
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.290.78%4481              623

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.61-0.62%723,429         37,471

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.390.390.00%37112,423         42,091

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.352.330.86%22255,484         576,579(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-              0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.322.30.87%3138,858         89,460
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.145.140.00%0-              0
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.650.00%0-              0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.811.99-9.05%2773              1,465
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.851.850.00%1336,542           67,022
 سجاير القدس

JCCJOD0.860.7711.69%99,269           10,672
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.033.030.00%07,000           21,210
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.30.30.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD220.00%0-              0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.80.00%0-              0والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.930.94-1.06%2370              334
 التأمين الوطنية

NICUSD3.763.750.27%1712,527         46,689
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.650.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.261.59%2745,389           57,284
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.820.820.00%1737,607           30,707لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.284.280.00%5861,521         370,519
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.371.370.00%2328,950           39,325
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-              0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.251.28-2.34%2500              628
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.40.00%0-              0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.472.470.00%0-              0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.430.430.00%31,760             1,019
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD1.871.83.89%2334,986         64,548
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD220.00%1525              1,050
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.142.140.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.731.71.76%2412,352         21,266
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.723.720.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.60.61-1.64%42,708           1,625
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0-              0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.480.464.35%41,787           848
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عن إغالق % 0.64 نقطة مرتفعاً بنسبة 528.16أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.64نقطة أي بنسبة 3.36نقطة مرتفعاً 528.16أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت . صفقة330دوالر نفذت من خالل 1,482,435بقيمة 725,241التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار 4.28أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات فقط5شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 9أسعار اغالقات 

هذا . صفقة58دينار نفذت من خالل 370,519سهم بقيمة 61,521دون تغير عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

سهم 45,389عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.59دوالر مرتفعاً بنسبة 1.28واغلق سهم باديكو على سعر 

حيث . عن اغالق االسبوع السابق% 0.87دوالر مرتفعاً بنسبة 2.32اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر57,284بقيمة 

.دوالر89,460سهم بقيمة 38,858بلغ حجم التداول عليه 

2018قروض السيارات تسجل مستوى قياسي في الربع الثالث 

، الرقم األعلى تاريخيا والمسجل حتى نهاية 2018كسرت قيمة القروض الموجهة لشراء المركبات في السوق الفلسطينية، حتى الربع الثالث 

شراء وتمويل وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية على اإلنترنت، بلغت قيمة القروض الموجهة ل. 2018الربع الثاني 

كان إجمالي قروض شراء السيارات، قد بلغ حتى نهاية الربع الثاني . 2018ماليين دوالر حتى نهاية الربع الثالث 308.2السيارات، نحو 

ماليين دوالر بين 8بذلك، تكون قروض شراء السيارات قد نمت بقيمة . مليون دوالر، وفق األرقام الرسمية300من العام الجاري، نحو 

، 2017مقارنة مع الربع الثالث % 14.5وعلى أساس سنوي، نمت قروض السيارات بنسبة . 2018الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 

ألف 126ووفق األرقام، فإن مسحا أظهر أن البنوك في فلسطين، قدمت يوميا . 2017مليون دوالر في الربع الثالث 269ارتفاعا من 

.  2018دوالر، قروضا لشراء السيارات والمركبات في السوق المحلية، خالل الربع الثالث 

2019توقع تعمق التباطؤ االقتصادي خالل ": اإلحصاء"

، تباطؤا حادا في االقتصاد الفلسطيني خالل عام 24/12/2018أظهر تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء، وّزَع نتائجه اليوم االثنين الموافق 

سطين وأوضحت التقديرات األولية أن هناك تباطؤا في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في فل. 2019، وتوقع أن يتعمق هذا التباطؤ خالل 2018

، حيث شهدت األرباع الثالثة األولى %1.5، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 2017عام % 3مقارنة مع % 0.7ليصل إلى 2018عام 

، بالمقابل ارتفع الناتج 2017مقارنة مع األرباع المناظرة من عام % 8تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة بنسبة 2018من عام 

ع عام وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة م. خالل نفس الفترة% 2.3المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية بنسبة 

، تالها أنشطة الزراعة بنسبة %6، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة %5، حيث بينت التقديرات األولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 2017

.2017مقارنة بعام % 1، بينما انخفضت القيمة المضافة ألنشطة الخدمات والفروع األخرى بنسبة %0.7وأنشطة اإلنشاءات بنسبة % 4

