
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%134              44

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.560.560.00%0-            0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.581.580.00%833,338       52,655

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.440.432.33%92283,592       120,586

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.56.50.00%0-              0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.382.39-0.42%4172,992         171,473(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.710.710.00%0-            0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-            0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-            0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.62.60.00%150              183
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-            0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.32.31-0.43%4139,781       91,353
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.25.20.00%43,076         15,995
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-            0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-            0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.650.650.00%14,500         4,126
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD1.961.818.29%721,300       39,838
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.91.90.00%33179,806       343,022
 سجاير القدس

JCCJOD0.850.850.00%0-            0
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.073.23-4.95%3262            837
 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 

NAPCOJOD0.830.795.06%120              23والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.930.930.00%64,207         3,787
 التأمين الوطنية

NICUSD3.713.85-3.64%640,762       155,946
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.651.650.00%0-            0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.281.280.00%2747,237         59,841
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.830.830.00%2566,951         55,318لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 

PALAQARJOD0.460.460.00%0-            0العقارات
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.314.30.23%76217,618     1,319,783
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.391.390.00%156,378           8,719
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.653.650.00%0-            0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.241.33-6.77%22,000         2,520
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.953.950.00%0-            0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.41.40.00%0-            0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.352.350.00%0-            0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.430.430.00%37,320           4,365
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-            0
 بنك القدس

QUDSUSD1.851.86-0.54%15175,290     319,460
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.82.80.00%0-            0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD220.00%0-            0
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.142.140.00%11,100         2,354
البنك الوطني

TNBUSD1.71.70.00%75,252         8,928
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.713.710.00%0-            0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.610.610.00%711,300       7,029
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.114.10.00%0250            4,972
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 

WASSELUSD0.480.480.00%0136            65اللوجستية

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.16نقطة أي بنسبة 0.85نقطة منخفضا 529.71أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة423دوالر نفذت من خالل 2,793,223بقيمة 1,224,552حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية. شركات فقط6شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 4األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

سهم بقيمة 217,618عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.23دينار مرتفعاً بنسبة 4.31عند مستوى 

دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع الماضي، 1.28هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة76دينار نفذت من خالل 1,319,783

دوالر منخفضاً 2.30اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر59,841سهم بقيمة 47,237وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر91,353سهم بقيمة 39,781حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.43بنسبة 

2018مليون دوالر بنهاية 537.8أصول سلطة النقد االحتياطية تصعد لـ 

537.8كانون أول الماضي، إلى / على أساس شهري، في ديسمبر% 6.3صعدت األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، بنسبة 

مليون 505.6وبحسب تقرير االحتياطات الرسمية المنشور على موقع سلطة النقد، صعدت األصول االحتياطية من . مليون دوالر

مليون 446.3ارتفاعا من % 20.5وعلى أساس سنوي، صعدت األصول االحتياطية بنسبة . تشرين ثاني السابق له/ دوالر في نوفمبر

سندات وتتألف األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من احتياطات النقد األجنبي، و. 2017كانون أول / دوالر في ديسمبر

مليون 402.5مليون دوالر، صعودا من 434.1وبلغت قيمة احتياطات النقد األجنبي حتى نهاية الشهر الماضي، . مستثمرة بالخارج

.مليون دوالر أمريكي103.7بينما بلغت قيمة السندات المستثمرة بالخارج حتى نهاية الشهر الماضي، . دوالر في الشهر السابق له

رجال األعمال يحّذرون من تدهور األوضاع االقتصادية

راتيجية حّذر رجال أعمال من تدهور األوضاع االقتصادية في فلسطين، في ظّل عدد من األزمات، بالتوازي مع غياب الخطط االست

ي مقّر الملتقى جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة االقتصادية المنبثقة عن ملتقى رجال أعمال نابلس، ف. إلنقاذ الوضع االقتصادي المتدهور

ار الذي يفرضه االحتالل وأّكد رئيس الملتقى ناصر الصوالحي أّن مخاطر كثيرة تحدق باالقتصاد الفلسطيني، تتمثّل بالحص. بالمدينة

نصّب على على مفاصل هذا االقتصاد، من خالل ربط كّل شيء باالقتصاد االسرائيلي، مشيرا إلى أّن جهود رجال األعمال أصبحت ت

ة أّن المشهد االقتصادي في السياق ذاته، أّكد رجل األعمال مهنّد عّكوب. درء المخاطر، بدل التفكير في بناء وتطوير االقتصاد الفلسطيني

عا من الخوف ، موضحا أّن التاجر الفلسطيني لم يعد يثق بما سيحمله المستقبل القريب، ما يضفي نو٢٠١٩يبدو ضبابيا مع بداية عام 

