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حركة االسهم

قبيل إعالن الموازنة.. 
ارتفاع معدل التضخم في السعودية

تحميل أول شحنة نفط من ميناء السدر 
الليبي في عامين

النقد الدولي يجدد ثقته بـ "الجارد" على 
الرغم من إدانتها باإلهمال

ثالثة بنوك قطرية تبحث اندماجًا 
بقيمة 44 مليار دوالر

أوبك والمنتجون المستقلون 
جادون في تنفيذ خفض اإلنتاج

على  ال�سعودية،  يف  الت�سخم  معدل  ارتفع 
اأ�سا�س �سنوي، بن�سبة %2.3 خالل ت�رشين 
بن�سبة  تراجع  حني  يف  املا�سي،  الثاين 

. %0.2، مقارنة مع ال�سهر ال�سابق له 
لالإح�ساء  العامة  الهياأة  بيانات  واأظهرت 
العام  القيا�سي  ال��رق��م  اأن  ال�����س��ع��ودي، 
املا�سي  ال�سهر  �سجل  املعي�سة،  لتكاليف 
مقارنة  نقطة   137.5 ع��ن��د  م�ستوى 
ب�134.4 نقطة يف نوفمرب/ت�رشين الثاين 
اأكتوبر/ يف  نقطة  و137.8   ،2015

ت�رشين الأول املا�سي.
ال�سعودية  العربي  النقد  موؤ�س�سة  وتوقعت 
بني  الت�سخم  ت��راوح  امل��رك��زي(،  )البنك 

%4.3 خالل العام اجلاري.  - 3.8%

الت�سخم  يف  الرت���ف���اع  ه���ذا  وي���اأت���ي 
اململكة  اإع��الن  قبيل  امل�ستهلك"  "�سعر 
اخلمي�س   ،2017 لعام  العامة  املوازنة 
لوكالة  م�سادر  ذكرت  ما  ح�سب  املقبل، 
ع��ادة  ال�سعودية  "الأنا�سول".وتعلن 
العام  من  اأي��ام   10 اآخ��ر  يف  موازنتها، 
الفعلية  الأرق����ام  اإب����راز  م��ع  امل��ي��الدي، 
مليزانية العام اجلاري، والأرقام التقديرية 
ملوازنة العام املقبل 2017، والتي ت�سمل 
والإي��رادات  فيها،  املتوقع  العجز  اإجمايل 
وكانت  ال��دول��ة.  قّدرتها  التي  والنفقات 
الأول  ك��ان��ون  نهاية  اأعلنت  ال�سعودية 
اإيرادات  2015 موازنة 2016، باإجمايل 
137 مليار دولر ونفقات ب�  مقّدرة تبلغ 
224 مليار دولر، وعجز متوقع يبلغ 87 

مليار دولر.

الليبي،  ال�سدر  ميناء  يف  م�سوؤولون  قال   
الواقع يف  امليناء  ناقلة نفط ر�ست يف  اإن 
�رشق البالد، لتحميل اأول �سحنة من اخلام 
منذ اإعادة فتح املرفاأ بعد اإغالقه على مدى 
عامني. ومن املقرر اأن يبداأ حتميل الناقلة 
من  برميل  األ��ف   600 م��ق��داره��ا  بكمية 
النفط يوم الثالثاء لت�سديرها اإىل اإيطاليا. 
اإن  وكان امل�سوؤولون قالوا يف بداية الأمر 
الناقلة  هي  امليناء  يف  الرا�سية  الناقلة 

لحق  وقت  يف  ذكروا  لكنهم  ميوزيك  �سي 
اأن ناقلة اأخرى حلت حملها. واأغلق ف�سيل 
ع�سكري ميناء ال�سدر اأكرب مرفاأ ت�سدير يف 
يف  فتحه  اأعيد  ثم   2014 عام  منذ  ليبيا 
يحتاج  كان  لكنه  اأيلول  �سبتمرب  منت�سف 
الناقالت  حتميل  قبل  الإ�سالحات  لبع�س 
حتميل  املتوقع  ومن  امليناء.  يف  باخلام 
ال�سهر واإن  ناقلة ثانية بالنفط قبل نهاية 
بالغة  اأ�رشار  به  حلقت  الذي  امليناء  كان 
من جراء القتال يعمل بطاقة تقل كثريا عن 

طاقته املعتادة.

