتـهـلـك الـعـــــــراقـــي(
اجـــملــت فـــيه مــــــايــــــواجـهه
املــســتهلـك العـــراقـي الـيـــوم
من حتــديــات جــراء ارتفــاع
اسعــــار احملــــروقــــات يف بلــــدٍ
يعـاني من )اقتـصاد مـشوه(
يــرتكــز علــى سلعـــة وحيــدة
اجلـــانـب هـي الـنفــط، كـمـــا
كـتب الـسيـد رشيـد الـبيـاتي
)امنـــاط سلـــوك املــسـتهـلك
والعـــادات الــشـــرائـيـــة( ذكـــر
فــيـه ان يف اغلــب االحــيـــــان
ـــــــــوك يـــــــشـــتـــمـل منـــــط سـل
املستهلك من خالل عوامل
الشـراء ودوافعه علـى ثالثة
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الوطنية حلـماية املستهلك
يف العـــــراق واملـــــديـــــر العـــــام
للـشركـة العامـة للصنـاعات
النسيجيـة يف احللة وكتبت
الدكـتورة زينب سـالم )كيف
تخـتـــــار نـــــوعـيـــــة غـــــذائـك(
مــذكـــرة القــارئ بــالـتــركـيــز
علــــى الـنــــوعـيـــــة والقـيـمــــة
الغـــذائـيـــة فـيـمـــا يـتـنــــاوله
املــــســتـهلـك مــــســـتعـــــرضـــــةً
بعـض انـــواع الــطعـــام مـن
حـيـث القـيـمــة الـتغــذويــة
العـــــــالــيـــــــة.. وكــتـــب علــي
صــــبـحــــي) املــــــــســــتـهـلــك
والفـتـيــات اجلـمـيالت يف
ــــــــــــــســلــع ـــــــــــــــــــات ال اعــالن
االسـتهالكـيــة(.. بـيـنـمــا
جـــاء يف زاويـــة عـــزيـــزي
املـــسـتـهلـك)احــــذر مـن
قـلـــي الـــنــــــشــــــــويــــــــات-
والـتــسـمـم بــالـبـــاقالء
اخلـــــــــــــضــــــــــــــــــــــــراء (–
ومــــــــواضـــيـع اخــــــــرى.. ويف
الـــصـفحـــــات االخــيـــــرة مــن
اجلــملــــة ثـمــــة تقــــريــــر عـن
انــــواع الـتـبــــوغ حتـت زاويــــة
حقــيقــــة علـمـيــــة بـ جـمــيع
انــواع الـتبــوغ مـضــرة ســواء
كــــانـت سـكــــائــــر او غلـيــــونــــاً
وثــمـــــــة تقــــــريــــــر اخــــــر عــن
اهتمـام جمهـور املسـتهلكني
بـلــبـــــس اخلـــــــوامت واضـعـــــــاً
االمــــر مــــا بــني املعــتقــــدات
ــــــــــــوروث ــــــــــــة وامل ــــــــــــديـــــنـــــي ال
االجتماعـي.. ويف الصحفة
االخـيــرة مـن اجلـملــة كـتـب
صـــبحــي الـــــدراجـــي مقـــــاالً
جـمـيالً عـن لقـمـــة العـيــش
واملــسـتهـلك.. جنـتــزئ مـنه،
لقـمـــــة العـيـــش هــــذه الـتـي
نـركض خلفها منذ الصباح
الـبـــاكـــر الـــى نهـــايـــة الـيـــوم،
وبعض االحيـان نسهـر لكي
نحــافـظ علــى اسـتـمــرارهــا
لقمة العـيش هذه هي التي
شـكلـت احلـضـــارات وكـــونـت
احلـــــرفــيـــــة والـــصــنـــــاعـــــات
ســـــاعـــــدت علـــــى اكــتـــشـــــاف
االســواق كـــونهــا بــاالســاس
هـي اكــسـيـــر احلـيـــاة احلـــرة
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مـكــــــونــــــات اســــــاســيــــــة هــي
ـــــــــــــســق املـــــــــــــــــدخــالت والـــــــن
واخملـرجــات، ثم حتــدث عن
كل مكـون من هـذه املكـونات
مــنـــتهــيـــــاً الــــــى ان الفـكـــــرة
االســـاسـيـــة الـتـي تـتـمحـــور
حولها هذه االمناط هي ان
ــــــــــة الـعــــــــــادات الــــــــشــــــــــرائــــي
ــــــــات الحتــــــــددهــــــــا مـعـــــطـــي
دميغـــرافـيـــة فحــسـب، امنـــا
ايـــــضــــــــا اجتــــــــاهــــــــات وآراء
ومفهــوم الــذات.. ويف زاويــة
حـيـــاة املــسـتهـلك الــصغـيـــر
تقــــــــرأ يف قلـــــــة الــتـــــــركــيـــــــز
الــذهـنـي لـــدى االطفــال يف
ــــــــدرســــــــة ســـبـــبـه فــــــــرط امل
النـشـاط- وعـادات غــذائيـة
يـحتــاجهــا االطفــال... امــا
يف زاوية عـزيزتي املـستهلكة
فقــــد كـتــب خلـيـل محـــسـن
مهـدي عن الـدليل الهـرمي
ــــــــاجــــــــات لـلـغــــــــذاء واحـــتـــي
االنـسـان الغـذائيــة وتضـمن
العــــدد لقــــاءً مـع املهـنــــدس
صـــــــالح حــمــــــودي يــــــاســني
عـضـــو شـــرف يف اجلـمعـيـــة
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جملة )محاية املستهلك( يف عددها اجلديد