.على حركة رأس المال

وهيئة الشؤون المدنية يبحثان تطوير القطاع المصرفي" النقد الفلسطينية"

ع المصرفي بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا مع وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أهم التطورات في القطا

لطة وبحسب بيان لس. وأهم المعيقات والتحديات التي تواجه المصارف بخصوصها،الفلسطيني والعالقة مع البنوك االسرائيلية المراسلة

لمالية واالقتصادية النقد،ناقش الجانبان دور سلطة النقد في الحفاظ على االستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي و تعزيز الفرص ا

ذولة لتطوير القطاع واستعرض محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهود السلطة المب. وتنميتها في سبيل تحسين االقتصاد الفلسطيني

النقد آلخر المصرفي والمحافظة على استقراره، وتطوير أنظمته المصرفية، وتعزيز استقراره المالي وذلك من خالل مواكبة سلطة

.التطورات المصرفية، والعمل على توثيق عالقاتها عربياً ودوليا

التأكيد على أهمية تضافر الجهود للقطاعين العام والخاص لالنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي

تبعيته لنظيره أكد مختصون بالشأن االقتصادي أهمية تضافر جهود شتى الجهات المعنية، من أجل تعزيز االقتصاد الفلسطيني، وفك

، نظمه معهد "احالتحديات ومتطلبات النج: االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل"جاء ذلك خالل لقاء طاولة مستديرة بعنوان . اإلسرائيلي

محمد مصطفى، . دفي مقره برام هللا، بمشاركة مستشار الرئيس للشؤون االقتصادية" ماس"أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

كد مصطفى وفي هذا السياق، أ. ووزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس ادارة البنك اإلسالمي الفلسطيني ماهر المصري

ي، مبينا في مداخلة له، أن االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل، هو مسؤولية تقع على كاهل الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدن

ة، والعمل الجدي ورأى أن االنفكاك عملية تراكمية وشاملة، تتطلب تضافر جهود األطراف المختلف". نضاالً اقتصاديا"أن ذلك يستدعي 

ائمة اليوم، ما وبين أن اتفاقية باريس االقتصادية، وضعت ضمن معطيات وظروف اقتصادية وسياسية معينة، لم تعد ق. في النجازه

.حولها إلى تهديد للمشروع الوطني

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 3.2)حوالي 10/01–06/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون ( 16.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(96.4)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (89.0)

قد بلغ أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع ف. مليون دينار لالسبوع السابق(355.9)دينار مقارنة مع 

غالق أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إل. عقداً ( 8176)مليون سهم، نفذت من خالل ( 14.4)

ولدى مقارنة أسعار %(. 0.22)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1926.0)نقطة مقارنة مع ( 1921.7)هذا األسبوع إلى 

شركة قد ( 46)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 137)اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 69)أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

2018مليار دوالر قيمة الشيكات المرتجعة في االردن 2.4

مقارنة مع العام % 7ماليين دينار أو ما نسبته 110ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة العام الماضي في االردن، بمقدار 

مليار 2.4)مليار دينار ما يعادل 1.7وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خالل العام الماضي نحو . ، بحسب بيانات البنك المركزي2017

لماضي وارتفعت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في العام ا.  2017مليار دينار في 1.59مقارنة مع نحو ( دوالر

% 4.6بنسبة 2018في ( المقدمة للتقاص)وانخفضت القمية اإلجمالية للشيكات المتداولة . 2017في العام % 3.5مقارنة مع % 3.9

1ارنة كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المق. مليار دينار في العام الذي سبقه45.99مليار دينار مقارنة مع نحو 43.84لتبلغ 

عددها وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد زادت قيمتها المطلقة رغم تراجع. مليون شيك10.31مليون شيك مقرنة مع 10.2إلى نحو % 

في حين ارتفعت القيمة . 2017الف شيك في العام 482ألف شيك مقارنة مع 479لتصل إلى نحو % 0.6في العام الماضي بنسبة 

ألف شيك 299مليار دينار وعددها 1.06لتبلغ نحو % 6.3المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في العام الماضي بنسبة 

..ألف شيك301مليون دينار وعددها نحو 997.5مقارنة مع نحو 

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.78نقطة أي بنسبة 19.63نقطة مرتفعاً 2,545.65اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم نفذت من خالل 691,506,609.71سهم بقيمة 814,529,874.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

درهم وأغلق 105,648,513.94سهم بقيمة 26,445,659.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 13,034.00

سهم 14,161,018.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 0.247مرتفعاً بنسبة 4.06على 

عن اغالق االسبوع % 7.692درهم مرتفعاً بنسبة 2.10درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 29,063,383.56بقيمة 

.السابق