النقد  ل�سندوق  التنفيذي  املجل�س  اجتمع 
الدويل،  للنظر يف اآخر تطورات الإجراءات 
القانونية اجلارية يف فرن�سا ب�ساأن املدير 
وفق  لغ��ارد،  كري�ستني  لل�سندوق  العام 
جانب  من  اإدانتها  بعد  لل�سندوق،  بيان 

الق�ساء الفرن�سي اأم�س بتهمة الإهمال.
حول  ال�سادر،   ال�سندوق  بيان  واأ�ساف 
فرن�سا  يف  اجلارية  القانونية  الإج��راءات 
التنفيذي  جمل�سه  اأن  العام،  املدير  ب�ساأن 
التامة يف قدرة لجارد  يوؤكد جمدًدا ثقته 
الوظيفية  بواجباتها  القيام  موا�سلة  على 
اتخذ  املجل�س  اأن  البيان  وتابع  بكفاءة. 

كل العوامل ذات ال�سلة يف الهتمام اأثناء 
لج��ارد  ق��ي��ادة  ذل��ك  يف  مب��ا  مناق�ساته، 
املدير العام املتميزة لل�سندوق وما حتظى 
به قيادتها من احرتام وثقة كبريين على 
التنفيذي  املجل�س  ولفت  العامل.  م�ستوى 
ملوا�سلة  يتطلع  اأنه  اإىل  النظر  لل�سندوق 
التحديات  ملعاجلة  لج���ارد  م��ع  العمل 

ال�سعبة التي تواجه القت�ساد العاملي.
وزيرة  ب�سفتها  لج��ارد  حماكمة  وكانت 
�سابقة لالقت�ساد يف فرن�سا عن دورها يف 
2008، كان يف  قرار حتكيمي �سدر عام 
�سالح رجل الأعمال الفرن�سي برنار تابي، 
ح�سل مبوجبه على 404 ماليني يورو من 

اأموال الدولة.

وبنك  ب��روة  وبنك  الريان  م�رشف  قال 
قطر الدويل، اإن امل�سارف القطرية الثالثة 
اندماج  بخ�سو�س  اأولية  حمادثات  ب��داأت 
حمتمل بينها يف �سفقة من �ساأنها اأن يتمخ�س 

عنها ثاين اأكرب بنك يف قطر.
امنوذجا  �ستكون  فاإنها  قدما  ال�سفقة  م�ست  واإذا 
والتي كانت حتجم  اخلليج  البنوك يف  نادرا لندماج 
يف ال�سابق عن التحالف فيما بينها لكنها باتت تواجه 
على  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  تاأثري  ب�سبب  �سعبة  ظروفا 
اقت�سادات املنطقة. وذكر بيان م�سرتك للبنوك الثالثة اأر�سل 
اإىل رويرتز اإنها بداأت مناق�سات اأولية لتاأ�سي�س موؤ�س�سة مالية 
النمو  لدعم  قوية  و�سيولة  متني  مايل  مبركز  تتمتع  واأقوى  اأكرب 
اأن البنك اجلديد الذي �سيدار  القت�سادي يف قطر.  واأ�ساف البيان 
قيمتها  تزيد  اأ�سول  لديه  �سيكون  الإ�سالمية  ال�رشيعة  لأحكام  وفقا 
على 160 مليار ريال )44 مليار دولر(. وم�رشف الريان هو بالفعل 
ثاين اأكرب بنك يف قطر من حيث القيمة ال�سوقية واأكرب املوؤ�س�سات القطرية 
اأ�سول  قيمة  وبلغت  النا�سئة.  لالأ�سواق  اإم.اإ�س.�سي.اآي  موؤ�رش  على  املدرجة 
البنك 87 مليار ريال يف 30 �سبتمرب اأيلول وفقا لقوائمه املالية. وم�رشف 