  الدوحة/ الوكاالت
أعــرب مـصـــرفيــون يف اخللـيج عـن قلقـهم بـشــأن
مصيـر قروض قـدمتهـا البـنوك إلـى مسـتثمـرين
من األفـراد ضخـوها يف أسـواق األسهم بـاملنطـقة
التـي هبـطت بـشـدة هــذا العــام بعـد ازدهـارهـا يف

2005.
وقال املصرفيون أمـام مؤمتر بدأ الثالثاء يف قطر
إنهـم يـتــأهـبــون ملــوجــة مـن االنــدمــاجــات بـفعل

املنافسة األجنبية.
وقـال مـديـر عـام اخلـدمــات املصــرفيـة للـشـركـات
وأســواق رأس املــال بـبـنك قـطــر الــوطـنـي فـيـنــس
كــوك إنه من الـصعب أال يـشعـر املـرء بــالقلق إزاء
اقتــراض الكـثيــر من األفــراد مــا نـسـبتـه 70% من

رواتبهم.
وقـــدمـت الـبـنــــوك اخللـيجـيــــة القـــروض بــشـكل
مكـثف إلــى املــستـثمـــرين األفــراد املـســؤولـني عن
جزء كبير من حركة التعامالت يف أسواق األسهم
يف املـنــطقـــة.وقفــز اإلقــراض املـصــريف ألغــراض
االستـثمــار يف األسهـم بنــسبـــة 337% يف الكـــويت
بـني عــــامـي 2000 و2005، ويف الـــسعــــوديــــة ارتـفع
االئـتـمـــان االســتهالكـي لغـيـــر أغـــراض الـتـمـــويل

العقـــاري وشـــراء الــسـيـــارات واملعـــدات 14 مـــرة يف
نفــس الفـتـــرة، ويقـــدر مـحللـــون أن معـظـم تـلك

األموال تدفقت على سوق األسهم.

مرصفيو اخلليج قلقون بشأن قروض
مستثمري البورصة

مصر/ الوكاالت
قــــال مـــســــؤول بــــاحلـكــــومــــة
املــصـــريـــة إن املـــزايـــدة لـبـيع
رخــصــــة الـــشـبـكــــة الـثــــالـثــــة
للهــاتف الـنقــال سـتعقــد يف
متـــــــــــوز املـقــــبـل، وإن احلـــــــــــد
األدنـــــى لـلعـــــروض ســيـكـــــون
5.2 مـليـــارات جنـيه مـصــري

)904 ماليني دوالر(.
وأضـاف الــرئيـس التـنفيـذي
للـجهــــاز القـــومـي لـتـنــظـيـم
االتـــصــــــاالت عــمــــــرو بــــــدوي
أيضا أن األولوية ستكون ملن
يـتعهــد بــإنـشــاء الـشـبكــة يف
أسرع وقت ممكن مشيرا إلى
أن بعـض مقــدمـي العــروض
أبـــدوا اسـتعـــدادهـم إلنــشـــاء
الـــشـبـكــــة يف غــضــــون سـتــــة

أشهر.
وأشـار بدوي إلـى أنه ستـكون
هـنــــاك أولــــويـــــة للــتحـــــالف

احلكـومـة ستـحصل علـى 22
مليـون جـنيه رسـومـا سنـويـة
عـن الـــرخـصـــة إضـــافـــة إلـــى
نـسبـة مـائـويـة من اإليـرادات
مـن السنـة الثانـية للـتشغيل

تبدأ بـ%3. 