ثورة تستهدف إنعاش االقتصاد بفلسطين" االقتصاد األخضر"

عوية حول هذا مشروع خلق بيئة ممكنة ألعمال االقتصاد األخضر، من خالل تنفيذه ورشاً تو" بال تريد"يقود مركز التجارة الفلسطيني 

ادلة بين تطوير العالقة المتب: واالقتصاد األخضر هو نموذج عصري من نماذج التنمية وهدفه إجماالً . النوع من االقتصاد في فلسطين

بأقل م الموارد بكفاءة، واالقتصاديات التنموية اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي بكل مكوناته، وهو أحد أشكال االقتصاد الذي يتم فيه استخدا

ل عطاري إن هذا دال" بال تريد"بدورها، قالت منسقة المشروع في مركز التجارة الفلسطيني . نسبة تلوث وهدر للطاقة ولمصادرها الطبيعية

.المشروع ينفذ بالتعاون مع االتحاد األوروبي، مع وجود شركاء كمؤسسات حكومية وقطاع خاص

محافظ سلطة النقد يعلن عن تعليمات جديدة بخصوص نظام المقاصة اإللكترونية

ي، وذلك قال محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا إنه وبناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من ممثلي القطاعات التجارية والمال

ة اإللكترونية خالل جوالت سلطة النقد وزياراتها للغرف التجارية واللقاءات التي عقدت مع رجال األعمال والتجار للتعريف بنظام المقاص

ة ، وتلبية لطلب العديد من رجال األعمال وممثلي القطاعات التجارية بضرورة تمهيد وتهيئ2019الجديد المزمع إطالقه بداية العام القادم

د تؤدي إلى جمهور المتعاملين بالشيكات اآلجلة للتعامل مع طبيعة اإلجراءات في المقاصة اإللكترونية، ولعدم تعريضهم إلى إجراءات ق

ة اإللكترونية الجديدالتأثير على قدرتهم على اإليفاء بالتزاماتهم المالية، فإنه تقرر أن تكون فترة تحصيل الشيكات من خالل نظام المقاص

وأكد المحافظ على أنه وبعد االنتهاء . ٢٠١٩يومي عمل خالل الفترة التمهيدية والتي ستمتد لستة أشهر من بداية إطالق النظام خالل العام 

يكات عبر نظام المقاصة من الفترة التمهيدية سيتم تحصيل الشيكات خالل يوم عمل واحد، إلى أن يتم االنتقال إلى فترة التحصيل المباشر للش

.االلكترونية الجديد مستقبالً 

بورصة عمان

مليون (6.0)مليون دينار مقارنة مع ( 43.4)حوالي 27/12–23/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 173.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(618.7)دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون سهم، نفذت ( 36.8)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق(30.2)

(  1910.2)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 7797)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 1.68)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1942.9)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 22)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 132)األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 83)أسعار أسهم 

شهور10مليار دوالر قيمة القروض في 36

هر من العام في أول عشرة أش” التسهيالت االئتمانية” “ارتفعت قيمة األموال التي أقرضتها البنوك المحلية االردنية لعدة جهات محلية 

مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن البنك % 5مليار دينار أو ما نسبته 1.236الحالي بمقدار 

(  مليار دوالر36.6)مليار دينار 25.972وبلغت القيمة اإلجمالية للقروض اإلجمالية في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي . المركزي

وتعرف . نوعمليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا لل24.73مقارنة مع 

األموال الالزمة علىالتسهيالت االئتمانية بالخدمات المقدمة للعمالء التي يتم بمقتضاها تزويد األفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع ب

حددة، ويمنح أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ م

العميل عن االئتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف

.السداد بدون أية خسائر

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.61نقطة أي بنسبة 40.32نقطة منخفضاً 2,469.49اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم 11,011.00درهم نفذت من خالل 661,707,431.00سهم بقيمة 788,727,542.00تداول بلغ خاللها حجم التداول 

عن % 5.226منخفضاً بنسبة 3.99درهم وأغلق على 76,870,506.60سهم بقيمة 19,243,279.00التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم، هذا واغلق 26,129,977.81سهم بقيمة 13,999,902.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . االغالق السابق

.عن اغالق االسبوع السابق% 5.102درهم منخفضاً بنسبة 1.86سهم شركة ارابتك على سعر 