يتبع  ال��دويل  قطر  بنك  لكن  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  من  ب��روة  وبنك  الريان 
القطرية  التنظيمية  اللوائح  ت�سمح  ول  التقليدية.  امل�رشفية  املبادئ  حاليا 
لأي م�رشف بالعمل بالطريقتني الإ�سالمية والتقليدية معا ومن ثم �سيتعني 
ال�رشيعة  اأحكام  مع  متوافقة  اأن�سطة  اإىل  اأن�سطته  يحول  اأن  الدويل  قطر  على 
اإذا م�ست ال�سفقة قدما. وعلى الرغم من بدء املفاو�سات ل يوجد ما ي�سمن 
التو�سل لتفاق. ففي يونيو حزيران 2011 انهارت اآخر حماولة اندماج يف 
قطاع البنوك القطري بني امل�رشف اخلليجي التجاري وبنك قطر الدويل بعد 
حمادثات ا�ستمرت اأكرث من عام. وقال بيان يوم الثنني اإن الندماج املقرتح 
بني م�رشف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدويل يتوقف على الفح�س املايل 
والقانوين النايف للجهالة اإىل جانب احل�سول على موافقة اجلهات التنظيمية 
52.85 باملائة يف  الدولة ح�سة ن�سبتها  الثالثة. ومتلك  البنوك  وم�ساهمي 
حل�سابات  وفقا  القاب�سة  وقطر  حكوميني  �سندوقني  بني  مق�سمة  بروة  بنك 
رويرتز من واقع البيان املايل ن�سف ال�سنوي للم�رشف. وقطر القاب�سة هي 
الذراع ال�ستثمارية جلهاز قطر لال�ستثمار �سندوق الرثوة ال�سيادي يف البالد 
�سناديق  اأربعة  ظهرت  بينما  الريان  م�رشف  يف  م�ساهم  اأكرب  اأي�سا  وهي 
ال�سنوي  التقرير  يف  ن�رشت  م�ساهمني  ع�رشة  لأك��رب  قائمة  على  حكومية 
للبنك لعام 2015. ومن بني كبار م�ساهمي بنك قطر الدويل غري املدرج يف 
البور�سة عدد من اأفراد الأ�رشة احلاكمة بينهم ال�سيخ حمد بن جا�سم اآل ثاين 
رئي�س الوزراء ال�سابق والرئي�س التنفيذي ال�سابق جلهاز قطر لال�ستثمار الذي 

يتوىل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة البنك.

واملنتجني  اأوب��ك،  يف  الأع�ساء  ال��دول  اإن  الإم��ارات��ي،  الطاقة  وزي��ر  قال 
على  ال�سوق  مل�ساعدة  الإنتاج؛  خف�س  اتفاق  تنفيذ  يف  جادون  امل�ستقلني 
على  لل�سحفيني  ت�رشيحات  يف  امل��زروع��ي،  �سهيل  واأ�ساف  الت�سحيح. 
اأ�سعار  ارتداد يف  "�سار هناك  الحتادي:  الوطني  املجل�س  هام�س جل�سات 

النفط من واقع قرارات اأوبك الأخرية، وجاٍر الآن تنفيذ القرار".
مليون   1.2 بواقع  اإنتاجها  تخفي�س  على  املا�سي،  ال�سهر  اأوبك  واتفقت 
الإم��دادات  تخمة  من  احلد  بهدف  املقبل؛  يناير  من  ابتداًء  يوميًا  برميل 

العاملية، ودعم اأ�سواق النفط.
واتفق املنتجون امل�ستقلون يف 10 دي�سمرب اجلاري، على تخفي�س الإنتاج 
بواقع 558 األف برميل يوميًا؛ مبا يقل قلياًل عن احلجم الذي كان م�ستهدفًا 
من  م�ساهمة  اأكرب  يظل  لكنه  يوميًا،  برميل  األف   600 والبالغ  البداية  يف 

الدول غري الأع�ساء يف اأوبك على الإطالق.
تخمة  وتخفيف  اخل��ام،  اإنتاج  تقييد  اإىل  الأخ��رية  اأوب��ك  ق��رارات  وتهدف 
املعرو�س يف الأ�سواق بعد ا�ستمرار تدين الأ�سعار على مدى اأكرث من عامني؛ 
واأث��ار  ال��دول،  من  الكثري  ميزانيات  على  �سغوطًا  �سكل  ال��ذي  الأم��ر  وهو 

ا�سطرابات يف بع�سها.
وقال وزير الطاقة الإماراتي: "يجب اأن تنخف�س الكميات يف �سهر يناير كما 

اتفقنا، واأتوقع اأن يتاأثر ال�سوق اإيجابًا مع بدء انخفا�س الإنتاج".