الـذي يـضم شــريكــا مصـريـا
إضــــافــــة إلـــــى أنه لـن يـكــــون
هنـاك تفـرقــة بني الـشـركـات
املــــصــــــــريــــــــة ســــــــواء كــــــــانـــت

متوسطة أو كبيرة.
وأوضح املـســؤول املـصــري أن

مرص تطرح الرخصة الثالثة للهاتف
النقال يف يوليو

نيويورك / روسيترز
سـجـل اخلـــــــــام األمـــيـــــــــركـــي
اخلفـيف مــسـتـــوى قـيـــاسـيـــا
جـــديـــدا امــس بـــالغـــا 70.86
ــــــــــــرمـــــيـل يف ظـل دوالرا لـلـــــب
مخـاوف األســواق من تــأثيـر
اخلالف بـني إيـــــران والغــــرب
بشأن برنامج طهران النووي
علـــــى صـــــادرات الــنفــط مــن
أكــبــــــــر رابع دولـــــــة مــنـــتجـــــــة

ـ

ساحل خليج املكسيك.
كما سجل خام برنت ارتفاعا
قيــاسيـا يف بـورصـة الـبتـرول
الدولية اللنـدنية عندما بلغ
72 دوالرا لـلــبـــــــرمــيـل وســــط
مـخـــــــاوف بـــــشـــــــأن تـــــــأثــيـــــــر
التوترات بني طهران والغرب
بشـأن بـرنـامج إيـران النـووي
عـلـــــــــــى صـــــــــــادرات الــــنـفــــــط

اإليرانية.
وارتفع سعر اخلـام األميركي
يف عقــود حــزيــران املقـبل 57
سـنتـا إلـى 72.03 دوالرا بعـد
صعـوده إلـى مـستـوى قيـاسي
بــوصـــوله سعــر 72.20 دوالرا

للبرميل.
وأعلــنــت مــنـــظــمــــــة الــــــدول
املــــصـــــــدرة لـلـــنـفــــط )أوبـك(
ارتفــاع سعــر سلــة خــامــاتهــا
إلــــى 65.02 دوالرا للـبـــرمـيل
أمس مقابل 63.82 دوالرا يف

للنفط يف العالم.
وصعد سعـر اخلام األمـيركي
يف تعــامـالت العقـــود اآلجلــة
تـسلـيم أيــار املقـبل 46 سـنتــا
إلــــى 70.86 دوالرا للـبـــرمـيل
مــــرتـفعــــا سـنـتــــا واحــــدا عـن
املـسـتــوى القـيــاسـي الـســابق
املـــسجل يف 30 آب عـــام 2005
عــنـــــــد اجــتــيـــــــاح اإلعــــصـــــــار
كــاتـــرينـــا منـشــآت الـنفـط يف

أزمة إيران النووية تقفز بأسعار النفط ملستويات قياسية

الرياض/ أ ف ب
هـــوت األسهـم الــسعــوديــة
إلى أدنـى مسـتويـاتها مـنذ
أكـثـــر مـن ثـمـــانـيــــة أشهـــر
أمــــس  ، دافعــــة مـعهـــــا كل
أســــــواق اخللـــيج ومـــصـــــر

لالنخفاض.
فقـــد أنهـــى املـــؤشـــر العـــام
لــــــــــــســــــــــــــوق األســهــــــم يف
الــــــسـعــــــــوديــــــــة جـلــــــســــــــة
الــتعــــــامالت مــنـخفـــضـــــا
7.62% وهـو أدنـى مـستـوى
إغـالق له مــنــــــذ 31 متــــــوز
2005 وبعد أن وصل حجم
خــســـائـــره يف وقـت ســــابق
مـن اجللــســـة إلـــى %9.87

عندما هبط عن حاجز 13000 نقطة.
وقـال متعـاملـون إن هـذا الهبـوط يـأتـي يف ظل غيـاب
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البورصة السعودية هتوي وهتبط 
بأسواق اخلليج ومرص

أي مــؤشــرات علــى انـتهــاء الـصـــراع بني مـضـــاربني
أغـنيــاء والهـيئـة الـرقــابيـة
املـشــرفــة علـــى أكبــر ســوق
لألسهم يف العالم العربي.
وأشــــــار محـللـــــون إلـــــى أن
كثيريـن بني ثالثة ماليني
مـن املــسـتـثـمــريـن األفــراد
الــــذيـن رأوا يف الـبــــورصــــة
الـسعـوديـة طـريقــا للثـروة
الـســريعــة هجــروا الـســوق
اآلن بعــــــدمــــــا أحلـق بهــم
الـتــــراجع احلــــاد للــســـوق
خـــســــائــــر وخــــوفــــا مـن أن
تـكـــــون املـــــزيـــــد مـــنهـــــا يف
الــــطـــــــريـق.والـــبـــــــورصــــــــــة
الـسعوديـة اآلن منخفـضة
37% عـن أعلــى مــسـتــويـــاتهـــا علـــى اإلطالق الــذي

سجلته يف شباط.
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