أحداث تركيا وبرلين تهدد األسواق العالمية باالضطراب
اأداءها  العاملية  الأ�سواق  توا�سل  اأن  حمللون  توقع 
جل�سات  بقية  خ��الل  للرتاجع،  امل��ائ��ل  املتذبذب 
الأ�سبوع اجلاري، يف ظل انق�سام امل�ستثمرين حيال 
الأ�سهم، و�سط تزايد التوتر يف تركيا وبرلني، ودخول 

مو�سم العطالت ال�سنوية.
متاأخر،  وقت  يف  لالأنباء  الأنا�سول  وكالة  وقالت 
اأطلق  ال�رشطة الرتكية اعتقلت رجاًل  اإن  الأول،  اأم�س 
الأمريكية  ال�سفارة  خارج  الهواء  يف  نارية  اأع��رية 
الرو�سي  ال�سفري  مقتل  من  �ساعات  بعد  اأنقرة  يف 

بالر�سا�س يف اأنقرة.
اأ�سفر  اأم�س يف برلني بحادث ده�س  �ساحنة  وقامت 

عنه مقتل 12 �سخ�سًا، واإ�سابة 48 اآخرين.
تزايد  من  الرغم  على  العاملية  الأ�سواق  اأداء  وتباين 

داوجونز  موؤ�رش  واأنهى  اجليو�سيا�سية،  الأح���داث 
نطاقًا  الأو���س��ع  ب��وزر  اآن��د  و�ستاندرد  ال�سناعي، 
موؤ�رش  وزاد   ،0.2% ارتفاع  على  الثنني  تعامالت 

نا�سداك 0.37%.
ويف املقابل، تراجعت الأ�سهم الأوروبية، حيث هبط 

موؤ�رش �ستوك�س 600 لالأ�سهم الأوروبية 0.1%.
100 الربيطاين على  واأغلق موؤ�رش فاينن�سال تاميز 
يف   ،0.2% الأملاين  داك�س  و�سعد   ،0.1% ارتفاع 

حني تراجع كاك 40 الفرن�سي بن�سبة 0.2%.
وقال حمللون اإن الأ�سواق العاملية ل تزال يف اجتاه 
عر�سي مييل لل�سعود، م�سريين اإىل اأن بع�سها تاأثر 

�سلبًا بالأحداث التي متت يف تركيا.
يف  العاملية،  الأ���س��واق  حملل  زك��ري��ا  عمر  وق��ال 
يزالون  ل  امل�ستثمرين  اإن  ل�"مبا�رش":  ت�رشيحات 
بعد  لرتكيا  القت�سادية  الآف���اق  ح��ول  منق�سمني 

الأح��داث  اإىل  اإ�سافة  الأخ��رية،  النقالب  حم��اولت 
تدفع  اأن  الطبيعي  من  التي  الأمور  وهي  الإرهابية 
�سيولة الأ�سهم اىل العزوف، وتقليل املراكز والرتكيز 

على العمالت.
م�سار  يف  للتحول  الوحيد  التف�سري  اأن  زكريا:  وبني 
الثنني،  يوم  تركيا  حادث  بعد  الأمريكية،  الأ�سواق 
هو اأن تلك الأ�سهم قادرة على ا�ستيعاب تلك الأحداث 

بعد مرور جل�سة اأو جل�ستني.
واأ�سار زكريا اإىل اأن هناك عوامل اأخرى اأكرث تاأثرياً 
القت�ساد  قوة  وتاأكيد  الفائدة  وهي  الأ�سواق،  يف 
والذي  اأم�س،  يلني  جانيت  خطاب  خالل  الأمريكي 

عزز من قوة الدولر، ودفعه اىل م�ستويات قيا�سية.
اإن  امل��ال:  اأ���س��واق  يف  املحلل  ال�سعار  اأحمد  وق��ال 
خطابات  اإىل  اإ�سافة  اأوب��ك،  باتفاق  ال��دول  التزام 
املدة  خالل  الأ�سا�سي  ال�سانع  هي  املرتقبة  ترامب 

املتعاملني  نن�سح  ولذلك  الأ�سواق؛  مل�سار  القادمة 
الروؤية  ات�ساح  حلني  بالأ�سهم  املراكز  زيادة  بعدم 

وا�ستقرار الأو�ساع.
وتوقع تقرير لغرفة جتارة و�سناعة دبي، يف وقت 
متو�سطة  بن�سبة  العاملي  القت�ساد  ينمو  اأن  �سابق 
اأنه  اإىل  م�سرياً  اجل��اري،  العام  خالل   3.2% تبلغ 
يتعافى  اأن  املتوقع  بعده، من  وما   2017 عام  يف 
اقت�ساديات  بف�سل  وذل���ك  ال��ع��امل��ي،  القت�ساد 
�ستبداأ  حيث  النامية،  وال��دول  ال�ساعدة  الأ���س��واق 
لل�سغط  تتعر�س  التي  القت�ساديات  يف  الظروف 

بالتح�سن تدريجيًا. 
اىل  حتليله  يف  ي�ستند  وال��ذي  الغرفة،  تقرير  واأك��د 
تقرير �سادر عن �سندوق النقد الدويل، اأن القت�ساد 
العاملي ليزال يواجه �سيا�سات اقت�سادية عقيمة من 

حكومات العامل، مع تراجع ثقة الأفراد وال�رشكات. 

جمل�س  دول  يف  النمو  تراجع  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
يف   1.8% اإىل   2015 يف   3.3% من  التعاون 
2016، مع توقعات بزيادة النمو اإىل اأكرث من 2% 

يف املدى املتو�سط.
اأكد يف  الدويل  النقد  اأن �سندوق  اإىل  التقرير  واأ�سار 
العاملي«  القت�ساد  منو  »توقعات  عن  له  تقرير 
ا�ستمرار تعايف القت�ساد العاملي خالل الربع الأول 
2016، واإن كان بوترية بطيئة واأكرث ه�سا�سة.  من 
التوايل،  على  الثانية  للمرة  اأن��ه  اإىل  النظر  ولفت 
لنمو  توقعاته  بخف�س  الدويل  النقد  �سندوق  يقوم 
القت�ساد العاملي، ما يجعل القت�ساد العاملي اأكرث 
يف  والوقوع  النمو،  �رشعة  فقدان  ملخاطر  عر�سة 

ركود طويل الأمد.
النقد  �سندوق  توقعات  مع  متا�سيًا  اأن��ه  واأو���س��ح 
اآخ����ر حت��دي��ث��ات معهد  اأو���س��ح��ت  ال�����دويل، ف��ق��د 

تعايف  اأن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  »ب��روك��ي��ن��غ��ز« 
مت�ساٍو،  وغ��ري  �سعيفًا  لي��زال  العاملي  القت�ساد 
العوامل  اإن  وق��ال  جم���دداً.  اجلمود  خطر  وي��واج��ه 
الرئي�سية وراء خف�س توقعات منو القت�ساد العاملي 
واملخاوف ب�ساأن ا�ستدامة تعافيه، ميكن اأن تعزا اإىل 
عن  ف�ساًل  لالأ�سول،  العاملية  ال�سوق  تقلبات  جتدد 
م�سرياً  املتقدمة،  القت�سادات  النمو يف  فقدان زخم 
اقت�سادات  يف  املوؤاتية  غري  الظروف  ا�ستمرار  اإىل 
واأكد  الدخل.  منخف�سة  وال��دول  ال�ساعدة  الأ�سواق 
القت�ساد  الدويل توقع منو  النقد  اأن تقرير �سندوق 
اأقل  وذل��ك   ،3.2% تبلغ  متو�سطة  بن�سبة  العاملي 
عن  ال�سادرة  بالتوقعات  مقارنة   0.2% بنحو 
يف  اأن��ه  اإىل  م�سرياً   ،2016 يناير  يف  ال�سندوق 
يتعافى  اأن  التقرير  يتوقع  بعدها،  وم��ا   2017

القت�ساد العاملي.

بورصة مصر ترتفع ألعلى مستوى 
في ثماني سنوات

املائة يف  3.1 من  للبور�سة امل�رشية  الرئي�سي  املوؤ�رش  �سعد 
تداولت مكثفة، مع هبوط اجلنيه مل�رشي مقابل الدولر وهو 
ما �سجع امل�ستثمرين الأجانب على مزيد من ال�رشاء بينما تباين 

اأداء اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية.
املوؤ�رش  على  املدرجة  الثالثني  الأ�سهم  من  �سهما   27 وارتفع 
الرئي�سي امل�رشي الذي �سجل اأعلى م�ستوى له يف ثماين �سنوات. 
باحلد  تليكوم  وجلوبال  لالت�سالت  امل�رشية  �سهما  وقفز 

الأق�سى اليومي البالغ ع�رشة من املائة لكل منهما.
وقال م�رشفيون لرويرتز اإنه مت �رشاء الدولر ب�سعر 19 جنيها 
م�رشيا مقارنة مع 18.8 جنيه للدولر يف وقت �سابق من يوم 
العملة الأمريكية و�سط �سح يف  الطلب على  ارتفاع  الثنني مع 

البنوك.
امل�ستثمرين  اأن معامالت  البور�سة  بيانات  واأظهرت 

بفارق  امل�رشية  الأ�سهم  �رشاء  اإىل  مالت  الأجانب 
امل�ستثمرين  من  كثري  يعد  ع��ام  وب�سكل  ب�سيط. 
يف  الأ�سهم  ل�سوق  اإيجابيا  عامال  العملة  �سعف 

اأكرث  الأ�سعار  يجعل  لأن��ه  نظرا  الق�سري  الأم��د 
ي�سجع  ورمبا  الأجانب  للم�ستثمرين  جاذبية 

الأ�سهم  ���رشاء  على  املحليني  امل�ستثمرين 
كاأداة حتوط من الت�سخم.

لدى  املحفظة  م��دي��ر  داود  وف��ي��ق  وق���ال 
���رشف  �سعر  اإن  ك��اب��ي��ت��ال  ك��وم��ب��ا���س 

الدولر ُيبقي �سهية ال�سناديق الأجنبية 
مفتوحة ل�رشاء الأ�سهم.

اأي�سا  دع��م��ا  امل��ع��ن��وي��ات  ووج���دت 
وقع  م�رش  بنك  اأن  عن  اأن��ب��اء  يف 
مذكرة تفاهم مع البنك ال�سناعي 

للح�سول  ال�سيني  وال��ت��ج��اري 
 500 ب��ق��ي��م��ة  ق���ر����س  ع��ل��ى 

زي��ادة  بهدف  دولر  مليون 
ومتويل  ال��دولري��ة  ال�سيولة 

بني  م�سرتكة  م�رشوعات 
اجل����ان����ب����ني امل�������رشي 

وال�سيني.
�سانديب  األ���ني  وق���ال 
ال��ب��ح��وث لدى  م��دي��ر 

يف  لل�سم�رشة  نعيم 
قر�س  اإن  القاهرة 

النقد  ���س��ن��دوق 
مل�رش  ال�����دويل 

قيمته  البالغة 
م��ل��ي��ار   12

على  دولر 
مدى ثالث 

�سنوات والذي جرى ا�ستكماله يف اأوائل نوفمرب ت�رشين الثاين ل 
يزال يدعم �سوق الأ�سهم.

وزاد موؤ�رش بور�سة قطر التي اأغلقت يوم الأحد يف عطلة عامة 
التعامالت عن م�ستوى يقل  اأنهى  قد  واإن كان  0.5 يف املائة 
جمموعة  �سهم  وقفز  اجلل�سة.  خالل  م�ستوياته  اأعلى  عن  كثريا 
يف  اأداء  اأف�سل  حمققا  املائة  يف   9.9 القطريني  امل�ستثمرين 

ال�سوق.
وانخف�س املوؤ�رش الرئي�سي لل�سوق ال�سعودية 0.9 يف املائة مع 
)�سابك(  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�رشكة  �سهم  تراجع 
عن  ال�رشكة  اأعلنت  بعدما  املائة  من   3.7 م��درج  �سهم  اأك��رب 
توزيعات اأرباح للن�سف الثاين من العام اأقل من م�ستواها قبل 
مع  اأخرى  قيادية  اأ�سهم  اإىل  ال�سلبية  املعنويات  وامتدت  عام. 

هبوط �سهم البنك الأهلي التجاري 1.4 من املائة.
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